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บทบรรณาธิการ 
 วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ฉบับนี้  ย่างเข้าสู่
พัฒนาการเป็นปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒ ประจ าเดือนพฤษภาคม– สิงหาคม  ๒๕๕๘  ซึ่งคณะ
บรรณาธิการได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงของวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์หลายท่าน ได้ให้
ความสนใจและกรุณาส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการมาลงตีพิมพ์ อีกทั้งบทความวิชาการ
ของนิสิตระดับปริญญาเอก ส่วนกลาง พร้อมท้ังบทความวิทยานิพนธ์ของนิสิตสาขาต่างๆ ที่เปิด
สอนในวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ในนามบรรณาธิการขอกล่าวถึงเนื้อหาที่เป็นส่วนต่างๆ ของ
วารสารโดยสังเขป ดังนี ้

 ภาค ๑ เป็นบทความวิชาการของผู้บริหารวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ที่สนใจส่ง
บทความวิชาการเข้าตีพิมพ์เผยแพร่ โดยยกตัวอย่างบทความวิจัยเรื่องแรกช่ือว่า  พุทธธรรมกับ
การจัดการความขัดแย้งในสังคมไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีสาเหตุของความขัดแย้งใน
สังคมไทยปัจจุบัน  โดย..พระเทพปริยัติเมธี, ผศ.ดร. ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์  
ซึ่งบทความนี้ผู้เขียนประสงค์ที่จะน าเสนอถึงสาเหตุของความขัดแย้งคือเป็นการน าเสนอที่แยก
ประเด็นประเภทหรือองค์ประกอบของความขัดแย้งได้แก่ความขัดแย้งด้านข้อมูลด้าน
ผลประโยชน์ด้านความสัมพันธ์ด้านโครงสร้างและด้านค่านิยมซึ่งในแต่ละประเภทของความ
ขัดแย้งจะแยกเหตุปัจจัยที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งท้ังภายในและภายนอก 
 ภาค ๒ เป็นบทความวิชาการและบทความวิจัยของนิสิตระดับปริญญาเอก คณะครุ
ศาสตร์และพุทธศาสตร์ ส่วนกลาง ที่น าเสนอองค์ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาวิจัยทางด้าน
คุณภาพภาคสนาม  ซึ่งจะขอยกตัวอย่างบทความวิจัยแรกในภาคนี้ ช่ือว่าการพิจารณา
เสนาสนะในพระพุทธศาสนาเถรวาท โดย.พระกฤษฎิ์ณวัช  ปภากโร (เกษกิจ) ซึ่งผู้เขียน
บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์เรื่องการพิจารณาเสนาสนะในพระพุทธศาสนาเถร
วาทโดยศึกษาจากพระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา ปกรณวิเสส ฎีกาปกรณวิเสส และเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์จัดระบบเป็นหมวดหมู่ และสรุปผลการศึกษา
พร้อมกับน าเสนอเชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบว่า เสนาสนะ คือที่อยู่อาศัยของพระ ในช้ันเดิม
หมายถึงโคนไม้ ต่อมาทรงอนุญาตเสนาสนะที่เป็นอดิเรกลาภ ได้แก่ วิหาร เพิงพัก เรือนช้ัน 
เรือนโล้น (อาคารมีดาดฟ้า) และถ้ า ตลอดถึงของใช้ในอาคารจ าพวก โต๊ะ เก้าอ้ี หมอน มุ้ง เตียง 
ตั่ง ก็จัดเป็นเสนาสนะ หลักที่พระภิกษุสงฆ์ใช้ในการพิจารณาเสนาสนะในพระพุทธศาสนานั้น
ท่านได้แบ่งออกเป็น ๓ กาล ดังนี้ (๑) ปฏิลาภกาล ธาตุปฏิกูลปัจจเวกขณ์ คือ พระภิกษุสงฆ์จะ
ใช้ในการพิจารณาในช่วงเวลาของการรับประเคนหรือก่อนการบริโภคใช้สอย (๒) ปริโภคกาล 
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ตังขณิกปัจจเวกขณ์ คือ พระภิกษุสงฆ์จะใช้ในการพิจารณาในเวลาบริโภคใช้สอยหรือใน
ขณะนั้น ๆ (๓) อดีตกาล อตีตปัจจเวกขณ์ คือ พระภิกษุสงฆ์จะใช้ในการพิจารณาในเวลาล่วงไป
แล้วหรือหลังจากบริโภคใช้สอย 

 ภาค ๓ เป็นบทความวิจัยของนิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ที่
น าเสนอองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัยเชิงคุณภาพและภาคสนาม ซึ่งจะขอยกตัวอย่างบทความ
วิจัยแรกในภาคนี้ช่ือว่าบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ชุมชนพ้ืนที่ อ าเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี โดย..พระอธิการเชือน เขมธมฺโม (แย้มหนอง
เต่า) ผลการวิจัย พบว่า  บทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนกรณีศึกษาคณะ
สงฆ์ อ าเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ทั้ง ๓ ด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
๔.๐๐, S.D. =0.504) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านการให้ความรู้เกี่ยวกับการด าเนิน
ชีวิตตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและการด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๘, S.D. =0.623) ส่วนในด้านด้านการเป็น
แบบอย่างที่ดีในเรื่องการเป็นพระสงฆ์นักพัฒนาและใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินกิจการต่างๆของวัด อยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๔, S.D. =0.509) และด้านการสนับสนุน ส่งเสริม ประสานงานจากภาค
ส่วนต่างๆเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๘, S.D. =0.564)  และบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ชุมชนกรณีศึกษาคณะสงฆ์ อ าเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี  จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพและรายได้ที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของชุมชนกรณีศึกษาคณะสงฆ์ อ าเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี  แตกต่างกัน ซึ่ง
ยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว้  
 ภาค ๔ เป็นบทความวิจัยของนิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ที่
น าเสนอองค์ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาวิจัยทางด้านเชิงปริมาณ  ซึ่งจะขอยกตัวอย่างบทความ
วิจัยแรกในภาคนี้ช่ือว่าภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรตามหลักสัปปุริสธรรม 
โดย..พระครูศรีรัตนวิเชียร (ยอดเพชร  เขมาสโย)ผลการวิจัยพบว่า ๑) พระสงฆ์มีความ
คิดเห็นต่อภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรตาม    หลักสัปปุริสธรรม โดยภาพรวม
พระภิกษุสงฆ์มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรตามหลักสัปปุริส
ธรรม อยู่ในระดับมาก  ( X = ๓.๘๒ )  เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน 
๒) เปรียบเทียบความคิดเห็นของพระภิกษุสงฆ์ต่อภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร
ตามหลักสัปปุริสธรรม เป็นการทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างตัว
แปร ได้แก่ การจ าแนกตาม   อายุ พรรษา  การศึกษาแผนกธรรม  และการศึกษาสามัญพบว่า
พระสงฆ์ที่มี อายุ  มีระดับคิดเห็นต่อภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรตามหลัก    
สัปปุริสธรรมแตกต่างกัน จึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนพระสงฆ์ที่มีพรรษา  การศึกษา
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แผนกธรรม  และการศึกษาสามัญมีระดับคิดเห็นต่อภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการในจังหวัด
พิจิตรตามหลักสัปปุริสธรรมไม่แตกตา่งกันจึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว้  ๓) ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรตามหลักสัปปุริสธรรม
พระสงฆ์ที่เป็นผู้น ายังขาดความเข้าใจในการบริหารกิจการคณะสงฆ์และการวางแผนการท างาน
การคาดคะเนผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้นพระสงฆ์ที่เป็นผู้น าควรจะต้องหมั่นศึกษาหา
ความรู้และสร้างโอกาสในการบริหารจัดการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยพระสงฆ์ที่เป็นผู้น า
จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้เท่าทันกับยุคสมัยใหม่ และการบริหารงานจะต้องยึดหลักสัปปุริสธรรม
ถือเป็นหลักธรรมที่ท าให้การบริหารจัดการประสบความส าเร็จ 
 ภาค ๕ เป็นบทความวิจัยของนิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
ที่น าเสนอองค์ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาวิจัยทางด้านเชิงปริมาณ  ซึ่งจะขอยกตัวอย่าง
บทความวิจัยแรกในภาคนี้ช่ือว่าการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษาอ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดย..พระมหาพนมเทียร  ปุญฺญชาโต (ฉัตร
โชติกมาก) ผลการวิจัย พบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว แสดงการเปรียบเทียบการบริหารงาน
บุคคลโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จ าแนกตามต าแหน่ง โดยภาพรวมและราย
ด้านทั้งหมด ๔ ด้าน ไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญที่ .๐๕  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ 
Spearman Rank มีความสัมพันธ์กันในระดับสูงมาก นั่นคือ ด้านต่างๆ ทั้ง ๔ ด้าน มี
ความสัมพันธ์กันภาพรวมในการบริหารงานบุคคลที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .๐๑ โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .๙๔๗, .๙๔๖, .๙๖๐, และ .๙๔๔ ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว ้

 

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

 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรกฤต  เถื่อนช้าง) 

บรรณาธิการวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
                                      กันยายน    ๒๕๕๘ 
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 สารบัญ  
เรื่อง  หน้า 

  
บทบรรณาธิการ ก 
สารบัญ  ง 
ภาค  ๑ บทความวิจัยและบทความวิชาการผู้บริหาร คณาจารย์  
-พุทธธรรมกับการจดัการความขัดแย้งในสังคมไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีสาเหตุ
ของความขัดแย้งในสังคมไทยปจัจบุัน 

๑ 

 พระเทพปริยตัิเมธี,ผศ.ดร.  
-นักบริหารการศึกษาแบบมืออาชีพ ๑๒ 
 อาจารย์รุ่งอรณุ   อบเชย  
-วิเคราะห์การใข้ศัพท์กริยาของอัศวโฆษะในคัมภีร์เสานทรนันทะ ๒๓ 
 ผศ.ดร.วรกฤต  เถื่อนช้าง  

ภาค ๒ บทความวิชาการ นิสิตระดับปริญญาเอก ๓๐ 
-การพิจารณาเสนาสนะในพระพุทธศาสนาเถรวาท ๓๑ 
 พระกฤษฎิ์ณวัช  ปภากโร (เกษกิจ)  

-สัมมาอาชีวะในฐานะธรรมเป็นเครื่องป้องกันการทุจริตคอรร์ัปชั่น ๔๗ 
 พระมหาญาณวัฒน์  ตวฑฺฒโน (บุดดาวงษ์)  

-การศึกษาวิเคราะห์เสรภีาพของคนไทยในรัฐธรรมนูญไทย พ.ศ.๒๕๕๐ ๖๑ 
 กิตติพัทธ์   โมราสุข  
  

ภาค  ๓ บทความวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ๗๒ 

-บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนพื้นที่ 
อ าเภอห้วยคต  จังหวัดอุทัยธาน ี

๗๒ 

 พระอธิการเชือน   เขมธมฺโม (แย้มหนองเต่า)  

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์วิทยาลยัสงฆ์นครสวรรค์ 
ปีท่ี ๓ ฉบับท่ี ๒ เดือน พฤษภาคม – สิงหาคม  ๒๕๕๘ 
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เรื่อง สารบัญ (ต่อ) หน้า 
-หลักพุทธธรรมกับการสร้างอัตลักษณ์ของชุมชนท่ีเกี่ยวข้องกับประเพณีสงกรานต์ ๘๕ 

 พระวรเศรษฐ์   ธมฺมวิริโย (วัฒนะสกุลรักษ์)  

-การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการพัฒนาเยาวชน : ศึกษาเฉพาะกรณี -     
พระราชวชิรเมธี, ดร.(วีระ วรปญโฺญ) 

๙๗ 

 พระโกมินทร์   สนฺติกโร (พัฒนศิร)ิ  
   

ภาค ๔ บทความวิทยานิพนธ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ๑๐๕ 

-ภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการในจงัหวัดพิจิตรตามหลักสัปปรุิสธรรม ๑๐๖ 

 พระครูศรีรตันวิเชียร (ยอดเพชร เขมาสโย)  

-การบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในอ าเภอพิชัย จังหวดัอุตรดติถ์ ๑๑๕ 

 พระณรงค์ฤทธ์ิ   ฐานธมฺโม (กลิ่นจันทร์หอม)  

-ภาวะผู้น าของผู้บริหารตามหลักพุทธธรรม โรงเรียนมัธยมศึกษาเขตอ าเภอเมือง
พิจิตร จังหวัดพิจิตร 

๑๒๔ 

 พระวิวัฒน์   วชิรญาโณ (บญุผุย)  

-บทบาทของพระสังฆาธิการกับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนในอ าเภอเมือง 
จังหวัดนครสวรรค ์

๑๓๓ 

 พระมหาสุนทร   สุจณิฺโณ  

-การปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรมของก าลังพลกองพลพัฒนาท่ี ๓ 
ต าบลสมอแข  อ าเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก 

๑๔๒ 

 จ่าสิบเอกดนุชัช   กองแก้ว  

  

ภาค ๕  บทความวิทยานิพนธ์  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ๑๕๓ 

-การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนพระปริยตัิธรรมแผนกสามญัศึกษา อ าเภอ
เมือง จังหวัดนครสวรรค ์

๑๕๔ 

 พระมหาพนมเทียร    ปุญฺญชาโต (ฉัตรโชติกมาก)  
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เรื่อง สารบัญ (ต่อ) หน้า 
   

-ความคิดเห็นของนักเรยีนต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา 
ในโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาโรงเรียนพินิจอนุสรณ์  
อ าเภอตาคลี  อ าเภอตาคลี  จังหวัดนครสวรรค ์

๑๖๕ 

 พระมหาสงกรานต์   ส วุฑโฺฒ   

-การบริหารงานบุคคลตามหลักสปัปุริสธรรม ๗ ของผู้บริหารสถานศึกษา        
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

๑๗๗ 

 พระมหาสงกรานต์  เทวนนฺโท (เทพเวียง)  

-การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ ๑๘๕ 

 นายธเนศ  เพียรกสิกรรม  

-การประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร ๔  ในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒ 

๑๙๕ 

 นางสาวปาริชาติ   ประมูลทรัพย ์  
ภาคผนวก ๒๐๗ 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

คติธรรมน าองค์กรสู่การพัฒนา 

“มีใจ ใช้ปญัญา  เสียสละ อดทน กตญัญู” 
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ภาค ๑ 

บทความวิชาการและบทความวิจัย 

ผู้บริหารระดับสูง และคณาจารย ์
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-๑- 
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พุทธธรรมกับการจัดการความขัดแย้งในสังคมไทย  
: ศึกษาเฉพาะกรณสีาเหตุของความขัดแย้งในสังคมไทยปัจจุบัน 

Buddhist and Conflict Management in Thai Society   
: A case Study of Cause Conflict in the Present Thai Society  

 
พระเทพปริยตัิเมธี,ผศ.ดร.๑ 

 
 

บทน า 

 

บทความนี้ผู้เขียนประสงค์ที่จะน าเสนอถึงสาเหตุของความขัดแย้ง คือ เป็นการ
น าเสนอที่แยกประเด็นประเภทหรือองค์ประกอบของความขัดแย้ง ได้แก่ ความขัดแย้งด้านข้อมูล 
ด้านผลประโยชน์ ด้านความสัมพันธ์ ด้านโครงสร้าง และ ด้านค่านิยม ซึ่งในแต่ละประเภทของ
ความขัดแย้ง จะแยกเหตุปัจจัยที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทั้งภายในและภายนอกโดยมีรายละเอียด
ลึกซึ้งยิ่งข้ึนดังต่อไปนี้ 

 

๑.เหตุปัจจัยที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งด้านข้อมูลหรือข้อเท็จจริง๒ 
             ๑.๑  เหตุปัจจัยภายใน เหตุปัจจัยภายในท่ีท าให้เกิดความขัดแย้งในประเภทนี้ คือ 

 ๑) การท าให้ข้อมูล หรือข้อเท็จจริงเกิดความไม่ชัดเจน และช้าเกินกว่าที่ควร
จะเป็น ก็เพราะ เกิดความขัดแย้งภายใน (ปปัญจธรรม) ได้แก่ 

(๑) ต้องการให้ข้อมูลต่างๆ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือเอื้อต่อการ
ด าเนินภารกิจของตัวเอง ถึงแม้ว่าข้อมูล หรือข้อเท็จจริงจะมีนัยที่ตรงกันข้ามก็ตาม ด้วยเหตุนี้ จึง
พยายามที่จะบิดเบือนข้อมูลด้วยวิธีการที่ไม่ชอบธรรม (ตัณหา) 

(๒) ความถือตัวถือตนว่ากลุ่มของตัวเองมีข้อมูลที่จะก่อให้เกิดผลดี หรือ
ผลเสียต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง(มานะ) ซึ่งการแสดงออกในลักษณะดังกล่าว อาจจะท าให้กลุ่มอื่นๆ 
เกิดความไม่พอใจ นอกจากนั้น กลุ่มที่ไม่มีข้อมูลก็อาจจะเกิดความรู้สึกในเชิงลบต่อตนเอง หรือ
กลุ่มตัวเองว่า ไม่มีศักยภาพในอันที่จะได้มาซึ่งข้อมูลดังกล่าว 
                                           
   ๑ ป.ธ.๙,กศ.ม.(การบริหารการศึกษา),พธ.ด.(พระพุทธศาสนา) ,รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์),ปร.ด.(การ
จัดการกิตติมศักดิ์) , ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์,ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์บัณฑิตศึกษา  
   ๒ พระเทพปริยัติเมธี,ผศ.ดร., ภาวะผู้น าเชิงพุทธกับการแก้ปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทย. 
(งานวิจัยในโครงการของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๕๕) หน้า ๒๑๖ 

 



-๒- 
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลยัสงฆ์นครสวรรค์  ปีที่ ๓ ฉบับที่  ๒ พฤษภาคม-มิถุนายน  ๒๕๕๘ 

 

(๓) การมีจิตใจที่คับแคบ(ทิฏฐิ) เพราะเกิดความรู้สึกหวงข้อมูลที่ตัวเองมี
อยู่ จึงไม่ยินยอมที่เสนอความคิดเห็น หรือข้อเท็จจริงที่กลุ่มตัวเองมีอยู่แก่กลุ่มอื่นๆ โดยมองว่า 
กลุ่มอื่นจะได้เปรียบ หรือค้นพบทางออก ด้วยเหตุนี้ จึงพยายามปกปิดข้อมูล หรือข้อเท็จจริงต่างๆ 

๒)  การเกิดเจตนาที่ไม่ดี(อกุศลมูล) เพราะเมื่อเกิดขึ้นภายในใจของบุคคล 
หรือกลุ่มบุคคลแล้วจะท าให้เกิดการกระท าดังต่อไปนี้ 

(๑) การแก่งแย่งช่วงชิงข้อมูล ด้วยวิธีการต่างๆโดยปราศจากความชอบธรรม
(โลภะ) 

(๒) ความไม่พอใจกลุ่มอื่นๆ ที่น าเสนอข้อมูลพาดพิงในทางร้าย หรืออาจจะ
มาจากการไม่ยินยอมที่จะให้ข้อมูลต่างๆ ตามความเป็นจริง หรือตามที่กลุ่มของตัวเองต้องการ(โทสะ) 

(๓) ความเข้าใจคลาดเคลื่อน หรือยึดมั่นในข้อมูลที่ได้มาว่าเป็นข้อมูลที่
เช่ือถือได้ว่า หรืออาจจะยึดมั่นในข้อมูลของตัวเองว่า ดีที่สุด สมบูรณ์ที่สุด จึงท าให้ข้อมูล หรือ
ข้อเท็จจริงที่น าเสนอนั้นคลาดเคลื่อน(โมหะ) อย่างไรก็ตามบางครั้งความขัดแย้งด้านข้อมูล ก็
อาจจะเกิดเจตนาที่ดีก็เป็นได้ คือ การที่บุคคล หรือกลุ่มบุคคลพยายามที่จะน าเสนอข้อเท็จจริง 
หรือข้อมูลด้วยเจตนาท่ีดีโดยสภาพจิตใจไม่ได้ถูกพันธนาการด้วยความโลภ ความโกรธ และความ
หลง ก็อาจจะท าให้เกิดความขัดแย้งได้เช่นเดียวกัน แต่ก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้งนัก โดยส่วนใหญ่แล้ว
ความขัดแย้งจะเกิดจากอกุศลมูลเป็นหลัก 

 
๑.๒ เหตุปัจจัยภายนอก เหตุปัจจัยภายนอกที่ท าให้เกิดความขัดแย้งในประเภทนี้ 

คือ 
๑) การใช้อ านาจเหนือ เป็นการที่บุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่มีอ านาจ พยายามที่

จะใช้อ านาจในทางการเมือง หรือกฎหมายที่กลุ่มมีอยู่ เข้าไปบีบคั้น หรือแทรกแซงเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ข้อมูลหรือในขณะเดียวกัน ก็พยายามที่จะใช้อ านาจที่ตัวเอง หรือกลุ่มของตัวเองมีอยู่ปกปิด ซ่อน
เร้นข้อมูล หรือข้อเท็จจริงที่มีอยู่ จึงท าให้คู่กรณีซึ่งมีอ านาจทางการเมือง การทหาร หรือทาง
เศรษฐกิจน้อยกว่าบังเกิดความรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมต่อกรณีดังกล่าว จึงท าให้เกิดความ
ขัดแย้งขึ้นมา 

๒) การขาดการมีส่วนร่วม คือ การที่คู่กรณีไม่ได้มีส่วนร่วมในการศึกษา
วิเคราะห์แบ่งปัน หรือแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือข้อเท็จจริงระหว่างกัน จึงท าให้มีข้อมูลไม่เท่าเทียม
กัน ซึง่จะส่งผลเสียต่อกระบวนการในการตัดสินใจด าเนินโครงการ หรือธุรกิจร่วมกัน 

๓) การไม่มีข้อมูล คือ การที่บุคคล หรือกลุ่มบุคคลไม่มีข้อมูล หรือขาดข้อมูล
ในมิติต่างๆ เกี่ยวกับโครงการ หรือธุรกิจที่กระท าร่วมกัน ซึ่งการไม่มีข้อมูลดังกล่าวก่อให้เกิด
ผลเสียในการด าเนินกิจการร่วมกัน อันจะท าให้ฝุายใดฝุายหนึ่งซึ่งมีข้อมูลได้รับผลประโยชน์
มากกว่าอีกฝุายหนึ่ง 

๔) การยึดมั่นในข้อมูล คือ การที่คู่กรณียึดมั่นในข้อมูลที่ตัวเองมีอยู่มาก
จนเกินไป โดยไม่ยินยอมที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลกับฝุายอื่นๆ ซึ่งผลจากการยึดมั่นว่าข้อมูลของ
ตัวเองดีกว่า หรือทันสมัยกว่า ก็อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งข้ึนได้ 
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๕) การมีข้อมูลไม่เพียงพอ ซึ่งการมีข้อมูลไม่เพียงพอนั้น มีนัยที่แตกต่างจากไม่
มีข้อมูลอย่างสิ้นเชิง ซึ่งการไม่มีข้อมูลอย่างรอบด้านเกี่ยวกับโครงการ หรือนโยบายสาธารณะนั้น 
อาจจะท าให้การตัดสินใจด าเนินโครงการผิดพลาด และน ามาซึ่งความขัดแย้งได้ 

๖) การบิดเบือนข้อมูล คือ การที่บุคคล หรือกลุ่มบุคคลพยายามที่จะบิดเบือน
ข้อมูลที่มีอยู่ครบครัน หรือบิดเบือนข้อมูลที่มีอยู่ไม่รอบด้านนั้น ไปสู่การตัดสินใจอีกด้านหนึ่ง ซึ่งใน
ความเป็นจริงข้อมูลที่มีอยู่นั้นช้ีชัดว่า ไม่สามารถที่จะด าเนินการโครงการใดๆ หรือนโยบาย
สาธารณะได้แต่กลุ่มบุคคลก็พยายามที่จะบิดเบือนข้อมูลว่า สามารถที่จะด าเนินการได้ และไม่
เกิดผลเสียแต่อย่างใด ซึ่งการบิดเบือนข้อมูลจะน ามาซึ่งความขัดแย้งในท่ีสุด 

๗) การใช้ข้อมูลเพียงด้านเดียว คือ การตัดสินใจด าเนินนโยบายสาธารณะ 
หรือโครงการใดๆ ไม่สามารถที่จะใช้ข้อมูลเพียงด้านเดียวได้ ควรจะต้องศึกษาข้อมูลในทุกๆ ด้าน 
เพื่อวิเคราะห์ผลดีและผลเสียเสียก่อน หลังจากนั้นจึงตัดสินใจด าเนินการโครงการ 

๘) การมีข้อมูลไม่ชัดเจน หมายถึง ข้อมูลที่มีอยู่มีจะมีปริมาณมากมายเพียงใด
ก็ตามหากเป็นข้อมูลที่ขาดความชัดเจนบางมิติ ก็ย่อมส่งผลเสียต่อการตัดสินใจในการด าเนินการ
โครงการได้เช่นเดียวกัน 

๙) การขาดความเช่ือมั่นในข้อมูล จัดได้ว่าเป็นประเด็นที่มีความส าคัญต่อ
คู่กรณี หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด เพราะจะมีการเกี่ยวพันถึงการด าเนินนโยบายตั้งแต่ต้นไป
จนถึงโครงการสิ้นสุดลง สาเหตุก็เพราะว่าหากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่มีความมั่นใจในข้อมูล หรือ
ข้อเท็จจริงที่แต่ละฝุายน ามาเสนอแล้ว การด าเนินโครงการก็เกิดขึ้นไม่ได้ และถึงแม้จะด าเนิน
โครงการได้ แต่ก็จะต้องพบทางตันในที่สุดเพราะผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นๆ จะขัดขวาง หรือประท้วง
จนท าให้โครงการไม่สามารถด าเนินการต่อไปได้ 

๑๐) การขาดความจริงใจในข้อมูลที่น าเสนอ หมายถึง การที่บุคคล หรือกลุ่ม
บุคคลไม่มีความจริงใจที่จะเปิดเผยข้อมูลอย่างรอบด้าน หรืออาจจะเปิดเผยเฉพาะข้อมูลเชิงบวก 
แต่ปกปิดข้อมูลเชิงลบจนท าให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มอื่นๆ  ขาดความเช่ือมั่น และขาดความ
ไว้วางใจในการด าเนินนโยบายสาธารณะ 

๒.เหตุปัจจัยที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ หรือความต้องการ 

 ๒.๑ เหตุปัจจัยภายใน เหตุปัจจัยภายในท่ีท าให้เกิดความขัดแย้งในประเภทนี้ คือ 
                       ๑) การท าให้การพัฒนาคุณภาพของจิตเกิดความเนิ่นช้า ก็เพราะเกิดความ
ขัดแย้งภายใน (ปปัญจธรรม) คือ 
                           (๑) ความอยากได้(ตัณหา) ความอยาก จัดได้ว่าเป็นความต้องการภายในที่
มีอิทธิพลอย่างสูงต่อการแสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งเสพ หรือวัตถุเพื่อเอื้อต่อการด ารงอยู่ของมนุษย์
จะเห็นว่า การแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม อ านาจ หรือต าแหน่งหน้าที่การงาน เป็นต้น
ล้วนเกิดจากแรงผลักดันของความอยากท้ังสิ้น ดังท่ีพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่า “แม่น้ าเสมอด้วยตัณหา
ไม่มี”๒๑๒ นั่นก็หมายความว่า มนุษย์มีความทะยานอยากอย่างไม่มีที่สิ้นสุด หรือจะกล่าวอีกนัย
หนึ่งก็คือ มนุษย์มีความอยากอยู่ตลอดเวลา 
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 (๒) อยากใหญ่(มานะ) ความอยากใหญ่ จัดได้ว่าเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้
เกิดการแย่งชิงอ านาจ และต าแหน่งหน้าที่การงานขององค์กร หรือกลุ่มอื่นๆ ในสังคม จะเห็นว่า 
ความอยากใหญ่ของบุคคลบางคนจึงเป็นเหตุผลส าคัญที่ท าให้เกิดการท าลายบุคคลอีกคนหนึ่ง เพื่อ
ไม่ให้มีอ านาจเท่าเทียมกับตัวเอง หรือฆ่าบุคคลอื่นเพื่อตัวเองจะกลายเป็นผู้ที่มีอ านาจแทน เหตุผล
ส าคัญที่ท าให้มนุษย์พยายามที่จะแสวงหาอ านาจ หรือต าแหน่งหน้าที่การงาน  ก็เพราะสิ่งเหล่านี้
เป็นที่มาของอ านาจในด้านอื่นๆ เช่น อ านาจทางการเงิน กฎหมาย สังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
การทหารและการเมืองระหว่างประเทศ เป็นต้น 
   (๓) ใจแคบ (ทิฏฐิ) เป็นสภาวะที่บุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่มีทรัพยากร 
อ านาจ หรือต าแหน่งหน้าท่ีการงานอย่างเพียงพอ แต่มีจิตที่คับแคบและมีแนวคิดที่เห็นแก่ตนเป็น
หลัก ไม่ยินยอมที่จะแบ่งปันทรัพยากร หรือสิ่งอื่นๆ แก่เพื่อนมนุษย์ และในบางสถานการณ์ที่
จะต้องแบ่งปันน้ัน อาจจะเกิดจากการบีบคั้นจากปัจจัยอื่นๆ ในสังคม หรือเป็นการแบ่งปันเพื่อให้
ได้มาซึ่งเกียรติช่ือเสียง หรือต าแหน่ง เป็นต้น 

๒) การเกิดเจตนาที่ไม่ดี(อกุศลมูล) คือ ความละโมบ โดยการพยายามที่
จะแย่งชิงจากบุคคลอื่นๆ โดยมิได้ค านึงถึงว่าบุคคลอื่นก็มีความปรารถนาในทรัพยากรเช่นเดียวกัน
(โลภะ) เมื่อมีความปรารถนาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แต่ไม่สามารถที่จะได้มาด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง 
และผูกใจเจ็บต่อสิ่งท่ีท าให้ตัวเองไม่สมหวัง(โทสะ) การลุ่มหลงมัวเมาต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และพยายาม
ที่จะแสวงหาเพื่อให้ได้มาสนองความอยาก แต่เมื่อไม่สามารถสนองความต้องการของเรา หรือมีสิ่ง
ใดมาขัดขวางสิ่งที่เราลุ่มหลง และแย่งชิงสิ่งนั้นไป ก็มักจะท าให้คู่กรณีเกิดความขัดแย้งข้ึน(โมหะ) 

 

   ๒.๒ เหตุปัจจัยภายนอกที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ หรือความ
ต้องการ 

      เหตุปัจจัยภายนอกที่ท าให้เกิดความขัดแย้งประเภทนี้ คือ 
๑) การยึดมั่นในผลประโยชน์และความต้องการของตัวเอง หรือกลุ่มของ

ตัวเองมากจนเกินไป เป็นการที่บุคคล หรือกลุ่มบุคคลยึดมั่นอยู่บนจุดยืนของตัวเองว่า ต้องชนะ
หรือได้ประโยชน์มากกว่าเท่านั้น โดยไม่ยินยอมที่จะสญูเสยีผลประโยชน์บางส่วนไปให้แก่บุคคลอื่น 
การแสดงออกในลักษณะนี้อาจท าให้คู่กรณีเกิดความอึดอัดและไม่พอใจต่อท่าทีดังกล่าว 

๒) การแก่งแย่งชิงทรัพยากร หรือแก่งแย่งในความต้องการของบุคคล 
หมายถึง การที่บุคคล หรือกลุ่มบุคคลพยายามที่จะมุ่งเน้น หรือกระท าทุกวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ที่ตัวเอง หรือกลุ่มของตัวเองต้องการโดยไม่สนใจ หรือใส่ใจว่า บุคคลอื่น หรือกลุ่มอื่นจะประสบกับ
สภาวะของการถูกบีบคั้นอย่างไร ซึ่งลักษณะเช่นนี้อาจจะท าให้เกิดสถานการณ์ “ตาต่อตา ฟันต่อ
ฟัน” ได้ 

๓) การใช้อ านาจเหนือ เป็นลักษณะที่บุคคล หรือกลุ่มบุคคลซึ่งมีอ านาจ
ทางการเมืองทางกฎหมาย ทางการเงิน หรือทางการทหาร ได้ใช้อ านาจเหล่านี้เข้าไปบีบคั้น ก ากับ 
หรือบังคับให้คู่กรณี หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มอื่นๆ ต้องยินยอมที่จะยอมรับเง่ือนไขของกลุ่ม
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ตัวเอง เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ หรือความต้องการของตนเองโดยไม่ใส่ใจว่า นโยบาย หรือ
โครงการดังกล่าวจะชอบธรรม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมหรือไม่ ซึ่งวิธีการเช่นนี้ อาจจะท า
ให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นๆ ประท้วง หรือขัดขวางการด าเนินนโยบายหรือโครงการก็ได้ 

๔) การขาดการมีส่วนร่วม คือ การที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคล ไม่ยินยอมที่
จะให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วมการด าเนินกิจกรรม หรือโครงการในทุกๆ ขั้นตอน เช่น 
ร่วมศึกษา ร่วมตัดสินใจ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมรับผลประโยชน์ เป็นต้น ซึ่งการไม่มีส่วนร่วม
ดังกล่าวก็อาจจะท าให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มอื่นๆ เกิดความไม่พอใจ เพราะการด าเนินนโยบาย
อาจจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของตัวเอง 

๕) การขาดความไว้วางใจ เป็นอาการที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือคู่กรณีเกิด
ความหวาดระแวงซึ่งกันและกันว่า ผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นจะได้รับการแบ่งปันอย่างทั่วถึง เท่าเทียม
กันหรือไม่ รวมไปถึงการที่คู่กรณีไม่เช่ือมั่นว่าผู้ที่มีอ านาจเหนือกว่า หรือผู้ที่ท าหน้าท่ีในการแบ่งปัน
ผลประโยชน์ จะมีความล าเอียง และขาดความยุติธรรมหรือไม่ 

๖) ความสัมพันธ์ไม่ดี และไม่มีการปฏิสัมพันธ์ หมายถึง การที่คู่กรณี 
หรือผู้มีส่วนได้เสียส่วนเสียมุ่งเน้นความสัมพันธ์เชิงธุรกิจที่มุ่งประโยชน์ส่วนตัวมากจนเกินไป  
มากกว่าท่ีจะมุ่งเน้นความสัมพันธ์ระยะยาวท่ีเน้นคุณค่าภายใน อันเป็นลักษณะของการพึ่งพาอาศัย
กันและกัน และในขณะเดียวกันคู่กรณีก็มิได้ติดต่อ หรือสร้างมิตรภาพผ่านกิจกรรมต่างๆ เมื่อไม่มี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันและกัน จึงเป็นการง่ายที่จะท าให้เกิดความขัดแย้งได้ง่าย 

๗) การขาดความยุติธรรม ในการแบ่งปันผลประโยชน์ หรือความต้องการ
นั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความยุติธรรมในการแบ่งปัน ซึ่งความขัดแย้งส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้น
ในกรณีที่มีการตัดสิน และคู่กรณีมองว่าตัวเองไม่ได้รับความยุติธรรมอย่างเพียงพอ 
 
 
๓.เหตุปัจจัยที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งด้านความสัมพันธ์ 

   ๓.๑ เหตุปัจจัยภายใน เหตุปัจจัยภายในที่ท าให้เกิดความขัดแย้งในประเภทนี ้คือ 
๑) สิ่งที่ท าให้ความสัมพันธ์ของคู่กรณีต้องเสื่อมลง และขาดสูญ มี

องค์ประกอบ(ปปัญจธรรม) ๓ ประการ คือ การที่คู่กรณีคบหากันหรือมีความสัมพันธ์กันบนฐาน
ของผลประโยชน์เป็นที่ตั้ง โดยปรารถนาเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่คู่กรณีมีอยู่ หรือสามารถจะท าให้
ตัวเองได้รับสิ่งท่ีต้องการโดยไม่ได้มีความจริงใจในการที่ช่วยเหลือบุคคลอื่นอย่างจริงจัง(ตัณหา) มี
ความถือตัวถือตน และดูหมิ่นดูแคลนบุคคลอื่น ว่า ไม่มีความรู้ อ านาจ และการเงิน เท่าเทียมกับ
ตนเอง(มานะ) และยึดมั่นในความคิดเห็นของตนเองว่าถูกต้อง โดยไม่ยินยอมที่จะเปิดรับความคิด
ของคู่กรณีกลุ่มอื่น(ทิฏฐ)ิ 

๒) การที่บุคคลเข้าไปปฏิสัมพันธ์กับคู่กรณีด้วยเจตนาไม่ดี หรือด้วยจิตใจ
ที่เป็นอกุศลมูล กล่าวคือ มุ่งหวังประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น ต าแหน่ง ทรัพยากร และอ านาจ เป็น
ต้นจากคู่กรณี(โลภะ) การต าหนิว่ากล่าว นินทามุ่งร้าย แสดงอาการเกลียดชัง หรือไม่ยอมรับคู่กรณี
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ในด้านใดด้านหนึ่ง (โทสะ) หรือ ขาดสติ หลงเช่ือ คู่กรณีโดยปราศจากจากความเป็นจริง (โมหะ) 
เป็นปัจจัยที่ส าคัญประการหนึ่งท าให้เกิดความบาดหมางภายในใจได้เช่นกัน 

   ๓.๒ เหตุปัจจัยภายนอกที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งด้านความสัมพันธ์ เหตุปัจจัย
ภายนอกท่ีท าให้เกิดความขัดแย้งในประเภทนี้ คือ 

๑) การแก่งแย่งช่วงชิงกันคือ การที่บุคคลมีความเห็นแก่ประโยชน์ หรือ
ความต้องการส่วนตัว จึงพยายามที่จะแก่งแย่งช่วงชิงทรัพยากร อ านาจ ต าแหน่งหน้าที่ หรือสร้าง
ความได้เปรียบจากกลุ่มผู้ที่มีอ านาจน้อยกว่า หรือผู้ที่เสียเปรียบอย่างไร้มโนธรรม 

๒) การใช้อ านาจเหนือ เป็นการที่บุคคลพยายาม หรือได้ใช้อ านาจตัวเอง
มีอยู่ เช่นอ านาจทางการเงินการทหาร หรือการเมือง เป็นต้น ท าลายคู่กรณี หรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย เพื่อสร้างความชอบธรรมให้แก่ตัวเอง หรือกลุ่มของตัวเอง โดยมิค านึงถึงความสัมพันธ์อันดีที่
เคยมีอยู่ 

๓) การไม่มีส่วนร่วม คือ การที่บุคคลไม่พยายาม หรือยินยอมที่จะสร้าง
ความสัมพันธ์ด้วยการให้คู่กรณี หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มอื่นๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษา
วิเคราะห์วางแผน ร่วมรับผิดชอบ หรือร่วมรับผลประโยชน์จากการด าเนินนโยบาย หรือโครงการ 
ซึ่งอาจจะท าให้คู่กรณีมองว่าปิดพื้นที่ทางความคิดเห็น หรือผลประโยชน์ของกลุ่มตัวเอง 

๔) การยึดมั่นในค่านิยม คือ การที่บุคคลยึดมั่นในความเช่ือ ศาสนา 
ภาษา วัฒนธรรมและชาติพันธุ์ ของตัวเอง จนกลายเป็นที่มาของการรุกราน ดูหมิ่นดูแคลน หรือ
เหยียดหยามความเช่ือ ศาสนา ภาษา หรือชาติพันธุ์ของกลุ่มบุคคลอื่นๆ ในสังคม ก็อาจจะท าให้
กลุ่มอื่นๆ เกิดความไม่พอใจ และโต้ตอบด้วยวิธีการต่างๆ นานา 

๕) โครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองที่ก่อให้เกิดความได้เปรียบ
เสียเปรียบแก่กลุ่มอื่นๆ ในสังคม เช่น บางกลุ่มได้ผลประโยชน์จากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
มากกว่ากลุ่มอื่นๆ หรือพรรคการเมืองบางพรรคได้ใช้ช่องทางของโครงสร้างดังกล่าวไปท าบางสิ่งที่
เอื้อต่อการด ารงอยู่ของพรรคตัวเอง ซึ่งการกระท าดังกล่าวก็อาจจะท าให้ความสัมพันธ์ของบุคคล 
หรือกลุ่มบุคคลเกิดปัญหาได้เช่นกัน เพราะอาจจะถูกมองว่าเอาเปรียบกลุ่มอื่นๆ 

๖) การขาดความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ความไว้วางใจเป็นพื้นฐานส าคัญ
ต่อสัมพันธภาพ ฉะนั้น ถ้าหากคู่กรณีขาดความไว้วางใจซึ่งกันและกันก็อาจจะท าให้การปฏิสัมพันธ์
เกิดช่องว่างจนน าไปสู่ความขัดแย้งได้ 

๗) ความสัมพันธ์ระหว่างกันไม่ดี แต่บางครั้งก็มีความสัมพันธ์ที่ดี ก็
อาจจะท าให้ปัญหาที่เกิดขึ้นกลายเป็นประเด็นเล็กน้อย หรือไม่มีปัญหาระหว่างคู่กรณีด้วยกัน แต่
เมื่อใดก็ตามที่คู่กรณีขาดการปฏิสัมพันธ์ หรือความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลไม่ดี ปัญหาบางอย่างแม้
จะเป็นประเด็นเล็กน้อยก็อาจจะกลายเป็นความขัดแย้งท่ีใหญ่โตได้เช่นกัน 

๘) การขาดความสามัคคีในกลุ่มบุคคล ความสามัคคีเป็นเครื่องมือส าคัญ
ในการร้อยรัดบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเข้าด้วยกัน แต่เมื่อใดก็ตามที่ขาดความสามัคคีในกลุ่ม เมื่อนั้น
พลังของการช่วยเหลือเกื้อกูลกันทางกาย วาจาและใจ อาจขาดหายไป กลายเป็นความขัดแย้ง
ระหว่างกลุ่มได้ 
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๔.เหตุปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความขัดแย้งด้านโครงสร้าง 

   ๔.๑ เหตุปัจจัยภายในเหตุปัจจัยภายในท่ีท าให้เกิดความขัดแย้งในประเภทนี้ คือ 

๑) การที่ท าให้บุคคล หรือกลุ่มบุคคลพัฒนาจิตใจ และสังคมเต็มไปด้วย
ความเนิ่นช้า มีองค์ประกอบ(ปปัญจธรรม) ๓ ประการ กล่าวคือ ความกระหาย อยากได้วัตถุ 
ทรัพยากร หรือสิ่งเสพต่างๆ อย่างไม่มีขีดจ ากัด ได้ท าให้หน่วยย่อยส่วนอื่นๆ ในสังคม เช่น คน
ยากจน หรือคนไร้โอกาสทางการศึกษา เศรษฐกิจ เป็นต้น ได้รับผลกระทบเนื่องจากบุคคลบาง
กลุ่มซึ่งมีอ านาจทางความรู้และการเมืองมากกว่าได้พยายามที่จะดูดซับทรัพยากรต่างๆ  ไปเป็น
ทรัพย์สมบัติส่วนตน(ตัณหา)ความเพียรพยายามเพื่อให้ได้มาซึ่งอ านาจทางการเมือง การเงิน และ
การทหาร ก็อาจจะเป็นตัวแปรส าคัญที่ท าให้ต้องเบียดเบียน หรือบีบคั้นกลุ่มคนอื่นๆ ในสังคม ให้
คล้อยตาม ยอมรับ หรือสมยอมต่ออ านาจดังกล่าว ซึ่งวิธีการดังกล่าวอาจจะน าความขัดแย้งที่
น าไปสู่ความรุนแรง ในกรณีที่ประชาชนในสังคมมองเห็นถึงความไม่ชอบธรรมของการใช้อ านาจ
ดังกล่าว(มานะ) ความพยายามที่จะชักน าให้บุคคลอื่นๆ ยอมรับความคิดของตัวเอง แต่ใน
ขณะเดียวกัน กลับละเลยที่จะยอมรับความคิดเห็น หรือการแสดงออกของกลุ่มคนอื่นๆ ในสังคม 
ท าให้สังคมกลายเป็น “สังคมปิด”กล่าวคือ ปิดปาก ปิดหู ปิดตา และปิดใจของบุคคล หรือกลุ่ม
บุคคลอื่นๆ ในสังคม ก็จะท าให้โครงสร้างทางสังคมประสบกับความพิการทางความคิด(ทิฏฐ)ิ 

๒) การเกิดเจตนาที่ไม่ดีที่จะท าลายโครงสร้างทางสังคม(อกุศลมูล) กล่าวคือ 
การที่บุคคล หรือกลุ่มบุคคลมีความละโมบในสิ่งทรัพยากรสิ่งแวดล้อม หรือสิ่งเสพอื่นๆ ตามที่
ปรากฏมีในสังคมโดยมิได้ค านึงถึงความต้องการของหน่วยย่อยอื่นๆ  ว่าจะสามารถด ารงอยู่ได้
หรือไม่ ในขณะเดียวกัน บางคน หรือบางกลุ่มก็เพราะที่จะแสวงหาเพื่อให้ได้มาด้วยวิธีการที่ไม่
ชอบธรรม เช่นการฉ้อราษฎร์บังหลวง คดโกง หรือฉกชิงสิ่งต่างๆ ที่ตัวเองต้องการมาจากบุคคล 
หรือกลุ่มบุคคลอื่นๆ ในสังคม(โลภะ) การท าลายบุคคลอื่นๆ ทางความคิด การกระท า หรือการ
แสดงออก โดยมิได้ค านึงถึงสภาพจิตใจของบุคคลอื่นๆ ว่า จะสามารถยอมรับต่อสถานการณ์ความ
รุนแรงดังกล่าวได้หรือไม่(โทสะ) 

   ๔.๒ เหตุปัจจัยภายนอก เหตุปัจจัยภายนอกที่ท าให้เกิดความขัดแย้งในประเภทนี้ 
คือ 

๑) การแก่งแย่งช่วงชิง หมายถึง การที่บุคคล หรือกลุ่มบุคคลทั่วไปในสังคม
เบียดซึ่งกันและกันด้วยการช่วงชิงทรัพยากร โอกาส หรือความรู้ต่างๆ จากกลุ่มคนในสังคมด้วยกัน 
โดยมิได้เปิดพื้นที ่หรือเปิดพื้นท่ีเพียงเล็กน้อยให้แก่คนอื่นๆ ในสังคม 

๒) การใช้อ านาจเหนือ หมายถึง การที่บุคคล หรือกลุ่มบุคคลซึ่งมีอ านาจ
ทางการเมือง  การศึกษา การทหาร หรือทางด้านเศรษฐกิจ และได้ใช้อ านาจเหล่านั้น แย่งชิง บีบ
คั้น หรือบังคับคนอื่นๆ ในสังคม เพื่อให้ได้มาซึ่งอ านาจด้านอื่นๆ หรือสิ่งต่างๆ ที่ตัวเอง หรือกลุ่ม
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ของตัวเองต้องการไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ ต าแหน่ง ทรัพย์สินทางปัญญา หรือ
ทรัพยากรทางธรรมชาติ เป็นต้น 

๓) การขาดการมีส่วนร่วม หมายถึง การที่บุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่เป็น
หน่วยย่อยต่างๆในสังคมขาดการมีส่วนร่วมในการคิด การพูด หรือการแสดงออกทางกายภาพ
เกี่ยวกับนโยบายต่างๆ ของรัฐ หรือกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน หรือสังคม ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงและ
โดยอ้อมต่อหน่วยย่อยต่างๆ ในสังคม 

๔) การยึดมั่นในค่านิยม ได้แก่ ภาวะของการแข็งตัวทางความคิด ความ
คิดเห็นวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา ภาษา ชาติพันธุ์ ซึ่งเป็นลักษณะของการขาดความยึดหยุ่น
เกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้น ในขณะที่บริบททางสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา และการเมืองเปลี่ยนแปลงไป 
บุคคล หรือกลุ่มบุคคลพยายามที่จะด ารงอยู่บนฐานความคิด และจุดยืนเดิมของตัวเอง หรือกลุ่ม
ชาติพันธุ์ของตัวเองโดยมิได้ค านึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่เข้ามากระทบ และมิได้ปรับหลักการ หรือ
พฤติกรรมบางอย่างให้สอดรับกับความเป็นไปของสังคม จึงท าให้หน่วยย่อยต่างๆ ในสังคมเกิดการ
ปะทะกัน 

๕) การเมืองไม่ดี หมายถึง สภาพทางการเมืองนั้นก็มีส่วนส าคัญที่ท าให้
ความขัดแย้งเกิดขึ้นในสังคม เนื่องจากพรรคการเมืองเป็นเจ้าภาพหลักในการก าหนดนโยบาย และ
ทิศทางในการพัฒนาประเทศ ฉะนั้น หากพรรคการเมือง หรือนักการเมืองไม่เข้าใจสภาพเศรษฐกิจ 
การเมือง  สังคม การศึกษา และวิถีชีวิตของชุมชนอย่างพอเพียงแล้ว ก็ก าหนดนโยบาย หรือแปร
นโยบายไปสู่การปฏิบัติจริงก็จะท าให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน และวิถีชีวิตของชุมชน อันจะน ามา
ซึ่งการเผชิญหน้า และการต่อต้านจากชุมชนรากหญ้าของประเทศ 

๖) สังคมขาดฐานความรู้ และคุณธรรมจริยธรรม กล่าวคือ ประชาชนใน
สังคมยึดติดกับอบายมุข ชอบแสวงหาสิ่งเสพเพื่อบ ารุงบ าเรอตัวเอง เยาวชนไม่ใฝุใจในการศึกษา
เล่าเรียน  มัวสุมสิ่งเสพติด และมีเพศสัมพันธ์ในวัยที่ไม่สมควร สถาบันครอบครัวขาดความอบอุ่น 
องค์กรการศึกษาไม่สามารถพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในชาติ นักการเมืองและพรรคการเมือง
มุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนตน และองค์กรทางศาสนาไม่สามารถที่จะเป็นที่พึ่งพาทางปัญญาให้แก่
ประชาชนในชาติได ้

๗) การศึกษาอย่างไม่รอบด้าน หมายถึง การศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้ศึกษามี
ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน โดยขาดองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการเพื่อที่จะเช่ือมต่อกับองค์ความรู้
ด้านอื่นๆ ในขณะเดียวกันก็มุ่งเน้นการศึกษาเพื่อให้มนุษย์มีความฉลาดในการแสวงหาวัตถุ และสิ่ง
เสพ แต่ขาดการศึกษาในเชิงคุณค่าภายในอันเป็นความฉลาดทางอารมณ์ เพื่อที่จะท าให้มนุษย์อยู่
รอดบนฐานของวิกฤตการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม ซึ่งการศึกษาในลักษณะนี้ได้กลายเป็นตัวแปร
ส าคัญประการหนึ่งที่ท าให้เยาวชนของชาติคุ้นเคยกับการใช้ความรุนแรงในการแก้ไขความขัดแย้ง 

๘) การออกกฎหมายที่ขาดความยุติธรรม จะเห็นว่า กฎหมายบางฉบับที่
ผ่านรัฐสภาได้กลับกลายเป็นข้อกฎหมายซึ่งก่อให้เกิดความขัดแย้ง และแตกแยกให้แก่องค์กร หรือ
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ชุมชนต่างๆ ที่อยู่ในสังคม ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้ว การตรากฎหมายมีเปูาหมายเพื่อแก้ไขความ
ขัดแย้งบางอย่างที่เกิดขึน้ในสังคม ฉะนั้น การตรากฎหมายจึงควรค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ 
ในสังคมอย่างรอบด้าน นอกจากน้ีจะเห็นว่า บางกรณี หรือบางสถานการณ์ การบังคับใช้กฎหมาย
ขาดความชัดเจนและเที่ยงธรรมแก่ประชาชน  ในขณะที่ประชาชนซึ่งมีอ านาจทางการเงิน
การศึกษา และการเมืองมากกว่าก็มักจะได้รับประโยชน์จากกฎหมาย แต่ในทิศทางตรงกันข้าม 
ประชาชนบางกลุ่มซึ่งมีโอกาสน้อยกว่า กลับได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมาย ฉะนั้น การ
บังคับใช้กฎหมายจึงขาดความยุติธรรม และเท่าเทียมแก่คนกลุ่มต่างๆ ในสังคม 

๙) ความสัมพันธ์ไม่ดี จะเห็นว่า ความสัมพันธ์ระหว่างบิดา มารดากับบุตร
หลานความสัมพันธ์ระหว่างครูกับลูกศิษย์ ความสัมพันธ์ระหว่างนักการเมืองกับประชาชน หรือ
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรต่างๆ ในสังคมยุคปัจจุบันนี้มักจะด ารงอยู่บนฐานของ “เงินตรา” และ
“ผลประโยชน์” เป็นที่ตั้ง ขาดมิติทางจิตใจ ด้วยเหตุนี้ ในสถานการณ์ที่เกิดความขัดแย้ง จึงมักจะ
น าเงิน หรือผลประโยชน์มาเป็นประเด็นส าคัญในการแก้ไขความขัดแย้ง ในขณะที่บางคราวปัญหา
ที่แท้จริงนั้น เกิดขึ้นจากประเด็นของความหวาดระแวงระหว่างบุคคล หรือกลุ่มบุคคล จึงท าให้
โครงสร้างของสังคมยังมีความขัดแย้งปรากฏอยู่ 

๑๐) การขาดความสามัคคี ความสามัคคีเป็นตัวแปรส าคัญในการที่จะสมาน
บุคคล หรือกลุ่มบุคคลในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข แต่เมื่อใดก็ตามประชาชนในครอบครัว ใน
องค์กรหรือในสังคมขาดความสมัครสมานสามัคคี ไม่สนใจ และใส่ใจต่อบุคคลอื่นๆ ในแง่ของวิถี
ชีวิตและความเป็นอยู่ ก็จะท าให้โครงสร้างทางสังคมบิดเบี้ยว และเกิดความขัดแย้งได้ง่ายขึ้น 

 

๕.เหตุปัจจัยที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งด้านค่านิยม 

   ๕.๑ เหตุปัจจัยภายใน เหตุปัจจัยภายในท่ีท าให้เกิดความขัดแย้งในประเภทนี้ คือ 

๑) การท าให้คู่กรณีกระทบกันทางค่านิยม มีองค์ประกอบ(ปปัญจธรรม) ๓ 
ประการ คือความปรารถนาที่จะท าให้ค่านิยม เช่น ศาสนา ความเช่ือ หรือชาติพันธุ์ของตัวเอง
ได้รับการยอมรับและพยายามที่จะเชิดชูว่าค่านิยมของตัวเอง หรือกลุ่มของตัวเองดีกว่าคนอื่นๆ 
และอยากจะท าลายหรือลดทอนวัฒนธรรมความเช่ือของคนอื่น แล้วน าค่านิยมของตัวเองเข้าไป
แทนท่ีค่านิยมเหล่านั้น(ตัณหา) การคิดว่า วัฒนธรรม ความเช่ือ ศาสนาของตัวเองหรือกลุ่มตัวเอง
ดีกว่า สมบูรณ์กว่า ความเช่ือ ศาสนา และวัฒนธรรมของคนอื่น หรือกลุ่มอื่น จึงพยายามที่จะปิด
กั้น หรือปูองกันมิให้ค่านิยมของคนอ่ืนๆ หรือชนชาติอื่นๆ เข้ามาคุกคามค่านิยมของตัวเอง(มานะ) 
และยึดมั่นในความเช่ือ ศาสนา วัฒนธรรม ภาษา หรือชาติพันธุ์ของตัวเอง จนหลงลืมที่จะศึกษา
วิเคราะห์หรือมองดูจุดเด่น หรือจุดดีของศาสนา วัฒนธรรม หรือความเช่ืออ่ืนๆ หรือกลุ่มอื่น(ทิฏฐิ) 

๒) การเกิดเจตนาที่ไม่ดี ที่ท าให้ความรู้สึกภายในของคู่กรณีเกิดความ
บาดหมาง(อกุศลมูล) คือ ความต้องการที่จะให้ค่านิยมของตัวเองได้รับการยอมรับจากคนอื่นๆใน
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สังคม จึงพยายามที่จะแสวงหาพ้ืนท่ีโดยมิได้ค านึงถึงค่านิยมดั้งเดิมของชนท่ีด ารงอยู่(โลภะ) การไม่
พอใจ หรือคับข้องใจที่บุคคล หรือกลุ่มบุคคลเห็นว่า ค่านิยมของตัวเองก าลังถูกคุกคาม หรือสูญ
หายไป อันเป็นผลมาจากค่านิยมอื่นๆ ที่แพร่ขยายเข้าไปแทนที่ จึงพยายามทุกวิธีการเพื่อที่จะปิด
กั้นกระแสของค่านิยมอื่นๆ ที่ตัวเองไม่ชอบใจ(โทสะ) การที่บุคคล หรือกลุ่มบุคคลพากันลุ่มหลงมัว
เมา และยอมรับในค่านิยมของชนชาติ หรือชาติพันธุ์อื่นๆ โดยขาดวิจารณญาณ และศึกษา
วิเคราะห์ความเหมาะสมว่าค่านิยมของชนชาติอื่นๆ สอดคล้องกับสังคมดั้งเดิมหรือไม่(โมหะ) 

   ๕.๒ เหตุปัจจัยภายนอก เหตุปัจจัยภายนอกที่ท าให้เกิดความขัดแย้งในประเภทนี้ 
คือ 

๑) การใช้อ านาจเหนือ เป็นการใช้อ านาจทางการเมือง ความเช่ือ เศรษฐกิจ 
สังคม หรือศาสนา เข้าไปคุกคามความเช่ือ ศาสนา หรือชาติพันธุ์กลุ่มอื่นๆ ซึ่งมีความอ่อนด้อยใน
ประเด็นเรื่องอ านาจ ซึ่งการกระท าในลักษณะนี้อาจจะได้รับการโต้ตอบจากกลุ่มชาติพันธุ์ดั้งเดิมที่
ยึดมั่นในค่านิยมของตัวเอง 

๒) การขาดการมีส่วนร่วม โดยการที่กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ขาดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ค่านิยมระหว่างชาติพันธ์ุของมนุษย์กลุ่มอื่นๆ เช่น การท ากิจกรรม สนทนา หรือ
สัมมนาร่วมกันในเวทีต่างๆ ทั้งในระดับชุมชน ประเทศ หรือระดับโลก เพื่อที่จะท าให้เข้าใจ
วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ความเชื่อของกลุ่มชาติพันธ์ุต่างๆ ได้ดียิ่งข้ึน 

๓) การยึดมั่นในค่านิยม เป็นการที่บุคคลพยายามที่จะแสดงออกทาง
พฤติกรรมว่าค่านิยมของตัวเองดีกว่ากลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ ในขณะเดียวกันก็พยายามที่จะแสดงออก
ทางการพูดหรือการกระท าเพื่อโต้ตอบ หรือปฏิเสธค่านิยมของกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ โดยการช้ีให้เห็น
ว่าวัฒนธรรมของคนอื่นล้าสมัย หรืออาจจะมองว่าค่านิยมของประเทศอื่นๆ เลวร้ายไม่เหมาะ
ส าหรับเยาวชนหรือประชาชนในประเทศ และชุมชนของตัวเอง 

๔) การรุกราน และปะทะกันทางวัฒนธรรม หมายถึง การที่กลุ่มชาติพันธ์ุใด
ชาติพันธุ์หนึ่งพยายามที่จะแสดงออกทางการพูด หรือการกระท าด้วยการเข้าไปรุกรานกลุ่มอื่นๆ 
หรือประเทศอื่นๆ ในแง่ของความเช่ือ ศาสนา ประเพณี หรือวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อท่ีจะปรับเปลี่ยนหรือกลืนค่านิยมเหล่านั้น จึงท าให้กลุ่มที่ยึดถือวัฒนธรรมดั้งเดิมพยายามที่จะ
ปกปูองปูองกัน รวมไปถึงการปฏิเสธ และโต้ตอบด้วยวิธีการต่างๆ 

๕) โครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองต่างกัน จะเห็นว่าการที่แต่
ละชาติพันธุ์มีโครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองที่แตกต่างกันนั้น ก็เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้
เกิดความขัดแย้งข้ึนได้ เพราะโครงสร้างดังกล่าว นอกจากจะท าให้การคิด หรือการแสดงออกทาง
พฤติกรรมที่แตกต่างกันแล้ว ยังส่งผลให้ค่านิยมทางสังคมแตกต่างกันได้ 

๖) การขาดข้อมูลในมิติต่างๆ คือ การที่แต่ละชาติพันธุ์ขาดข้อมูล หรือไม่มี
การศึกษาวิเคราะห์ประวัติศาสตร์ และความเป็นมาของกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ ก็จะเป็นปัจจัยส าคัญที่
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ท าให้แต่ละกลุ่มไม่เข้าใจถึงชาติพันธุ์ต่างๆ เกี่ยวกับวิถีชีวิต ศาสนา วัฒนธรรม หรือความเช่ือ 
ฉะนั้น เมื่อมีเหตุการณ์ที่จะต้องตีความ วิเคราะห์ หรือตัดสินกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ ก็มักจะใช้
ฐานความรู้ของตัวเองมาเป็นฐานในการวิเคราะห์ และตีความ ซึ่งอาจจะท าให้เกิดความผิดพลาดได้ 

๗) การขาดความเช่ือถือ หมายถึง การบุคคล หรือกลุ่มบุคคลไม่ค่อยเช่ือถือ 
และเชื่อมั่นต่อค่านิยมของกลุ่มชาติพันธ์ุอื่นๆ ซึ่งความคิดดังกล่าวได้ส่งผลต่อการไม่ให้เกียรติ และ
แสดงความเคารพต่อค่านิยมของกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ เช่น ความเช่ือ ศาสนา ประเพณี หรือ
วัฒนธรรม 

๘) ความสัมพันธ์ไม่ดี ได้แก่ การที่กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ไม่ค่อยมีการ
ปฏิสัมพันธ์กันในกิจกรรม หรือเวทีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเวทีพื้นบ้านในระดับชุมชน หรือสังคมก็ตาม 
ซึ่งการไม่มีปฏิสัมพันธ์กันในลักษณะดังกล่าว ย่อมเป็นที่มาของการขาดการรับรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิต 
และและความเป็นไปของชาติพันธุ์อื่นๆ อันจะท าให้การอยู่ร่วมกันเป็นไปอย่างสมานฉันท์มาก
ยิ่งข้ึน 

สรุป 

จะเห็นได้ว่า ทั้งเหตุปัจจัยภายในและเหตุปัจจัยภายนอกดังที่ได้น าเสนอมาแล้วนั้น 
เป็นองค์ประกอบส าคัญที่ก่อให้เกิด ความขัดแย้งทั้ง ๕ ด้าน ซึ่งเป็นที่แน่นอนว่า ถ้าความขัดแย้ง
ดังกล่าวเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็ตาม ย่อมจะต้องส่งผลกระทบทั้งต่อตัวเองและสังคม  ดังนั้น
สาเหตุความขัดแย้งน้ีจะต้องแก้ด้วยหลักพุทธธรรมเท่าน้ัน ซึ่งผู้เขียนจะได้น าเสนอในบทความครั้ง
ต่อไป 

 
 
 

 
เอกสารอ้างอิง 
 
พระเทพปริยตัิเมธี,ผศ.ดร., ภาวะผู้น าเชิงพุทธกับการแก้ปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทย.  
   งานวิจัยในโครงการของสถาบันวจิัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
   ราชวิทยาลัย,๒๕๕๗. 
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นักบริหารการศึกษาแบบมืออาชีพ 
Professional Educational Administrators 

 
อาจารย์รุ่งอรณุ อบเชย๓ 

ความน า 

 มีผู้กล่าวกันว่าผู้บริหารการศึกษาบางคนอาจไม่จ าเป็นต้องเรียนทางด้านบริการ
การศึกษา ก็สามารถเป็นผู้บริหารสถานศึกษาได้ เพียงแต่มีประสบการณ์ ก็สามารถท าได้แล้ว ซึ่ ง
อาจจะไม่จริงเสมอไป แต่หากผู้ที่ได้รับการศึกษาอบรมทางด้านการบริหารการศึกษาแล้ว ย่อม
สามารถท าหลักทฤษฎีไปใช้ได้อย่างเหมาะสม และเข้ากับสถานการณ์ ย่อมจะท าให้เกิดผลส าเร็จ
มากกว่าผู้ที่ไม่ได้รับการศึกษาอบรมมาทางด้านบริหารการศึกษา การที่ผู้ไม่ได้ศึกษามาทางบริหาร 
หากต้องมารับต าแหน่งทางบริหาร จ าเป็นต้องหาประสบการณ์จากการเรียนรู้ระหว่างการบริหาร 
ซึ่งความรู้ที่ได้นั้น อาจจะเกิดจากอ านาจหน้าที่ ความคิดริเริ่ม สามัญส านึก หรือการสังเกต เป็นต้น 
แหล่งความรู้ดังกล่าว อาจจะเป็นประโยชน์ในขณะหนึ่งเท่านั้น เพราะไม่ใช่ความเป็นจริ งเสมอไป 
การบริหารจ าเป็นต้องอาศัยทฤษฎีเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการ วิจัยเพื่อค้นหาองค์
ความรู้ ท่ีจ าน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 คุณสมบัติที่เหมาะสม ของการเป็นนักบริหารการศึกษามืออาชีพในอนาคต ต าแหน่ง
หน้าที่ที่ส าคัญยิ่งจึงต้องวางมาตรฐานและคุณสมบัติของผู้ที่จะก้าวขึ้นมาท าประโยชน์เพื่อ
ประเทศชาติด้านการศึกษา เพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพได้ในอนาคตนั่นคือเด็กและวัย
เรียนรู้ เริ่มต้นจากผู้บริหารเป็นผู้ควบคุมดูแลพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ  อีกทั้ง
สภาพแวดล้อมท้ังหมดของเด็ก  ผู้ที่มีคุณลักษณะที่มีอุดมการณ์และวิสัยทัศน์ที่ไกลกว่าผู้อื่น  

 เส้นทางที่จะเดินไปสู่นักบริหารแบบมืออาชีพได้นั้น มีอยู่ ๓ ประการ ประกอบด้วย 
  ๑. คุณลักษณะส่วนตัว 
  ๒. ทักษะและความรู้  
  ๓. ความสามารถและประสบการณ์  

ประการที่ ๑ คุณลักษณะส่วนตัว   

 เป็นเรื่องของคุณลักษณะส่วนตัวของผู้น าหรอืผู้บรหิารองค์กรตามที่ซึ่งเป็นผู้ที่มีลักษณะ 
๑๐ ข้อซึ่งได้แก่  
    ๑) มีความรับผิดชอบสูง  

                                           
   ๓ ป.ธ.๖,ศษ.บ.,ค.ม.(หลักสูตรและการสอน), รองผู้อ านวยการฝุายวางแผนและวิชาการ วิทยาลัย
สงฆ์นครสวรรค์, นิสิตปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 
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  ๒) มีความขยันหมั่นเพียร  
  ๓) มีความอดทน/อุสาหะ  
  ๔) มีความซื่อสัตย์สุจริต  
  ๕) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
  ๖) มีแรงจูงใจใฝุสัมฤทธ์ิ/กระตือรือร้นในการท างาน  
  ๗) มีทักษะในการวินิจฉัยสั่งการ  
  ๘) มีการรักษาระเบียบวินัยที่ดี  
  ๙) มีความตรงต่อเวลา/การบริหารเวลา  
  ๑๐) มีบุคลิกภาพท่ีดี  

 จึงกล่าวได้ว่าลักษณะเฉพาะของผู้บริหารมืออาชีพนั้นคือลักษณะผู้ที่มีความพร้อมและ
เหมาะสมในการเป็นผู้น าผู้ที่สามารถเป็นตัวอย่างที่ดีของผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้พบเห็น เนื่องจาก 
๑๐ ประการที่กล่าวมานั้นหากจะว่าไปแล้วเปรียบเสมือนคุณสมบัติเบื้องต้นที่ผู้ปฏิบัติงานท่ีดีทั่วไป
พึงมี เพื่อท่ีมีโอกาสก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ได้ในอนาคต ผู้เขียนขอเสนอเพิ่มเติมอีกหนึ่งลักษณะ
ที่ผู้น าและผู้ปฏิบัติงานที่ดีควรจะฝึกนั่นคือเรื่องของ “การมองโลกในแง่ดี” หรือ “คิดบวก” 
ส าหรับผู้น า ผู้บริหารรุ่นใหม่แล้วนั่นคือสิ่งส าคัญในการตัดสินใจในเรื่องต่าง  ๆ บนพื้นฐานของ
จิตส านึกบริสุทธ์ิ โดยผู้น าต้องมีวิญญาณของความเป็นเด็ก (The heart of child) นั่นคือการมอง
โลกในแง่ดี คิดด้านบวก อยากรู้อยากเห็น แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ เติมเต็มอย่างกระตือรอืร้น เรียนรู้
ความผิดพลาดที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะการมุ่งแก้ปัญหามากกว่าหาตัวผู้กระท าผิด เพราะนั่นคือการ
บ่อนท าลายขวัญก าลังใจของพนักงานหรือผู้ร่วมงาน 

ประการที่ ๒ ทักษะและความรู้  

 ด้านทักษะและความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานของ ผู้บริหารการศึกษามืออาชีพ
นั้นจะต้องมีความสามารถ ๘ ประการอันได้แก่  
  ๑) ความรู้ความสามารถในเชิงวางแผน  
  ๒) ความรู้ความสามารถในเชิงผู้น า  
  ๓) ความรู้ความสามารถในการเป็นนักจัดการ  
  ๔) ความรู้ความสามารถในการเป็นนักวิจัยพัฒนา  
  ๕) การเป็นนักประสานงานและประสานประโยชน์  
  ๖) มีความรู้ความสามารถในเชิงการสื่อสาร  
  ๗) ความรู้ความสามารถในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่  
  ๘) เป็นผู้มีพลังหรือศักยภาพที่จะน ามาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง  

 หากว่าท้ังหมด ๘ ประการที่กล่าวมารวมอยู่ในตัวผูบ้ริหาร กล่าวว่าได้ขยับมาอีกข้ันของ
ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพในอนาคต ซึ่งการเป็นผู้บริหารที่มีศักยภาพเพียงพอส าหรับองค์กรทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ควรเป็นผู้ที่รอบรู้ทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการใช้กลยุทธ์ในการวางแผนจัดการ
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บริหารทั่วไปรวมถึงทรัพยากรมนุษย์นั้นซึ่งเป็นเสมือนฟันเฟืองของเครื่องจักรอันจะก้าวไปอย่างมี
ประสิทธิภาพได้ โดยการเป็นนักประสานงานประสานผลประโยชน์ให้กับทุกฝุายอย่างสมดุล  การ
ใช้สื่อสารที่มีศิลปะ สามารถจูงใจให้พวกเขาปฏิบัติงานให้กับองค์กรได้อย่างเต็มก าลังและเต็มใจ 
รวมถึงการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเบื้องต้นด้วยตนเองซึ่งเป็นอีกสิ่งส าคัญของผู้น ายุคใหม่ ทั้งพร้อมที่จะ
น าศักยภาพท้ังหมดนั้นออกมาใช้ให้เป็น อย่างเหมาะสมแก่เวลาสถานการณ์ 

ประการที่ ๓ ความสามารถและประสบการณ์ 

 ได้แก่ความสามารถ ประสบการณ์หากผู้บริหารสถานศึกษา มีความสามารถในการเก่ง
คิด เก่งคน และเก่งงานและมีวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกลของตนอง และมีวิสัยทัศน์น้ันๆร่วมที่สมาชิก การ
ใช้สิ่งเหล่านั้นมาช่วยกันผลักดันสานฝัน ผนวกเข้ากับประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
ผู้บริหารที่มีประสบการณ์ตรงจากระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ และส่วนประสบการณ์ทางอ้อม
อาจจะได้แก่ ผลงานทางวิชาการ/เอกสาร/การวิจัย หรือการจบการศึกษาจากด้านการบริหาร
การศึกษาโดยตรงซึ่งเป็นอีกสาขาวิชาที่จัดให้มีหลักเกณฑ์และทฤษฎีที่พึงเช่ือได้เพื่อประโยชน์ใน
การบริหารพัฒนาการศึกษา กลั่นกรองความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และทักษะของ
ผู้บริหารแต่ละคน ผลิตนักบริหารการศึกษาที่พร้อมที่จะท างานด้านพัฒนาการศึกษาโดยเฉพาะ 
อีกทั้งความสามารถในการเป็นนักวิจัยพัฒนา เพื่อเสาะแสวงหาความรู้ นวัตกรรมและรูปแบบใหม่ 
ๆในส่วนที่สองว่าด้วยเรื่องทักษะของการเป็นผู้บริหาร ดังนั้นไม่ว่าเป็นผู้บริหารมือใหม่ก็สามารถ
ก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหารเต็มตัวหากมีความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงการที่จะเข้ามาช่วยพัฒนา
ประเทศชาติในฐานะผู้น าที่มีภาวะผู้น าผู้บริหารที่ไฟแรงแบบมืออาชีพนั้นก็สามารถท าได้อย่างไม่
ยากเลย 

 การบริหารงานการศึกษาขององค์กรอย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล 
นอกจากผู้บริหารต้อง มีทักษะและความรู้ความสามารถ ดังกล่าวมาแล้วนั้น จึงอยากเน้นย้ าด้าน
ต่างๆที่ส าคัญต่อการบริหาร ปกครองของผู้บริหาร ผู้น าท่ีดีดังต่อไปนี้ 

    ๑.วิสัยทัศน์กว้างไกล 

 คุณสมบัติของผู้น าท่ีถูกพูดถึงมากที่สุดและ คือส่วนส าคัญในด้านทักษะความสามารถที่
ผู้บริหารที่ประสบความส าเร็จรู้จักดีและมีอยู่แล้วทุกท่าน แต่นักบริหารที่ก าลังต้องการก้าวสู่
ต าแหน่งที่เรียกว่าผู้น า ผู้บริหาร โดยเฉพาะงานบริหารการศึกษาที่เป็นส่วนส าคัญในการพัฒนา
ประเทศแล้วนั้น ผู้บริหารยุคใหม่จึงต้องศึกษาแล้วน ามาใช้ในการบริหารจัดการนั่นคือ “วิสัยทัศน์
ที่กว้างไกล” วิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นที่ผู้บริหาร สถานศึกษาทุกคน
จะต้องมีเพื่อน าการเปลี่ยนแปลง มาสู่สถานศึกษาให้บรรลุเปูาหมายที่ต้องการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เป็นพลวัตรเช่นในปัจจุบัน มิติของวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาประกอบด้วย ๓ มิติ คือ  

๑) การสร้างวิสัยทัศน์ (Formulated Vision) คือ สร้างภาพในอนาคต
ของสถานศึกษาได้อย่างชัดเจนว่า ประสิทธิผลที่ดีที่สุดของสถานศึกษาที่ต้องการอย่างแท้จริงคือ
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อะไร ทั้งนี้โดยอาศัยทักษะการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการสังเคราะห์ข้อมูล
ของผู้บริหารสถานศึกษา  

๒) การเผยแพร่วิสัยทัศน์ (Articulated Vision) คือ การที่สามารถ
สื่อสารให้สมาชิกมีความเข้าใจในวิสัยทัศน์ของตนได้อย่างชัดเจน ยอมรับ  และเต็มใจที่จะ
ปฏิบัติงานท้ังหลายเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

๓) การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ (Operational Vision) คือ การที่ผู้บริหาร
สถานศึกษาสามารถน าวิสัยทัศน์ไปสู่การปฏิบัตจิริงได้เป็นผลส าเร็จ ทั้งนี้โดยวิธีการหลอมวิสัยทัศน์
ของตนลงไปสู่นโยบาย เปูาหมาย แผนงาน โครงการ กิจวัตรประจ าวันของสถานศึกษา และโดย
การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับคณะครู 

 ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ท่ีแท้จริงนั้นจะตอ้งมีกระบวนการลีลาของวิสัยทัศน์ ครบทัง้ ๓ มิติ
คือ คิดได้ (การสร้างวิสัยทัศน์) สื่อเป็น (การเผยแพร่วิสัยทัศน์) และโน้มน าให้มีการปฏิบัติล่วงหน้า 
(การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์) พร้อมทั้งมีการประเมินผลเพื่อการปรับปรุง แก้ไขให้เช่ือมโยงกันอย่าง
เป็นระบบด้วย และการมีเปูาหมายที่ชัดเจน ท าวิสัยทัศน์เป็น Roadmap ให้ทุกคนในสถานศึกษา 
ได้ใช้เป็นประทีปน าทางในการปฏิบัติงาน ก็จะสามารถน าพาองค์กรให้ก้าวหน้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

 ๒.“ศาสตร์” และ “ศิลป์” 

 สถานการณ์โลกที่เปลี่ยนไปทุกๆ ปี  “ศาสตร์” และ “ศิลป์” ที่ผู้บริหารจะต้องมีเพื่อ
การปฏิบัติงานบริหารการศึกษาได้อย่างยอดเยี่ยม ตามเปูาหมายและอุดมการณ์ที่ตั้งไว้ ก็จึงควร
เปลี่ยนแปลงไปให้ทันยุคทันสมัยด้วยเช่นกัน จะเห็นได้ว่าการบริหารการศึกษาเรียกได้ว่าเป็น
ศาสตร์ ที่มีการศึกษาค้นคว้าของนักวิชาการทางสาขาการบริหารการศึกษา ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศมายาวนานพอสมควร เพื่อให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของหลักการ แนวคิดทฤษฎี 
และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองเพื่อได้มาซึ่งการพัฒนาการศึกษาของ
ประเทศและผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน  

 ในปัจจุบันนี้ สาขาวิชาการบริหารการศึกษาจึงเป็นอีกหนึ่งจึงเป็นศาสตร์  (Science) 
เป็นศาสตร์สังคม ซึ่งอยู่กลุ่มเดียวกับวิชาจิตวิทยา สังคมวิทยา และรัฐศาสตร์ การน าเอาศาสตร์ที่มี
มาประยุกต์ใช้ให้เป็นหรือการบริหารอย่างมีศิลปะซึ่งแต่ละคนก็จะมีวิธีการแบบฉบับของตนเอง
ต่างกันออกไป เช่น 

๑) ผู้บริหารต้องมีความรับผิดชอบ รับผิดชอบในค าพูด ให้ค าสัญญาเท่าที่ท า
ได่เท่านั้น เมื่อท าไม่ได้หรือเกิดความผิดพลาดก็สามารถอธิบายช้ีแจงสาเหตุให้ทุกฝุายเข้าใจและ
หมดข้อสงสัย  

๒) ผู้บริหารผู้มีสติปัญญา และการตัดสินใจที่ถูกต้อง รวดเร็ว เด็ดขาด 
รอบคอบในการสั่งงาน มีวาทศิลป์ในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นให้มากที่สุด  

๓) ผู้บริหารควรมีศรัทธา บารมี ต่อทุกคนและผู้ร่วมงาน ท าอย่างไรให้คน
เชื่อถือไว้วางใจ และเกิดการกระท าในสิ่งท่ีผู้น า จูงใจให้กระท า หรือมักเรียกกันว่า บารมี การที่จะ
สร้างศรัทธา บารมีให้เกิดต้องใช้ความมานะอดทนแสดงความจริงใจต่อผู้อื่นก่อนเสมอ 
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๔) ผู้บริหาร ต้องเรียนรู้อย่างไม่หยุดยั้ง เนื่องจากยุคปัจจุบันเป็นยุคแห่งการ
เรียนรู้ สิ่งใหม่ๆ เกิดขึ้นทุกวัน เช่นองค์ความรู้ใหม่ๆ เห็นสิ่งใหม่ๆแล้วกลับน ามาใช้ในองค์กร ใน
หน่วยงาน ใช้สอนหรือแนะน าตามที่ได้ศึกษามาให้เกิดประโยชน์ 

๕) ผู้บริหารมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใสต่อทุกคน สร้างบรรยากาศ
การท างานที่สดช่ืน คือแบบอย่างที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชาให้สนุกในการท างานแล้วจะประสบ
ความส าเร็จสิ่งนี้จะเป็นน้ าล่อเลี้ยงให้การบริหารอย่างมีศิลปะเป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบ 

๖) ผู้บริหารต้องตามให้ทัน ทันคน ทันงาน ทันสถานการณ์ และควรหาวิธีที่
แปลกใหม ่ทดลองใช้อยู่เสมอเนื่องจากยุคสมัยนีส้ิ่งต่างๆสถานการณ์รอบข้างเปลี่ยนแปลงแบบ
รายวันไม่ว่าจะเป็น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ควรต้องตามให้ทัน 

   ๓. คุณธรรม จริยธรรม ภายใต้หลักธรรมาภิบาล  

   หลักธรรมาภิบาลที่ สมศ. หรือส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษาได้ก าหนดไว้ ๖ ประเด็นที่ผู้บริหารสถานศึกษาควรปฏิบัติตามและให้ความส าคัญอัน
ได้แก่  

๑. ประเด็นความสุจริต 
๒. ประเด็นความยุติธรรม 
๓. ประเด็นการใช้ระบบคุณธรรม 
๔. ประเด็นการรับฟังปัญหา 
๕. ประเด็นการมีส่วนร่วมในการบริหาร 
๖. ประเด็นจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 และตามที่ทัศนะนักทฤษฎีจิตวิทยาสังคมและนักการศึกษาทั่วไปมักกล่าวถึง สรุปได้ ๖ 
ประเด็น คือ  
 ๑. หลักนิติธรรม  
 ๒. หลักคุณธรรม  
 ๓. หลักความโปร่งใส  
 ๔. หลักการมีส่วนร่วม  
 ๕. หลักความรับผิดชอบ  
 ๖. หลักความคุ้มค่า 

 จะเห็นได้ว่าทั้งที่ สมศ. (ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา) 
ก าหนด และทัศนะนักทฤษฎีจิตวิทยาสังคมและนักการศึกษาท่ัวไปได้กล่าวถึงนั้นคือการที่ผู้บริหาร
ที่ดีควรปฏิบัติตาม โดยรวมให้มีลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ บริหารงานอย่างโปร่งใส่ ตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรม ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ดังนั้นผู้บริหารยุคใหม่ที่ดีควรน าศิลปะการ
บริหารงานร่วมด้วย เช่ือได้ว่าจะต้องประสบความส าเร็จ ทั้งตัวผู้บริหารเองและองค์กรอย่าง
แน่นอน  
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 หลักธรรมาภิบาลนั้นสามารถน าไปใช้ในองค์กรต่างไม่ว่าจะภาครัฐหือเอกชน  ไม่ว่าจะ
เป็นองค์กรขนาดเล็กใหญ่ หากพูดถึงเรื่องของความซื่อ สัตย์ สุจริตความวางใจซึ่งกันและกัน ของ
สมาชิกในองค์กร อาจมีการวางแผนร่วมกัน การมีส่วนร่วมในการประเมินการด าเนินงาน มี
นโยบายและรับผิดชอบร่วมกัน โดยเฉพาะจรรยาบรรณของผู้ที่เรียกได้ว่าเป็นข้าราชการด้วย หลัก
ธรรมาภิบาจึงเป็นที่นิยมน าไปใช้ในหน่วยงานต่างๆและได้ผลเป็นที่น่าพอใจ เนื่องจากได้รวบรวม
เรื่องของการมีคุณธรรม จริยธรรม เช่น หากเป็นผู้บริหาร  ผู้น าจะต้องเป็นที่รักและเคารพของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาคือหนึ่งในทักษะการปฏิสัมพันธ์โดยใช้คุณธรรม  และเมตตา ส่งผลให้
ผู้ใต้บังคับบัญชารักเคารพ เพิ่มแรงจูงใจในการท างาน อีกทั้งเสริมบารมีแก่ตนเอง เกิดประโยชน์
ด้านการบริหารงานสั่งงานด้วย  

 ๔. ผู้น า ผู้บริหารในยุคไอท ี

 เนื่องจากสังคมได้เปลี่ยนแปลง  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีก็ยังท าให้ผู้บริหารยุคนี้
ต้องเอาใจใส่และตามให้ทัน ใช้ให้เป็น ปัจจุบันผู้บริหารระดับสูงเริ่มพูดกันถึงเรื่องอินเทอร์เน็ต  

 ผู้บริหารจึงควรใส่ใจดูแลให้มีการวางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไปยังผู้ใช้ทั่วหน่วยงานได้
อย่างทั่วถึงด้วย ให้ความสะดวกในการหาข้อมูลในการปฏิบัติงานของพนักงาน และยังเป็นแหล่ง
การเรียนรู้ ศึกษาด้วยตนเองอย่างดี ประโยชน์ที่จะได้จากระบบอินเทอร์เน็ตส าหรับผู้บริหารยุค
ใหม่อันได้แก ่

๑) ความรวดเร็วในการเข้าถึงและแพร่กระจายข้อมูลข่าวสารจากท่ีหนึ่งไปยังอีกที่
หนึ่ง ตลอดจนการกระจายโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลขอคนหมู่มาก ส่งผลให้ผู้บริการองค์การทั้ง
ภาครัฐบาลและภาคธุรกิจต้องสามารถท าการตัดสินใจ ทางเลือกของการแก้ปัญหาและโอกาส
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

๒) เทคโนโลยีสารสนเทศถูกน ามาประยุกต์ให้การด าเนินงานและปัญหาการ
สื่อสารประสานงานท่ีซับซ้อนให้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมซึ่งจะช่วยลดความไม่แน่นอนและ
ความผิดพลาดใน การตัดสินใจลง  

๓) ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารระดบัสูงกับเทคโนโลยสีารสนเทศยังไมไ่ด้เป็น
ความสัมพันธ์เชิงบวกทั้งด้านความเข้าใจ ทักษะ และทัศนคติทีม่ีต่อเทคโนโลยสีารสนเทศเท่านั้น 
แต่ยังส่งผลต่อการส่งเสริมการน าระบบสารสนเทศมาช่วยงาน 

๔) ผู้บริหารระดับสูงในประเทศไทยยังมิได้พัฒนาทักษะทางสารสนเทศสู่ ระดับที่
ต้องการ ดังนั้น ผู้บริหารรุ่นใหม่ที่เติบโตขึ้นในช่วงเวลาของการตื่นตัวด้าน  คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศควรมีความเข้าใจและทักษะมากขึ้น  

๕) ในทางปฏิบัติผู้บริหารไม่จ าเป็นต้องเป็นผู้เช่ียวชาญด้านสารสนเทศ  แต่
ผู้บริหารต้องเข้าใจถึงประโยชน์ของการน าสารสนเทศมาส่งเสริมศักยภาพในการ  ด าเนินงานของ
องค์การ หากได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ก็จะส่งผลให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่องค์การได้  
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 ๕. แรงจูงใจในองค์กร 

 ไม่เพียงแต่เรื่องของการบริหารงาน บริหารเวลาเท่านั้นที่ต้องใช้ศิลปะ การบริหารคนก็
เป็นอีกเรื่องที่ส าคัญมากที่สุดเลยก็ว่าได้ เนื่องจากการการท างานทุกขั้นตอน ต้องใช้ก าลังคน 
ดังนั้นการที่จะน าคน น าเอาความสามารถของคนเหล่านั้นออกมาใช้ให้ได้แบบเต็มที่และเต็มใจ 
เรียกว่าได้ว่าการดึงเอาสมรรถภาพออกมาใช้อย่างเต็มศักยภาพ เช่น ในตัวอย่างทฤษฎีล าดับขั้น
ความต้องการของ Maslow เช่ือว่าพฤติกรรมของมนุษย์เป็นจ านวนมากสามารถอธิบาย โดยใช้
แนวโน้มของบุคคล ในการค้นหาเปูาหมายที่จะท าให้ชีวิตของเขาได้รับความต้องการ ความ
ปรารถนา และได้รับสิ่งท่ีมีความหมายต่อตนเอง ซึ่งกระบวนการของแรงจูงใจเป็นหัวใจของทฤษฎี
บุคลิกภาพของ Maslow โดยเขาเช่ือว่ามนุษย์เป็น “สัตว์ที่มีความต้องการ” (wanting animal) 
Maslow กล่าวว่าความปรารถนาของมนุษย์นั้นติดตัวมาแต่ก าเนิดและความปรารถนาเหล่านี้จะ
เรียงล าดับขั้นของความปรารถนา ตั้งแต่ขั้นแรก ไปสู่ความปรารถนาขั้นสูง ขึ้นไปเป็นล าดับ  

 

หลักธรรมส าหรับผู้บริหารที่ดี 

 หลักธรรมที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับผู้น าที่ดี ผู้ที่มีภาวะผู้น าเมื่อได้น าไปปฏิบัติก็จะ
เกิดความมั่นคงและก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน เป็นที่รักและเคารพของผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นผู้น าที่
มีประสิทธิภาพในยุคใหม่ในที่สุด น่ันคือ สังคหวัตถุ ๔ และพรหมวิหารธรรม ๔ 

 สังคหวัตถุ ๔ หมายถึง ธรรมเครื่องยึดเหนี่ยว คือยึดเหนี่ยวใจบุคคล และประสานหมู่
ชนไว้ในสามัคคี, หลักการสงเคราะห์ - bases of sympathy; acts of doing favors; principles 
of service; virtues making for group integration and leadership ซึ่งได้แก ่

๑. ทาน (การให้ คือ เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ เสียสละ แบ่งปัน ช่วยเหลือกันด้วยสิ่งของ
ตลอดถึงให้ความรู้และแนะน าสั่งสอน - giving; generosity; charity) 

๒. ปิยวาจา หรือ เปยยวัชชะ (วาจาเป็นท่ีรัก วาจาดูดดื่มน้ าใจ หรือวาจาซาบซึ้ง
ใจ คือกล่าวค าสภุาพไพเราะอ่อนหวานสมานสามัคค ีให้เกิดไมตรีและความรักใคร่นับถือ ตลอดถึง
ค าแสดงประโยชน์ประกอบด้วยเหตุผลเป็นหลักฐานจูงใจให้นิยมยอมตาม - kindly speech; 
convincing speech) 

๓. อัตถจริยา (การประพฤติประโยชน์ คือ ขวนขวายช่วยเหลือกิจการ บ าเพ็ญสา
ธารณ ประโยชน์ ตลอดถึงช่วยแก้ไขปรับปรุงส่งเสริมในทางจริยธรรม - useful conduct; 
rendering services; life of service; doing good) 

๔. สมานัตตตา  (ความมีตนเสมอ คือ ท าตนเสมอด้วยปลาย ปฏิบัติสม่ าเสมอกัน
ในชนทั้งหลาย และเสมอในสุขทุกข์โดยร่วมรับรู้ร่วมแก้ไข ตลอดถึงวางตนเหมาะแก่ฐานะ ภาวะ 
บุคคล เหตุการณ์และสิ่งแวดล้อม ถูกต้องตามธรรมในแต่ละกรณี - even and equal 
treatment; equality consisting in impartiality, participation and behaving oneself 
properly in all circumstances) 
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 พรหมวิหารธรรม ๔ หมายถึง ธรรมเครื่องอยู่อย่างประเสริฐ, ธรรมประจ าใจอัน
ประเสริฐ, หลักความประพฤติที่ประเสริฐบริสุทธิ์, ธรรมที่ต้องมีไว้เป็นหลักใจและก ากับความ
ประพฤติ จึงจะช่ือว่าด าเนินชีวิตหมดจด และปฏิบัติตนต่อมนุษย์สัตว์ทั้งหลายโดยชอบ - holy 
abidings; sublime states of mind  ประกอบด้วย 

๑.  เมตตา (ความรักใคร่ ปรารถนาดีอยากให้เขามีความสุข มีจิตอันแผ่ไมตรีและ
คิดท าประโยชน์แก่มนุษย์สัตว์ทั่วหน้า - loving-kindness; friendliness; goodwill) 

๒. กรุณา (ความสงสาร คิดช่วยให้พ้นทุกข์ ใฝุใจในอันจะปลดเปลื้องบ าบัดความ
ทุกข์ยากเดือดร้อนของปวงสัตว์ - compassion) 

๓. มุทิตา (ความยินดี ในเมื่อผู้อื่นอยู่ดีมีสุข มีจิตผ่องใสบันเทิง กอปรด้วยอาการ
แช่มชื่นเบิกบานอยู่เสมอ ต่อสัตว์ทั้งหลายผู้ด ารงในปกติสุข พลอยยินดีด้วยเมื่อเขาได้ดีมีสุข เจริญ
งอกงามยิ่งขึ้นไป - sympathetic joy; altruistic joy) 

๔. อุเบกขา (ความวางใจเป็นกลาง อันจะให้ด ารงอยู่ในธรรมตามที่พิจารณาเห็น
ด้วยปัญญา คือมีจิตเรียบตรงเที่ยงธรรมดุจตราช่ัง ไม่เอนเอียงด้วยรักและชัง พิจารณาเห็นกรรมที่
สัตว์ทั้งหลายกระท าแล้ว อันควรได้รับผลดีหรือช่ัว สมควรแก่เหตุอันตนประกอบ พร้อมที่จะ
วินิจฉัยและปฏิบัติไปตามธรรม รวมทั้งรู้จักวางเฉยสงบใจมองดู ในเมื่อไม่มีกิจที่ควรท า เพราะเขา
รับผิดชอบตนได้ดีแล้ว เขาสมควรรับผิดชอบตนเอง หรือเขาควรได้รับผลอันสมกับความรับผิดชอบ
ของตน - equanimity; neutrality; poise) 
 
สรุปท้ายบท 

 ทั้งหมดที่กล่าวมานั้นเป็นเพียงส่วนหน่ึงที่เป็นสิ่งที่ผู้น า ผู้บริหารและผู้ที่เรียกว่ามีภาวะ
ผู้น าในองค์กรต่าง ๆ โดยเฉพาะผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ 
พัฒนาประเทศด้านการศึกษา และก้าวสู่ต าแหน่งผู้น าในอนาคตจึงควรศึกษา คุณสมบัติและสิ่งที่
ควรปฏิบัติ เพื่อพัฒนาตนเองให้ขึ้นไปเป็นผู้น าที่ดีมีคุณภาพ จนขึ้นไปเป็นผู้น าในดวงใจของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ก าลังมองหาแบบอย่างที่ดีที่นับยิ่งหายากมากขึ้นไปทุกที เนื่องจากสภาพ
เศรษฐกิจและการเมืองที่ค่อนข้างย่ าแย่เช่นเหตุการณ์ในปัจจุบันนี้  ก็เพราะมาจากการขาด
การศึกษาโดยเฉพาะเรื่องคุณธรรม จริยธรรม อันเป็นส่วนที่ส าคัญเป็นรากฐานของสังคมอย่าง
แท้จริง 

 จะเห็นได้ว่าประเทศไทยในขณะนี้น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นด้านการเมือง ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านคุณธรรม จริยธรรม เรียกได้ว่าทุกด้านเลยก็ว่าได้ หากจะบอกว่าไม่เกี่ยวอะไรกับ
การบริหารของผู้บริหารการศึกษานั้นก็คงจะเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเป็นอย่างแน่  เนื่องจากการ
บริหารงาน ต้องใช้คนบริหารร่วมกันเป็นทีม ผู้เขียนขอยกตัวอย่างปัญหาหลัก ๆ ๒ เรื่อง ที่มัก
เกิดขึ้นในองค์กรพร้อมเสนอแนะวิธีที่ผู้น าควรพิจารณาและน าไปใช้แก้ไขปูองกันต่อไป 
ประกอบด้วย 
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๑. ปัญหาการเมือง ปัจจุบันจะเป็นได้ว่าการเมืองเป็นเรื่องของธุรกิจไปเสียแล้ว 
ดังเช่นเหตุการณ์ทางการเมืองที่รุนแรงอย่างทุกวันนี้ก็เพราะปัญหาความเห็นไม่ตรงกัน และแบ่ง
ประชาชนร่วมด้วยมากว่า ๒ ฝุายเช่นนี้ ก็หมายถึงธรรมชาติมนุษย์เป็นเรื่องปกติ ที่จะความคิดเห็น
ที่แตกต่างกันออกไป แต่ขอเพียงอย่าให้ลุกลามเข้ามาในองค์กรจนกระทั่งกลายเป็นปัญหาของ
องค์กรไปอีก ยิ่งเพิ่มความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ดังนั้นท่านผู้ที่มีภาวะผู้น าควรต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

๑) ใช้ศิลปะการสื่อสาร ประสานงานอย่างระวัง หลีกเลี่ยงการแสดง
ความคิดเห็นเรื่องการเมืองต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่ว่ากรณีใดๆ 

๒) ติดตามข่าวสาร สถานการณ์ภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะทางอินเตอร์เน็ต เพราะข่าวสารในปัจจุบันหรือการรับฟังข่าวสารด้านใดด้านหนึ่งเพียง
อย่างเดียว อาจเป็นเท็จ และไม่สามารถประเมินสถานการณ์ได้ถูกต้อง 

๓) โดยเฉพาะการปฏิบัติต่อทุกคน ทุกฝุายก็ควรปฏิบัติให้เหมือนกัน ไม่
ควรน าเรื่องการเมือง เข้ามาเกี่ยวหรือแบ่งพรรคแบ่งพวกในองค์กร  

๔) ผู้น าต้องคอยชักน าให้ท างานร่วมกิจกรรมมากกว่า สนทนาเรื่อง
การเมืองในที่ท างานการท ากิจกรรม สันทนาการเป็นวิธีหนึ่งที่ท าให้เกิดความรัก สมัครสมานสามัคคี
กันในองค์กรได้เป็นอย่างดี 

๕) รักและเชิดชู สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นสิ่งเดียวที่
ผู้น าควรน าไปใช้ปฏิบัติเพื่อเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวผู้ร่วมงานที่ขัดแย้งเข้าด้วยกัน และเป็นสิ่งส าคัญที่
ผู้น าควรต้องมีคือ คุณธรรม จริยธรรม และตามที่จรรยาบรรณของผู้น าทุกท่านพึงมี 

๒. วัฒนธรรมองค์กร เป็นสิ่งที่หนึ่งที่หนักส าหรับผู้บริหาร ไม่ว่าจะเป็นงานด้าน
การศึกษา หรือสถานศึกษา วัฒนธรรมองค์ที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ต่างๆเช่น บางท่านที่
ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ในสถานที่แห่งใหม่พบกับผู้ใต้บังคับบัญชา คณะท างาน และสภาพแวดล้อม
ใหม่ทั้งหมด จึงมีผลต่อการปฏิบัติงาน บริหารงาน ซึ่งพบว่าทุกองค์กรนั้นมีวัฒนธรรมองค์กรที่
ต่างกัน และจะท าอย่างไรจึงจะน าพาองค์กรนั้น ๆ สู่ความส าเร็จให้เร็วที่สุด ประสบความส าเร็จ
และประทับใจทุกฝุาย โดยต้องท าความเข้าใจและศึกษาองค์การดังนี้ 

๑) ศึกษาวัฒนธรรมขององค์กรนั้นๆ ให้เข้าใจเสียก่อนจึงจะวางแผน
งานใดๆซึ่งในการศึกษาส่วนของลักษณะวัฒนธรรมองค์กรนี้มักใช้เวลา เนื่องจากการมองคนมอง
ภาพรวมออกนั้นต้องใช้ประสบการณ์  

๒) โดยพื้นฐานการปฏิสัมพันธ์การร่วมงานนั้นต้องเต็มไปด้วยความ
เมตตา กรุณา ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมเสมอ ก่อให้เกิดพลังศรัทธาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
ตั้งแต่เริ่มแรกเลยทีเดียว 

๓) สาเหตุต่าง ๆ ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงขององค์การ จนเกิดการแปลก
แยกของสมาชิก ไม่ว่าจะเป็นเพราะองค์การเกิดความเจริญเติบโตขึ้น หรือเสื่อมถอยลง การเปลี่ยน
ผู้อ านวยการโรงเรียน เปลี่ยนทีมผู้บริหารใหม่ เปลี่ยนรูปแบบโครงสร้างการท างาน เช่นนี้เป็นต้น  
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๓. ความแปลกแยกของคนในองค์กร เมื่อมีจ านวนผู้ร่วมงาน หรือน าคนที่
แตกต่างกันมาอยู่รวมจ านวนมากขึ้นก็ยิ่งท าให้องค์กรนั้นๆ ยากต่อการควบคุมเมื่อสมาชิก หรือ
ผู้ปฏิบัติงานในองค์กร เกิดความแปลกแยกจึงอาจแก้ปัญหาความแปลกแยกของสมาชิกได้ดังเช่น 

๑) ยอมรับว่าหนุ่มสาวรุ่นใหม่มีความคิดที่ใหม่กว่าแต่ก็เต็มไปด้วยความ
ร้อนแรง มักเรียกว่า คนหนุ่มไฟแรง ผู้น าที่ดีจึงควรยอมรับและเปิดโอกาสให้พวกเขาได้แสดง
ความสามารถท่ัวถึงทั้งองค์กร หรือเป็นการ เปิดโอกาสเขา ลดบทบาทเรา วิธีเช่นนี้นอกจากจะลด
ความแปลกแยกแล้วยังเพิ่มหรือจุดประกายความคิดเห็นใหม่ๆให้กับองค์กรด้วย 

๒) การจัดให้มีกิจกรรมสันทนาการ กันในองค์กรขึ้นให้บ่อยเท่าท่ีควรท า
ได้ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ หรือเป็นการละลายพฤติกรรม เนื่องจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
สมาชิกผู้ร่วมงานกันนั้น ยังผลท าให้เกิดความเข้าใจ ที่ไม่เข้าใจก็ปรับเข้าหากัน ที่เข้าใจกันก็จะรัก
กันยิ่งขึ้น ท าให้การปฏิบัติงานเป็นไปได้ด้วยดีขึ้นตามล าดับ 

๓) ไม่โน้มเอียงเข้าข้างฝุายใดฝุายหนึ่ง อันเป็นการก่อให้เกิดความ
แตกแยกมากขึ้นในองค์กร โดยเลือกที่จะพูดคุยหาเหตผุลด้วยกันท้ังสองฝุายแล้วปรับเปลี่ยนเข้าหา
กัน สอนหรืออบรมให้เข้าใจลักษณะของ TEAMWORK ให้ระบบการท างานขององค์กรมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด  

๔) การท าตัวให้สมกับเป็นหัวหน้านั้นท าให้ลูกน้องรู้สึกอบอุ่นพึ่งได้อยู่
เสมอ ไม่ท าตัวเหมือนคนแบกภาระหนัก รับฟังค าเสนอแนะแล้วจดจ าเป็นสิ่งที่ผู้น าที่ดีควรท า แล้ว
มอบบทบาทหน้าท่ี ไว้วางใจมอบภารกิจว่าคุณต้องท าได้ ให้ก าลังใจในสิ่งที่พวกเขาก าลังกลัว การ
ท าเช่นนอกจากจะได้ใจลูกน้องทุกฝุายแล้ว ผู้น ายังสามารถใช้ความเป็นพี่หรือพ่อ ผู้ปกครอง
ลูกน้องให้ได้กระชับความสัมพันธ์อันก่อให้เกิดการปฏิบัติงานขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลได้อย่างแน่นอน 

๕) ทัศนคติที่เป็นตัวก าหนดอนาคต หากผู้น าใช้ทัศนคติที่ดีต่อผู้ร่วมงาน
ทุกฝุาย อย่างที่เรียกว่า สุนทรียทัศนคติ รู้จักคุณค่าที่มีอยู่ในทุกสิ่งรอบตัวมองโลกในแง่บวก
โดยเฉพาะการท างานร่วมกับผู้อื่นไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็จงแสดงออกว่ามีความสุขและ
แจ่มใสเสมอ ท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีขวัญและก าลังใจยิ่งขึ้น ภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยยึดมั่นใน
ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณผู้น าท่ีด ี
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วิเคราะห์การใช้ศัพท์กริยาของอัศวโฆษะในคัมภีร์เสานทรนันทะ 
AN ANALYTICAL USES VERB WORD OF ASAVAGOSA IN SUANADARANANDA TEXT 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรกฤต  เถื่อนช้าง๔ 

 
บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์ (๑) เพื่อศึกษาประวัติและความ
เป็นมาของกวีนามว่าอัศวโฆษะ (๒) เพื่อศึกษาสารัตถะที่ปรากฏในคัมภีร์เสานทรนันทะ และ(๓) 
เพื่อวิเคราะห์การใช้ค ากริยาของอัศวโฆษะในคัมภีร์เสานทรนันทะ 

 ผลการวิจัยพบว่า 

 ๑.อัศวโฆษะ    เป็นกวีและนักแต่งบทละครภาษาสันสกฤตที่มีช่ือเสียงมากผู้หนึ่ง 
ท่านนับถือพระพุทธศาสนา  เช่ือกันว่า เป็นคนร่วมสมัยของพระเจ้ากานิษกะ  เมื่อพุทธศักราช     
๖๒๑ - ๖๔๙   ตามต านานจีนว่า  ครูของอัศวโฆษะคือบุตรชายของสุวรรณากษี    ซึ่งพ านักอาศัย
อยู่ที่เมืองสาเกต  อัศวโฆษะเป็นคนในวรรณะพราหมณ์    แต่เปลี่ยนมานับถือพระพุทธศาสนา
มหายานแทน และเป็นผู้หนึ่งของผู้ก่อตั้งนิกายมหายาน   เป็นผู้รจนางานส าคัญต่าง ๆ       ที่เป็น
มหากาพย์ก็คือ เสานฺทรนนฺทะและพุทฺธจริตฺ ท่านได้มีค าน าหน้าช่ือว่า ภิกษุ, อาจารย์, ภทันตะ , 
มหากวีและมหาวาทินเป็นต้น    กล่าวกันว่า อัศวโฆษะมีความสามารถท าให้ม้าทั้งหลายละทิ้งหญา้  
หรือฟางที่ก าลังกินอยู่หันมาฟังค าบรรยายของตนได้  ดังนั้นจึงได้รับสมญานามว่า อัศวโฆษะและ
ได้ช่ือว่า  เป็นทั้งนักกวีและนักปรัชญาชาวพุทธยุคแรกที่ใช้ภาษาสันสกฤตในการรจนางาน
ประพันธ์ของตน 

 ๒.จากการศึกษาสารัตถะที่ปรากฏในคัมภีร์มหากาพย์เสานทรนันทะ พบว่า  เป็น
งานนิพนธ์ชนิดที่เป็นกาพย์เพื่อการฟัง(ศฺรวฺยกาวฺย)  ในแบบร้อยกรอง(Poetry)  หรือที่เรียกว่า 
ปทฺย ในทางสันสกฤตนั่นเอง  ถือได้ว่าเป็นมหากาพย์ที่มีช่ือเสียงเรื่องหนึ่งของอัศวโฆษะ ผลงาน
เรื่องนี้อัศวโฆษะได้รจนาประพันธ์ขึ้นเมื่อราว พ.ศ.๖๒๑ - ๖๔๙   ประกอบไปด้วยตอน (สรฺค) 
ทั้งหมด  ๑๘  ตอน พรรณนาเรื่องราวประวัติของพระนันทะ  พระอนุชาต่างพระมารดาของ
พระพุทธเจ้า   เริ่มจากเรื่องราวของเมืองกบิลพัสดุ์เป็นต้นไป กล่าวถึงความรักของเจ้าชายนันทะที่
ทรงมีต่อพระนางสุนทรีพระชายา     พระพุทธเจ้าทรงโปรดให้เจ้าชายนันทะออกผนวช   ความ
ทุกข์โศกของพระนางสุนทรี  การพาพระนันทะไปสวรรค์ การเปรียบเทียบความงามระหว่างนาง

                                           
   ๔ ป.ธ.๙,ศษ.บ.(มัธยมศึกษา-สังคมศึกษา),ศศ.ม.(ภาษาสันสกฤต : ศาสนาและปรัชญา), 
ปร.ด.(การบริหารอุดมศึกษา), อาจารย์ประจ าศูนย์บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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เทพอัปสรกับพระนางสุนทรี     จนในที่สุดพระนันทะทรงปฏิเสธชีวิตทางโลก   ทรงมีจิตมั่นใน
สมณเพศ   ออกแสวงหาความหลุดพ้นจนพบและได้ทรงสอนแนวทางความหลุดพ้นนั้นแก่ชนอ่ืน ๆ    

   ๓.จากการศึกษาวิเคราะห์การใช้ค ากริยาของอัศวโฆษะในคัมภีร์เสานทรนันทะ 
พบว่าอัศวโฆษะได้รจนาบทประพันธ์ขึ้นโดยใช้ภาษาสันสกฤตในแบบร้อยกรอง    เป็นที่น่าสนใจ
อย่างมากว่าอัศวโฆษะได้ใช้ค ากริยาคุมพากย์หรือกริยาใหญ่ในประโยคแต่ละประโยคแบบ
สละสลวยในทางไวยากรณท์ี่สามารถสือ่พฤติกรรมของตัวละครในมหากาพย์เสานทรนันทะได้อยา่ง
ดียิ่ง  ไม่ว่าจะเป็นการเดิน ,นั่ง, นอน , กิน ,ดื่ม , ท า,พูดและคิดเป็นต้น  และในบทประพันธ์แต่ละ
โศลกนั้นท่านเลือกใช้กริยาคุมพากย์ท่ีสื่อความหมายได้อย่างลึกซึ้ง จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นยอด
กวีคนหนึ่งที่ใช้ความหมายของค าศัพท์ในบทประพันธ์ได้อย่างยอดเยี่ยม 

  

ABSTRAC 

 This research was qualitative research. The purposes of the study were 
as follows : 1) To study the history and origin of the poet namely Asavagosa  2) To 
study the contents as appeared in Suanadarananda Text   and 3) To analyze the 
uses verb word of Asavagosa in Suanadarananda Text. 

 The findings of the study were found that :   

   1. Asavagosa was Sanskrit poet and a very famous one. He was one of 
the Buddhists and believed to be born in the period of king Kanisaka in 621-649 
B.E.  According to Chinese Legend, he was the  student of the son Great teacher 
namely Suwannakase. His Teacher lived in Saket  City.  Asavagosa was born in  
Brahman castes but he converted to be Buddhism (Mahayana Nikaya). Asavagosa 
was one of the fouder Mahayana Nikaya. He was done the important work that 
was pretty epic namely  Suanadarananda and Buddhist sense. Asavagosa prefix 
named  were named Bhikku, Acariya , Bhatdanta, the great poet and Mahawatin. It 
was believed that Asavagosa has the capacity to control horses leaving grass and 
straw to listen his teachings. Therefore, he was named as Asavagosa. He was the 
great poet and Buddhist Philosopher initiate period who was used Sanskrit 
Language  in his poetry. 

 2. For the Study of the contents which were appeared in 
Suanadarananda Text it was found that his works were the epic for listening and 
poetry. The other name was Padhaya  in Sonskrit Scripture. This Sanskrit Scripture 
(Padhaya) was one of the famous poetry in his lifetime. This work had been 
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written about 621-649 B.E.  It was composed of 18  chapters which were 
described the life of Nanda Bhikkhu  who was the  younger  brother of   
stepmother ( Prachabordekotamee).  This poetry had described the origin of  
kabilabhad city and love story of Prince Nanda  toward Princess Sundaree  who  
was Prince  Nanda  Toward  Princess Sandaree  who was Prince Nanda wife.  
When the Buddha has ordained Prince Nanda. The Princess Sundaree ; She 
encapsulated the sorrow. The Buddha took PhraNanda to heaven and compare 
the beauty of Thepapsorn and Princess Sunthare. At last Phra Nanda enunciated 
from layman and had faith in monkhood. Phra Nanda has Sought  The way  to  
Nibbana. 

 3. From these analyzes an Analytical Uses verb word of Asavagosa in 
Suanadarananda Text it was found that he had written in the poetry. It was 
interesting that he used the verb with the main verb in the sentence, which could 
cause a syntax splendor. And  could be Traced to the behavior of the actors’ 
characters. The action of Walking , Sitting , Sleeping , Eating, Drinking , doing , 
Speaking  and  Thinking in Suanadarananda Text.  He was used the verb word 
appropriately and deeply transfer the meaning of those actions. He therefore was 
regarded as one of the top poets who had given who had given the meaning of 
the words in a superb opus.    

 

๑.ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

   เป็นที่น่าสังเกตว่าในบทประพันธ์ทางวรรณคดีสันสกฤตที่เป็นมหากาพย์ของกวีแต่
ละท่านนั้น      มีความโดดเด่นทางการประพันธ์ที่แตกต่างกัน เนื่องจากบทประพันธ์ที่เป็นมหา
กาพย์นั้นมีทั้งที่เป็นบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง   กวีบางท่านมีความเช่ียวชาญเฉพาะบท
ประพันธ์ท่ีเป็นร้อยแก้ว บางท่านมีความเช่ียวชาญเฉพาะบทประพันธ์ที่เป็นร้อยกรอง  แต่
ส าหรับบางท่านมีความเชี่ยวชาญทั้งบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง ค ว า ม โ ด ด เ ด่ น ใ น บ ท
ประพันธ์ที่สื่อถึงความสามารถของกวีแต่ละท่านนี่เองที่เป็นสาเหตุให้เกิดแรงจูงใจในการอ่าน
 ค้นคว้าและในการประพันธ์งานอื่น ๆ  ตามมา   ทั้งยังก่อให้ก าเนิดกวีรุ่นใหม่ ๆ  
ตามมาและเกิดวรรณคดีสันสกฤตที่ดี ๆ อีกมากมาย 

 กวีที่มีช่ือเสียงเป็นที่รู้จักกันอย่างดีของบรรดานักอ่านบทประพันธ์ทางวรรณคดี
สันสกฤตส่วนใหญ่แล้ว  ก็มีอยู่หลายท่านด้วยกัน เช่น  กาลิทาส  , วาลมีกิ , และอัศวโฆษะเป็นต้น    
ผลงานการประพันธ์ของแต่ละท่านนั้นเป็นที่รู้จักกันดีในบรรดานักอ่านวรรณคดีและบทประพันธ์
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ต่าง ๆ เช่น มหากาพย์เสานทรนันทะของอัศวโฆษะ , กาพย์รามายณะของวาลมีกิ, บทละคร
อภิชญานศกุนตลา ของกาลิทาสเป็นต้น 

 มหากาพย์เสานทรนันทะ ๕  เป็นงานนิพนธ์ชนิดที่เป็นกาพย์เพื่อการฟัง(ศฺรวฺย
กาวฺย)  ในแบบร้อยกรอง(Poetry)  หรือท่ีเรียกว่า ปทฺย ในทางสันสกฤตนั่นเอง  ถือได้ว่าเป็นมหา
กาพย์ที่มีช่ือเสียงเรื่องหนึ่งของอัศวโฆษะ ผลงานเรื่องนี้อัศวโฆษะได้รจนาประพันธ์ข้ึนเมื่อ
ราว พ.ศ.๖๒๑ - ๖๔๙   ประกอบไปด้วยตอน (สรฺค) ทั้งหมด  ๑๘  ตอน พ ร ร ณ น า
เรื่องราวประวัติของพระนันทะ  พระอนุชาต่างพระมารดาของพระพุทธเจ้า   เริ่มจากเรื่องราวของ
เมืองกบิลพัสดุ์เป็นต้นไป กล่าวถึงความรักของเจ้าชายนันทะที่ทรงมีต่อพระนางสุนทรีพระชายา     
พระพุทธเจ้าทรงโปรดให้เจ้าชายนันทะออกผนวช ความทุกข์โศกของพระนางสุนทรี  การพา
พระนันทะไปสวรรค์ การเปรียบเทียบความงามระหว่างนางเทพอัปสรกับพระนางสุนทรี     จนใน
ที่สุดพระนันทะทรงปฏิเสธชีวิตทางโลก   ทรงมีจิตมั่นในสมณเพศ    ออกแสวงหาความหลุดพ้น
จนพบและได้ทรงสอนแนวทางความหลุดพ้นนั้นแก่ชนอื่น ๆ   ซึ่งเรื่องราวทั้งหมดนี้  อัศวโฆษะได้
รจนาบทประพันธ์ข้ึนโดยใช้ภาษาสันสกฤตในแบบร้อยกรอง    เป็นที่น่าสนใจของผู้วิจัยอย่างมาก
ว่าอัศวโฆษะได้ใช้ค ากริยาคุมพากย์หรือกริยาใหญ่ในประโยคแต่ละประโยคแบบใดในทาง
ไวยากรณ์ที่สามารถสื่อพฤติกรรมของตัวละครในมหากาพย์เสานทรนันทะได้อย่างดียิ่ง  ไม่ว่าจะ
เป็นการเดิน ,นั่ง, นอน , กิน ,ดื่ม , ท า,พูดและคิดเป็นต้น  และในบทประพันธ์แต่ละโศลกนั้นท่าน
เลือกใช้กริยาคุมพากย์ที่สื่อความหมายแบบใด จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นยอดกวีคนหนึ่งที่ใช้
ความหมายของค าศัพท์ในบทประพันธ์ได้อย่างยอดเยี่ยม 

 อัศวโฆษะ ๖   เป็นกวีและนักแต่งบทละครภาษาสันสกฤตที่มีช่ือเสียงมากผู้หนึ่ง 
ท่านนับถือพระพุทธศาสนา  เช่ือกันว่า เป็นคนร่วมสมัยของพระเจ้ากานิษกะ  เมื่อพุทธศักราช     
๖๒๑ - ๖๔๙   ตามต านานจีนว่า  ครูของอัศวโฆษะคือบุตรชายของสุวรรณากษี    ซึ่งพ านักอาศัย
อยู่ที่เมืองสาเกต  อัศวโฆษะเป็นคนในวรรณะพราหมณ์    แต่เปลี่ยนมานับถือพระพุทธศาสนา
แทน และได้มีค าน าหน้าช่ือว่า ภิกษุ, อาจารย์, ภทันตะ , มหากวีและมหาวาทินเป็นต้น    กล่าว
กันว่า อัศวโฆษะมีความสามารถท าให้ม้าทั้งหลายละทิ้งหญ้า  หรือฟางที่ก าลังกินอยู่หันมาฟังค า
บรรยายของตนได้  ดังนั้นจึงได้รับสมญานามว่า อัศวโฆษะ 

 อัศวโฆษะเป็นผู้หนึ่งของผู้ก่อตั้งนิกายมหายาน   เป็นผู้รจนางานส าคัญต่าง ๆ       
ที่เป็นมหากาพย์ก็คือ เสานฺทรนนฺท  และ พุทฺธจริตฺ    ที่เป็นบทละครคือ บทประพันธ์ท่ีช่ือว่า   ศา
ริปุตฺรปฺรกรณ   อีกท้ังงานละครอื่น ๆ  ที่ได้สูญหายไปแล้ว   อัศวโฆษะ  ไม่เพียงแต่เป็นกวีเท่านั้น   
ท่านยังเป็นนักปราชญ์อีกด้วย  และได้รจนางานท่ีเกี่ยวกับปรัชญาด้วยคือ มหายานศฺรทฺโธตฺปาท , 

                                           
   ๕ จ าลอง สารพัดนึก,ศ.(พิเศษ),ดร.,ประวัติวรรณคดีสันสกฤต(ฉบับปรับปรุงใหม่).
กรุงเทพฯ :บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยศิลปากร ๒๕๕๐, ) หน้า ๖๙  
   ๖ เรื่องเดียวกัน,  หน้า  ๑๖๙ 
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วชฺรสูจิ  ,  คาณฺฑิสฺโตตฺรคาถา    เป็นต้น  ดังนั้น อัศวโฆษะจึงได้ช่ือว่า  เป็นทั้งนักกวีและนัก
ปรัชญาชาวพุทธยุคแรกท่ีใช้ภาษาสันสกฤตในการรจนางานประพันธ์ของตน 

    จากการที่ผู้วิจัยเคยได้ศึกษาบทประพันธ์ทางวรรณคดีสันสกฤตที่เป็นมหากาพย์ใน
แบบร้อยกรองคือ  มหากาพย์เสานทรนันทะของอัศวโฆษะมาพอประมาณก็รู้สึกประทับใจในโคลง
ฉันท์และโศลกแต่ละโศลกที่ประพันธ์โดยใช้หลักการแต่งภาษาสันสกฤตทางไวยากรณ์ได้อย่าง
งดงาม  โดยเฉพาะความหมายของค าศัพท์แต่ละค าที่ใช้ก็ยิ่งรู้สึกถึงความสามารถในความเป็นกวี
ของอัศวโฆษะอย่างยิ่ง และรู้สึกอยากรู้ให้ลึกซึ้งลงไปอีกว่า  กริยาที่สื่อพฤติกรรมของตัวละครใน
แต่ละโศลกแต่ละตอนในมหากาพย์เสานทรนันทะนั้น      อัศวโฆษะเลือกใช้กริยาในแง่ของ
ไวยากรณ์และในแง่ของความหมายของภาษาอย่างไร จึงสามารถท าให้บทประพันธ์ของท่านมี
ความงดงามทั้งในแง่ไวยากรณ์ทั้งในแง่ของความหมายที่หลากหลายและลึกซึ้งเช่นนั้น  

 ด้วยเหตุผลดังท่ีกล่าวมา ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาวิเคราะห์การใช้ศัพท์กริยา
ในมหากาพย์เสานรทนันทะของอัศวโฆษะ เพื่อต้องการน าเสนอประเด็นท่ียังไมม่ีนักวิชาการท่านใด
เคยวิเคราะห์มาก่อน เพื่อให้เห็นความงดงามในด้านภาษาสันสกฤตที่ใช้รจนาคัมภีร์ของอัศวโฆษะ
และเป็นประโยชน์ในทางวิชาการด้านภาษาสันสกฤตและพระพุทธศาสนามหายานต่อไป         
 
 
 
๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 ๒.๑ เพื่อศึกษาประวัติและความเป็นมาของอัศวโฆษะที่ปรากฏในคมัภีร์ 
         พระพทุธศาสนามหายาน 

 ๒.๒ เพื่อศึกษาคมัภรี์เสานทรนันทะตามแนวคดิของพระพุทธศาสนามหายาน 

            ๒.๓ เพื่อศึกษาวเิคราะห์การใช้ศัพท์กริยาของอัศวโฆษะในคัมภีร์เสานทรนันทะ 

๓.วิธีด าเนินการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจยัเอกสาร (Documentary Research)  ผู้วิจัยได้
ด าเนินการวิจยัตามล าดับขั้นตอนดังนี้ 

 ๓.๑ ศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ คัมภีร์อรรกถา ฎีกา อนุฎีกาที่เกี่ยวข้องกับ
พระพุทธศาสนานิกายมหายาน เปน็ต้น 

 ๓.๒  ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ คัมภีร์มหากาพย์เสานทรนันทะ เอกสารประเภท
หนังสือและต ารา รวมทั้งงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับกวีนามว่าอัศวโฆสะ  เป็นต้น 

 ๓.๓  วิเคราะห์ข้อมลูที่ได้ศึกษาคน้คว้า รวบรวมและเรียบเรียง 

 ๓.๔  สรุปผลการวิจัยและรายงานผลการวิจัย 
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๔.สรุปผลการวิจัย 

 ผลจากการวิจัยที่ผู้วิจัยเน้นหรือให้ความส าคัญในเรื่องการวิเคราะห์การเลือกใช้
ค ากริยาของกวีนามว่าอัศวโฆษะ   ในมหากาพย์เสานทรนันทะทั้งในแง่ด้านไวยากรณ์ ท้ังในแง่ด้าน
ความหมายของศัพท์กริยาที่ท่านเลือกใช้ในแต่ละโศลกในแต่ละตอนนั้น    จากการที่ผู้วิจัยได้  สุ่ม
ตัวอย่างโศลกท่ีมีความโดดเด่นในด้านไวยากรณ์และในด้านความหมายมาท าการวิเคราะห์นั้น พอ
ประมวลผลสรุปได้ว่า เหตุผลที่อัศวโฆษะเลือกใช้ค ากริยานั้นๆ ในบทโศลกแต่ละโศลกในแต่ละ
ตอนนั้น   ผู้วิจัยค้นพบว่า โศลกหรือโคลงฉันท์นั้น ๆมีความสละสลวยในแง่ของภาษาที่ใช้  และ
เพื่อต้องการสื่อให้ผู้อื่นได้รับอรรถรสของภาษาและรู้ซึ้งถึงความหมายที่หลากหลายและลึกซึ้งของ
ค ากริยาที่เลือกใช้ในมหากาพย์เรื่องนี้ 

 อัศวโฆษะเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ในทางคดีโลกและคดีธรรม มีจุดมุ่งหมายที่แท้จริงใน
การประพันธ์มหากาพย์เสานทรนันทะนี้  ท่านจึงกล่าวไว้ในตอนท้ายของเรื่องว่า   ท่านมีเปูาหมาย
ที่จะแสดงเนื้อหาสาระของความหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด  (โมกฺษ)  แก่มหาชนเป็นส าคัญ  
การที่ท่านใข้กลวิธีในการแต่งเป็นกาพย์(กาวฺย) รวมทั้งเรื่องต่างๆ ที่แทรกเข้ามา  ก็ไม่ใช่เพื่อ
เหตุผลอื่นใด เพียงเพื่อต้องการจะให้ครบถ้วนตามกระบวนการของบทกวีและเพื่อให้เกิดความ
ไพเราะน่าสนใจเท่านั้นเอง   มิใช่เพราะต้องการจะอวดความช านาญในเชิงกวีเลย   ท่านยังกล่าว
ย้ าอีกว่า  ผู้ศึกษาไม่ควรอ่านเพื่อหาความสนุกเพลิดเพลินอย่างเดียว   แต่ควรอ่าน  เพื่อเลือกเอา
สาระประโยชน์ที่จะท าให้เกิดความสงบสุขทางใจให้ได้ เหมือนอย่างที่ช่างทองเลือกเอาทองซึ่งขจัด
สิ่งอันไม่บริสุทธิ์ออกไปหมดแล้วมาใช้ประโยชน์    ข้อนี้เห็นจะเป็นจริง  เพราะมหากาพย์เสา
นทรนันทะได้ให้เกร็ดความรู้มากมายและอุดมไปด้วยหลักธรรมที่ส าคัญหลายประการ     หากเรา
ได้ศึกษาและท าความเข้าใจอย่างถี่ถ้วนแล้วล่ะก็  เช่ือว่าจะต้องได้รับประโยชน์อย่างมหาศาล
แน่นอน 
 วรรณคดีมหากาพย์เสานทรนันทะนี้  เป็นวรรณคดีสันสกฤตที่ยอดเยี่ยมเรื่องหนึ่งที่ผู้วิจัย
มีโอกาสได้ศึกษาจึงเกิดความช่ืนชมในอัจฉริยะเชิงกวีของอัศวโฆษะอย่างยิ่ง   พอมีโอกาสได้
ท าการศึกษาค้นคว้างานวิจัยในมหากาพย์เรื่องนี้ของท่าน  จึงเกิดแนวคิดที่จะวิเคราะห์ทั้งในแง่เชิง
ไวยากรณ์ ทั้งในแง่เชิงภาษาคือความหมายที่หลากหลายที่ท่านเลือกใช้ในการประพันธ์  แต่ด้วย
การจ ากัดของเวลาการวิจัย  ผู้วิจัยจึงได้สุ่มตัวอย่างโศลกที่มีความโดดเด่นแต่เพียงเล็กน้อย  และ
ได้ผลสรุปดังท่ีได้กล่าวไว้ข้างต้น  
 
๕.ข้อเสนอแนะ 
   ข้อเสนอแนะในผลงานการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยอยากเสนอระยะเวลาการค้นคว้าให้มากกว่า
นี ้เพื่อให้ได้มาซึ้งข้อมูลที่หลากหลายและเด่นชัด  และเพื่อให้ผู้วิจัยได้รับอรรถรสของการวิจัยและ
ได้รับความช านาญในเชิงวิชาการมากขึ้น  ประโยชน์ที่ผู้วิจัยได้รับจากการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีอยู่
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หลายอย่างที่ยังไม่ต่อเนื่องเช่นการค้นคว้าหาข้อมูลที่เด่นชัดของตัวอย่างที่สุ่มมาเป็นต้น  อีก
ประการหนึ่ง การที่ผู้วิจัยได้รับรู้และตระหนักว่า ภาษาสันสกฤตเป็นภาษาที่เหมาะส าหรับการ
ประพันธ์วรรณคดีสันสกฤตที่สุดและรับรู้ถึงความสามารถของกวีเอกท่านนี้ ก็เป็นประโยชน์อย่าง
มากที่ได้รับจากการคึกษาค้นคว้าในครั้งนี้แล้ว 
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บทความวชิาการและบทความวิจัย 
นิสิตระดับปริญญาเอก 
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การพิจารณาเสนาสนะในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
Consideration Senāsana in The Theravāda Buddhist  

 
พระกฤษฎิ์ณวัช  ปภากโร (เกษกิจ)๑ 

 
บทคัดย่อ 

 บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์เรื่องการพิจารณาเสนาสนะใน
พระพุทธศาสนาเถรวาทโดยศึกษาจากพระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา ปกรณวิเสส ฎีกาปกรณวิเสส 
และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์จัดระบบเป็นหมวดหมู่ และสรุปผล
การศึกษาพร้อมกับน าเสนอเชิงพรรณนา  

 ผลการศึกษาพบว่า เสนาสนะ คือที่อยู่อาศัยของพระ ในช้ันเดิมหมายถึงโคนไม้ 
ต่อมาทรงอนุญาตเสนาสนะที่เป็นอดิเรกลาภ ได้แก่ วิหาร เพิงพัก เรือนช้ัน เรือนโล้น (อาคารมี
ดาดฟูา) และถ้ า ตลอดถึงของใช้ในอาคารจ าพวก โต๊ะ เก้าอี้ หมอน มุ้ง เตียง ตั่ง ก็จัดเป็น
เสนาสนะ หลักที่พระภิกษุสงฆ์ใช้ในการพิจารณาเสนาสนะในพระพุทธศาสนานั้นท่านได้แบ่ง
ออกเป็น ๓ กาล ดังนี้ (๑) ปฏิลาภกาล ธาตุปฏิกูลปัจจเวกขณ์ คือ พระภิกษุสงฆ์จะใช้ในการ
พิจารณาในช่วงเวลาของการรับประเคนหรือก่อนการบริโภคใช้สอย (๒) ปริโภคกาล ตังขณิกปัจจ
เวกขณ์ คือ พระภิกษุสงฆ์จะใช้ในการพิจารณาในเวลาบริโภคใช้สอยหรือในขณะนั้น ๆ (๓) อดีต
กาล อตีตปัจจเวกขณ์ คือ พระภิกษุสงฆ์จะใช้ในการพิจารณาในเวลาล่วงไปแล้วหรือหลังจาก
บริโภคใช้สอย 
ค าส าคัญ : การพิจารณาเสนาสนะ, พระพุทธศาสนาเถรวาท 

ABSTRACT 
   This article aims to analyze the senāsana in the Theravada Buddhist 
scriptures by studying the art equipment makes good commentary petition the 
Supreme Court makes a line of cover operatives. And documents related research 
and analysis data were organized into categories. And the results were presented, 
along with descriptive. 
   The study found that the residence of the senāsana. In the mean heel. 
He later allowed senāsana a windfall include Cathedral shelter house floor 
greenhouses Malone (building a deck) and caves, as well as its use in buildings 
such as tables, chairs, pillows, bed nets, it is senāsana. The main monk in the 
senāsana in Buddhism, he has divided into three time as follows: (1) Patilābhakal 
Operating fortune upon the periodic sewage factors Wakefield, the UK is the monk 
to take into consideration at the time of the. Get Praecn or before the 
consumption function (2) Paribhogakāl interim set the Earth on factors 
Wakefield, the UK is the monk to take into consideration the time consumers 

                                           
 ๑บทความทางวิชาการนีเ้ป็นส่วนหนึง่ของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะครุ
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living in that time (3) Atitakāl pastime  the smack factors. Wakefield is the only 
monk to take into consideration the time elapsed or after consuming drafting. 
Keywords: consideration senāsana, Theravada Buddhism. 
 
 
๑.บทน า 
 การพิจารณาเสนาสนะในพระพุทธศาสนาเถรวาทนั้นพระพุทธเจ้าทรงมีพระประสงค์
เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์เล็งเห็นถึงจุดมุ่งหมายของการบริโภคใช้สอยเสนาสนะเพื่อสนองต่อความ
ต้องการของชีวิตแท้ ๆ ส่วนเรื่องการบริโภคใช้สอยเสนาสนะที่มุ่งถึงความงดงามเป็นส่วนประกอบ
เท่านั้นคือไม่ใช่สาระที่แท้จริงของการบริโภคใช้สอยเสนาสนะ เป็นธรรมดาว่าคนทั่วไปที่ยังไม่ได้
ฝึกหัดพัฒนาตนก็ต้องมุ่งหวังสั่งสมเสนาสนะหรือวัตถุอันเป็นที่รักไว้มาก ๆ เพื่อแสดงถึงความมั่งคั่ง 
ในขั้นนี้สภาพจิตของเขาได้ผูกติดถือมั่นในเสนาสนะ ท้ังที่เป็นส่วนเกินปริมาณนั้นอย่างเหนียวแน่น
จนเห็นว่า “จะไม่มีไม่ได้” แต่เมื่อรู้จักการพิจารณาเห็นคุณค่าสาระที่แท้ของการมีเสนาสนะแล้ว ก็
เริ่มเห็นวัตถุอื่น ๆ ที่เป็นส่วนเกินจากปริมาณที่ชีวิตต้องการแท้ ๆ ว่าเป็นภาระรุงรัง ทั้งต้องคอย
บริหารจัดการอยู่ร่ าไป จนอาจจะไม่มีเวลาท ากิจการอื่น ๆ ที่มีสาระกว่า ในขั้นนี้เขาพัฒนาขึ้นโดย
เห็นว่า เสนาสนะที่เกินปริมาณนั้น “จะไม่มีก็พออยู่ได้ แต่ถ้ามีก็ดี” และพัฒนาสูงขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง
ก็จะเห็นว่าการบริโภคใช้สอยเสนาสนะก็เพียงแค่สนองต่อชีวิตแท้ ๆ เท่านั้น ทั้งนี้พระพุทธเจ้าทรง
ได้ตรัสถึงหลักการพิจารณาเสนาสนะให้รู้จักพอประมาณส าหรับตนนี้ ว่าให้รู้จักยินดีเสนาสนะ
ตามที่ตนได้ ไม่เดือดร้อนผู้อื่น ยินดีตามก าลังคือพอใจเพียงแค่พอแก่ก าลังร่างกายสุขภาพและ
ขอบเขตการใช้สอยของตน และยินดีพอใจตามสมควรแก่ฐานะ แก่ชีวิตและจุดหมายของการ
บ าเพ็ญเพียร รวมความว่าให้สันโดษในเสนาสนะ ค าว่า สันโดษตามความหมายในพระพุทธศาสนา 
แปลว่า ความยินดี ความพอใจ ยินดีด้วยปัจจัย ๔ หรือแปลว่าการมีความสุขความพอใจกับเครื่อง
เลี้ยงชีพที่หามาได้ด้วยความเพียรพยายามอันชอบธรรมของตน สันโดษมี ๓ ได้แก่ (๑) ยถาลาภ
สันโดษ ยินดีตามที่ได้ คือได้สิ่งใดมาด้วยความเพียรของตน ก็พอใจด้วยสิ่งนั้น ไม่เดือดร้อนเพราะ
ของที่ไม่ได้ ไม่เพ็งเล็งอยากได้ของคนอื่นไม่ริษยาเขา (๒) ยถาพลสันโดษ ยินดีตามก าลัง คือพอใจ
เพียงแค่พอแก่ก าลังร่างกายสุขภาพและขอบเขตการใช้สอยของตน ของที่เกินก าลังก็ไม่หวงแหน
เสียดาย ไม่เก็บไว้ให้เสียเปล่า หรือฝืนใช้ให้เป็นโทษ และ (๓) ยถาสารูปสันโดษ ยินดีตามสมควร 
คือพอใจตามสมควรแก่ภาวะ ฐานะ แนวทางชีวิต และจุดหมายแห่งการบ าเพ็ญกิจของตน๒ จาก
หลักการสันโดษดังกล่าวถ้าพระภิกษุสงฆ์ได้น าหลักการดังกล่าวมาใช้ในการพิจารณาแล้วชิติและ
จิตก็จะได้รับการพัฒนา และไม่เป็นท่ีสะสมกิเลสเป็นต้น 
  
๒. แนวคิดเกี่ยวกับเสนาสนะในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
 องค์ประกอบของเสนาสนะที่ดี 
  เสนาสนะที่ดีเหมาะกับการปฏิบัติศาสนกิจ ได้แก่ การปฏิบัติและเผยแผ่ธรรม ต้อง
ตั้งอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลชุมชนนัก มีทางคมนาคมสะดวก ไม่อึกกระทึกวุ่นวาย ปลอดสัตว์ร้ายเหลือบยุง 
มีพระผู้เป็นเถระทรงวิทยาคุณในที่นั้น มีพระผู้เล่าเรียนเข้าไปสอบถามเรียนรู้กับท่าน และมีการ
บอกสอนกันและกัน นี้ว่าตามความใน เสนาสนสูตร ทสกนิบาต อังคุตรนิกาย ดังความท่ีว่า  
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   ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ เสพอยู่ คบอยู่ซึ่ง
เสนาสนะอันประกอบด้วยองค์ ๕ ไม่นานนัก พึงท าให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุติ ปัญญาวิมุติ 
อันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบัน
เข้าถึงอยู่ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ อย่างไร  
   ๑) ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้มีศรัทธา คือ เช่ือพระปัญญาตรัสรู้ของ
ตถาคตว่าแม้เพราะเหตุนี้ ๆ พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น เป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้
เองโดยชอบทรงถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแล้ว ทรงรู้แจ้งโลก ทรง
เป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึก ไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่า เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์
ทั้งหลาย เป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จ าแนกธรรม  
   ๒) เป็นผู้มีอาพาธน้อย มีโรคเบาบาง ประกอบด้วยไฟธาตุส าหรับย่อย
อาหารสม่ าเสมอ ไม่เย็นจัด ไม่ร้อนจัด เป็นปานกลางควรแก่การบ าเพ็ญเพียร 
   ๓) เป็นผู้ไม่โอ้อวด ไม่มีมารยา ท าตนให้เปิดเผยตามความเป็นจริง ใน
ศาสดาหรือในเพื่อนพรหมจรรย์ที่เป็นวิญญู  
   ๔) ปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลธรรม เพื่อยังกุศลธรรมให้ถึงพร้อม 
เป็นผู้มีก าลังมีความบากบั่นมั่นคง ไม่ทอดธุระในกุศลธรรมทั้งหลาย 
   ๕) เป็นผู้มีปัญญา คือ ประกอบด้วยปัญญาที่เห็นความเกิดและความดับ 
เป็นอริยะเป็นเครื่องช าแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบ ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
ภิกษุช่ือว่าเป็นผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ อย่างนีแ้ล ฯ  
   ดูกรภิกษุทั้งหลาย เสนาสนะประกอบด้วยองค์ ๕ อย่างไร ดูกรภิกษุ
ทั้งหลายเสนาสนะในธรรมวินัยนี้  
   ๑) อยู่ไม่ไกลนัก ไม่ใกล้นัก สมบูรณ์ด้วยทางไปมา กลางวันไม่เกลื่อน
กล่นกลางคืนเงียบเสียง ปราศจากเสียงอึกทึกมีเหลือบ ยุง ลม แดด และสัมผัสแห่ง
สัตว์เลื้อยคลานน้อยใหญ่ 
   ๒) จีวร บิณฑบาตเสนาสนะและเภสัชบริขารอันเป็นปัจจัยแห่งคนไข้ 
ย่อมเกิดขึ้นโดยไม่ฝืดเคืองแก่ภิกษุผู้อยู่ในเสนาสนะนั้น 
   ๓) ภิกษุทั้งหลายผู้เป็นพระเถระ เป็นพหูสูต ช านาญคัมภีร์ ทรงธรรม 
ทรงวินัยทรงมาติกา อยู่ในเสนาสนะนั้น  
   ๔) ภิกษุนั้นเข้าไปหาพระเถระเหล่านั้นตามกาลอันสมควร แล้วย่อม
สอบถามไต่ถามว่า ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ข้อนี้เป็นอย่างไร เนื้อความของข้อนี้เป็น
อย่างไร 
   ๕) ท่านพระเถระเหล่านั้น ย่อมเปิดเผยข้อที่ยังไม่ได้เปิดเผย ย่อมท าให้
ง่ายซึ่งข้อที่ยังไม่ได้ท าให้ง่าย ย่อมบรรเทาความสงสัยในธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความ
สงสัยแก่ภิกษุน้ัน  
   ดูกรภิกษุท้ังหลายเสนาสนะอันประกอบด้วยองค์ ๕ อย่างนี้แล ดูกรภิกษุ
ทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ เสพอยู่ คบอยู่ ซึ่งเสนาสนะอันประกอบด้วย
องค์ ๕ ไม่นานนัก ก็พึงท าให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุติ ปัญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได้ เพราะ
อาสวะทั้งหลายสิ้นไป ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ ฯ๓ 
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  ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค ท่านกล่าวไว้ส าหรับผู้ที่จะเจริญกรรมฐานให้เว้นวัดคือที่อยู่ซึ่ง
มีโทษ ๑๘  ประการคือ (๑) วัดใหญ่ เพราะมีพระมากต่างจิตต่างใจ เรื่องมาก และไม่ค่อยสงบ (๒) 
วัดใหม่ เพราะต้องคอยดูแลการสร้างวัด พลอยไปยุ่งงานก่อสร้างกับเขาด้วย (๓) วัดเก่าจัด เพราะ
มีเรื่องดูแลมาก ต้องคอยซ่อมแซมเสนาสนะที่เสือ่มโทรมไป (๔) วัดติดทางเดิน เพราะอาคันตุกะมา
บ่อย ต้องต้อนรับกันอยู่บ่อย ๆ (๕) วัดมีสระหิน เพราะคนมาอาบ ดื่ม หรือหาบไปบ่อย ๆ (๖) วัดมี
ผัก (๗) วัดมีไม้ดอก (๘) วัดมีไม้ผล เพราะคนจะมากันเรื่อย เช่น มาเก็บดอกไม้ ขอผลไม้ เป็นต้น 
ท าให้วุ่นวาย (๙) วัดที่คนเชื่อถือมาก เช่น ว่ามีพระวิเศษ เป็นต้น (๑๐) วัดติดเมือง ต้องวุ่นวายกับ
อารมณ์ต่าง ๆ ที่ไม่สัปปายะ (๑๑) วัดติดปุาไม้ ต้องวุ่นวายกับคนเดินปุาหาฟืนหรือพวกตัดไม้ 
(๑๒) วัดติดที่นา ต้องวุ่นอยู่กับชาวนาที่มุ่งแต่จะท าการของตน (๑๓) วัดมีคนไม่ถูกกัน ก็อาจจะ
พลอยเลือกข้าง ตกอยู่ในสถานการณ์วุ่นวายด้วย (๑๔) วัดติดท่าน้ าท่าบก คนสัญจรไปมามาก 
(๑๕) วัดถิ่นห่างไกลชายแดนที่คนไม่นับถือพระศาสนา (๑๖) วัดติดพรมแดน เพราะเขตแห่ง
อ านาจระหว่าง ๒ รัฐ อาจเป็นการ เสี่ยงภัย (๑๗ วัดไม่เป็นสัปปายะมีอารมณ์ต่าง ๆ รบกวน (๑๘) 
วัดที่หากัลยาณมิตรไม่ได้๔  
  จากข้อความในพระสูตรนี้ท่ีน ามาแสดงนี้ มองโดยภาพรวมทั้งหมด จะเห็นหลักการ
ใหญ่ของพระพุทธศาสนา กล่าวคือ ปัจจัยภายในตัวผู้ปฏิบัติเอง และปัจจัยภายนอกมีเสนาสนะ
ที่สัปปายะเป็นต้น พิจารณาในรายละเอียดจะเห็นว่า ถ้าพระภิกษุมีองค์ประกอบ ๕ อย่าง และอยู่
ในเสนาสนะที่มีองค์ประกอบ ๕ อย่าง ก็หวังได้ว่าจะก้าวไปในธรรม และนอกจากนี้การที่เราจะ
ก้าวไปในธรรมนั้นต้องรู้จักเลือกเสนาสนะที่เหมาะ ไม่โทษ ๑๘ ประการดังแสดงไว้แล้ว 
 รุกขมูลเสนาสนะ  
  เมื่อแรกเริ่มเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าและคณะสงฆ์มีประชาชน
จ านวนหนึ่งเห็นคุณค่าหันมานับถือ บ้างก็อุทิศชีวิตถวายพระพุทธเจ้าออกบวชตามด้วยศรัทธา เป็น
ธรรมดาว่าพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นใหม่ในสังคมก็ย่อมจะมีทั้งคนท่ีรู้จักบ้าง ทั้งคนที่ไม่รู้จักเลย ด้วย
เหตุนี้ผู้ที่สละชีวิตออกบวชจึงต้องรับผิดชอบตัวเองให้มาก มีใจแน่วแน่มั่นคง ท าตัวเป็นผู้อยู่ง่าย 
เลี้ยงง่าย ไม่เป็นภาระของผู้อื่น ส าหรับเสนาสนะที่อยู่อาศัยขั้นพื้นฐานส าหรับพระภิกษุในระยะ
เริ่มแรกประกาศพระศาสนาได้แก่โคนต้นไม้ที่สาธารณะทั่วไป หาได้ง่าย เรียกอย่างพระว่า รุกขมูล 
(แปลว่า โคนไม้) และเพราะเป็นท่ีนั่งที่นอนของพระ จึงเรียกว่า รุกขมูลเสนาสนะ 
  พระพุทธเจ้าทรงมีพุทธบัญญัติให้พระอุปัชฌาย์รีบบอกสิ่งท่ีควรท าและไม่ควรท าแก่
พระภิกษุใหม่ และรุกมูลเสนาะก็เป็นหนึ่งในจ านวนที่ต้องบอกนั้น ดังความที่มาในบาลีว่า  

   บรรพชาอาศัยโคนต้นไม้เป็นเสนาสนะ (รุกฺขมูลเสนาสน ) เธอพึงอุตสาหะ
ในข้อนั้นจนตลอดชีวิต อดิเรกลาภ คือ วิหาร, อฑฺฒโยโค เรือนมุงแถบเดียว, ปา
สาโทเรือนช้ัน, หมฺมิย  เรือนโล้น และคุหา ถ้ า๕ 

  จากข้อความในพระไตรปิฎกที่น ามาแสดงนี้ จะเห็นว่าการบวชเป็นพระอาศัยโคนไม้
เป็นที่พักอาศัยพื้นฐานเสียก่อน ส่วนที่พิเศษกว่านั้นก็ได้แก่ วิหาร เป็นต้น ต่อเมื่อมีผู้รู้จักพระ
ศาสนามากขึ้นต่างก็ร่วมกันอุปถัมภ์บ ารุงพระสงฆ์โดยการสร้างกุฏิ หรือสิ่งก่อสร้างอื่นใดเป็นที่พัก
อาศัยถวายพระภิกษุ กว้างออกไปจนถึงการสร้างวัดถวายสงฆ์ ทั้งนี้เป็นเพราะว่า พุทธบริษัทมี
พระสงฆ์เป็นผู้รักษาธรรมสืบต่อธรรมจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้ามาสู่สังคมซึ่งเป็นงานที่สูงส่ง 

                                           
 ๔วิสุทฺธิ. (ไทย) ๑/๑๕๐. 

 ๕วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๔๓/๑๙๒-๑๙๓.  
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แต่กลับอาศัยอยู่ที่โคนไม้ ซึ่งอาจจะมีผู้มองว่าเป็นท่ีต่ าต้อยไร้ค่า ต่อมาภายหลังก็มีผู้ศรัทธาถวายที่
พักแด่พระสงฆ์ ซึ่งเป็นส่วนพิเศษ เรียกว่า อดิเรกเสนาสนะ ดังจะศึกษาต่อไป 
  ความจริงการอยู่โคนต้นไม้ที่ว่าต่ าต้อยนั้นเป็นการมองเปรียบเทียบกับการอยู่
ท่ามกลางกองทรัพย์สินเงินทองของผู้นิยมความโอ่อ่าหรูหรา แต่ถ้ามองในสายตาของพุทธบุตรผู้มุ่ง
ฝึกหัดขัดเกลาตนเองแล้ว กลับเห็นรุกขมูลเป็นมรดกชุดแรกที่พระพุทธบิดรประทานมาเป็นที่อยู่
เหมาะกับชีวิตพระ เพราะจะได้ท าตัวให้โล่งโปร่ง ไม่ติดที่หรือมัวพะวงหวงแหนที่อยู่ สอดคล้องกับ
นิสสัยที่ตนรับค ากับพระอุปัชฌาย์ในวันบวช  
  การอยู่โคนต้นไม้ยังแสดงถึงการมีปัจจัยใช้สอยแต่เพียงน้อย ๆ หาได้ง่าย ๆ และไม่
มีโทษ ได้ใกล้ชิดดื่มด่ าธรรมชาติ เสพราวไพรภูผามีเหล่าเทวดาเป็นเพื่อน (เทวตาหิ สหวาสิตา) ได้
เห็นใบไม้น้อยใหญ่สีนานาผลัดเปลี่ยนปริออกแล้วล่วงหล่นตามกาล ชวนให้เห็นธรรมชาติของโลก
และชีวิต ทั้งยังเกื้อกูลให้เกิดความมักน้อยสันโดษ ดังความท่ีท่านกล่าวไว้ในปกรณวิเสสวิสุทธิมรรค 
ว่า  

   ที่อยู่ของภิกษุผู้สงัดที่ซึ่งพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐทรงสรรเสริญและตรัสว่า
เป็นนิสสัย (ของผู้บรรพชา) เสมอด้วยโคนไม้จักมีแต่ที่ไหน เพราะว่าภิกษุผู้มีพรต
อันดีเมื่ออยู่ ณ โคนไม้อันสงัด อันเป็นที่น าออกเสียซึ่งอาวาสมัจฉริยะ (ความหวง
แหนท่ีอยู่อาศัย) เป็นท่ีอันเทวดาบริบาล เห็นใบไม้ทั้งหลาย (ที่ยังอ่อน) สีแดง (แล้ว
ก็เปลี่ยนเป็น) สีเขียวและสีเหลืองแล้วก็หล่นไปย่อมถ่ายถอนความส าคัญว่าเที่ยง
เสียได้ เพราะเหตุนั้น ภิกษุผู้มีปัญญาเห็นแจ้ง จึงไม่ควรดูหมิ่นโคนไม้อันเป็นที่ส งัด 
อันเป็นที่อยู่ของท่านผู้ยินดีในภาวนาอันนับว่าเป็นมรดกของพระพุทธเจ้านั้นเลย๖ 

  การอยู่โคนไม้มีข้อค านึงและมีข้อจ ากัดเรื่องเวลาอยู่บ้าง คือผู้อยู่รุกขมูลนี้ต้องรู้จัก
เลือกประเภทโคนไม้ ดังในปกรณวิเสสวิสุทธิมรรค ท่านแนะไว้ว่า ผู้อยู่โคนไม้ต้องเว้นการอยู่โคนไม้ 
๘ อย่างเหล่านี้ คือ (๑) ต้นไม้ที่ตั้งอยู่ระหว่างพรหมแดน (๒) ต้นไม้ที่เป็นเจดีย์ (๓) ต้นไม้มียาง (๔) 
ต้นไม้ก าลังมีผล (๕) ต้นไม้ก าลังมีดอก (๖) ต้นไม้มีค้างคาวเกาะ (๗) ต้นไม้มีโพรง (๘) ต้นไม้ที่อยู่
กลางวัด และให้จองเอาต้นไม้ที่อยู่ชาย ๆ วัดเถิด๗ 
  ในปรมัตถมัญชุสา วิสุทธิมรรคมหาฎีกา ท่านอธิบายต่อไปอีกว่า ตามแถบพรมแดน
ไพร่พลสองฝุายมักจะปะทะกันอยู่เนือง ๆ พวกโจรก็มักจะใช้เป็นที่ซ่องสุมกัน ถ้าภิกษุไปอยู่ที่โคน
ไม้ที่ตั้งอยู่ระหว่างพรมแดนจะมีความสุขได้อย่างไรกัน ส่วนต้นไม้ที่เป็นเจดีย์ คนนับถือว่ามีเทวดา
หรือผีอยู่ก็จะไปบูชาประจ าท าให้ไม่สงบสงัด ต้นไม้ทั้ง ๘ ประเภทนี้ ล้วนมีอันตรายและยากที่จะ
หาความสงบสงัด ภิกษุจึงไม่ควรไปจองนั่ง๘ 
  ดังได้กล่าวแล้วว่าการอยู่โคนไม้ (รุกขมูล) มีข้อจ ากัดอยู่บ้างนั้น เนื่องจากในช่วงจ า
พรรษาเป็นฤดูฝน เดิมมีภิกษุจ าพรรษาใต้ต้นไม้หรือท่ีกลางแจ้งฝนตกรด เป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าก็
ทรงห้ามจ าพรรษาในที่กลางแจ้งฝนตกรด๙ การอยู่โคนต้นไม้จึงอยู่ได้ไม่ตลอดปี แต่รวมความว่า 
รุกขมูล นี้เป็นที่อยู่พื้นฐานและดั้งเดิมของพระ เมื่ออยู่โคนไม้ตลอดเวลาไม่ได้ ก็ต้องมีก าหนดว่า

                                           
  ๖วิสุทฺธิ. (ไทย) ๑/๙๓. 
  ๗วิสุทฺธิ. (ไทย) ๑/๙๒. 
  ๘มหามกุฏราชวิทยาลัย, วิสุทธิมรรค แปล ภาค ๑ ตอน ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑๐, (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หน้า ๑๕๙. 
  ๙วิ.ม. (ไทย) ๔/๒๑๙/๒๙๙. 
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พระภิกษุจะอยู่ในเสนาสนะคือท่ีอยู่ประเภทใดได้บ้าง๑๐ ด้วยเหตุนี้ พระอุปัชฌาย์จึงต้องบอกต่อไป
ว่า อดิเรกลาภ คือ วิหาร อฑฺฒโยโค เรือนมุงแถบเดียว ปาสาโท เรือนช้ัน หมฺมิย  เรือนโล้น คุหา 
ถ้ า๑๑ 
  จากการศึกษารุกขมูลเสนาสนะ ผู้วิจัยสรุปได้ว่า พระภิกษุอาศัยโคนไม้เป็นที่อยู่
อาศัยเป็นพ้ืนฐานดั้งเดิม แต่มีข้อจ ากัดในฤดูฝนสามเดือน จึงต้องพักอาศัยในเสนาสนะอื่น ๆ การ
อยู่โคนไม้ต้องรู้จักเลือกโคนไม้ที่เหมาะ และรุกขมูลนี้แสดงถึงความมักน้อยอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติเอื้อ
ต่อการเจริญธรรม ประกอบการสรุปนี้ผู้วิจัยน าพุทธพจน์ที่ตรัสเชิญภิกษุให้ไปปฏิบัติธรรมใน
เสนาสนะที่เหมาะ ดังนี้ 

   ภิกษุทั้งหลาย นั่นโคนไม้ นั่นเรือนว่างเปล่า เธอทั้งหลาย จงพยายาม 
อย่าประมาทอย่าได้เป็นผู้มีความเดือดร้อนใจในภายหลัง นี้เป็นอนุศาสน์ของเรา
เพื่อเธอทั้งหลายฯ๑๒ 

   อดิเรกเสนาสนะ 
  เนื่องจากการอยู่โคนไม้ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยพื้นฐานของพระภิกษุมีข้อจ ากัดในฤดูฝน 
และเป็นเหตุผลด้านวินัย พระภิกษุจึงต้องพักอาศัยในที่อื่นเป็นส่วนพิเศษ ซึ่งพระอุปัชฌาย์บอก
แจ้งไว้ต่อจากรุกขมูลเสนาสนะในวันบวชว่า “วิหาโร อัฑฒโยโค ปาสาโท หัมมิยะ คุหา” ๑๓ มี
ค าอธิบายดังนี ้
  ๑) วิหาโร วิหาร แปลตรงศัพท์ว่า ที่อยู่ ในที่นี้หมายถึง สิ่งก่อสร้างซึ่ งเป็นที่อยู่
อาศัยหรือที่พัก๑๔ (ไม่ควรสับสนกับ “วิหาร” ในภาษาไทย ซึ่งมีความหมายเพี้ยนไปเรียกอาคาร
หลังหนึ่งที่คู่กับโบสถ์) ค าว่าวิหารที่มุ่งถึงสิ่งก่อสร้างหรืออาคาร เช่นในประโยคว่า พระสุคตเจ้าตรสั
ค านี้แล้วทรงลุกข้ึนจากอาสนะเสด็จเข้าสู่วิหาร๑๕ ฉะนั้น ในความหมายนี้ วิหารจึงหมายถึงอาคาร
พักพระภิกษุ ซึ่งคนไทยเรียกว่า กุฏิ (กุฏิ ในภาษาบาลีท่านหมายถึง กระท่อม ความหมายไม่ตรง
นักกับภาษาไทย)   
  ในอรรถกาวินัยท่านว่า นอกจากเสนาสนะ ๔ อย่าง คืออัฑฒโยโค ปาสาโท หัมมิยะ 
คุหาแล้ว ที่พักอาศัยนอกนั้นถือว่าเป็นวิหารทั้งหมด๑๖ 
  ต่อมาเมื่ออยู่กันมาก ๆ วิหารก็ถูกสร้างเป็นกลุ่มที่พักในอาณาบริเวณเดียวกัน และ
เรียกทั้งกลุ่มที่พักรวมอาณาบริเวณนั้นว่า วิหาร ฉะนั้นในความหมายที่กว้าง วิหาร จึงหมายถึงทั้ง
วัดเลยทีเดียว ถ้าเป็นวัดใหญ่ก็เรียก มหาวิหาร เช่น เชตวันมหาวิหาร สอดคล้องกับคัมภีร์ปรมั ต
มัญชุสาวิสุทธิมรรคมหาฎีกา ท่านก็มุ่งความหมายกว้าง ๆ ว่า วิหารก็คือที่อยู่ทั้งหมดที่มีก าแพง
ล้อม๑๗ วิหารในความหมายว่า วัด นี้ผู้วิจัยจะแยกไปศึกษาโดยละเอียดต่างหากต่อไป  

                                           
  ๑๐พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต), จาริกบุญ จารึกธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๙, (กรุงเทพมหานคร : พิมพ์สวย, 
๒๕๕๑), หน้า ๔๓๑-๔๓๒. 
  ๑๑วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๔๓/๑๙๒-๑๙๓.  
  ๑๒ส .สฬา. (ไทย) ๑๘/๒๓๑/๑๖๗. 
  ๑๓วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๔๓/๑๙๒-๑๙๓.  
  ๑๔พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต), จาริกบุญ จารึกธรรม, อ้างแล้ว, หน้า ๔๓๒. 
  ๑๕ที.ม. (ไทย) ๑๐/๙/๘-๙. 
  ๑๖วิ.จู.อ.(ไทย)  ๓/๓๕๓. 
  ๑๗วิสุทฺธิ.(ไทย) ๑/๓๐/๗๙-๘๐. 



-๓๗- 
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  “วิหาร” ที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นเป็นการอธิบายในแง่รูปธรรม ความจริง “วิหาร” ยัง
มีความหมายสื่อในทางนามธรรม ซึ่งในที่น้ีจะไม่ศึกษารายละเอียดเพียงแต่จะตั้งเป็นข้อสังเกตและ
แสดงตัวอย่างไว้เป็นแนวส าหรับผู้สนใจศึกษาต่อไปเท่านั้น วิหารในความหมายที่เป็นนามธรรม มี
ตัวอย่างดังนี้ วิหารคือการใช้เวลาให้หมดไป นัยว่าเป็นการพักผ่อน เช่น ชังฆวิหาร เดินเล่น๑๘ 
วิหารคือการอยู่ เช่น ผาสุวิหาร การอยู่อย่างผาสุก๑๙ วิหารคือธรรมะหรือธรรมเป็นเครื่องอยู่ เช่น 
พรหมวิหาร ธรรมเป็นเครื่องอยู่ของผู้ประเสริฐ๒๐ 
  แต่ก่อนจะศึกษาอดิเรกเสนาสนะอื่น ๆ และศึกษาวิหารในฐานะเป็นวัดต่อไป ควร
สรุปไว้ข้ันหนึ่งก่อนว่า วิหาร เป็นสิ่งก่อสร้างส าหรับพักอาศัยของพระภิกษุซึ่งเป็นอาคารหรือกลุ่ม
อาคารที่สร้างรวมในอาณาบริเวณเดียวกัน พระภิกษุเมื่อไม่สะดวกจะอยู่รุกขมูลเสนาสนะได้ตลอด
ปีเพราะมีข้อจ ากัดในฤดูฝนหรือไม่สะดวกจะอยู่ในเสนาสนะ ๔ อย่างที่เหลือ ก็ควรอยู่ในวิหารซึ่ง
ถือว่าเป็นส่วนพิเศษจากรุกขมูลเสนาสนะนั้น 
  ๒) อัฑฒโยโค แปลตรงศัพท์ว่า ส่วนประกอบครึ่งเดียว ในอรรถกถาบางแห่งท่าน
อธิบายว่า เรือนมีสัณฐานดังปีกครุฑ๒๑ หรือว่าปราสาทมีสัณฐานเหมือนครุฑ๒๒ บ้างก็ว่าเรือนมุง
หลังคาด้านเดียว อาจจะตรงกับสิ่งก่อสร้างที่ในภาษาไทยเรียกกันว่า เพิงหมาแหงน ๒๓ ส่วน 
พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)๒๔ อธิบายว่า อฑฺฒโยโค คือเรือนมุงครึ่งเดียว คล้าย ๆ เพิงหมา
แหงน คือเรือนท่ีมุงข้างหน้าสูง ข้างหลังต่ า ที่เป็นหลังคาเทลงไปข้างเดียว  
  ผู้วิจัยสรุปได้อย่างกว้าง ๆ ว่า อัฑฒโยโค เป็นอาหารสร้างขึ้นแบบง่าย ๆ เป็นเพิง
พักหลังคาลาดเทลงด้านเดียว โดยสาระส าคัญก็คือเป็นเสนาสนะที่ไม่หรูหราใหญ่โต เพียงแต่เขา
สร้างขึ้นเป็นที่ก าบังแดดฝนเท่านั้นเอง 
  ๓) ปาสาโท แปลทับศัพท์ว่า ปราสาท แต่ในที่นี้หมายถึงเรือนช้ัน อาจจะมีหลาย
ช้ัน๒๕ สมัยก่อน พวกเศรษฐีอยู่ปราสาท ๗ ช้ัน บางแห่งกล่าวถึงพระโพธิสัตว์ว่าอยู่ในปราสาท ๙ 
ช้ัน๒๖ พระภิกษุก็อยู่ที่ปราสาทได้ อย่างวัดบุพพารามของนางวิสาขา ก็มีปราสาทที่นางวิสาขาสร้าง
ถวายพระพุทธเจ้า เรียกว่า มิคารมาตุปราสาท๒๗ 
  ๔) หัมมิยะ แปลกันว่า เรือนโล้น บางแห่งว่า หมายถึงปราสาทคือเรือนช้ันที่มี
หลังคาโล้น๒๘ ก็คงจะแบบตึกปัจจุบันที่ช้ันบนสุดเป็นดาดฟูา แต่อรรถกถาบางแห่งอธิบายว่า เป็น
ปราสาทท่ีมีเรือนยอดอยู่บนช้ันสูงสุดก็ได้๒๙ 

                                           
  ๑๘ที.สี. (ไทย) ๙/๓๖๖/๒๙๕.  
  ๑๙วิ.มหา. (ไทย) ๑/๒๑/๓๗. 
  ๒๐องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๑๙๒/๒๕๒. 
  ๒๑วิ.จู.อ.(ไทย) ๓/๓๕๓. 
  ๒๒ วิสุทฺธิ. (ไทย) ๑/๓๐/๗๙-๘๐. 
  ๒๓ธนิต อยู่โพธิ์, เสนาสนะ ปัจจัยส าคัญในการปฏิบัติธรรมแลอาศรม, (ม.ป.ท : ๒๕๑๘), หน้า ๔๑.   
  ๒๔พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), จาริกบุญ จารึกธรรม, อ้างแล้ว, หน้า ๔๓๓. 
  ๒๕เรื่องเดียวกัน. 
  ๒๖ม.ม.อ. (ไทย) ๓/๑๕๙. 
  ๒๗วิ.จู. (ไทย) ๗/๒๙๐/๑๓๑. 
  ๒๘วิสุทฺธิ. (ไทย) ๑/๓๐/๗๙-๘๐. 
  ๒๙วิ.จู.อ. (ไทย) ๓/๓๕๓.  



-๓๘- 
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  ๕) คูหา แปลว่า ถ้ า จะเป็นถ้ าอิฐ ถ้ าศิลา ถ้ าไม้ ถ้ าดินก็ได้ทั้งนั้น๓๐ มีผู้แสดงความ
คิดเห็นว่า “ดูเหมือนแต่เดิมจะหมายถึงสิ่งก่อสร้างที่มีเกียรติน้อย สร้างไว้ใต้ดิน ส าหรับเป็นที่อยู่
ของคนช้ันกลาง”๓๑  
   จากที่อธิบายมานี้ จึงสรุปได้ว่า พระภิกษุตั้งแต่พุทธกาลเป็นต้นมา อาศัยพุทธ
บัญญัติในวินัยที่อนุญาตไว้ให้พระภิกษุอยู่อาศัยเสนาสนะที่เป็นอดิเรกต่างหากจากรุกขมูลได้ ๕ 
ประเภท คือ วิหาร (กุฏิ ในภาษาไทย, วัด ในความหมายกว้าง ๆ ) อัฑฒโยค (เรือนมุงครึ่งเดี ยว) 
ปราสาท (เรือนช้ัน) หัมมิยะ (เรือนโล้น) และคุหา (ถ้ า)  
  วิหาร : วัดในพระพุทธศาสนา 
  ๑) ความน า 
  วัด มีค าเรียกหลายอย่าง นอกจากค าว่าวัดเองแล้ว มีค าที่ใช้อยู่เดิมในภาษาบาลีอีก 
๓ ค า คือ “อาราม” “วิหาร” และ “อาวาส” ๓๒ 
   อาราม แปลว่าสวนหรือท่ีรื่นรมย์ วิหารและอาวาสแปลอย่างเดียวกัน คือที่อยู่อาศัย 
แต่ศัพท์เหล่านี้เล็งถึงความหมายทางด้านวัตถุ หรือรูปธรรม เพื่อพูดจากันเข้าใจง่าย ๆ จะถือเอา
ความหมายตามตัวอักษรนี้ เป็นความหมายที่แท้จริงหาเพียงพอไม่ 
  ถ้าถือเอาค าแปลตามตัวอักษร อาราม หมายถึง สวนไหนก็ได้ อาวาสหมายถึงที่อยู่
ของใครก็ได้ วิหารใช้ได้ในความหมายที่จ ากัดดีกว่าค าอื่น และส่อถึงความหมายทางนามธรรมด้วย  
  การให้ความหมายของวัดมักจะพ่วงมากับการท าหน้าที่ของพระ หน้าที่ของพระก็
คือการศึกษาหลักธรรมและการเผยแผ่ ฉะนั้นวัดในความหมายนี้จึงหมายถึงสถานที่ที่พระไปอยู่ 
เพื่อท าหน้าที่ของพระและเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติศาสนกิจ ดังที่พระเทพเวที (ป. อ. ปยุตฺโต) 
กล่าวว่า 

  ค าว่าท่ีอยู่อาศัยของพระสงฆ์ ไม่ได้มีความหมายเหมือนบ้านเรือนซึ่งเป็นที่
อยู่ของชาวบ้าน เพราะประการแรก พระสงฆ์ไม่ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นสมบัติของ
ตนเอง ประการที่สอง การอยู่ไม่ใช่ความหมายหลัก แต่เพราะเป็นธรรมดาที่บุคคล
จะต้องมีที่อยู่อาศัย แม้จะปฏิบัติศาสนกิจ ก็ต้องมีที่อยู่อาศัย เมื่อไม่มีที่อยู่อาศัย
ของตนเอง ก็อยู่ในที่ท างานหรือที่ปฏิบัติศาสนกิจนั้นแหละ คือจัดที่พักอาศัยไว้ใน
เขตที่ท างาน เอาการพักอาศัยมาพิงอยู่กับการปฏิบัติศาสนกิจ จุดส าคัญคือให้ยืน
หลักว่าศาสนกิจเป็นที่หมาย การอยู่อาศัยเป็นปัจจัยประกอบ พูดอีกอย่างหนึ่งว่า 
ไม่ใช่อยู่เพื่อความสุขสบาย แต่อยู่เพื่อท าหน้าท่ีได้๓๓ 

  สอดคล้องกับท่ีท่านแสดงไว้ในสันถวปัญหา คัมภีร์มิลินทปัญหา ผู้วิจัยสรุปได้ความ
ว่า โดยหลักการทั่วไปแล้ว พระภิกษุเป็นผู้ไม่ติดที่ เป็นอิสระคล่องตัว ไม่มีภาระต้องห่วง มีแต่จาริก
ไปแสวงธรรมหรือไปเผยแผ่ธรรมในที่ต่าง ๆ เหมือนสัตว์ปุาท่องเที่ยวไปในปุาทึบ ไม่มีบ้าน ไม่มี
เรือน  อาศัยอยู่ตามที่ตนต้องการ และที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้สร้างวัดน่ารื่นรมย์ให้เป็นที่พัก
ของพระพหูสูตทั้งหลายก็เพราะประโยชน์ ๒ ประการคือ (๑) เพื่อให้เป็นบุญของผู้สร้างวิหารเอง 
(คัมภีร์ว่าผู้ท าวิหารทานจักหลุดพ้นจากชาติ ชรา มรณะได้) และ (๒) เพื่อให้พระภิกษุหรือภิกษุณีผู้

                                           
  ๓๐เรื่องเดียวกัน. 
  ๓๑ธนิต อยู่โพธิ์, เสนาสนะ  ปัจจัยส าคัญในการปฏิบัติธรรมแลอาศรม, อ้างแล้ว, หน้า ๔๑.  
  ๓๒พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), กฐินแรกท่ีสายใจธรรม, (กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก, ๒๕๓๖), หน้า 
๓๕-๔๔.  
  ๓๓เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๖. 
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เป็นพหูสูตมาอยู่พัก ประชาชนก็จะได้เข้าไปหาถามไถ่และฟังธรรม ถ้าไม่มีวัดท่านเหล่านั้นก็ไม่อยู่
และประชาชนก็ไม่ได้เห็นไม่ฟังท่านเหล่านั้น๓๔ 
  จากการศึกษานี้ สรุปได้ว่า การสร้างวัดหรือการมีวัดขึ้นในพระพุทธศาสนาว่าโดย
หลักการทั่วไปแล้ว ไม่ได้มีความหมายแคบแค่การเป็นที่พักอาศัยของพระภิกษุแล้วยุติกันแค่นั้น 
แต่มีความหมายกว้างโยงไปถึงการท างานของพระ โดยให้วัดเป็นศูนย์กลางในการท างานของพระ 
ส่วนเรื่องที่พักนั้นก็ถือว่าให้พักในท่ีท างานนั้น 
  ๒) การเกิดขึ้นของวัด 
  หลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้และเริ่มบ าเพ็ญพุทธกิจแล้ว ย่างเข้าปีที่ ๒ พระองค์ได้
เสด็จถึงเมืองราชคฤห์ นครหลวงของแคว้นมคธทรงหยุดประทับที่ปุานอกเมือง พระเจ้าพิมพิสาร
ราชาแห่งแคว้นมคธ ทรงหยุดประทับที่ปุานอกเมือง พระเจ้าพิมพิสาร ราชาแห่งแคว้นมคธทรง
ทราบข่าวและได้เสด็จมาเฝูา พระเจ้าพิมพิสารสดับธรรมแล้วได้ทรงเลื่อมใส ประกาศองค์เป็น
อุบาสก ครั้งแล้วได้ทรงพระราชด าริหาสถานท่ีอันเหมาะส าหรับพระพุทธเจ้าจะได้เสด็จประทับ ใน
ที่สุดได้ทรงร าลึกถึงพระราชอุทยานเวฬุวันว่าเป็นสถานที่อันเหมาะสมต้องตามพระราชด าริ จึงได้
ทรงประกอบพิธีถวายพระราชอุทยานเวฬุวันแต่พระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข พระราช
อุทยานเวฬุวันก็ได้เป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา และเป็นต้นเรื่องให้พระพุทธเจ้าทรงอนุญาต
การมีวัดเป็นที่อยู่อาศัยแก่พระสงฆ์สืบมา 
  ด ารัสของพระเจ้าพิมพิสารในการถวายครั้งนั้นว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพเจ้า
ขอถวายเวฬุวันอุทยานนี้ แก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข” พุทธด ารัสอนุญาตการมีวัดว่า 
“ภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตอาราม”๓๕  
  ตอนนี้จึงสรุปได้ว่า วัดเกิดขึ้นต้นพุทธกาลโดยการด าริของพระเจ้าพิมพิสาร กษัตริย์
มคธรัฐ 
  ๓) ลักษณะวัดที่เหมาะสม 
  พระราชด าริของพระเจ้าพิมพิสาร ซึ่งทรงหาสถานที่เหมาะสมให้เป็นที่ประทับของ
พระพุทธเจ้านั้น แสดงลักษณะของวัดที่ดี ดังนี ้
  พระผู้มีพระภาคจะพึงประทับอยู่ ณ ที่ไหนดีหนอซึ่งจะเป็นที่ไม่ไกลเกินไปและไม่
ใกล้เกินไปจากชุมชนชาวบ้านสะดวกแก่การคมนาคมเป็นที่ซึ่งประชาชนผู้ต้องประสงค์จะเข้าไป
เฝูา  ได้ กลางวันไม่พลุกพล่าน กลางคืนเงียบสงัด ปราศจากเสียงอึกทึก ไม่เซ็งแซ่จอแจ ควรเป็นที่
ประกอบกิจของผู้ต้องการที่สงัด เหมาะสมแก่การแสวงวิเวก  
  สถานท่ีซึ่งมีลักษณะเหมาะสมครบถ้วนตามพระราชด ารินี้ก็คือ เวฬุวนอุทยาน จึงได้
ตกลงพระทัยถวาย ดังได้กล่าวมา ลักษณะสถานท่ีอันเหมาะที่จะเป็นวัด ตามพระราชด าริของพระ
เจ้าพิมพิสาร ซึ่งมีวัดเวฬุวันเป็นตัวอย่างนี้ ได้เป็นท่ีนิยมถือเป็นหลักเกณฑ์ส าหรบัก าหนดคุณสมบัติ
ของวัดที่ดีสืบมา 
  มีข้อที่น่าสังเกตว่า วัดส าคัญ ๆ ทั้งหลายในสมัยพุทธกาลล้วนเป็นอาราม คือ เป็น
สวนประเภท วนะ หรือ วนอุทยานท้ังนั้น อย่างไรก็ดี เวฬุวันท่ีเป็นวัดแรกนี้ เป็นแต่เพียงอาราม ไม่
ปรากฏว่ามีวิหาร คืออาคารที่อยู่อาศัย ซึ่งสร้างถวายโดยเฉพาะ  

                                           
  ๓๔มิลินฺท. (ไทย) ๑/๒๘๙. 
  ๓๕วิ.ม. (ไทย) ๔/๖๓/๗๑.  



-๔๐- 
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลยัสงฆ์นครสวรรค์  ปีที่ ๓ ฉบับที่  ๒ พฤษภาคม-มิถุนายน  ๒๕๕๘ 

 

  ดังนั้น พุทธานุญาตในเรื่องการสร้างวัดจึงยังไม่จบเพียงแค่นี้ ผู้ที่เป็นต้นคิดท าให้มี
พุทธานุญาตในการสร้างวัดเป็นที่อยู่อาศัยของพระสงฆ ์ก็คือ เศรษฐีใหญ่ประจ าเมืองราชคฤห์ นคร
หลวงของพระเจ้าพิมพิสารนั่นเอง 
  ๔) วัดในฐานะเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนา 
  มีเรื่องราวเป็นมาว่า ในระยะแรก ๆ มีคณะสงฆ์ใหม่ ๆ พระภิกษุทั้งหลายเข้าไป
อาศัยอยู่ในปุาดงบ้าง ตามโคนไม้บ้าง บนภูเขาบ้าง ซอกเขาบ้าง ถ้ าบ้าง ปุาช้าบ้าง กลางแจ้งบ้าง 
ตลอดกระทั่งลอมฟางก็มี ท่านเหล่านั้นล้วนแต่เป็นผู้มีความประพฤติงดงาม น่าเลื่อมใส วันหนึ่ง
ท่านเศรษฐกิจไปอุทยานแต่เช้า ได้เห็นพระภิกษุเหล่านั้นเดินออกมาจากสถานที่ต่าง ๆ มีกิริยา
อาการสงบงาม จึงเกิดความเลื่อมใสอย่างมาก และได้เข้าไปหาพระภิกษุเหล่านั้น กล่าวปวารณาว่า
จะสร้างวิหาร (อาคารที่อยู่อาศัย) ถวายโดยตั้งเป็นค าถามว่า “พระคุณเจ้าที่เคารพ ถ้าข้าพเจ้า
สร้างวิหารถวาย พระคุณเจ้าจะอยู่ในวิหารของข้าพเจ้าหรือไม่” พระภิกษุเหล่านั้นตอบว่า 
พระพุทธเจ้ายังไม่ทรงอนุญาตวิหาร แล้วรับเรื่องไปทูลถามพระพุทธเจ้า พระพุทธองค์ได้ทรง
อนุญาตให้พระภิกษุใช้วิหารเป็นท่ีอยู่อาศัยได้ 
  เศรษฐีได้ทราบพุทธานุญาตแล้วก็ดีใจ ได้สร้างวิหารขึ้น ๖๐ ห้อง เสร็จแล้วทูลถาม
พระพุทธเจ้าถึงวิธีปฏิบัติ ดังข้อความในคัมภีร์ว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระพุทธเจ้าจะพึง
ปฏิบัติต่อวิหารเหล่านั้นอย่างไร” พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่า “ท่านจงถวายวิหารเหล่านั้นแก่สงฆ์ทั้ง 
๔ ทิศ ทั้งที่มาแล้วและยังไม่ได้มา” ๓๖   
  หลักการถวายวัดเช่นนี้ได้เป็นมาตรฐานที่ถือปฏิบัติตลอดมา เมื่อมีพุทธานุญาตใน
เรื่องวิหารแล้ว ก็มีพุทธานุญาตเกี่ยวกับสิ่งของเครื่องใช้และสิ่งก่อสร้างส่วนประกอบต่าง ๆ ติดตาม
มา เช่น พุทธานุญาตให้มีเตียง ตั่ง ม้านั่ง หมอน ฟูก หอฉัน ท่อรางน้ า โรงไฟ เป็นต้น 
  วัดที่สร้างอย่างสมบูรณ์แบบ และมีช่ือเสียงมากที่สุด ได้แก่ วัดเชตวัน ที่อนาถปิณ
ฑิกเศรษฐีสร้างถวาย 
  อนาถปิณฑิกเศรษฐี เป็นชาวเมืองสาวัตถีแต่เป็นเพื่อนสนิทกับเศรษฐีใหญ่แห่งเมือง   
ราชคฤห์ ได้ทราบข่าวเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าและได้เลื่อมใสกลายเป็นอุบาสกในคราวที่เดินทางมา
ธุรกิจและเยี่ยมเยียนเศรษฐีผู้เป็นเพื่อนที่เมืองราชคฤห์นั่นเอง เมื่อกลายเป็นพุทธสาวกแล้ว 
อนาถปิณฑิกเศรษฐีได้อุปถัมภ์บ ารุงพระพุทธศาสนาอย่างมากมาย งานช้ินส าคัญของท่านผู้นี้คือ 
การสร้างวัดเชตวันหรือเชตวนาราม ถวายแก่สงฆ์ 
  ในการสร้าง อนาถปิณฑิกเศรษฐีได้ใช้หลักการในการหาสถานที่ที่เหมาะสมอย่าง
เดียวกับพระเจ้าพิมพิสาร คือที่ไม่ไกลและไม่ใกล้นักจากชุมชนชาวบ้าน เป็นต้น อย่างที่กล่าว
มาแล้ว สถานท่ีก็เป็นอาราม คือสวนเจ้าเชต ที่กว้างขวางใหญ่โต และมีวิหารพร้อมด้วยสิ่งก่อสร้าง
ส่วนประกอบอ่ืน ๆ อย่างครบบริบูรณ์ เช่น ซุ้มประตู หอฉัน โรงไฟ กัปปิยกุฎี วัจกุฎี ที่จงกรม โรง
จงกรม ศาลาบ่อน้ า ศาลาเรือนไฟ สระโบกขรณี และมณฑป เป็นต้น๓๗  
  ในพระเชตวันนั้น อรรถกถาเล่าว่ามีเรือนใหญ่ (มหาเคหะ) ๔ หลัง คือ กเรริกุฎี 
โกสัมพกุฎี คันธกุฎี และสลฬาคาร ใน ๔ หลัง น้ี พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงสร้างสลฬาคาร ส่วนอีก 
๓ หลังนอกนั้นอนาถปิณฑิกเศรษฐีเป็นผู้สร้าง กเรริกุฎี ได้ช่ืออย่างนั้น เพราะมีกเรริมณฑป คือ
มณฑปที่สร้างด้วยไม้กุ่มน้ า ตั้งอยู่ด้านหน้าประตู และไม่ไกลจากกเรริมณฑปนั้น มีศาลานั่งพักหรือ
หอน่ัง เรียกว่า “กเรริมัณพลมาฬ” กเรริมณฑปตั้งอยู่ระหว่างศาลานั่งนี้กับพระคันธกุฎี 
                                           
  ๓๖วิ.จู. (ไทย) ๗/๒๐๒/๘๗. 
  ๓๗วิ.จู. (ไทย) ๗/๒๕๖/๑๑๐. 



-๔๑- 
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลยัสงฆ์นครสวรรค์  ปีที่ ๓ ฉบับที่  ๒ พฤษภาคม-มิถุนายน  ๒๕๕๘ 

 

  ผู้วิจัยน าคาถาอนุโมทนา แสดงอานิสงส์ วิหารทาน คือ การสร้างวัด มาแสดงเป็น
สรุปความรู้เรื่องวัด ดังนี้ 
  ปาฐะว่า 
     สีต  อุณฺห  ปฏิหนฺติ     ตโต วาฬมิคานิ จ    
                สิรึสเป จ มกเส           สิสิเร จาปิ วุฏฺ  ิโย   
                ตโต วาตาตโป โฆโร       ส  ฺชาโต ปฏิห  ฺ ติ    
               เลณตฺถ  ฺจ สุขตฺถ  ฺจ        ฌายิตุ  ฺจ วิปสฺสิตุ  
                วิหารทาน สงฺฆสฺส          อคฺค พุทฺเธหิ วณฺณิต  
                ตสฺมา หิ ปณฺฑิโต โปโส   สมฺปสฺส อตฺถมตฺตโน    
                วิหาเร การเย รมฺเม       วาสเยตฺถ พหุสฺสุเต   
                เตส อนฺน  ฺจ ปาน  ฺจ       วตฺถเสนาสนานิ จ    
                ทเทยฺย อุชุภูเตสุ           วิปฺปสนฺเนน เจตสา 
                เต ตสฺส ธมฺม เทเสนฺติ      สพฺพทุกฺขา ปนูทน  
                ย โส ธมฺม อิธ  ฺ าย        ปรินิพฺพาติ อนาสโวติ   
 แปลว่า 

   อันวิหาร คือที่อยู่ อาศัย  ย่อมปูองกัน หนาว ร้อนและสัตว์ ร้ าย 
นอกจากน้ันยังปูองกัน งู เหลือบ ยุง และฝนในคราวเยือกเย็น อน่ึงลมแรงและแดด
กล้า เกิดมีมา ก็กันได้  
   การสร้างที่อยู่อาศัยถวายสงฆ์ เพื่อเป็นท่ีพ านัก เพื่อความสุข เพื่อบ าเพ็ญ
ฌานและเพื่อบ าเพ็ญวิปัสสนา พระพุทธะทั้งหลายทรงสรรเสริญว่า เป็นทานอันเลิศ 
เพราะเหตุฉะนั้น บัณฑิตชน เมื่อเล็งเห็นประโยชน์ที่แท้แก่ตน จึงควรสร้างวัดอัน
รื่นรมย์ และให้ภิกษุท้ังหลาย ผู้พหูสูต เข้าอยู่อาศัย 
   อนึ่ง พึงจัดถวายซึ่งข้าว น้ า ผ้า และเสนาสนะ ด้วยจิตเลื่อมใสใน
พระภิกษุทั้งหลายผู้ปฏิบัติตรงตามพระธรรมวินัย  
   พระภิกษุทั้งหลายเหล่านั้น ย่อมแสดงธรรมอันเป็นเครื่องบรรเทาสรรพ
ทุกข์ซึ่งเมื่อเขาเข้าใจชัดแล้ว จะก าจัดกิเลสที่หมักหมมในใจได้ ดับทุกข์ดับร้อน 
สงบเย็นจิตใจ ตั้งแต่ในโลกนี้๓๘   

   ชนิดของเสนาสนะในพระพุทธศาสนา 
  เสนาสนะที่กล่าวมานั้นมุ่งอธิบายตามบาลีในเรื่องปัจจัยเครื่องอาศัยของบรรพชิต
หรือนิสสัย ซึ่งจัดเป็นอดิเรกเสนาสนะดังกล่าวแล้ว 
  ความจริงยังมีเสนาสนะอื่น ๆ อีกมากมายที่ขยายเพิ่มรายการขึ้น บางอย่างเป็นของ
จ าเป็นที่ต้องใช้ในวัดหรือใช้รวมร่วมอยู่กับเสนาสนะอื่น ๆ การศึกษาครั้งนี้เพียงแต่ประมวลมาเป็น
แนวให้ศึกษาเสนาสนะอย่างนั้น ๆ ให้ละเอียดต่อไปเท่านั้น และเพราะเป็นเพียงการประมวลมาพอ
เป็นแนวศึกษาจึงมุ่งจับข้อมูลจากพระไตรปิฎกมาแสดงไว้ก่อนถ้ามีมติของผู้วิจัยก็แยกไว้ต่างหาก
และไม่ต้องกังวลเรื่องคัมภีร์ประกอบ  
  ๑) เสนาสนะ ๓ 

   ภิกษุนั้น (๑) อยู่ปุา (อร  ฺ คโต) (๒) อยู่โคนไม้ (รุกฺขมูลคโต) หรือ (๓) อยู่
เรือนว่างเปล่า (สุ  ฺ าคารคโต) ย่อมนั่งคู้บัลลังก์ตั้งกายตรง...๓๙ 

                                           
  ๓๘วิ.จู. (ไทย) ๗/๒๗๑/๑๒๑. 



-๔๒- 
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลยัสงฆ์นครสวรรค์  ปีที่ ๓ ฉบับที่  ๒ พฤษภาคม-มิถุนายน  ๒๕๕๘ 

 

  ๒) เสนาสนะ ๕ 
   ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเสนาสนะ ๕ ชนิด คือ (๑) วิหาร (๒) เรือนมุง
แถบเดียว (๓) เรือนช้ัน (๔) เรือนโล้น (๕) ถ้ า๔๐ 

  ๓) เสนาสนะ ๙ 
   ภิกษุนั้นประกอบด้วยศีลขันธ์ อินทรียสังวร สติสัมปชัญญะและสันโดษ
อันเป็นอริยะเช่นนี้แล้ว ย่อมเสพเสนาสนะ อันสงัด คือ (๑) ปุา (๒) โคนไม้ (๓) 
ภูเขา (๔)ซอกเขา(๕) ถ้ า (๖) ปุาช้า (๗) ปุาชัฏ (๘) ที่แจ้ง (๙) ลอมฟาง๔๑    

  ๔) เสนาสนะ ๑๔ 
   บทว่า เสนาสนะ ได้แก่ (๑) เสนาสนะคือเตียงบ้าง (๒) เสนาสนะคือตั่ง
บ้าง(๓) เสนาสนะคือที่นอนบ้าง (๔) เสนาสนะคือหมอนบ้าง (๕) เสนาสนะคือ
วิหารบ้าง(๖) เสนาสนะคือเพิงบ้าง (๗) เสนาสนะคือปราสาทบ้าง (๘) เสนาสนะคือ
ปูอมบ้าง (๙)เสนาสนะคือโรงบ้าง (๑๐) เสนาสนะคือที่เร้นลับบ้าง (๑๑) เสนาสนะ
คือถ้ าบ้าง (๑๒)เสนาสนะคือโคนไม้บ้าง (๑๓) เสนาสนะคือพุ่มไม้ไผ่บ้างหรือ (๑๔) 
ภิกษุยับยั้งอยู่ในท่ีใดท่ีนั้นท้ังหมดช่ือว่า เสนาสนะ๔๒ 

  ๕) เสนาสนะ ๑๕ 
   เสนาสนะ ๑๕ เหล่านี้ คือ (๑) เตียง (๒) ตั่ง (๓) ฟูก (๔) หมอน (๕) 
วิหาร (๖)อัฑฒโยค เรือนมุงแถบเดียว (๗) ปราสาท เรือนช้ัน (๘) หัมมิยะ เรือน
โล้น (๙) ถ้ า  (๑๐) ที่เร้นลับ (๑๑) ปูอมยาม (๑๒) โรง (๑๓) ก่อไผ่ (๑๔) โคนไม้ 
(๑๕) หรือว่าสถานท่ีซึ่งภิกษุทั้งลายเข้าไปอยู่ได้โดยเฉพาะ เรียกว่า เสนาสนะ๔๓ 

  ๖) เสนาสนะอื่น ๆ  
  เสนาสนะที่น ามาแสดงท้ังหมดนี้เป็นเพียงตัวอย่างที่ผู้วิจัยน ามาจัดเรียงล าดับ ความ
จริงยังมีเสนาสนะอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น เมื่อครั้งอนาถบิณฑิกเศรษฐีสร้างวัดพระเชตวันในคัมภีร์
ว่าท่านสร้างหลายอย่างได้แก่ บริเวณ ซุ้มประตู ศาลาหอฉัน โรงไฟ กัปปิยกุฎี วัจจกุฎี ที่จงกรม 
โรงจงกรม บ่อน้ า ศาลาบ่อน้ า เรือนไฟ  ศาลาเรือนไฟ สระโบกขรณี มณฑป ฯลฯ 
  มีเรื่องแทรกควรศึกษาประกอบก็คือ เรื่อง กุฎี และพระคันธกุฎี กุฎีในความหมาย
ทั่วไปแปลกันว่า กระท่อม แต่มีความหมายเฉพาะว่า กระท่อมที่อยู่ของนักบวช เช่น พระภิ กษุ, 
เรือนหรือตึกที่อยู่อาศัยของพระภิกษุสามเณร ในคัมภีร์ ช้ันอรรถกถาเรียกที่ประทับของ
พระพุทธเจ้าว่า “คันธกุฏี” ในพระไตรปิฎกบาลีมีใช้ในคัมภีร์อปทานเท่านั้นแต่ในคัมภีร์ช้ันหลัง
พระไตรปิฎกมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับพระคันธกุฎีมากมาย และพระคันธกุฎี ก็เป็นค าอธิบายของวิหาร
คือที่ประทับของพระพุทธเจ้า เช่น วิหารนฺติ คนฺธกุฏี ๔๔ต่อมาในคัมภีร์ช้ันฎีกาแสดงความหมาย
ของ “คันธกุฎี” ว่าเป็น กุฎีซึ่งอบด้วยของหอม ๔ ชาติ ได้แก่ จันทน์แดง ดอกไม้แคว้นโยนก 
กฤษณา และก ายาน หรือบางต าราว่า ดอกไม้แคว้นโยนก กฤษณา ก ายาน พิมพ์เสน๔๕ 

                                                                                                      
  ๓๙องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๙๙/๒๒๑. 
  ๔๐วิ.จู. (ไทย) ๗/๒๐๐/๘๖. 
  ๔๑ที.สี. (ไทย) ๙/๑๒๕/๑๒๕ 
  ๔๒อภิ.ย. (ไทย) ๓๘/๖๑๔/๓๓๘. 
  ๔๓ที.ปา.อ.(ไทย) ๓/๒๗๐ 
  ๔๔วิ.จู. (ไทย) ๗/๒๕๖/๑๑๐. 
  ๔๕ที.สี.ฏีกา. (อภินว) (ไทย) ๑/๒๕๒. 



-๔๓- 
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลยัสงฆ์นครสวรรค์  ปีที่ ๓ ฉบับที่  ๒ พฤษภาคม-มิถุนายน  ๒๕๕๘ 

 

  จากการศึกษาเรื่องเสนาสนะผู้วิจัยสรุปได้ว่า เสนาสนะขั้นพื้นฐานส าหรับพระภิกษุ
คือโค้นไม้ แต่มีข้อจ ากัดในฤดูฝนท าให้ทรงอนุญาตอดิเรกเสนาสนะ แต่โดยรวมความแล้วที่อยู่ของ
พระมีไว้เพื่อจุดหมายที่ชัดเจนคือเพื่อพักอาศัยจะได้ท างานพระศาสนาศึกษาเผยแผ่ เมื่อพระ
ศาสนาเจริญรุ่งเรืองเผยแผ่ออกไปมาก ประชาชนเห็นคุณค่าหันมาใส่ใจบ ารุงตั้งแต่พระราชาจนถึง
ชาวบ้านทั่วไป ในจ านวนท่ีบ ารุงนั้นมีผู้สร้างวัดถวายเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาและภายในวัด
นั้นเป็นแหล่งรวมเสนาสนะของพระภิกษุ และขยายไปถึงเครื่องประกอบเสริมเติมวัดให้สมบูรณ์ 
เสนาสนะจึงมีความหมายไปถึงเครื่องประกอบข้างเคียง เช่น เตียง ตั่ง สระน้ า เป็นต้น  
 พระเจ้าหน้าท่ีเกี่ยวกับเสนาสนะ    
  ๑) พระภิกษุผู้แจกเสนาสนะให้ถือ (เสนาสนคาหาปก) คือผู้คอยดูแลแนะน าช้ีบอก
เสนาสนะให้แก่ภิกษุท้ังหลาย มีคุณสมบัติ ดังนี้ (๑) ไม่ถึงความล าเอียงเพราะความชอบพอ (๒) ไม่
ถึงความล าเอียงเพราะความเกลียดชัง (๓) ไม่ถึงความล าเอียงเพราะความงมงาย (๔) ไม่ถึงความ
ล าเอียงเพราะความกลัว และ (๕) รู้เสนาสนะที่ให้ถือแล้วและยังไม่ให้ถือ๔๖  
  ๒) พระภิกษุผู้จัดตั้งเสนาสนะ (เสนาสนปัญญาญปก) คือ ผู้คอยดูแลจัดแจง วางมี
คุณสมบัติดังนี้ (๑) ไม่ถึงความล าเอียงเพราะความชอบพอ (๒) ไม่ถึงความล าเอียงเพราะความ
เกลียดชัง (๓) ไม่ถึงความล าเอียงเพราะความงมงาย (๔) ไม่ถึงความล าเอียงเพราะความกลัว และ 
(๕) รู้เสนาสนะที่จัดตั้งแล้วและยังไม่จัดตั้ง๔๗  
  ฉะนั้น จึงสรุปได้ว่า พระเจ้าหน้าท่ีเกี่ยวกับเสนาสนะมี ๒ ต าแหน่ง ได้แก่ พระภิกษุ
ผู้แจกเสนาสนะให้ถือ (เสนาสนคาหาปก) และพระภิกษุผู้จัดตั้งเสนาสนะ (เสนาสนปัญญาญปก) 
 
๓.หลักการพิจารณาเสนาสนะตามหลักพระพุทธศาสนา 
 ในส่วนหลักของการพิจารณาเสนาสนะตามหลักพระพุทธศาสนา ที่พระภิกษุสงฆ์ได้
น ามาประพฤติปฏิบัติในสมัยปัจจุบันนี้มีอยู่ ๓ ประเด็นในการพิจารณาดังนี้ 
 ประเด็นที่ ๑ ธาตุปฏิกูลปัจจเวกขณ์ 

 ยถาปจฺจย ปวตฺตมาน ธาตุมตฺตเมเวต ยทิท เสนาสน  ตทุปภุ  ฺชโก จ ปุคฺคโล 
ธาตุมตฺตโก นิสฺสตฺโต นิชฺชีโว สุญฺโ สพฺพานิ ปน อิมานิ เสนาสนานิ อชิคุจฺฉนียานิ 
อิม ปูติกาย ปตฺวา อติวิย ชิคุจฺฉนียานิ ชายนฺติ 
 สิ่งเหล่านี้นี่เป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้น ก าลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย 
อยู่เนืองนิตย์ สิ่งเหล่านี้คือ เสนาสนะและบุคคลใช้สอยเสนาสนะนั้น เป็นสักว่าธาตุ
ตามธรรมชาติ มิได้เป็นสัตว์อันยั่งยืน มิได้เป็นชีวะอันเป็นบุรุษบุคคล ว่างเปล่าจาก
ความหมายแห่งความเป็นตัวตน ก็เสนาสนะทั้งหมดนี้ ไม่เป็นของน่าเกลียดมาแต่
เดิม ครั้นมาถูกเข้ากับกายอันเน่าอยู่เป็นนิตย์นี้แล้ว ย่อมกลายเป็นของน่าเกลียด
อย่างยิ่งไปด้วยกัน๔๘ 
 ประเด็นที่ ๒ ตังขณิกปัจจเวกขณ์ 
 ปฏิสงฺขา โยนิโส เสนาสน ปฏิเสวามิ ยาวเทว สีตสฺส ปฏิฆาตาย อุณฺหสฺส  
ปฏิฆาตาย ฑสมกสวาตาตปสิรึสปสมผฺสสฺาน ปฏิฆาตาย ยาวเทว อุตุปริสฺสยวิโนทน
ปฏิสลฺลานารามตฺถ  

                                           
  ๔๖วิ.จู. (ไทย) ๗/๒๗๗/๑๒๖. 
  ๔๗วิ.มหา. (ไทย) ๑/๕๔๐-๕๔๓/๑๖๗-๑๖๙. 
  ๔๘วิสุทฺธิ.มหาฏีกา. (ไทย) ๑/๑๐๗. 



-๔๔- 
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลยัสงฆ์นครสวรรค์  ปีที่ ๓ ฉบับที่  ๒ พฤษภาคม-มิถุนายน  ๒๕๕๘ 

 

 ข้าพเจ้าพิจารณาแล้วโดยแยบคาย จึงใช้สอยเสนาสนะ เพียงเพื่อก าจัดหนาว 
ร้อน สัมผัสแห่งเหลือบยุง ลมแดด และสัตว์เลื้อยคลาน เพียงเพื่อบรรเทาอันตราย
จากฤดูกาล เพื่อได้ความรื่นรมย์ในการหลีกเร้น๔๙ 
 ประเด็นที่ ๓ อตีตปัจจเวกขณ์ 
 อชฺช มยา อปจฺจเวกฺขิตฺวา ย  เสนาสน  ปริภุตฺต  ต  ยาวเทว สีตสฺส ปฏิฆาตาย 
อุณฺหสฺส ปฏิฆาตาย ฑ สมกสวาตาตปสิรึ สปสมฺผสฺสาน  ปฏิฆาตาย ยาวเทว อุตุ
ปริสฺสยวิโนทน  ปฏิสลฺลานารามตฺถ  
 เสนาสนะใดข้าพเจ้าใช้สอยแล้วไม่ทันพิจารณาในวันนี้ เสนาสนะนั้นข้าพเจ้า
ใ ช้สอยเพียงเพื่ อก าจัดหนาว ร้อน สัมผัสแห่ งเหลือบ ยุ ง ลมแดด และ
สัตว์เลื้อยคลาน เพียงเพื่อบรรเทาอันตรายจากฤดูกาล เพื่อได้ความรื่นรมย์ในการ
หลีกเร้น๕๐ 
 ค าอธิบายและบทสรุป 

  พระภิกษุสามเณรพิจารณาอย่างรอบคอบเป็นเหตุเป็นผลแล้วจึงใช้สอยเสนาสนะ 
ว่าเพียงเพื่อก าจัดหนาว ร้อน สัมผัสแห่งเหลือบยุง ลมแดด และสัตว์เลื้อยคลาน เพียงเพื่อบรรเทา
อันตรายจากฤดูกาล เพื่อได้ความรื่นรมย์ในการหลีกเร้น มีค าอธิบายดังต่อไปนี้ 
  เสนาสนะที่พักอาศัยของพระภิกษุสามเณรก็ใช้ประโยชน์เพื่อคุ้มกันแดดฝน ปูองกัน
การเบียดเบียนของเหลือบยุงและสัตว์เลื้อยคลาน ซึ่งมีค าอธิบายดังกล่าวบ้างแล้วในบทว่าด้วยการ
พิจารณาจีวร แต่มีบางประเด็นที่ควรอธิบายเป็นพิเศษ ก็คือบทที่ว่า “อุตุปริสฺสยวิโนทน  เพื่อ
บรรเทาอันตรายจากฤดูกาล” ความเปลี่ยนแปลงเป็นไปของฤดูกาลก็เป็นปกติของธรรมชาติ แต่ว่า
มีผลมีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่ของพระภิกษุสามเณร ถ้าไม่มีเสนาสนะปูองกันอาจจะต้องได้รับ
อันตรายจากฟูาฝน แดดเผา หรือหนาวเหน็บ ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อสขุภาพและการบ าเพ็ญภาวนา การ
มีเสนาสนะก็เพื่อปูองกันบรรเทาอันตรายจากฤดูกาลนั้น บางอาจารย์อธิบายต่อไปอีกว่า ค าว่า 
อันตราย (ปริสฺสย) นี้มี ๒ อย่าง ได้แก่ อันตรายที่ปรากฏแจ้งแสดงตัว (ปากฏปริสฺสโย) และ
อันตรายที่ลี้ลับไม่เห็นตัว (ปฏิจฺฉนฺนปริสฺสโย) อันตรายที่ปรากฏแจ้งแสดงตัว ก็ได้แก่บรรดาสัตว์
ร้ายมีเสือ เป็นต้น ส่วนอันตรายที่ลี้ลับไม่เห็นตัวก็ได้แก่บรรดากิเลสมีราคะ โทสะ เป็นต้น ฉะนั้น 
ถ้าพิจารณาในแง่นี้ก็จะเห็นว่า เสนาสนะก็มีไว้เพื่อก าบังปูองกันอันตรายที่ปรากฏแจ้ง มีเสือเป็นต้น 
และยังปูองกันอันตรายมีราคะ โทสะ เป็นต้น เช่น มีเสนาสนะไว้บังตาไม่ให้เห็นรูปที่อาจจะท าให้
เกิดราคะโทสะซึ่งไม่เหมาะกับการภาวนา 
  ส่วนค าว่า “ปฏิสลฺลานารามตฺถ  เพื่อได้ความรื่นรมย์ในการหลีกเร้น” หมายความว่า 
เสนาสนะมีเพื่อเป็นที่บ าเพ็ญเพียรซึ่งต้องการความวิเวก ถ้ามีเสนาสนะก็มีที่ส าหรับปลีกตัวออกไป
อยู่คนเดียวและเอื้อต่อการมีความสุขในการอยู่คนเดียว (เอกีภาวสุข ) ๕๑   
  จากการศึกษาการพิจารณาเสนาสนะผู้วิจัยสรุปได้ว่าพระภิกษุสามเณรต้อง
พิจารณาเสนาสนะทั้งในเวลาได้รับในเวลาใช้นั่งหรือนอน และในเวลาหลังจากนั้น ว่าที่ใช้นี้เพื่อ
ปูองกันอันตรายจากฤดูกาลและจะใช้เพื่อการบ าเพ็ญเพียร หรือส าหรับเป็นที่ปลีกวิเวกให้มี

                                           
  ๔๙ม.มู. (ไทย) ๑๒/๔๖๖/๔๙๘. 
  ๕๐มงฺคล. ๑/๑๙๗. 
  ๕๑วิสุทฺธิ. ๑/๔๒. 
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ความสุขได้ด้วยการอยู่โดดเดี่ยว อนึ่ง เสนาสนะยังใช้เป็นเครื่องก าบังปูองกันไม่ให้ได้รับอารมณ์ที่
จะท าให้กิเลสแสดงตัวอีกด้วย  
 
๔.บทสรุป 
 จากการศึกษาเรื่องเสนาสนะสรุปได้ว่า ที่อยู่อาศัยพื้นฐานของพระภิกษุคือโคนไม้ 
(รุกขมูล) ซึ่งหาง่ายไม่เป็นภาระกับผู้อื่น ทั้งยังเข้ากับชีวิตพระที่มีความเป็นอิสระ ทั้งเข้ากับงานที่
พระท าคือการศึกษาปฏิบัติขัดเกลาตนเองและเที่ยวจาริกไปสั่งสอนประชาชน แม้จะไม่ได้ออกปาก
สอนแต่เพียงปรากฏกายขึ้นในที่ไหนก็เป็นนิมิตแห่งคุณความดี แต่รุกขมูลนี้แม้ข้อจ ากัดบ้าง
เล็กน้อยเพราะเป็นที่แจ้งมีเพียงใบไม้มุงบัง ถ้าพระภิกษุไปพักที่รุกขมูลเมื่อฝนตกก็เปียก ท าให้ไม่
สะดวกในฤดูฝนและเป็นเหตุผลทางพระวินัย เสนาสนะทางเลือกหรือส่วนเกินจากรุกขมูลจึงเป็น
วิหาร เพิงพัก เรือนช้ัน เรือนโล้น และถ้ า นอกจากนี้ยังมีผู้ศรัทธาถวายวัดแด่สงฆ์ซึ่งเป็นที่รวม
เสนาสนะหลายอย่างส าหรับเป็นที่พักอาศัยของพระ ภายในวัดนั้นอาจจะก็มีเครื่องใช้จ าเป็น เช่น 
โต๊ะ เก้าอี้ เตียง หมอนต่อมาเครื่องใช้จ าเป็นเหล่านี้ก็นับรวมเป็นเสนาสนะเข้าด้วย การพิจารณา
เสนาสนะในพระพุทธศาสนานั้นท่านได้แบ่งออกเป็น ๓ กาล ดังนี้ (๑) ปฏิลาภกาล ธาตุปฏิกูล
ปัจจเวกขณ์ ว่า สิ่งเหล่านี้นี่เป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้น ก าลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่
เนืองนิตย์ สิ่งเหล่านี้คือ เสนาสนะและบุคคลใช้สอยเสนาสนะนั้น เป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติ มิได้
เป็นสัตว์อันยั่งยืน มิได้เป็นชีวะอันเป็นบุรุษบุคคล ว่างเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตน ก็
เสนาสนะทั้งหมดนี้ไม่เป็นของน่าเกลียดมาแต่เดิม ครั้นมาถูกเข้ากับกายอันเน่าอยู่เป็นนิตย์นี้แล้ว 
ย่อมกลายเป็นของน่าเกลียดอย่างยิ่งไปด้วยกัน (๒) ปริโภคกาล ตังขณิกปัจจเวกขณ์ ว่าข้าพเจ้า
พิจารณาแล้วโดยแยบคาย จึงใช้สอยเสนาสนะ เพียงเพ่ือก าจัดหนาว ร้อน สัมผัสแห่งเหลือบยุง ลม
แดด และสัตว์เลื้อยคลาน เพียงเพื่อบรรเทาอันตรายจากฤดูกาล เพื่อได้ความรื่นรมย์ในการหลีก
เร้น (๓) อดีตกาล อตีตปัจจเวกขณ์ ว่า เสนาสนะใดข้าพเจ้าใช้สอยแล้วไม่ทันพิจารณาในวันนี้ 
เสนาสนะนั้นข้าพเจ้าใช้สอยเพียงเพื่อก าจัดหนาว ร้อน สัมผัสแห่งเหลือบยุง ล มแดด และ
สัตว์เลื้อยคลาน เพียงเพื่อบรรเทาอันตรายจากฤดูกาล เพื่อได้ความรื่นรมย์ในการหลีกเร้น 
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สัมมาอาชีวะในฐานะธรรมเป็นเครื่องป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั ่น 
Sammāājĩva in Dhamma as protection against fraud corruption 

 
พระมหาญาณวัฒน์  ิตวฑฺฒโน (บุดดาวงษ์) 

บทคัดย่อ 
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันของไทยตกในสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงมาก ผู้เขียนจึงได้

น าเสนอแนวคิดในการปูองกันการทุจริตคอร์รัปช่ัน โดยการน าหลักสัมมาอาชีวะบูรณาการกับหลัก
พุทธธรรมที่ส่งเสริมสัมมาชีวะ คือ ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ ๔ ทิศ ๖ สุจริตธรรม ๓ และอริยมรรค 
๘  และอาจด าเนินเป็นการจัดตั้ง “ศูนย์ส่งเสริมสัมมาชีพ” เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้ความรู้
เกี่ยวกับแนวทางการปูองกันการทุจริตคอร์รัปช่ัน โดยมีหลักการส าคัญที่มีสัมมาอาชีวะเป็น
หลักธรรมแกนกลาง ๓ ประการ คือ โลกิยสัมมาชีพ อัตตสัมมาชีพ และ โลกุตตรสัมมาชีพ 

 
ABSTRACT 

   The problem of corruption in Thailand was very worrisome situation. 
The author proposes the concept of corruption prevention. By the main 
livelihood integration with Buddhist doctrines that promote the virtues of biomass 
gained legal standard mini USB York Road 4 north of moral theology 3 and 6 and 
8 excellent path may be established operations. "The center promotes honest 
livelihood" as a center of knowledge about the prevention of corruption. The 
main principle is that the Right Livelihood three core principles, namely the 
identity of Loki's occupations and occupations Lo Gangue occupations. 

๑.บทน า 
 “... ภายใน ๑๐ ปีเมืองไทยน่าจะเจริญ ข้อส าคัญ คือ ต้องหยุดการทุจริตให้ส าเร็จ 
และไม่ทุจริตเสียเอง ... ถ้าทุจริตแม้แต่นิดเดียวก็ขอแช่งให้มีอันเป็นไป พูดอย่างนี้    
หยาบคาย แต่ว่าขอให้มีอันเป็นไป แต่ถ้าไม่ทุจริต สุจริตและมีความตั้งใจมุ่งมั่นสร้าง
ความเจริญก็ขอให้ต่ออายุได้ถึง ๑๐๐ ปี ส่วนคนไหนที่มีอายุมากแล้ว ขอให้แข็งแรง 
ความสุจริตจะน าให้ประเทศไทยรอดพ้นอันตราย ...”๕๒  
เป็นพระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานแก่คณะผู้ว่าราชการ

จังหวัดแบบบูรณาการในโอกาสเข้าเฝูาถวายสัตยป์ฏิญาณ เมื่อวันท่ี ๘ ตุลาคม ๒๕๔๖ อันเป็นพระ
ด ารัสที่ทรงตรัสถึงการทุจริตคอร์รัปช่ัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า อาการโรคคอร์รัปช่ันนี้หนักจนกระทั่ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต้องทรงลงมาสั่งสอนอย่างค่อนข้างรุนแรงเด็ดขาด แล้วพวกเราเป็น 

                                           
๕๒อ้างใน สุเมธ ตันติเวชกุล, “การเสริมสร้างจริยธรรมเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน”, วารสารวิชาการ 

ป.ป.ช., ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ (มกราคม ๒๕๕๑) : ๒. 
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พสกนิกรชาวไทยจะไม่รับใส่เกล้าใส่กระหม่อมน าไปปฏิบัติหรือ จึงถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องช่วยกัน
ขจัดทุกข์ท่ีเกิดจากเรื่องนี้ เพื่อท าแผ่นดินของเรานั้นให้เกิดประโยชน์สุข๕๓ 

ปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันนั้นจึงนับว่าเป็นปัญหาส าคัญระดับโลกและถือว่าเป็น
ปัญหาเร่งด่วน ที่ต้องเร่งด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับประเทศไทย เนื่องจาก
เมื่อปี ๒๕๕๕ ค่า CPI หรือดัชนีช้ีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปช่ัน (Corruption Perceptions Index) ที่
องค์กรโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) ได้จัดอันดับจากประเทศต่างๆ จ านวน 
๑๗๗ ประเทศท่ัวโลก ประเทศไทยได้ ๓๗ คะแนน จาก ๑๐๐ คะแนนเต็ม อยู่ในอันดับที ่๘๘ และ
ต่อเนื่องมาถึงในปี ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ประเทศไทยได้คะแนนลดลงที่ ๓๕ คะแนน โดยจากการจัด
อันดับอยู่ในอันดับที่ ๑๐๒ และอยู่ในอันดับที่ ๕ ของ ๑๐ ประเทศประชาคมอาเซียนหรือ AEC 
(Asean Economic Community) ที่คาดว่าจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ ๓๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๘ ที่จะถึงนี้๕๔ นอกจากน้ียังแสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ทุจริตคอร์รัปช่ันของไทยน่า
เป็นห่วงมากขึ้น และมีแนวโน้มว่าสถานการณจ์ะทวีความรุนแรงมากขึ้นเรือ่ยๆ เนื่องจากการทุจริต
มีความสลับซับซ้อนจึงยากต่อการด าเนินการน าตัวผู้กระท าความผิดมาลงโทษได้๕๕ 

ส าหรับในประเทศไทย มีหน่วยงานหลักที่ดูแลรับผิดชอบในเรื่องการทุจริตคอร์รัปช่ัน
คือ ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) อันเป็นหน่วยงาน
ที่จะต้องท าหน้าที่ก าหนดแนวทางและนโยบายในการบริหารงานใน ๓ ด้าน ประกอบด้วยการ
ปราบปรามการทุจริต การป้องกันการทุจริต และการตรวจสอบทรัพย์สิน โดยเฉพาะการป้องกัน
การทุจริตคอร์รัปช่ันของ ป.ป.ช. นั้น เป็นการก าหนดแผนงานและโครงการ ในการด าเนินการ
ปฏิบัติตาม ดูแลตรวจสอบ และวิชาการ ได้มีการด าเนินงานร่วมมือกันในลักษณะของการบูรณา
การกับภาคีเครือข่ายทั้งหลาย คือ องค์กรเอกชน องค์กรศาสนา และองค์กรการศึกษา โดยเฉพาะ
องค์กรศาสนานั้น ได้มีการน าหลักพุทธธรรมมาเป็นหลักในการพัฒนาตนเองให้มีจิตส านึก ทัศนคติ 
และค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อปูองกันการทุจริตคอร์รัปช่ันในสังคมไทย 

บทความนี้ ผู้เขียนต้องการน าเสนอเรื่อง “สัมมาอาชีวะในฐานะที่เป็นธรรมเครื่อง
ปูองกันการทุจริตคอร์รัปช่ัน” เพื่อแสดงให้เห็นถึงความส าคัญของหลักธรรมในพระพุทธศาสนาว่า
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันในสังคมไทยได้ 

 
๒.อทินนาทานในพระพุทธศาสนาในความหมายของการทุจริตคอร์รัปชั่น 
  ความจริง การทุจริตคอร์รัปช่ันนั้นมีความหมายที่กว้างมาก แต่หากจะระบุความหมาย
ในกรอบทางพระพุทธศาสนานั้น การทุจริตคอร์รัปช่ัน ในความหมายกว้าง ตรงกับค าว่า “ทุจริต” 
เพราะการทุจริตคอร์รัปช่ันนั้นครอบคลุมทั้งทางกาย (กายทุจริต) วาจา (วจีทุจริต) และใจ (มโน
ทุจริต) และในความหมายที่แคบ ตรงกับค าว่า “อทินนาทาน” เพราะการถือเอาของที่เขาไม่ได้ให้
นั้นมีองค์ประกอบท่ีสามารถครอบคลุมความหมายของการทุจริตคอร์รัปช่ันได้ ส่วนในที่นี้ ผู้เขียน

                                           
๕๓สุเมธ ตันติเวชกุล, “การเสริมสร้างจรยิธรรมเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน”, วารสารวิชาการ ป.ป.ช., ปี

ที่ ๑ ฉบับที่ ๑ (มกราคม ๒๕๕๑) : ๒. 
๕๔ชาตรี ทองสาริ, “บก. ชวนคุย”, สุจริต, ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๕๐ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๕๗) : ๑. 
๕๕ประสาท พงษ์ศิวาภัย, “สัมภาษณ์พิเศษคณะกรรมการ ป.ป.ช.”, สุจริต, ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๕๐ (มกราคม-

มีนาคม ๒๕๕๗) : ๒๘. 



-๔๙- 
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลยัสงฆ์นครสวรรค์  ปีที่ ๓ ฉบับที่  ๒ พฤษภาคม-มิถุนายน  ๒๕๕๘ 

 

ขอนิยามความหมายของการทุจริตคอร์รัปช่ันในความหมายตรงกับค าว่า “อทินนาทาน” เพื่อเป็น
การนิยามความหมายให้แคบลงและเพราะครอบคลุมองค์ประกอบของการทุจริตคอร์รัปช่ันได้ครบ 

การทุจริตคอร์รัปช่ันในความหมายของอทินนาทานมีหมายความถึง การที่บุคคลมีเจตนาที่จะขโมย
หรือลัก วัสดุหรือสิ่งของ ที่ตนเองรู้ว่าผู้อื่นหวงแหน เพราะมีกฎหมายได้ห้ามไว้และยังมีโทษแก่ผู้
ล่วงละเมิด ด้วยความพยายามทั้งกาย คือ ติดสินบน รับ และมอบให้ ทั้งทางวาจา คือ ให้ค ามั่น 
สัญญา เรียกร้อง ขู่เข็ญ และบังคับ จนเป็นเหตุให้การขโมยหรือลักนั้นส าเร็จตามความพยายามทั้ง
ทางกายหรือวาจานั้น นอกจากน้ี การทุจริตคอร์รัปชั่นมีองค์ประกอบส าคัญอยู่  ๕ ประการ ได้แก่ 

๑. วัสดุอันผู้อื่นหวงแหน คือ ทรัพย์สินทั้งหลายทั้งที่เป็นสังหาริมทรัพย์และ
อสังหาริมทรัพย์ ที่ผู้อื่นหวงแหนไว้ส าหรับตน รวมถึงทรัพย์สินส่วนรวมของประเทศชาติ 

๒. ความเป็นผู้ส าคัญว่าเป็นของอันผู้อื่นหวงแหน คือ คนท าการทุจริตคอร์รัปช่ัน
ย่อมจะรู้อย่างแน่ชัดว่าทรัพย์สินของผู้อื่นและทรัพย์สินของประเทศนั้นเป็นของที่คนจ านวน
มากหวงแหนไว้ จนได้มีกฎหมายระบุถึงโทษของผู้ท าการทุจริตคอร์รัปช่ันไว้มากมายหลาย
มาตรา 

๓. จิตคิดจะลัก คือ คนท าการทุจริตคอร์รัปช่ันนั้นมีเจตนาที่ต้องการจะท าการ
ทุจริต จึงได้คิดหาวิธีที่จะท าการทุจริตที่คนอื่นไม่รู้และพ้นจากโทษทางกฎหมาย ซึ่งจิตคิดจะ
ลัก (เถยยจิต) นี้เป็นสิ่งส าคัญที่แสดงว่า คนท าทุจริตคอรัปช่ันมีเจตนาในการลัก อันเป็นเหตุให้
เกิดโทษทั้งทางโลกและทางธรรม 

๔. ความพยายาม คือ คนท าการทุจริตคอร์รัปช่ันนั้นใช้ความพยายามด้วยวิธีต่างๆ
เช่น ติดสินบน ฉ้อโกง รีดไถ ข่มขู่ บังคับ เบียดบัง ยักยอก และซ่อนเร้น 

๕. ลักมาได้ด้วยความพยายามนั้น คือ คนท าการทุจริตคอร์รัปช่ันนั้นได้รับ
ทรัพย์สินของผู้อื่นหรือทรัพย์สินของประเทศมาด้วยวิธีที่ผิดศีลธรรมผิดกฎหมาย 

ส่วนโทษของการทุจริตคอร์รัปช่ันนั้นมี ๒ ประการ ได้แก่ 

๑. การทุจริตคอร์รัปช่ัน ช่ือว่า มีโทษมาก เพราะวัตถุท่ีเป็นสิ่งของหรือเงินทองนั้น
ประณีตมีราคามาก และช่ือว่ามีโทษมาก เพราะบุคคลผู้เป็นเจ้าของวัตถุนั้นมีเป็นจ านวนมาก
และเป็นผู้ประเสริฐด้วยคุณเป็นจ านวนมากด้วยเช่นกัน 

๒. การทุจริตคอร์รัปช่ัน ช่ือว่า มีโทษมาก เพราะวัตถุท่ีเป็นสิ่งของหรือเงินทองนั้น
มีจ านวนมาก และช่ือว่ามีโทษมาก เพราะความพยายามที่จะท าการทุจรติมากข้ึน ด้วยวิธีการที่
แยบยลซับซ้อนมากยิ่งข้ึน เช่น การทุจริตเชิงนโยบาย 

ดังนั้น การทุจริตคอร์รัปช่ันจึงช่ือว่า “มีโทษมาก” เพราะเป็นการลัก ขโมย 
ยักยอก  ซึ่งวัตถุ สิ่งของ หรือเงินทอง อันเป็นของหลวง กล่าวคือเป็นของทั้งประเทศ หรือที่
เรียกว่า เงินหลวงหรือเงินแผ่นดิน         (ฉ้อราษฎร์บังหลวง) อันเป็นเงินบริสุทธิ์ ที่มีที่มาจาก
การที่ประชาชนท้ังประเทศเป็นจ านวนมากได้พากันเสียสละ (เสียภาษี) เพื่อให้ไว้เป็นประโยชน์
แก่แผ่นดินและประเทศชาติ แต่กลับถูกบุคคลหรือกลุ่มบุคคลได้ท าการฉ้อราษฎร์บังหลวงนั้น
มาเพื่อประโยชน์ของตนหรือกลุ่มตนเอง ด้วยวิธีที่ผิดกฎหมายและผิดศีลธรรมของทุกศาสนา 

 



-๕๐- 
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลยัสงฆ์นครสวรรค์  ปีที่ ๓ ฉบับที่  ๒ พฤษภาคม-มิถุนายน  ๒๕๕๘ 

 

๓.สัมมาอาชีวะในพระพุทธศาสนา 
    ค าว่า “สัมมาอาชีวะ” นี้มีความหมายว่า การเลี้ยงชีวิตชอบ คือ เว้นจากเลี้ยงชีวิตโดย
ทางที่ผิด เช่น โกงเขา หลอกลวง สอพลอ บีบบังคับขู่เข็ญ ค้าคน ค้ายาเสพติด ค้ายาพิษ เป็นต้น๕๖ 
การละมิจฉาชีพ เลี้ยงชีวิตด้วยสัมมาชีพ รวมถึง ความขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพที่สุจริต 
เช่น ท างานไม่ให้คั่งค้างอากูล (ไม่หมักหมม ไม่ผัดเพี้ยน ไม่จับจด ไม่ยุ่งเหยิงสับสน) เป็นต้น๕๗ 
นอกจากนี้ยังหมายถึง การใช้ชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมและไม่คลาดเคลื่อนไปจากธรรม จะท าให้
การด าเนินชีวิตมีคุณและมีความหมายมากยิ่งขึ้น แนวทางเหล่านี้จะกลายเป็นแบบอย่างของกลุ่ม
คนอ่ืนๆ ในสังคม ท้ังในความเชื่อมั่น และเกิดแรงบันดาลในการปฏิบัติภารกิจเพื่อบรรลุเปูาหมาย
ร่วมกัน แบบอย่างที่เห็นได้ชัด คือ การใช้ชีวิตที่เรียบง่ายของมหาตมะคานธีได้กลายเป็นพลังและ
ความศรัทธาของกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม๕๘  เป็นสิ่งแสดงให้เห็นว่า เมื่อตนเองและบุคคลอื่นได้รับ
ผลจากการประกอบสัมมาชีพที่สุจริต ก็จะส่งผลให้เกิดการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างปกติสุขและ
สันติสุข ไม่ก่อให้เกิดการเบียดเบียนท าร้ายกันประหัตประหารต่อกัน จะท าให้คนในสังคมมีจิตใจที่
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันกัน ผลที่ได้รับจากการหาเลี้ยงชีพชอบนี้จึงมีแก่บุคคลทุกฝุายอย่างแท้จริง 
และสุดท้าย ก็จะส่งผลประโยชน์ให้สังคมและประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองมั่นคงสืบไป 

    สัมมาอาชีวะ เป็นหลักธรรมที่ส าคัญในพระพุทธศาสนาซึ่งรวมอยู่ในหลักธรรมหลาย
ประการ คือ เป็นหลักธรรมข้อที่ ๕ ในอริยมรรคมีองค์ ๘ (สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป สัมมาวาจา 
สัมมากัมมันโต         สัมมาอาชีโว สัมมาวายาโม สัมมาสติ สัมมาสมาธิ) เป็นหลักธรรมอันเป็น
องค์รวมของ อธิสีลสิกขา (ศีล)       ในไตรสิกขา (อธิสีลสิกขา-ศีล อธิจิตตสิกขา-สมาธิ อธิปัญญา
สิกขา-ปัญญา) และเป็นหลักธรรมข้อท่ี ๒ ใน   เบญจธรรมหรือเบญจกัลยาณธรรม แสดงให้เห็นว่า 
สัมมาอาชีวะในพระพุทธศาสนามีความส าคัญทั้งในส่วนที่เป็นสิ่งที่ต้องศึกษา (ไตรสิกขา) และทั้ง
เป็นองค์คุณให้บรรลุถึงความประเสริฐ (อริยมรรค) 

    ดังนั้น สัมมาอาชีวะในความหมายที่แท้นั้นจึงไม่ใช่หมายถึงแค่การประกอบสัมมาชีพ
เท่านั้น แต่หากมีความหมายครอบคลุมถึงหลักธรรมข้ออธิสีลสิกขาในไตรสิกขา อีก ๒ ข้อ คือ 
สัมมาวาจา และสัมมากัมมันตะ นอกจากน้ี สัมมาอาชีวะยังเป็นหลักเบญจธรรมอันคู่กับหลักเบญจ
ศีล โดยหลักเบญจศีลนั้นเป็นหลักธรรมเชิงรับคือเป็นข้อห้าม แต่หลักเบญจธรรมเป็นหลักธรรมเชิง
รุกคือเป็นข้อควรปฏิบัติตาม 

๔.สัมมาอาชีวะในฐานะธรรมเป็นเครื่องป้องกันการทุจริตคอรร์ัปชัน่ 
    ผู้เขียนได้ศึกษาเอกสาร บทความ และผลงานวิจัย เกี่ยวกับแนวคิดเรื่องสัมมาอาชีวะ
และการปูองกันการทุจริตคอร์รัปช่ัน ของนักปราชญ์ นักวิชาการ และบุคคลส าคัญต่างๆ ได้แก่ 

                                           
๕๖พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้งที่ ๒๑, 

(กรุงเทพฯ : ผลิธัมม์, ๒๕๕๖), หน้า ๔๘๑. 
๕๗พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย, พิมพ์ครั้งที่ ๓๒, (กรุงเทพฯ : ผลิธัมม์, 

๒๕๕๕), หน้า ๗๓๒. 
๕๘พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส รศ.ดร. (๑๓ ธ.ค. ๒๕๕๖), “สันติวิธีวิถีพุทธ : หยุดรุนแรงแต่งเติมรัก”, คมชัด

ลึก [ออนไลน์ ], แหล่งที่มา : http://www.komchadluek.net/mobile/detail/20131213/174801.html [๖ มี .ค. 
๒๕๕๗]. 



-๕๑- 
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลยัสงฆ์นครสวรรค์  ปีที่ ๓ ฉบับที่  ๒ พฤษภาคม-มิถุนายน  ๒๕๕๘ 

 

พระพุทธเจ้า๕๙   พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)๖๐ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี๖๑ พระธานี 
เขมธมฺโม๖๒ พระบาทสมเด็จ      พระเจ้าอยู่หัว๖๓ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล๖๔ นายอานันท์ ปันยา
รชุน๖๕ นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ๖๖         นายกล้าณรงค์ จันทิก๖๗ นายวิชา มหาคุณ๖๘ และ 
วันเพ็ญ สุรฤกษ์ และคณะ๖๙ ดังแสดงในตารางดังต่อไปนี้ 

ผู้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับ
สัมมาอาชีวะ/ 

การป้องกันทุจริตคอร์รัปชั่น 

ประเด็นสาระส าคัญท่ีน ามาบูรณาการกับ
สัมมาอาชีวะ                         ในการป้องกันการ

ทุจริตคอร์รัปชั่น 
๑ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประเภทของสัมมาอาชีวะ ๒ คือ สัมมาอาชีวะที่เป็น

โลกิยะ  และสัมมาอาชีวะที่เป็นโลกุตระ 
๒ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. 

ปยุตฺโต) 
๑. เปูาหมายอาชีวะ โดยมุ่ งให้ทุกคนมีปัจจัย ๔ 
พอเพียงท่ีจะเป็นอยู่ เป็นการถือเอาคนเป็นหลัก  
๒. สัมมาอาชีวะเป็นพื้นฐานส าหรับการพัฒนาคุณภาพ
จิตและพัฒนาปัญญา เพื่อความมีชีวิตดีงามและการ
ประสบสุขที่ประณีตยิ่งขึ้นไป 
๓. “สัมมาชีพ” หมายถึงการท าหน้าที่ ความประพฤติ 
หรือการด ารงตนอย่างถูกต้องอย่างใดอย่างหนึ่ง (ทิศ ๖) 

๓ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี “สัมมาอาชีวะ” เป็นหลักธรรมในการน ามาใช้เพื่อการ
                                           

๕๙ดูรายละเอียดใน มุ.อ. (ไทย) ๑๔/๑๔๐/๑๘๐. 
๖๐ดูรายละเอียดใน พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย, พิมพ์ครั้งที่ ๓๒, หน้า 

๗๓๓. 
๖๑ดูรายละเอียดใน พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี, “การต่อต้านการทุจริต : มุมมองภาคธรรมะ”, วารสารวิชาการ 

ป.ป.ช., ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ (มกราคม ๒๕๕๔) : ๑๔๐-๑๔๕. 
๖๒ดูรายละเอียดใน พระธานี เขมธมฺโม, “ศึกษาสัมมาอาชีวะในพระพุทธศาสนา”, ปริญญาพุทธศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หน้า ๑๗-
๒๕. 

๖๓ดูรายละเอียดใน ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหา, ค าพ่อสอน : ประมวลพระบรม
ราโชวาทและพระราชด ารัสเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน, พิมพ์ครั้งที่ ๖, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรุงเทพมหานคร, ๒๕๕๒), หน้า 
๑๔๕, ๑๔๗, ๑๗๙. 

๖๔ดูรายละเอียดใน สุเมธ ตันติเวชกุล, ดร., “การเสริมสร้างจริยธรรมเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน”, 
วารสารวิชาการ ป.ป.ช., ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ (มกราคม ๒๕๕๑) : ๓-๔. 

๖๕ดูรายละเอียดใน อานันท์ ปันยารชุน, “แนคิดการทุจริตคอรร์ัปชันในสังคมไทย”, วารสารวิชาการ ป.ป.ช., 
ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ (มกราคม ๒๕๕๑) : ๙-๑๐. 

๖๖ดูรายละเอียดใน ปานเทพ กล้าณรงค์ราญ, “ข้อคิดในการจัดท ายุทธศาสตร์ภารกิจหลักของชาติในงาน
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต”, วารสารวิชาการ ป.ป.ช., ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ (มกราคม ๒๕๕๑) : ๑๗-๑๘. 

๖๗ดูรายละเอียดใน กล้านรงค์ จันทิก, “ข้อคิดและหลักการด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริต”, 
วารสารวิชาการ ป.ป.ช., ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ (มกราคม ๒๕๕๑) : ๒๓-๒๔. 

๖๘ดูรายละเอียดใน วิชา มหาคุณ, “วิธีไต่สวนคดีทุจริตและการท าส านวนของ ป.ป.ช.”, วารสารวิชาการ 
ป.ป.ช., ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ (มกราคม ๒๕๕๑) : ๕๒-๕๓. 

๖๙ดูรายละเอียดใน วันเพ็ญ สุรฤกษ์ และคณะ, “ยุทธศาสตร์การปูองกันและปราบปรามการทุจริตใน
โครงการพัฒนาของรัฐระดับชุมชน”, งานวิจัย, (กรุงเทพฯ : ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ, ๒๕๕๖), บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (หน้า v). 



-๕๒- 
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลยัสงฆ์นครสวรรค์  ปีที่ ๓ ฉบับที่  ๒ พฤษภาคม-มิถุนายน  ๒๕๕๘ 

 

ต่อต้านการคอร์รัปช่ัน 
๔ พระธานี เขมธมฺโม หลักธรรมที่เกื้อหนุนสัมมาอาชีวะ คือ อริยมรรค ๘ 

สุจริต ๓          และทิฏฐธัมมิกกัตถประโยชน์ ๔  
๕ พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ พ ร ะ

เจ้าอยู่หัว 
“สัมมาอาชีวะ” มีความส าคัญต่อประเทศชาติ ความ
เจริญของบุคคล และการด ารงตน 

๖ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กา รปู อ งกั นก า รทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ช่ั น ต้ อ งยึ ดหลั ก 
“เศรษฐกิจพอเพียง”มาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต  

๗ นายอานันท์ ปันยารชุน “หลักศีลธรรม คุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม” เป็นกลยุทธ์
ช่วยลดการปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ัน  

๘ นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ  การปูองกันการทุจริตคอร์รัปชั่นด้วยคุณธรรม ๒ คือ 
๑. ความซื่อสัตย์สุจริต  
๒. การน า “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นหลัก
ของการจัดท ายุทธศาสตร์ของชาติว่าด้วยการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริต 

๙ นายกล้านรงค์ จันทิก “การสร้างจริยธรรมในใจของตัวเอง” เป็นการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริต  

ผู้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับ
สัมมาอาชีวะ/ 

การป้องกันทุจริตคอร์รัปชั่น 

ประเด็นสาระส าคัญท่ีน ามาบูรณาการกับ
สัมมาอาชีวะ                         ในการป้องกันการ

ทุจริตคอร์รัปชั่น 
๑๐ นายวิชา มหาคุณ หลักว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ๗ 

ประการ คือ  มี“ความมีสัมมาอาชีวะ” คือ ต้องเปิดเผย
ผลประโยชน์ส่วนตนใดๆ ที่มีความสัมพันธ์กับการ
ปฏิบัติหน้าที่ และเพื่อเป็นการแก้ไขความขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึ้น เป็นต้น  

๑๑ วันเพ็ญ สุรฤกษ์ และคณะ ๑. หล กธรรมป้องก นการทุจริตคอร์ร ปช ่นัคือ การเว้น
ทุจริต  (ประกอบสุจริตธรรม)ัทางสายกลาง 
(อริยมรรคั๘)ัและหล กการทรงงานของในหลวง เน้น
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. ข้อเสนอของยุทธศาสตร์ให้มีการการจัดตั้ง “ศูนย์
ป้องกันมโนทุจริต” 

 

      โดยสามารถบูรณาการแนวคิดของบุคคลส าคัญต่างๆ กับสัมมาอาชีวะเพื่อเป็นเครื่อง
ปูองกันการทุจริตคอร์รัปช่ันได้ว่า ควรน าหลักสัมมาอาชีวะบูรณาการกับหลักพุทธธรรมที่ส่งเสริม
สัมมาอาชีวะ โดยอาจด าเนินการจัดตั้งเป็น “ศูนย์ส่งเสริมสัมมาชีพ” ซึ่งมีหลักการที่ยึดหลัก
สัมมาอาชีวะเป็นแกนกลางส าคัญ ประกอบด้วยหลักการ ๓ ประการ คือ โลกิยสัมมาชีพ อัตต
สัมมาชีพ และโลกุตตรสัมมาชีพ โดยมีรายละเอียดของแต่ละหลักการดังนี้ 

๑. โลกิยสัมมาชีพ (ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ ๔) 



-๕๓- 
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลยัสงฆ์นครสวรรค์  ปีที่ ๓ ฉบับที่  ๒ พฤษภาคม-มิถุนายน  ๒๕๕๘ 

 

       โลกิยสัมมาชีพ เป็นสัมมาชีพในการแสวงหาทรัพย์เพื่อใช้ในการด ารงชีวิตในปัจจุบัน 
และเป็นการบูรณาการสัมมาอาชีวะกับหลกัธรรม คือ ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ ๔ อันเป็นหลักธรรม
อันอ านวยประโยชน์สุขในขั้นต้นและเป็นธรรมที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ในปัจจุบัน ประกอบด้วย
หลักธรรม ๔ ได้แก่ 

 ๑) อุฏฐานสัมปทา คือ การขยันหมั่นเพียรในการท าหน้าที่การงาน การ
ประกอบอาชีพสุจริต การมีความช านาญ รู้จักใช้ปัญญาหาวิธีที่จะจัดการการงานนั้นให้ส าเร็จ
ลุล่วงได้ด้วยดี 

 ๒) อารักขสัมปทา คือ การรู้จักรักษาคุ้มครองทรัพย์สมบัติที่ตนหามาได้ด้วย
ความอาชีพอันสุจริตนั้น ไม่ให้เป็นอันตรายหรือเสื่อมเสียหายไป 

 ๓) กัลยาณมิตตา คือ การรู้จักเลือกคบหามิตรสหาย รู้จักเลือกคบท่านผู้เป็น
บัณฑิต ผู้มีศีลและมีปัญญา เพื่อท่ีจะด าเนินตามปฏิปทาอันดีงามของมิตรสหายผู้นั้น   

 ๔) สมชีวิตา คือ การรู้จักก าหนดรายรับและรายจ่ายในการเลี้ยงชีวิต ให้เลี้ยง
ชีวิตแต่พอประมาณสมควรแก่ทรัพย์ท่ีตนหามาได้ แต่ให้มีรายจ่ายน้อยกว่ารายรับ ให้ประหยัด
และรู้จักเก็บไว้๗๐  

     หลักธรรม คือ สมชีวิตา นี้ ตรงกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานไว้ ซึ่งมีหลักการส าคัญ ๓ ประการ คือ ความพอประมาณ ความมี
เหตุผล และความมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี และประกอบด้วยหลักธรรม ๒ ประการ คือ ความรู้ (รอบรู้ 
รอบคอบ ระมัดระวัง) และคุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน สติปัญญา แบ่งปัน) เพื่อเป็นการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ไปสู่ความสมดุลและพร้อมรับต่อความ
เปลี่ยนแปลง 

     นอกจากนี้ สัมมาอาชีวะและเศรษฐกิจพอเพียงเป็นคุณธรรมที่ส่งเสริมซึ่งกันและกัน 
กล่าวคือ    หากด ารงชีวิตด้วยสัมมาชีพแล้วก็นับว่าด ารงชีพด้วยการมีชีวิตถูกต้องสมควรพอเพียง
แก่ตนเอง ยิ่งถ้าหากด ารงชีวิตด้วยการประพฤติตนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็จัดว่าเป็น
การด ารงชีวิตด้วยการประกอบสัมมาชีพโดยแท้ 

๒. อัตตสัมมาชีพ (ทิศ ๖ และสุจริตธรรม) 

      อัตตสัมมาชีพ เป็นสัมมาชีพส าหรับการประพฤติตามหน้าที่หรือการด ารงตนใน
ฐานะที่เป็นของตนและได้ปฏิบัติตนตามหน้าท่ีหรือฐานะนั้นอย่างเหมาะสมถูกต้อง และเป็นการบูร
ณาการหลักสัมมาอาชีวะกับหลักธรรม ๒ ประการ คือ ทิศ ๖ และสุจริตธรรม ๓ เพื่อเป็นเครื่อง
ปูองกันการทุจริตคอร์รัปช่ัน เพราะทิศ ๖ นั้นเป็นหลักธรรมที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อบุคคลที่
สัมพันธ์กับตนให้ถูกต้องตามฐานะทั้ง ๖ และเพราะสุจริตธรรม ๓ นั้นเป็นหลักธรรมที่เป็นเครื่อง
สนับสนุนอาชีวะในการปูองกันการทุจริตคอร์รัปช่ันได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

       ๑. ทิศ ๖ เป็นหลักธรรมที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อบุคคลที่สัมพันธ์กับตนให้
ถูกต้องตามฐานะทั้ง ๖ ซึ่งมีปรากฏอยู่ในสิงคาลกสูตรอันเป็นพระสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงอริย

                                           
๗๐พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๒๕, 

(กรุงเทพฯ : ผลิธัมม์, ๒๕๕๖), หน้า ๑๑๖. 



-๕๔- 
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลยัสงฆ์นครสวรรค์  ปีที่ ๓ ฉบับที่  ๒ พฤษภาคม-มิถุนายน  ๒๕๕๘ 

 

วินัยของคฤหัสถ์ เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิรูปมนุษย์และสังคมให้เกิดเป็นคนดีและสังคมที่ดี 
โดยมุ่งให้มีความส านึกรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น ดังนี ้

 ๑) มารดาบิดาเป็นทิศเบื้องหน้า ผู้เป็นบุตรธิดาพึงบ ารุงบิดามารดา เพราะเป็น
ผู้มีอุปการะแก่เรามาก่อน โดยหน้าที่ ๕ ประกอบด้วย (๑) ท่านเลี้ยงเรามาแล้ว เลี้ยงท่านตอบ 
(๒) ช่วยท าการงานของท่าน (๓) ด ารงวงศ์สกุล (๔) ประพฤติตนให้เหมาะสมกับความเป็น
ทายาท และ (๕) เมื่อท่านล่วงลับไปแล้ว ท าบุญอุทิศท่าน ส่วนบิดามารดาย่อมอนุเคราะห์บุตร
ธิดา โดยหน้าที่ ๕ ประกอบด้วย (๑) ห้ามปรามจากความช่ัว (๒) ให้ตั้งอยู่ในความดี (๓) ให้
ศึกษาศิลปวิทยา (๔) หาคู่ครองที่สมควรให้ และ (๕) มอบทรัพย์สมบัติให้ในโอกาสอันสมควร 

 ๒) ครูอาจารย์เป็นทิศเบื้องขวา ผู้เป็นศิษย์พึงบ ารุงครูอาจารย์ เพราะเป็น
ทักขิไณยบุคคลควรแก่การบูชาคุณ โดยหน้าที่ ๕ ประกอบด้วย (๑) ลุกต้อนรับ (๒) เข้าไปหา 
เพื่อบ ารุง คอยรับใช้ ปรึกษา ซักถาม และรับค าแนะน า (๓) ใฝุใจเรียน คือ มีใจรัก เรียนด้วย
ศรัทธา และรู้จักฟังให้เกิดปัญญา (๔) ปรนนิบัติ ช่วยบริการ และ (๕) เรียนศิลปวิทยาโดย
เคารพ คือ เอาจริงเอาจัง ถือกิจเป็นส าคัญ ส่วนครูอาจารย์ย่อมอนุเคราะห์ศิษย์ โดยหน้าที่ ๕ 
ประกอบด้วย (๑) ฝึกฝนแนะน าให้เป็นคนดี (๒) สอนให้เข้าใจแจ่มแจ้ง (๓) สอนศิลปวิทยาให้
สิ้นเชิง (๔) ยกย่องให้ปรากฏในหมู่คณะ และ (๕) สร้างเครื่องคุ้มภัยในสารทิศ คือ สอนฝึกให้
รู้จักเลี้ยงตัวรักษาตนในอันที่จะด าเนินชีวิตต่อไปด้วยดี รับรองความรู้ความประพฤติให้เป็นที่
ยอมรับในการประกอบอาชีพเป็นอยู่ได้ด้วยดี 

 ๓) บุตรภรรยาเป็นทิศเบื้องหลัง ผู้ เป็นสามีพึงบ ารุงภรรยา เพราะมีขึ้น
ภายหลังและคอยเป็นก าลังสนับสนุนอยู่ข้างหลัง โดยหน้าที่ ๕ ประกอบด้วย (๑) ยกย่องให้
เกียรติสมกับฐานะที่เป็นภรรยา (๒) ไม่ดูหมิ่น (๓) ไม่นอกใจ (๔) มอบความเป็นใหญ่ในงาน
บ้านให้ และ (๕) หาเครื่องประดับมาให้เป็นของขวัญตามโอกาส ส่วนภรรยาย่อมอนุเคราะห์
สามี โดยหน้าที่ ๕ ประกอบด้วย (๑) จัดงานบ้านให้เรียบร้อย (๒) สงเคราะห์ญาติมิตรทั้งสอง
ฝุายด้วยดี (๓) ไม่นอกใจ (๔) รักษาทรัพย์สมบัติที่หามาได้ และ (๕) ขยันไม่เกียจคร้านในงาน
ทั้งปวง 

 ๔) มิตรสหายเป็นทิศเบื้องซ้าย บุคคลพึงบ ารุงมิตรสหาย เพราะเป็นผู้ช่วยให้
ข้ามพ้นอุปสรรคภัยอันตรายและเป็นก าลังสนับสนุนให้บรรลุความส าเร็จ โดยหน้าที่ ๕ 
ประกอบด้วย (๑) เผื่อแผ่แบ่งปัน (๒) พูดจามีน้ าใจ (๓) ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน (๔) มีตนเสมอ 
ร่วมสุขร่วมทุกข์กัน และ (๕) ซื่อสัตย์จริงใจต่อกัน ส่วนมิตรสหายย่อมอนุเคราะห์ตอบ โดย
หน้าท่ี ๕ ประกอบด้วย (๑) เมื่อเพื่อนประมาท ช่วยรักษาปูองกัน (๒) เมื่อเพื่อนประมาท ช่วย
รักษาทรัพย์สมบัติของเพื่อน (๓) ในคราวมีภัย เป็นที่พึ่งได้ (๔) ไม่ละทิ้งในยามทุกข์ยาก และ 
(๕) นับถือตลอดถึงวงศ์ญาติของมิตร 

 ๕) คนรับใช้และคนงานเป็นทิศเบื้องต่ า ผู้เป็นนายพึงบ ารุงคนใช้และคนงาน 
เพราะเป็นผู้ช่วยท าการงานต่างๆ เป็นฐานก าลังให้ โดยหน้าท่ี ๕ ประกอบด้วย (๑) จัดการงาน
ให้ตามความเหมาะสมกับก าลังความสามารถ (๒) ให้ค่าจ้างรางวัลสมควรแก่งานและความ
เป็นอยู่ (๓) จัดสวัสดิการดี มีช่วยรักษาพยาบาลในยามเจ็บไข้ เป็นต้น (๔) ได้ของแปลกๆ 
พิเศษมาก็แบ่งปันให้ และ (๕) ให้มีวันหยุดและพักผ่อนหย่อนใจตามโอกาสอันควร ส่วนคนรับ
ใช้และคนงานย่อมอนุเคราะห์นาย โดยหน้าที่  ๕ ประกอบด้วย (๑) เริ่มท างานก่อนนาย (๒) 



-๕๕- 
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลยัสงฆ์นครสวรรค์  ปีที่ ๓ ฉบับที่  ๒ พฤษภาคม-มิถุนายน  ๒๕๕๘ 

 

เลิกงานทีหลังนาย (๓) ถือเอาแต่ของที่นายให้ (๔) ท าการงานให้เรียบร้อยและดียิ่งขึ้น และ 
(๕) น าเกียรติคุณของนายไปเผยแพร่ 

 ๖) พระสงฆ์เป็นทิศเบื้องบน ผู้เป็นคฤหัสถ์พึงบ ารุงพระสงฆ์ เพราะเป็นผู้สูง
ด้วยคุณธรรมและเป็นผู้น าทางจิตใจ โดยหน้าที่ ๕ ประกอบด้วย (๑) จะท าสิ่งใด ก็ท าด้วย
เมตตา (๒) จะพูดสิ่งใด ก็พูดด้วยเมตตา (๓) จะคิดสิ่งใด ก็คิดด้วยเมตตา (๔) ต้อนรับด้วย
ความเต็มใจ และ (๕) อุปถัมภ์ด้วยปัจจัย ๔ ส่วนพระสงฆ์ย่อมอนุเคราะห์คฤหัสถ์ โดยหน้าที่ ๖ 
ประกอบด้วย (๑) ห้ามปรามจากความช่ัว (๒) ให้ตั้งอยู่ในความดี (๓) อนุเคราะห์ด้วยความ
ปรารถนาดี (๔) ให้ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง (๕) ท าสิ่งท่ีเคยฟังแล้วให้แจ่มแจ้ง และ (๖) บอกทาง
สวรรค์ คือ ทางชีวิตที่มีความสุขความเจริญให้๗๑ 

    หลักทิศ ๖ นี้จึงเป็นหลักคุณธรรมที่แสดงให้เห็นถึงความส าคัญของบุคคลที่อยู่รอบตัว
เรา ได้แก่ บิดามารดา  ครูอาจารย์ บุตรภรรยา มิตรสหาย คนใช้คนรับจ้าง และพระสงฆ์ โดย
แสดงถึงหลักธรรมที่ตนควรปฏิบัติให้ถูกต้องโดยชอบธรรมต่อบุคคลผู้อยู่รอบตนเองทั้ง ๖ นั้น ซึ่ง
หากสามารถน าไปประพฤติปฏิบัติตามให้ถูกต้องในทิศทั้ง ๖ นั้นได้แล้ว ก็จะเกิดเป็นประโยชน์ต่อ
การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ต่อผู้อื่นในทางที่ถูกท่ีควร และยังเป็นเครื่องส่งเสริมสนับสนุนสัมมาอาชีวะ
ส าหรับปูองกันการทุจริตได้เป็นอย่างดี 

      ๒. สุจริตธรรม ๓ เป็นข้อส าคัญมากในการปูองกันการทุจริตคอร์ชันในสังคมไทย  สม
ดังท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตรัสเรื่องสุจริตธรรมไว้ว่า 

  “... ข้าพเจ้าขอฝากคติไว้เป็นเครื่องก ากับใจ มีคุณธรรมข้อหนึ่งที่ส าคัญ ซึ่ง
ท่านจะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ คือ ความสัตย์สุจริต ประเทศชาติบ้านเมือง
จะวัฒนาถาวรอยู่ได้ ก็ย่อมอาศัยความสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐาน ท่านทั้งหลายจะออกไป
รับราชการก็ดี หรือประกอบกิจการงานส่วนตัวก็ดี ขอให้มั่นอยู่ในคุณธรรมทั้ง ๓ 
ประการ คือ สุจริตต่อบ้านเมือง สุจริตต่อประชาชน และสุจริตต่อหน้าที่ ท่านจึงจะ
เป็นผู้ที่ควรแก่การสรรเสริญของมวลชนท่ัวไป ...” ๗๒ 

      เป็นพระบรมราโชวาทที่ตรัสให้เห็นถึงความส าคัญของสุจริตธรรม ๓ ประการ คือ 
สุจริตต่อบ้านเมือง สุจริตต่อประชาชน และสุจริตต่อหน้าที่ อันเป็นพระราชด ารัสส าคัญที่ควรจะได้
น้อมน ามาประพฤติปฏิบัติให้ตรงต่อหน้าท่ีของแต่ละบุคคลในสังคมไทย 

      อีกประการหนึ่ง การทุจริตคอร์ชัน หรือทุจริต เป็นหลักธรรมฝุายด าอันคือเป็นอกุศล
ธรรม แต่มีหลักธรรมที่ตรงกันข้ามกับทุจริตคือ สุจริต อันเป็นหลักธรรมฝุายขาวคือเป็นกุศลธรรม 
โดยสุจริตธรรมมี ๓ ประการ คือ กายสุจริต ๓ วจีสุจริต ๔ และ มโนสุจริต ๓ รวมเป็นสุจริตธรรม 
๑๐ ประการ หรือที่เรียกว่า กุศลกรรมบถ ๑๐ นั่นเอง  โดยมีรายละเอียดของสุจริตธรรม ๓ ดังนี ้

                                           
๗๑พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๒๕, 

(กรุงเทพฯ : ผลิธัมม์, ๒๕๕๖), หน้า ๑๙๑-๑๙๖. 
๗๒ดูรายละเอียดใน ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหา, ค าพ่อสอน : ประมวลพระบรม

ราโชวาทและพระราชด ารัสเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน, พิมพ์ครั้งที่ ๖, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรุงเทพมหานคร, ๒๕๕๒), หน้า 
๑๔๑. 



-๕๖- 
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลยัสงฆ์นครสวรรค์  ปีที่ ๓ ฉบับที่  ๒ พฤษภาคม-มิถุนายน  ๒๕๕๘ 

 

     ๑) สัมมาชีพทางกายสุจริต ๓ เป็นการด าเนินชีวิตโดยยึดหลักการของกายสุจริต 
๓ ประการ ได้แก่ 

  (๑) การไม่เลี้ยงชีพด้วยการฆ่าสัตว์ ค้าขายสัตว์ และค้าขายมนุษย์ 
นอกจากนี้ยังหมายถึง การประกอบอาชีพค้าขายที่สุจริต อันเป็นอาชีพที่พุทธบริษัทควร
ประกอบอาชีพ ไม่ใช่เป็นอาชีพการค้าขายที่ผิดหรือไม่ชอบธรรม ซึ่งเรียกว่า “มิจฉาวณิชชา” 
เพราะเป็นอาชีพท่ีส่งเสริมและสนับสนุนท้ังทางตรงและทางอ้อมให้กระท าผิดศีลธรรมอันดีงาม 
ประกอบด้วยอาชีพ ๕ อย่าง คือ (๑) สัตถวณิชชา การค้าขายศัสตราอันเป็นเครื่องประหาร 
เช่น ดาบ ปืน ระเบิด เป็นต้น  (๒) สัตตวณิชชา การค้าขายมนุษย์ รวมทั้งการค้าขายอวัยวะ
ของมนุษย์ (๓) มังสวณิชชา การค้าขายสัตว์มีชีวิต (๔) มัชชวณิชชา การค้าขายสิ่งมึนเมา เช่น 
สุรา เบียร์ ของดื่มของมึนเมา และยาเสพติด เป็นต้น และ (๕) วิสวณิชชา การค้าขายยาพิษ๗๓  

  (๒) การไม่เลี้ยงชีวิตด้วยการลักขโมย การคดโกง เพราะเป็นการ
เบียดเบียนผู้อื่นให้ได้รับความเดือดร้อนและท าให้สังคมเกิดความไม่สงบสุข ยิ่งถ้าหากเป็นการ
ทุจริตคอรัปช่ันในสังคมราชการ นับตั้งแต่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จนถึงระดับประเทศ
แล้ว ผลที่เกิดจากการทุจริตคอรัปช่ันจะส่งผลเสียหายให้แก่คนทั้งประเทศ นอกจากนี้ยัง
หมายถึง การไม่รับสินบน รวมถึงการไม่ซื้อสิทธ์ิและขายเสียง 

  (๓) การไม่เลี้ยงชีวิตด้วยการประกอบอาชีพที่ส่งเสริมให้ผิดศีลธรรม
ในเรื่องกามคุณ กล่าวคือ อาชีพที่เกี่ยวกับการค้าขายประเวณีทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ทั้งชายและ
หญิง ซึ่งเป็นอาชีพท่ีไม่เคารพตัวเอง และเป็นอาชีพที่ส่วนมากจะประกอบกิจในเวลากลางคืน 
ซึ่งนับว่าเป็นอบายมุขที่เป็นช่องทางน าไปสู่ความพินาศล่มจมแหง่ทรัพย์สินเงินทองและสุขภาพ
ของตน นอกจากน้ี บุคคลผู้ชอบเที่ยวกลางคืนนั้นยังประกอบด้วยโทษ ๖ ประการ คือ (๑) ช่ือ
ว่าไม่รักษาตัว (๒) ช่ือว่าไม่รักษาลูกเมีย (๓) ช่ือว่าไม่รักษาทรัพย์สมบัติ (๔) เป็นที่ระแวงสงสัย 
(๕) เป็นเปูาให้เขาใส่ความหรือข่าวลือ และ (๖) เป็นที่มาของเรื่องเดือดร้อนเป็นอันมาก๗๔ 

       ๒) สัมมาชีพทางวจีสุจริต ๔ เป็นการด าเนินชีวิตโดยยึดหลักการของวจีสุจริต 
๔ ประการ ได้แก่ 

  (๑)  การไม่เลี้ยงชีวิตด้วยการพูดเท็จพูดโกหกหลอกลวง โดยด าเนิน
ชีวิตด้วยการมีสัจจะวาจา รักษาความสัตย์จริง 

  (๒)  การไม่เลี้ยงชีวิตด้วยการพูดส่อเสียด โดยด าเนินชีวิตด้วยการ
พูดจาเพื่อให้บุคคล ชุมชน และสังคม เกิดความสมัครสมานสามัคคีกันเกิดขึ้น 

  (๓) การไม่เลี้ยงชีวิตด้วยการพูดค าหยาบ โดยด าเนินชีวิตด้วยการ
พูดจาแต่ด้วยถ้อยค าที่อ่อนหวานน่ารื่นรมย์ และด้วยถ้อยค าอันเป็นท่ีรักที่เจริญใจ 

                                           
๗๓พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๒๕, 

(กรุงเทพฯ : ผลิธัมม์, ๒๕๕๖), หน้า ๑๗๔. 
๗๔พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๒๕, 

(กรุงเทพฯ : ผลิธัมม์, ๒๕๕๖), หน้า ๑๕๑. 
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  (๔) การไม่เลี้ยงชีวิตด้วยการพูดเพ้อเจ้อ โดยด าเนินชีวิตด้วยการพูด
ที่มสีาระ มีแก่นสาร  ประกอบด้วยประโยชน์ และประกอบด้วยธรรม 

        ๓) สัมมาชีพทางมโนสุจริต ๓ เป็นการด าเนินชีวิตโดยยึดหลักการมโนสุจริต 
๓ ประการ ได้แก่ 

  (๑)  การไม่เลี้ยงชีพด้วยการเป็นผู้มีจิตใจโลภอยากได้ทรัพย์คนอื่น 
กล่าวคือ เป็นผู้มีใจไม่โลภอยากได้ของคนอ่ืนในทางที่ผิดศีลธรรมอันดีงาม โดยด าเนินชีวิตด้วย
การวางแผนด าเนินชีวิตในแนวทางที่ถูกต้องชอบด้วยกฎหมายศีลธรรม 

  (๒)  การไม่เลี้ยงชีพด้วยการคิดเบียดเบียนคนอื่น กล่าวคือ เป็นผู้มี
ใจเว้นจากความอาฆาตพยาบาทปูองร้ายผู้อื่น โดยด าเนินชีวิตด้วยการท าสิ่งที่เป็นประโยชน์
ส่วนตนและผู้อื่นด้วยจิตเมตตา และรู้จักการให้อภัย (อภัยทาน) 

  (๓)  การไม่เลี้ยงชีพด้วยการคิดเอารัดเอาเปรียบคนอื่นด้วยการ
แสวงหาประโยชน์ของผู้อื่นมาเพื่อตนเองด้วยวิธีการที่ผิดศีลธรรมและกฎหมาย โดยไม่กลัวใน
เรื่องบาปบุญคุณโทษ กล่าวคือ เป็นผู้ด าเนินชีวิตด้วยสัมมาทิฏฐิ รู้จักสิ่งใดควรท า สิ่งใดไม่ควร
ท า สิ่งใดมีประโยชน์ สิ่งใดมีโทษ รู้จักประกอบสัมมาชีพ รู้จักบาปบุญคุณโทษ และรู้จักกตัญญู
ต่อตนเอง กตัญญูต่อผู้อื่น และกตัญญูต่อแผ่นดิน 

๓. โลกุตตรสัมมาชีพ (อริยมรรค ๘) 

      โลกุตตรสัมมาชีพ เป็นสัมมาชีพอันเป็นพื้นฐานส าหรับการพัฒนาคุณภาพจิตและ
พัฒนาปัญญา เพื่อความมีชีวิตดีงามและการประสบสุขที่ประณีตยิ่งขึ้นไป กล่าวคือ โลกุตตรสุข 
(นิพพาน) และเป็นสัมมาอาชีวะที่บูรณาการด้วยหลักธรรม คือ อริยมรรค ๘ อันเป็นค าสอนทาง
พระพุทธศาสนาที่กล่าวถึงเป็นความจริงตามกฎธรรมชาติว่า มนุษย์เป็นผู้สามารถฝึกฝนและพัฒนา
ตนเองได้ด้วยการศึกษาฝึกหัดพัฒนาทางด้านพฤติกรรม จิตใจ และปัญญา โดยปฏิบัติตามหลัก
อริยมรรคมีองค์ ๘ เริ่มจากการฝึกอบรมพัฒนาปัญญา ได้แก่ สัมมาทิฐิ สัมมาสังกัปปะ ต่อจากนั้น
ก็เป็นการฝึกอบรมความประพฤติทางศีล ได้แก่ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ และการ
ฝึกอบรมทางจิตใจให้มีความตั้งใจมีสมาธิ ได้แก่ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ จนสามารถ
แก้ปัญหาความโลภะอันเป็นต้นตอกิเลสของอทินนาทานที่เกิดขึ้นภายในจิตใจและขยายออกไป
ภายนอกเป็นปัญหาสังคม เช่น การทุจริตคอร์รัปช่ัน การคดโกง การกดขี่ข่มเหง การยักยอก และ
การฉ้อราษฎร์บังหลวง 

     การที่จะบูรณาการอริยมรรค ๘ กับสัมมาชีวะนั้นนับเป็นกระบวนการที่ตรงที่สุด เหตุ
เพราะว่าสัมมาอาชีวะนั้นเป็นหนึ่งในหลักธรรมที่เป็นองค์ประกอบของอริยมรรค ๘ จึงท าให้
สัมมาอาชีวะเกิดเป็นกระบวนการสัมมาชีพที่ครบบริบูรณ์ทั้งที่เป็นประโยชน์ตนและประโยชน์
ส่วนรวมแต่การปฏิบัติตามอริยมรรค ๘ นั้นต้องเป็นการปฏิบัติที่เป็นไปให้ครบองค์ของอริยมรรค
ทั้ง ๘ ประการจึงจะสามารถท าให้ประสบผลที่หวังได้ เพราะถึงแม้ว่าอริยมรรคนั้นจะประกอบด้วย
องค์ ๘ แต่หาเป็นหนทาง ๘ หนทางไม่ กลับต้องปฏิบัติให้เป็นไปพร้อมเพรียมกลมเกลียวเป็นอัน
เดียวกัน ดังท่ีท่านพุทธทาสภิกขุกล่าวว่า อริยมรรค ๘ นั้นเป็นข้อปฏิบัติที่ต้องท าพร้อมกลมเกลียว
กันไปทั้ง ๘ องค์ เหมือนเชือกแปดเกลียว อันเรียกตามภาษาศาสนาว่า “ธรรมสามัคคี” จึงจะ
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ส าเร็จเป็นทางคือมัชฌิมาปฏิปทานี้ได้๗๕ เป็นสิ่งที่ยืนยันว่า อริยมรรค ๘ ประการนี้ต้องด าเนินไป
พร้อมกันจะขาดข้อปฏิบัติ (มรรค) ข้อใดข้อหนึ่งมิได้ ดังนั้น หากมีความต้องการที่จะปูองกันการ
ทุจริตคอร์รัปช่ันให้เกิดขึ้นก็ต้องปฏิบัติให้เป็นไปครบท้ังอริยมรรค ๘ ประการ 

 

     สรุปได้ว่า การบูรณาการสัมมาอาชีวะเพื่อเป็นเครื่องปูองกันการทุจริตคอร์รัปช่ันนั้น
เป็นการบูรณาการหลักสัมมาอาชีวะกับหลักพุทธธรรมที่ส่งเสริมสัมมาอาชีวะ โดยอาจด าเนินการ
จัดตั้งเป็น “ศูนย์ส่งเสริมสัมมาชีพ” และมีหลักการส าคัญ ๓ ประการ คือ โลกิยสัมมาชีพ อัตต
สัมมาชีพ และ โลกุตตรสัมมาชีพ ดังสรุปแสดงในภาพดังนี ้

 

 
 
 
 
 
 
 
 
๕.บทสรุป 
    การทุจริตคอร์รัปช่ันเป็นการประพฤติผิดหรือประพฤติช่ัว ตรงกับอกุศลธรรม คือ 
ทุจริต และ อทินนาทาน ซึ่งอทินนาทานนั้นมีปรากฏรวมอยู่ในหลายที่ ได้แก่ ข้อที่ ๒ ในกรรม
กิเลส ๔ ข้อที่ ๒ ในศีล ๕ หรือเบญจศีล (ข้อที่ ๒ แต่เป็นเหตุให้ละเมิด ไม่ใช่ตัวศีล) และ ข้อที่ ๒ 
ในอกุศลกรรมบถ ๑๐ โดยเฉพาะอทินนาทาน (เหตุให้ละเมิด) ในเบญจศีลนั้นมีเบญจธรรมที่เป็น
ธรรมคอยสนับสนุนการรักษาเบญจศีลข้อ ๒ ได้แก่ สัมมาอาชีวะนั่นเอง กล่าวคือ สัมมาอาชีวะเป็น
หลักธรรมส าหรับประพฤติปฏิบัติในการปูองกันอทินนาทานได้โดยแท้ 

การบูรณาการสัมมาอาชีวะในการปูองกันการทุจริตคอร์รัปช่ัน เป็นการน าหลัก
สัมมาอาชีวะบูรณาการกับหลักพุทธธรรม คือ ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ ๔ ทิศ ๖ สุจริตธรรม ๓ 
และอริยมรรค ๘ โดยอาจด าเนินการจัดตั้งเป็น “ศูนย์ส่งเสริมสัมมาชีพ” เพื่อเป็นศูนย์กลางใน
การให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการปูองกันการทุจริตคอร์รัปช่ัน และมีหลักการที่มีสัมมาอาชีวะเป็น
หลักธรรมแกนกลางส าคัญ ๓ ประการคือ โลกิยสัมมาชีพ (ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ ๔) อัตต
สัมมาชีพ (ทิศ ๖ สุจริตธรรม ๓) และ โลกุตตรสัมมาชีพ (อริยมรรค ๘) ดังนั้น สัมมาอาชีวะจึงเป็น
คุณธรรมที่ส าคัญในการปูองกันการทุจริตคอร์รัปช่ัน และเป็นคุณธรรมที่ส าคัญต่อความเจริญของ
บุคคลและความเจริญของประเทศชาติ ดังนั้น หากเราสามารถปฏิบัติตามสัมมาชีวะโดยน ามา
บูรณาการกับหลักพุทธธรรมที่ส่งเสริมสัมมาอาชีวะ ก็จะเป็นอีกหนึ่งหนทางในการแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยได้อย่างแน่นอน 

 

                                           
๗๕พุทธทาสภิกขุ, ชุมนุมข้อคิดอิสระ, พิมพ์ครั้งที่ ๖, (กรุงเทพฯ : ตถาตา พับลิเคชั่น, ๒๕๕๖), หน้า ๑๔๒. 
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เอกสารอ้างอิง 

 
๑.  ภาษาไทย 
 ก. ข้อมูลปฐมภูมิ 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

กรุงเทพฯ : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๓๕. 
 
 ข. ข้อมูลทุติยภูมิ 
๑. หนังสือ 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. พิมพ์ครั้งที่ 
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การศกึษาวเิคราะห์เสรีภาพของคนไทยในรัฐธรรมนญูไทย พ.ศ.๒๕๕๐ 
An Analytical Study of Freedom of Thai people in Thai constitution B.E.2550 

กิตติพัทธ์  โมราสุข 

 

บทคัดย่อ 
 วิทยานิพนธ์เรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ ๓ อย่าง คือ (๑) เพื่อศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับเสรีภาพ
ในทัศนะของนักปรัชญา (๒) เพื่อศึกษาเสรีภาพของคนไทยในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐  (๓) เพื่อ
ศึกษาวิเคราะห์เสรีภาพของคนไทยในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ จากการศึกษาวิจัยพบว่า  

   เสรีภาพในทัศนะของนักปรัชญา มีความความหมายว่า เสรีภาพ หมายถึง อิสรภาพ 
ความเป็นตัวของตัวเอง เป็นนายของตัวเอง  เสรีภาพคู่กับความรับผิดชอบ และเสรีภาพมี
ความหมายทางสังคมการเมือง ธรรมชาติของเสรีภาพ เสรีภาพกับมนุษย์ จุดมุ่งหมายของเสรีภาพ 
เสรีภาพกับการปกครองของรัฐ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กัน 

   เสรีภาพของคนไทยในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐  พบว่าคือ เสรีภาพส่วนบุคคล เสรีภาพ
ในการประกอบอาชีพ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน  เสรีภาพใน
การศึกษา และเสรีภาพในการชุมนุมและการสมาคม 

   จากการศึกษาแนวคิดเสรีภาพของนักปรัชญาที่มีต่อเสรีภาพของคนไทยในรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยภาพรวมคล้ายคลึงกันคือ ฮอบส์ รุสโซ ล็อค ซาร์ตร์และพระพรหมคุณาภรณ์ว่า 
มนุษย์ทุกคนต้องการเสรีภาพในการด ารงอยู่ด้วยการตัดสินใจเลือกด้วยตนเอง คือ มนุษย์ทุกคน
ต้องการเป็นนายของตนเอง แต่เมื่อมาอยู่ในสังคมร่วมกันก็จ าเป็นต้องเคารพ กฎหมาย หรือกติกา
บางอย่างของสังคมที่ตนเองอยู่ร่วมกันก็เพื่อให้ตนเองอยู่ได้ และผู้อื่นก็อยู่ได้ด้วย ในรัฐธรรมนูญสิ่ง
ที่บัญญัติส่วนใหญ่จะมีความสอดคล้องกับแนวคิดของนักปรัชญาอยู่แล้วเพราะนักปรัชญา คือ 
ฮอบส์ รุสโซ และล็อค เป็นผู้เสนอแนวคิดเสรีนิยมประชาธิปไตย แต่ซาร์ตร์ เป็นนักวรรณกรรม
และนักปรัชญาอัตถิภาวนิยมที่โดดเด่นในแนวคิดทางด้านเสรีภาพ ซึ่งก็ได้สะท้อนให้เห็นได้ร่วมกัน
ในการศึกษารัฐธรรมนูญ ส่วนพระพรหมคุณาภรณ์ เห็นว่าเสรีภาพ ต้องเข้าใจถึงกฎของความจริง
และกฎเกณฑ์ที่สังคมจะต้องรู้  

ค าส าคัญ : เสรีภาพ, รัฐธรรมนูญ 

 

ABSTRACT 
   The objectives of this thesis are (1) to study the philosopher’s concept 
of freedom (2) to study the Thai’s freedom in Constitution of B.E.2550 (3) to 
Analyze the concept of Thai people’s freedom in the constitution B.E.2550.  

   From this research it is found that, The freedom in the 
philosophers’views points  meanings the self independence and the self boss. 
Freedom is equal  to the responsibility and is of the meaning in social politic. The 
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nature of freedom, the freedom of human being, the purpose of freedom, the 
freedom and the political administration are relative. 

   The Thai’s people’s Constitution B.E.2550, it is found that occupation, 
freedom in showing the view; by the  individuals and the press, the educational 
freedom and the freedom in mob and society. 

 From the study in freedom of philosopher’s to Thai’s people’s freedom 
in constitution of B.E.2550 are generally similar to the point of views found by  
Hobbes.  Rousseau, Lock, Sartre and Phra Brahmagunabhon, all human being 
want freedom in decision by theyselves  that is to say, all human being want 
freedom to be bosses theyselves but they live in corporate society and they are 
to respect the law or some rule of in  societies not to lie for themselves and 
others. In all constitutions there are similar concepts of philosophers’s ones who 
are  Hobbes,  Rousseau,   and Lock who presenter the concept about democracy, 
but Sartre  was the literature and the top Existentialism in the concept of 
freedom to impact the corporate study in constitution, but Ven. 
Phra Brahmagunabhon is of the opinion that the freedom must been known as 
the law of truth and the rule in societies which all the people must know. 

Keywords : Freedom, Constitution. 

๑.ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
   รัฐธรรมนูญของไทยนั้นมีอยู่หลายฉบับ เริ่มตั้งแต่ รัฐธรรมนูญการปกครองแผ่นดิน
สยามช่ัวคราว ฉบับพุทธศักราช ๒๔๗๕  จนถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  
๒๕๕๐ ซึ่งสาระของรัฐธรรมนูญที่ส าคัญสุดก็คือ การท าให้คนไทยมีเสรีภาพมากที่สุด เท่าที่รัฐบาล
จะสามารถให้กับคนไทยได้ ดังในรัฐธรรมนูญได้ระบุไว้ว่า “บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการนับ
ถือศาสนา บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในร่างกาย  เคหะสถาน ทรัพย์สิน การพูด การเขียน การ
โฆษณา การศึกษาอบรม  การประชุมโดยเปิดเผย การตั้งสมาคม การอาชีพ”๗๖  เสรีภาพดังกล่าว
นี้เป็นกรอบเสรีภาพของคนไทยที่สามารถจะกระท าได้  เพราะฉะนั้นการเลือกกระท าใดๆ ของคน
ไทยนั้นขึ้นอยู่ว่าจะขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ ดังนั้นเสรีภาพของคนไทยจึงมีขอบเขตที่จ ากัด คน
ไทยมีเสรีภาพและก็ไม่มีเสรีภาพด้วย เพราะการมีเสรีภาพที่จ ากัดด้วยรัฐธรรมนูญนี้เองท าให้คน
ไทยคิดว่า ตนนี้ไม่เหลือเสรีภาพอยู่เลย  หรือ เรามีเสรีภาพอยู่จริงหรือไม่  เพราะถูกจ ากัดด้วย
กฎหมาย 

   โทมัส ฮอบส์ (Thomas Hobbes) กล่าวว่า “มนุษย์สามารถจะกระท าอะไรก็ได้ตามที่
กฎหมายบัญญัติไว้ เพราะฉะนั้นผู้อยู่ใต้ปกครอง จะมีเสรีภาพจึงขึ้นอยู่กับกฎหมายของรัฐเป็น

                                           
   ๗๖ มานิต จุมปา, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐, (กรุงเทพมหานคร: 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า ๗. 
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ส าคัญ ประชาชนมีเสรีภาพที่จะกระท าเรื่องใดๆ ตราบเท่าที่ไม่มีกฎหมาย”๗๗  ดังนั้นการมี
กฎหมายท าให้มนุษย์นั้นไม่มีเสรีภาพจะกระท าสิ่งใดได้ เพราะมนุษย์ต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย 
ปรัชญาฝุายสสารนิยมจึงเช่ือว่า มนุษย์ไม่มีเสรีภาพ ฮอบส์(Hobbes) เห็นว่า “การปราศจากสิ่ง
ขัดขวางหน่วงเหนี่ยวจากภายนอก กล่าวคือ เมื่อใครคนใดคนหนึ่งประสงค์จะท าสิ่งที่เขาต้องการ 
อาจมีสิ่งหน่วงเหนี่ยวขัดขวางการกระท าน้ัน อุปสรรคเหล่านี้อาจขัดขวางหน่วงเหนี่ยวเขาได้ แต่ไม่
อาจห้ามเขาไม่ให้ใช้ก าลังท่ีมีอยู่โต้ตอบตามที่เขาเห็นว่าเหมาะสมหลังจากไตร่ตรองแล้ว”๗๘  รุสโซ
ได้กล่าวให้เห็นว่า  “ข้าพเจ้าอยากค้นดูว่า  ในระเบียบทางสังคมนั้น  จะสามารถมีหลักการ
ปกครอง ท่ีชอบธรรมและวางใจได้อยู่หรือไม่  โดยค านึงถึงมนุษย์ตามที่เขาเป็น  ค านึงถึงกฎหมาย
ตามที่สามารถเป็นไปได้  ในการค้นคว้านี้  ข้าพเจ้าได้พยายามประสานสิทธิเข้ากับผลประโยชน์  
เพื่อไม่ให้ความยุติธรรมออกจากอรรถประโยชน์”๗๙   

   ในขณะเดียวกัน ซาร์ตร์กล่าวว่า “แม้ไม่มีสิ่งส าคัญที่สดุที่ท าให้เป็นสิง่ที่มันเป็นท่ีมีมาแต่
แรกในมนุษย์ ไม่มีธรรมชาติของมนุษย์ อย่างไรก็ดี มีสภาวะของมนุษย์ท่ีเป็นสากล”๘๐ 

   พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)  ได้อธิบายความหมายของเสรีภาพไว้อีกว่า  
“เสรีภาพ ในความหมายของคนท่ัวไปหมายถึงความเป็นอิสระ ไม่มีอะไรมากีดกั้นจ ากัด เสรีภาพที่
สูงขึ้นมาอีกหมายถึง ความมีสิทธิที่จะท าจะพูดได้โดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นหรือว่าพูดได้ท าได้
ภายใต้เง่ือนไขข้อก าหนด หรือความคุ้มครองของกฎหมาย พูดง่ายๆ ว่าเสรีภาพในขอบเขต 
เสรีภาพที่สูงขึ้นไปอีกเป็นเสรีภาพที่มีความหมายในทางธรรมเป็นเสรีภาพที่มีดุลยภาพหรือความ
สมดุลเกิดขึ้น กล่าวคือ มองว่าตนเองนี้มีเสรีภาพ โดยสัมพันธ์กับเสรีภาพของผู้อื่น”๘๑ . 

   จอห์น สจ๊วต มิลล์ (John Stuart mill)  ได้แบ่งการกระท าของมนุษย์ไว้ว่า “ การ
กระท าของมนุษย์แบ่งออกเป็น ๒ ชนิด คือ การกระท าที่มีผลกระทบต่อบุคคลอื่นๆ  และการ
กระท าที่มีผลจ าเพาะต่อการกระท าต่อตนคนเดียว รัฐสามารถเข้าไปควบคุมการกระท าที่มี
ผลกระทบต่อบุคคลอื่นได้”๘๒ ดังนั้นการกระท าที่มีผลต่อตนเองจึงสามารถท าได้อย่างมีเสรีภาพ  
แต่การกระท าท่ีมีผลต่อบุคคลอื่นไม่สามารถท าได้ จึงไม่มีเสรีภาพ ในทัศนะของปรัชญาธรรมชาติ
นิยม(Naturalism) จึงมีขอบเขตที่จ ากัด เพราะการกระท าของมนุษย์ทั้งไม่มีเสรีภาพและทั้งมี
เสรีภาพ 

   จากทัศนะเรื่องเสรีภาพที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญนั้นท าให้เกิดประเด็นข้อถกเถียงในเชิง
ปรัชญาว่าคนไทยมีเสรีภาพอย่างไรในรัฐธรรมนูญบ้าง และในการนี้ผู้วิจัยได้น าแนวคิดของนัก

                                           
  ๗๗ เสถียร หอมขจร รศ. และคณะ , ทฤษฎีการเมืองและจริยธรรม ๒, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๓๑, หน้า ๒๖. 
   ๗๘ Thomas Hobbes, Leviathan, part I chapter 14. อ้างใน สมภาร พรมทา, ปรัชญาสังคมและการเมือง, 
พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๙), หน้า ๕๘. 
   ๗๙ ฌอง ฌากส์ รูสโซ, สัญญาประชาคม, วิภาดา  กิตติโกวิท,  (แปล), (กรุงเทพมหานคร: ออฟเซ็ท  เพรส  
บริษัท จ ากัด, ๒๕๕๐), หน้า ๑. 
   ๘๐ สมนึก ชูวิเชียร (แปล), โสกราตีสถึงซาร์ตร,์ (นนทบุรี: เทพประทานการพิมพ์, มปป), หน้า ๕๕๑. 
   ๘๑ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), การสร้างสรรค์ประชาธิปไตย, (กรุงเทพมหานคร: สหธรรมิก จ ากัด, ๒๕๓๘ ), 
หน้า ๗–๙. 
   ๘๒ ปานทิพย์ ศุภนคร ผศ.และคณะ , ปรัชญาเบื้องต้น, พิมพ์ครั้งที่ ๑๒, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๓๑), หน้า ๒๕๘. 
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ปรัชญาบุคคลต่างๆ  น ามาวิเคราะห์ให้ทราบว่าเสรีภาพในรัฐธรรมนูญนี้มีนักปรัชญาได้ให้ทัศนะ
อย่างไรและมีความเห็นอย่างไร เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของเสรีภาพมากยิ่งขึ้นอีกทั้ง
เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติต่อประเด็นเรื่องเสรีภาพอย่างถูกต้อง 

 

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
   ๒.๑  เพื่อศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับเสรีภาพในทัศนะของนักปรัชญา 

   ๒.๒  เพื่อศึกษาเสรีภาพของคนไทยในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

   ๒.๓  เพื่อวิเคราะห์เสรีภาพของคนไทยในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

๓.ขอบเขตการวิจัย  
   การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาข้อมูลเชิงเอกสาร(Documentary Research)   ผู้วิจัยจะ
ท าการวิจัยค้นคว้าเสรีภาพในแนวคิดของนักปรัชญา ๕ คน คือ รุสโซ ฮอบส์ ล็อค ซาร์ตร์ และพระ
พรหมคุณาภรณ์(ป.อ.ปยุตฺโต) เพื่อน ามาวิเคราะห์กับเสรีภาพของคนไทยที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับพุทธศักราช ๒๕๕๐ นักปรัชญามีแนวคิดต่อเสรีภาพในรัฐธรรมนูญ
ไทยอย่างไร   

 

๔.วิธีด าเนินการวิจัย   
   การวิจัยครั้งนี้  เป็นการศึกษาวิจัยเชิงเอกสาร(Documentary Research) โดยมี
ขั้นตอนดังน้ี 

   ๑. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารปฐมภูมิ  และทุติยภูมิที่เกี่ยวข้องกับ เสรีภาพ
ของคนไทยในรัฐธรรมนูญและเสรีภาพในทัศนะของนักปรัชญา 

   ๒. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเสรีภาพในแนวคิดของนักปรัชญา 

   ๓. น าเสนอข้อวิเคราะห์ 
 

๕.สรุปผลการวิจัย 
   การศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์เสรีภาพของคนไทยในรัฐธรรมนูญไทย พ.ศ.
๒๕๕๐ ” ผู้วิจัย ต้องการศึกษาใน ๓ ประเด็นคือ ๑. แนวคิดเกี่ยวกับเสรีภาพในทัศนะของนัก
ปรัชญา เป็นอย่างไร  ๒. เสรีภาพของคนไทยในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นอย่างไร  และ๓. 
วิเคราะห์เสรีภาพของคนไทยในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นอย่างไร  

   จากการศึกษาวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 

   ประเด็นที่ ๑ แนวคิดเกี่ยวกับเสรีภาพในทัศนะของนักปรัชญา 
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   จากการศึกษาวิจัยพบว่า  รุสโซ กล่าวว่า “มนุษย์เกิดมาเสรีแต่เขาถูกพันธนาการอยู่ทั่ว
ทุกแห่งหนผู้เช่ือว่าตนเป็นนายคนอื่นกลับเป็นทาสยิ่งกว่า การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นได้...เมื่อ
ประชาชนถูกบังคับให้เชื่อฟัง เขาก็เชื่อฟัง เขาย่อมท าดีแล้ว แต่ทันทีที่เขาสามารถสลัดแอกทิ้งไปได้ 
เขาก็สลัดมันทิ้งไป เขาท าได้ดียิ่งขึ้น เพราะสิทธิ์ที่เขาใช้เพื่อเอาเสรีภาพคืนมานั้น ก็เป็นสิทธิ์
เดียวกันกับท่ีถูกใช้เพื่อแย่งมันไปจากเขาจะพูดว่าประชาชนมีสิทธิ์ที่จะเอาเสรีภาพของตนคืนมาก็
ได้ หรือจะบอกว่าไม่มีใครมีสิทธ์ิแย่งไปก็ได้เหมือนกัน”๘๓  

   รุสโซ ได้กล่าวให้เห็นถึงเสรีภาพ  ในสภาวะธรรมชาติคนเราอยู่กันโดยอิสรเสรี ต่างคน
ต่างอยู่ และอยู่กันอย่างง่ายๆ แต่เมื่อสถานการณ์บีบบังคับ พวกเขาจ าเป็นต้องมารวมตัวกัน เพื่อ
ก่อให้เกิดพลังส าหรับท าในสิ่งที่ตนปรารถนา โดยยินยอมท าความตกลงร่วมกันก่อตั้งประชาคม
ขึ้นมารักษาความปลอดภัยของตนเอง ซึ่งรวมทั้ง ชีวิต เสรีภาพ และทรัพย์สิน แต่ก็ยังคงสามารถ
เช่ือฟังตัวเองได้อยู่ รวมทั้งยังมีเสรีภาพเหมือนเดิม สิ่งนี้เรียกว่า  สัญญาประชาคม ทุ กคนจึงมี
ความผูกพันต่อกัน เมื่อใดมีการละเมิดข้อตกลงผู้ร่วมท าสัญญาก็จะกลับคืนไปอยู่ในสถานะเดิม ที่มี
สิทธิและเสรีภาพ ในสภาวะธรรมชาติ ไม่มีหน้าท่ีตามสัญญานั้นอีกต่อไป๘๔ และรุสโซได้อธิบายถึง
ความสูญหายไปของเสรีภาพธรรมชาติว่า เมื่อมนุษยชาติสร้างความไม่เสมอภาคขึ้น ทันใดนั้น
เสรีภาพธรรมชาติสูญหายไปเสรีภาพและความเสมอภาคย่อมเป็นสิ่งคู่กันโดยจ าเป็น ดังนั้นเมื่อ
มนุษย์มีเสรีภาพย่อมหมายความว่า มนุษย์มีความเสมอภาคกันด้วย ในทางตรงกันข้ามถ้ามนุษย์
ขาดเสรีภาพก็ย่อมหมายความว่า ความเสมอภาคได้สูญเสียไปด้วยโดยจ าเป็น๘๕ 

   ฮอบส์เห็นว่า จุดเริ่มต้นของทุกสิ่งคือ การเคลื่อนไหว มนุษย์เป็นเครื่องจักรกลอย่าง
หนึ่ง การเคลื่อนไหวท าให้เกิดความรู้สึก ท าให้เกิดความอยากหรือความปรารถนา ความรังเกียจ
เดียดฉันท์หรือความเกลียดชังก็คือ “จุดเริ่มต้นเล็กๆ ของการเคลื่อนไหว” หรืออีกนัยหนึ่ง 
จุดเริ่มต้นของความพยายามที่จะเข้าไปหาบางสิ่งบางอ่างหรือถอยออกมาจากบางสิ่งบางอย่าง 
จุดหมายของความอยากหรือความปรารถนาเป็นสิ่งดี จุดหมายของความรังเกียจเดียดฉันท์หรือ
ของความเกลียดชังเป็นสิ่งเลว ไม่มีอะไรดีหรือเลวในตัวของมันเอง๘๖ 

   เสรีภาพในทัศนะของฮอบส์คือการที่คนทุกคนสามารถที่จะท าอะไรได้ทั้งนั้นตามที่เขา
ต้องการ ที่ฮอบส์กล่าวเช่นนี้เขาหมายเอาเสรีภาพตามธรรมชาติในภาวะไร้ระเบียบ ไร้สังคม
การเมือง กล่าวให้ง่ายเข้าใจก็คือ ฮอบส์ถือว่า คนเรานั้นถ้าอยู่ในภาวะที่ไร้กฎกติกาย่อมมีเสรีภาพ
ที่จะท าอะไรก็ได้ตามที่ต้องการ๘๗ 

   เสรีภาพของล็อคเป็นเสรีภาพที่ “มนุษย์ซึ่งอิสรเสรีและเสมอภาคกันโดยธรรมชาติ ไม่
อาจจะยอมให้ถูกฉุดกระชากออกจากสภาวะนี้”๘๘  เสรีภาพตามนิยามความหมายที่ล็อคต้องการ
ช้ีให้เห็นจึงเป็นสิ่งที่มนุษย์มีอยู่ในตนเอง แม้จ าเป็นต้องอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นใดก็ตาม มนุษย์ยังมี
                                           
   ๘๓ วิภาดา กิตติโกวิท (แปล),  สัญญาประชาคม, หน้า ๓. 
  ๘๔ ทินพันธุ์ นาคะตะ,ดร.ศ, นักคิดผู้ยิ่งใหญ่ของโลก ปรัชญาและทฤษฏีการเมือง, (กรุงเทพมหานคร: สหาย
บล็อกและการพิมพ์ จ ากัด, ๒๕๔๑), หน้า ๗๙. 
   ๘๕ สถิต วงศ์สวรรค์.,รศ, ปรัชญาเบื้องต้น, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร: อักษรพิทยา, ๒๕๔๓), หน้า ๒๓๙. 
   ๘๖  พงศ์เพ็ญ ศกุนตาภัย.,ศ.พิเศษ, ทฤษฎีการเมืองยุคใหม่, (กรุงเทพมหานคร: พิมพ์อักษร, ๒๕๓๖), หน้า ๓๗. 
   ๘๗ สมภาร พรมทา, ปรัชญาสังคมและการเมือง, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
,๒๕๓๙), หน้า ๕๙. 
   ๘๘ พงศ์เพ็ญ ศกุนตาภัย.,ศ.พิเศษ, ทฤษฎีการเมืองยุคใหม่, หน้า ๕๑. 
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อิสรเสรีและความเสมอภาคเช่นเดียวกันไม่มีใครจะมีอภิสิทธิ์ชนเหนือบุคคลอื่นมากกว่ากันเมื่ออยู่
ในสภาวะธรรมชาติ  

   ล็อคกล่าวว่า มนุษย์ซึ่งอิสรเสรีและเสมอภาคกันโดยธรรมชาติ ไม่อาจจะยอมให้ถูกฉุด
กระชากออกจากสภาวะนี้ และถูกบังคับให้อยู่ใต้อ านาจการเมืองของผู้อื่นโดยปราศจากความ
ยินยอมของเขาเอง และโดยความยินยอมนี้ มนุษย์สามารถท าความตกลงกับมนุษย์อื่นในการที่จะ
เข้ามาอยู่ร่วมกันและรวมกันเป็นสังคมเพื่อการด ารงอยู่ของพวกเขากันเอง เพื่อความปลอดภัยของ
กันและกัน เพ่ือความสงบสุขแห่งชีวิตของพวกเขา เพื่อการเสวยสุขอย่างสันติจากสิ่งท่ีเป็นของพวก
เขาเอง และเพื่อใหร้อดพ้นได้ดียิ่งขึ้นจากการรุกรานของผู้ที่ต้องการก่อกวนและท าร้ายพวกเขา๘๙ 

   ซาร์ตร์ ได้กล่าวถึงเสรีภาพไว้ว่า เสรีภาพไม่ได้หมายถึง สัมฤทธิ์ผลในการตัดสินใจเลือก 
นั่นคือ เสรีภาพท่ีแท้จริงของมนุษย์ที่มนุษย์จะได้เลือกได้เพราะลักษณะที่เป็นแก่นของมนุษย์ก็คือ 
เสรีภาพที่จะตัดสินใจเลือกหรือจะท าอะไร มนุษย์สามารถที่จะเลือกหรือตัดสินใจอะไรก็ได้ แต่
มนุษย์ไม่สามารถแยกเลิกเสรีภาพได้ ด้วยเหตุนี้ มนุษย์จึงมีเอกลักษณ์อย่างหนึ่งติดตัวมา และไม่
สามารถสลัดออกได้ เพราะมนุษย์ถูกสาปให้มีเสรีภาพ๙๐  

   พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺ โต)  ได้อธิบายความหมายของเสรีภาพไว้อีกว่า  
“เสรีภาพ ในความหมายของคนท่ัวไปหมายถึงความเป็นอิสระ ไม่มีอะไรมากีดกั้นจ ากัด เสรีภาพที่
สูงขึ้นมาอีกหมายถึง ความมีสิทธิที่จะท าจะพูดได้โดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นหรือว่าพูดได้ท าได้
ภายใต้เง่ือนไขข้อก าหนด หรือความคุ้มครองของกฎหมาย พูดง่ายๆ ว่าเสรีภาพในขอบเขต 
เสรีภาพที่สูงขึ้นไปอีกเป็นเสรีภาพที่มีความหมายในทางธรรมเป็นเสรีภาพที่มีดุลยภาพหรือความ
สมดุลเกิดขึ้น กล่าวคือ มองว่าตนเองนี้มีเสรีภาพ โดยสัมพันธ์กับเสรีภาพของผู้อื่น”๙๑ สามารถ
สรุปผลได้ ๒ ประการคือ 

  ๑. เสรีภาพช่วยให้มนุษย์ตัดสินใจเลือกด้วยตนเอง เป็นในสิ่งที่ตนเองต้องการ 
และรับผลอันเกิดจากการกระท าแห่งตน คือ ไม่ว่าตนจะท าอะไรก็แล้วแต่ย่อมมีสิทธิเสรีภาพเต็ม
เปี่ยมในการตัดสินใจและท า เพราะจะสังเกตเห็นว่า บุคคลที่มีอิสรเสรีย่อมสร้างสรรค์ สร้างชีวิต
ของตน และท าให้สังคมน่าอยู่อย่างไม่แห้งแล้งจนเกินไป ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ หรือแม้แต่ทัศนะ
ทางด้านปรัชญา เป็นต้น ก็ย่อมเกิดจากการได้รบัอิสรเสรใีนการแสดงออกมาของบุคคลที่มีเสรีภาพ
ทั้งสิ้น วัฒนธรรมของการมีเสรีภาพจึงเป็นสิ่งที่มีค่าไม่เพียงเป็นประโยชน์ของตนเท่านั้น แต่ยังเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วย จึงอาจกล่าวได้ว่า เสรีภาพดังกล่าวนี้เป็นเสรีภาพภายใน เรียกได้ว่าเป็น
เสรีภาพเชิงอัตวิสัย  

    ๒. เสรีภาพอันเกิดจากสิ่งแวดล้อมภายนอกผลักดัน ท าให้ต้องมีเสรีภาพ กล่าว
ได้ว่า เสรีภาพดังกล่าวนี้เป็นเสรีภาพภายนอก เรียกได้ว่าเป็นเสรีภาพเชิงปรวิสัย ที่จะส่งผลให้
บุคคลต้องรู้จักใช้ความเป็นมนุษย์ที่ต้องมีเสรีภาพ ซึ่งบุคคลเมื่ออยู่ภายใต้อะไรนานๆ ย่อมคิดว่า
ตนเองนั้นคิด ด าเนินชีวิตอยู่อย่างอิสรเสรี แต่แท้ที่จริงแล้วตนเองมิได้ด าเนินชีวิต และคิดอยู่บน

                                           
   ๘๙ เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๕๑-๕๓. 
   ๙๐ พระเมธีธรรมาภรณ์(ประยูร ธมฺมจิตฺโ), เปรียบเทียบแนวคิดพุทธทาส-ซาร์ตร์, (กรุงเทพมหานคร: ศยาม, 
๒๕๔๖), หน้า ๒๐. 
   ๙๑  พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), การสร้างสรรค์ประชาธิปไตย, (กรุงเทพมหานคร: สหธรรมิก จ ากัด, ๒๕๓๘ 
), หน้า ๗–๙. 



-๖๗- 
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลยัสงฆ์นครสวรรค์  ปีที่ ๓ ฉบับที่  ๒ พฤษภาคม-มิถุนายน  ๒๕๕๘ 

 

พื้นฐานของความเป็นมนุษย์ที่มีเสรีภาพจริงๆ ดังนั้น สภาวะแวดล้อมภายนอกที่ เข้ามากระตุ้นใน
เกิดการเปลี่ยนแปลงย่อมท าให้เกิดการเรียนรู้ที่จะคิดและปรับความคิด การตั้งค าถามเพื่อด าเนิน
ชีวิตต่อไปได้  

    เสรีภาพในเชิงปรวิสัยเป็นเสรีภาพที่เกิดจากการให้ค่าหรือความหมายจากสิ่งอื่น ผู้อื่น
ก าหนดขึ้นมาว่า มีความหมายเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อมนุษย์ซึ่งแตกต่างจากการที่เสรีภาพมีค่าหรือ
ความหมายในตนเองที่ติดต่อมากับมนุษย์ที่เรียกว่า เสรีภาพเชิงอัตวิสัย ที่ไม่มีใครสามารถเอาไปได้ 

             ประเด็นที่ ๒ เสรีภาพของคนไทยในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

    จากการศึกษาวิจัยพบว่า  

    เสรีภาพของประชาชนที่ ได้รับการรับรองและคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยอาจแยกออกได้กล่าวคือ การอยู่อาศัยและครอบครองเคหสถาน การสื่อสารถึง
กัน  การถือศาสนา นิกายของศาสนา หรือลัทธินิยมในทางศาสนา รวมทั้ง การปฏิบัติตาม ศาสน
บัญญัติหรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเช่ือของตน  การแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การ
พิมพ์การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น  การเสนอข่าวและการแสดงความคิดเห็น  
เสรีภาพ “ทางวิชาการ” รวมทั้งการศึกษาอบรม การเรียนการสอนการวิจัย และการเผยแพร่
งานวิจัยตามหลักวิชาการ  การชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ  การรวมตัวกัน เป็นสมาคม 
สหภาพ สหพันธ์ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรองค์การเอกชน หรือหมู่คณะอื่น การรวมกันจัดตั้งเป็น
พรรคการเมือง การประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพ และการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม 
รัฐธรรมนูญ๙๒ ที่ได้กล่าวถึงประเด็นเรื่องเสรีภาพคือ   

   เสรีภาพส่วนบุคคล มาตรา ๓๒  บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย  
มาตรา ๓๓  บุคคลย่อมมีเสรีภาพในเคหสถาน  มาตรา ๓๔  บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการเดินทาง
และมีเสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยู่ภายในราชอาณาจักร  , มาตรา ๓๖  บุคคลย่อมมีเสรีภาพใน
การสื่อสารถึงกันโดยทางท่ีชอบด้วยกฎหมาย,มาตรา ๓๗  บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการถือ
ศาสนา นิกายของศาสนา หรือลัทธินิยมในทางศาสนา และย่อมมีเสรีภาพในการปฏิบัติตามศาสน
ธรรม ศาสนบัญญัติ หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเช่ือถือของตน เมื่อไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าที่ของ
พลเมืองและไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

   เสรีภาพในการประกอบอาชีพ มาตรา ๔๓  บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการประกอบ
กิจการหรือประกอบอาชีพและการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม 

   เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน มาตรา ๔๕  บุคคลย่อม
มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อ
ความหมายโดยวิธีอื่น   มาตรา ๔๖  พนักงานหรือลูกจ้างของเอกชนที่ประกอบกิจการ
หนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ หรือสื่อมวลชนอื่น ย่อมมีเสรีภาพในการเสนอข่าว
และแสดงความคิดเห็นภายใต้ข้อจ ากัดตามรัฐธรรมนูญ โดยไม่ตกอยู่ภายใต้อาณัติของหน่วย
ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าของกิจการนั้น แต่ต้องไม่ขัดต่อจริยธรรมแห่งการ

                                           
   ๙๒ http://www.nan.go.th/nan056/Data_2/file3[1].pdfัสืบค้นวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗ 

http://www.nan.go.th/nan056/Data_2/file3%5b1%5d.pdf%20สืบค้น


-๖๘- 
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลยัสงฆ์นครสวรรค์  ปีที่ ๓ ฉบับที่  ๒ พฤษภาคม-มิถุนายน  ๒๕๕๘ 

 

ประกอบวิชาชีพ และมีสิทธิจัดตั้งองค์กรเพื่อปกปูองสิทธิ เสรีภาพและความเป็นธรรม รวมทั้งมี
กลไกควบคุมกันเองขององค์กรวิชาชีพ 

   มาตรา ๔๗  คลื่นความถี่ท่ีใช้ในการส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคม
เป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะ 

   มาตรา ๔๘  ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองจะเป็นเจ้าของกิจการหรือถือหุ้นในกิจการ
หนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ หรือโทรคมนาคม มิได้ ไม่ว่าในนามของตนเองหรือ
ให้ผู้อื่นเป็นเจ้าของกิจการหรือถือหุ้นแทน หรือจะด าเนินการโดยวิธีการอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อมที่สามารถบริหารกิจการดังกล่าวได้ในท านองเดียวกับการเป็นเจ้าของกิจการหรือถือหุ้นใน
กิจการดังกล่าว 

   เสรีภาพในการศึกษา  มาตรา ๕๐  บุคคลย่อมมีเสรีภาพในทางวิชาการ 

   เสรีภาพในการชุมนุมและการสมาคม  มาตรา ๖๓  บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุม
โดยสงบและปราศจากอาวุธ  มาตรา ๖๔  บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม สหภาพ 
สหพันธ์ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร องค์การเอกชน องค์การพัฒนาเอกชน หรือหมู่คณะอื่น  มาตรา 
๖๕  บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งพรรคการเมืองเพื่อสร้างเจตนารมณ์ทางการเมือง
ของประชาชนและเพื่อด าเนินกิจกรรมในทางการเมืองให้เป็นไปตามเจตนารมณ์นั้นตามวิถีทางการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
นี ้

   ประเด็นที่ ๓ วิเคราะห์เสรีภาพของคนไทยในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

   แนวคิดเสรีภาพของรุสโซ มนุษย์ไม่ได้มีเสรีภาพอย่างแท้จริง โดยเฉพาะการที่มนุษย์
ต้องมาอยู่ร่วมกันก็จ าเป็นต้องยกเสรีภาพของตนบางส่วนให้กับรัฐ  แม้รุสโซจะเห็นว่า มนุษย์มี
เสรีภาพโดยธรรมชาติ แต่เสรีภาพที่แท้จริงของมนุษย์ มีสิ่งที่ตนต้องปฏิบัติตามเพราะด้วยการที่มี
บัญญัติถึงเสรีภาพของมนุษย์ไว้ภายใต้รัฐธรรมนูญ การมีเสรีภาพก็เป็นการแสดงว่ามีเสรีภาพอยู่ใต้
รัฐธรรมนูญ ไม่เว้นแม้แต่การนับถือศาสนาก็เป็นไปตามตัวบทรัฐธรรมนูญ มนุษย์จึงยังต้องโดน
พันธนาการอยู่ตลอดเวลา เสรีภาพจึงเป็นสิ่งที่ตนมีอยู่ก็จริงแต่ก็ต้องโดนแย่งชิงไป 

   แนวคิดเสรีภาพของฮอบส์  แม้โดยธรรมชาติมนุษย์จะเห็นแก่ตัว ไม่ว่าจะท าอะไรก็ย่อม
ที่ท าไปเพื่อตนเองก่อนก็ตามแต่เมื่อมาอยู่ในรัฐก็จ าเป็นต้องปฏิบัตตินไปตามที่รฐัธรรมนูญก าหนดก็
เพื่อให้ตนเองได้รับประโยชน์มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชีวิตตนเองก็เพื่อไม่ให้ใครมาท าร้าย
ตนเองหรือเบียดเบียนตนเอง ทั้งในการอยู่ในบ้านของตนการจะไปไหนมาไหนการพูดคุยหรือการ
สื่อสารใดๆ ก็ตาม หรือแม้แต่ความเช่ือของตน การยินยอมให้อ านาจของตนก็เพื่อให้ตนเองนั้น
ได้รับประโยชน์ วิถีทางของกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญเป็นประโยชน์ประการหนึ่งที่ไม่เพียงเป็น
วิถีทางแห่งประโยชน์ส่วนตนประการหนึ่งเท่านั้นแต่ยังเป็นการประกันหลักแห่งความมีเสรีภาพใน
การท าให้คนอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขได้ 

   แนวคิดเสรีภาพของล๊อค มนุษย์เกิดมาพร้อมกับเสรีภาพของตนแต่เสรีภาพดังกล่าวนั้น
มนุษย์อยูภ่ายใต้เงื่อนไข ท่ีล็อค ไว้ ๓ ประเภท คือ กฎของพระเจ้าหรือกฎเทวะ กฎหมาย และกฎ
จารีตประเพณีของสังคม ล็อคเห็นว่า มนุษย์แต่ละคนในสภาวะธรรมชาติมีสิทธิสมบูรณ์ในการเป็น
เจ้าของชีวิต เสรีภาพ และทรัพย์สินของเขา มนุษย์แต่ละคนจึงมาตกลงกันท าความยินยอมก่อตั้ง
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สังคมการเมืองและรัฐบาลขึ้น และจุดหมายของรัฐจึงเป็นไปเพื่อ การปกปูองร่วมกันแก่ชีวิต 
เสรีภาพและทรัพย์สิน ของทุกคนท่ีท าสัญญากัน 

   แนวคิดเสรีภาพของซาร์ตร์ มนุษย์มีเสรีภาพอย่างสมบูรณ์ เสรีภาพเป็นสิ่งที่ติดตัว
มนุษย์ก่อนการมีอยู่ของสิ่งอื่นๆ ในทัศนะของซาร์ตร์ มนุษย์เป็นอยู่โดยการเลือกของตนเอง ไม่มีสิ่ง
ใดมาบังคับมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นสิ่งท่ีมาจากภายนอกหรือภายในตัวมนุษย์  กฎหมายก็ไม่สามารถมา
บังคับมนุษย์ได้ในทัศนะของซาร์ตร์ เว้นเสียแต่เขายอมให้กฎหมายหรือรัฐธรรมนูญบังคับเขานั่นก็
เป็นเสรีภาพอย่างหนึ่งที่เลือกที่จะให้กฎหมายได้บังคับเขา ไม่มีกรณีใดๆ ทั้งสิ้นในทัศนะของซาร์ตร์
ที่มนุษย์ไม่ได้ใช้เสรีภาพไม่ว่าจะต่อชีวิต การมีใช้เสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยู่ภายในราชอาณาจักร 
ในการสื่อสารถึงกัน หรือแม้แต่ศาสนา ก็เป็นสิ่งที่ขึ้นอยู่กับแต่ละคนในการเลือกว่าเขาจะตัดสินใจ
เลือกอะไร และจะแบบใดแม้จะขัดต่อสิ่งท่ีเขาเช่ือและได้ปฏิบัติกันก็ตาม หรืออาจจะเป็นปฏิปักษ์
ต่อหน้าท่ีของพลเมืองและเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนก็ตาม 
และผลที่ตามมาตัวของผู้เลือกนั่นก็ย่อมจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในสิ่งท่ีตนเองเลือกนั้นด้วย 

   แนวคิดเสรีภาพของพระพรหมคุณาภรณ(์ป.อ.ปยุตฺโต) เสรีภาพน้ันหากท าไปด้วยตณัหา
ย่อมท าให้ได้รับแต่สิ่งที่ไม่ดีได้ เสรีภาพจึงต้องพัฒนาไปจนกระทั่งบรรลุถึงอิสรภาพระดับสูงที่
เรียกว่า บรรลุนิพพาน  พระพรหมคุณาภรณ์ ได้กล่าวถึง เสรีภาพในการปกครองว่ามี ๓ ระดับ คือ 
๑.เสรีภาพระดับต่ า หมายถึง เสรีภาพท่ีบุคคลพึงจะกระท าการสิ่งใดๆ ก็ได้ตามความต้องการของ
แต่ละบุคคล ซึ่งเสรีภาพนั้นเป็นอิสระในการเลือก ที่จะตัดสินใจ ๒. เสรีภาพระดับกลาง หมายถึง 
เป็นเสรีภาพที่จะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาด้วยเหตุผล ถึงความผิด ชอบ ช่ัว ดี คือ ไม่
เบียดเบียนตนเอง และไม่เบียดเบียนผู้อื่น และ๓. เสรีภาพระดับสูง หมายถึง ความเป็นไท คือ พ้น
จากความเป็นทาสอยู่เหนือกิเลสตัณหาทั้งปวง เป็นภาวะที่หลุดพ้น คือ เสรีภาพของบุคคลที่บรรลุ
นิพพาน  

   สรุป 

   จากการศึกษาเกี่ยวกับเสรีภาพของคนไทยในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ พบว่า ประเทศ
ไทยนับตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมขุ เมื่อวันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ เป็นต้นมา ได้มี
การประกาศใช้รัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศหลายฉบับ เริ่มตั้งแต่
พระราชบัญญัติธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ ซึ่งเป็นฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันด้วย 
ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญรวม ๑๘ ฉบับ ในเวลา ๗๕ ปี เฉลี่ยแล้วรัฐธรรมนูญไทยเปลี่ยนทุก ๔ ปี  
สาระส าคัญในแต่ละหมวดของรัฐธรรมนูญ มี ๑๕ หมวด  ๑ บทเฉพาะกาล 

   จากการศึกษาแนวคิดเสรีภาพของนักปรัชญาที่มีต่อเสรีภาพของคนไทยในรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ผู้วิจัยเห็นว่า โดยภาพรวมจะคล้ายคลึงกันคือ ฮอบส์ รุสโซ ล็อค ซาร์ตร์และ    พระ
พรหมคุณาภรณ์ว่า มนุษย์ทุกคนต้องการเสรีภาพในการด ารงอยู่ด้วยการตัดสินใจเลือกด้วยตนเอง 
คือ มนุษย์ทุกคนต้องการเป็นนายของตนเอง แต่เมื่อมาอยู่ในสังคมร่วมกันก็จ าเป็นต้องเคารพ 
กฎหมาย หรือกติกาบางอย่างของสังคมที่ตนเองอยู่ร่วมกันก็เพื่อให้ตนเองอยู่ได้ และผู้อื่นก็อยู่ได้
ด้วย ในรัฐธรรมนูญสิ่งที่บัญญัติส่วนใหญ่จะมีความสอดคล้องกับแนวคิดของนักปรัชญาอยู่แล้ว
เพราะนักปรัชญา คือ ฮอบส์ รุสโซ ล็อค จะเป็นที่มาของแนวคิดเสรีนิยมประชาธิปไตย แต่ซาร์ตร์ 
เป็นนักวรรณกรรมหรือนักปรัชญาอัตถิภาวนิยมที่โดดเด่นในแนวคิดทางด้านเสรีภาพ ซึ่งก็ได้
สะท้อนให้เห็นได้ร่วมกันในการศึกษารัฐธรรมนูญ ส่วนของพระพรหมคุณาภรณ์ ก็มีแนวคิด
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ทางด้านพระพุทธศาสนาที่น ามาใช้อธิบายให้เห็นได้ถึงเสรีภาพว่าจะสามารถพัฒนาส่งเสริมให้ดี
ยิ่งข้ึนไปได้ คือ ต้องเข้าใจถึงกฎของความจริงและกฎเกณฑ์ที่สังคมยอมรับร่วมกัน  

 

๖.ข้อเสนอแนะ 
   ๑) ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย  

   จากการศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเสรีภาพของนักปรัชญาที่มีต่อเสรีภาพของคนไทยภายใต้
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐  ท าให้เห็นได้ว่า เสรีภาพเป็นสิ่งจ าเป็นต่อมนุษย์ทุกคนในการด าเนินชีวิต 
หากปราศจากเสรีภาพการด าเนินชีวิตของคนก็ท าให้ไม่สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข ซึ่ง
นักปรัชญาทุกคนก็เห็นร่วมกันว่า เสรีภาพเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนแสวงหาและยอมรับร่วมกันว่า
เสรีภาพท าใหค้นเป็นคนท่ีสมบูรณ์ 

   ๒) ข้อเสนอแนะเพ่ือการท าวิจัยคร้ังต่อไป  

   จากการศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเสรีภาพของนักปรัชญาที่มีต่อเสรีภาพของคนไทยภายใต้
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ ผู้วิจัยเห็นว่าสามารถท าวิจัยต่อไปได้อีกหลายประเด็นหรืออีกหลายเรื่อง 
เช่น  

    ๑. ศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบเสรีภาพกับความรับผิดชอบในทัศนะนัก
ปรัชญากับพุทธปรัชญา 

    ๒. ศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบเสรีภาพกับความรับผิดชอบในทัศนะนัก
ปรัชญากับทัศนะของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) 

    ๓. ศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบเสรีภาพกับอุดมการณ์ของรัฐในทัศนะนัก
ปรัชญากับพุทธปรัชญา  

    ๔. ศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบเสรีภาพกับอุดมการณ์ของรัฐในทัศนะนัก
ปรัชญากับทัศนะของพระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ.ปยุตฺโต) เป็นต้น 
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บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนพื้นที่  
อ าเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี  

THE SANGHA ROLE FOR QUALITY OF LIFE DEVELOPMENT IN COMMUNITY  
AT HUAIKHOT DISTRICT, UTHAITHANEE PROVINC 

 
พระอธิการเชือน เขมธมโฺม (แย้มหนองเต่า) 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ๓ ข้อ คือ ๑) เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของ
ประชาชนที่มีต่อบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน ๒) เพื่อเปรียบเทียบ
ระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน 
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ๓) เพื่อเสนอแนะบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ชุมชน ด าเนินการวิจัยโดยวิธีวิจัยเชิงส ารวจ(Survey Research) กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นประชาชน
ในอ าเภอห้วยคต  จังหวัดอุทัยธานี จ านวน ๓๓๖ คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที 
(t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way analysis of variance) และ
ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชพเฟุ (Scheffe) 
   ผลการวิจัย พบว่า   
 ๑.บทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนกรณีศึกษาคณะสงฆ์ อ าเภอ
ห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ทั้ง ๓ ด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๐, S.D. 
=0.504) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านการให้ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตตามหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาและการด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๘, S.D. =0.623) ส่วนในด้านด้านการเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องการเป็น
พระสงฆ์นักพัฒนาและใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมา
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินกิจการต่างๆของวัด อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๔, S.D. 
=0.509) และด้านการสนับสนุน ส่งเสริม ประสานงานจากภาคส่วนต่างๆเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๘, S.D. =0.564) 
 ๒.บทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนกรณีศึกษาคณะสงฆ์ อ าเภอ
ห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ที่แตกต่างกันมี
ความคิดเห็นต่อบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนกรณีศึกษาคณะสงฆ์ อ าเภอ
ห้วยคต จังหวัดอุทัยธาน ีแตกต่างกัน ซึ่งยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว้  
 ๓. ปัญหาส่วนใหญ่ของบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน
กรณีศึกษาคณะสงฆ์อ าเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานีคือปัญหาการนโยบายการท างานขาดแผนงาน
การจัดการที่ดีเหมาะสมกับงานและการกระจายงานการอนุเคราะห์ส่งเสริมในบทบาทพระสงฆ์ใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนกรณีศึกษาคณะสงฆ์อ าเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานีทั้ง ๓ ด้าน 
คือด้านการให้ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและการด ารงชีวิต
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องการเป็นพระสงฆ์นักพัฒนาและใช้
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินกิจการ
ต่างๆของวัด  และด้านการสนับสนุน ส่งเสริม ประสานงานจากภาคส่วนต่างๆเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชนให้แก่ชุมชนไม่ทั่วถึงครอบคลุมทุกพื้นที่ และประกอบกับการท างานต่างวัดต่างท า
ขาดความร่วมมือกันท างาน ท าให้การท างานไปคนละทิศไม่สอดคล้องกันท าให้งานบทบาท
พระสงฆ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนกรณีศึกษาคณะสงฆ์อ าเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
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ไม่ก้าวหน้า ตลอดจนขาดบุคลากรที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการท างานและรองรับการ
ปฏิบัติงานในอนาคตเป็นจ านวนมาก 
  

ABSTRACT 
 The objectives of this study were 1) to study the people’s opinion 
level of the sankha roles for quality of live in community.  2) to compare to study 
the people’s opinion level of the sankha roles for quality of live in community by 
personnel factor and 3) to suggestion for the sankha roles for quality of live in 
community. The research used theSurvey Researchto study samples consisting of 
336 persons who lives  inHuaykot district , U-thaithanee province.Data was 
collected using a questionnaire. Data analysis used the following statistics: 
percentage, average, standard deviation , t-test ,One way analysis of variance 
andLeast Significant Difference: LSD. 

The research findings were as follows: 
1. The sankha roles for quality of live in community : case study the 

sangha in Huaykot district , U-thaithanee province. All three aspects were in high 
level( X = 4.00 , S.D. =0.504 ). To consider by aspect found that the share 
knowledge about the living according to Buddhist way and Sufficiency economy 
were in high level ( X = 3.98 , S.D. =0.623 ). The role model for the sangha who 
was a developer that apply Sufficiency economy used for the procedure in the 
temple were in high level ( X = 4.04 , S.D. =0.509 ) and the supporter and 
promoter from government to quality of people life were in high level ( X = 3.98 , 
S.D. =0.564 ). 

2. The sankha roles for quality of live in community : case study the 
sangha in Huaykot district , U-thaithanee province.The research result found the 
people who had differentsex , age , education level , occupation and incomes 
had different opinion with the sankha roles for quality of live in community : case 
study the sangha in Huaykot district , U-thaithanee province. The hypothesis were 
be accepted.  

3. The problems of The sankha roles for quality of live in community : 
case study the sangha in Huaykot district , U-thaithanee province were 1) The 
policy lacks of good plan and action plan to separate jobs such as knowledge 
about the living according to Buddhist way and Sufficiency economy, the role 
model for the sangha who was a developer that apply Sufficiency economy used 
for the procedure in the temple and the supporter and promoter from 
government to quality of people life. In the same way , Each temple in Huaykot 
district , U-thaithanee province did not have the same policy in the same item 
then all temple lack unity for develop the quality of live in nearby community 
and lack for the most staffs who had quality and efficiency of future works. Then 
the suggestions for ehesankha roles for quality of live in community : case study 
the sangha in Huaykot district , U-thaithanee province should be recruited and 
selected staffs  for support this jobs , should be improved work efficiency and 
should be set same work process in the nearby temples areas. 
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๑. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

นับตั้ งแต่ อดี ตจนถึ งปั จจุบันคนไทยส่ วนใหญ่มี ความศรัทธาและนับถื อ
พระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาเป็นพ้ืนฐานและแก่นสารของขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม
ไทยท่ีคนไทยยึดถือปฏิบัติเป็นแนวทางวิถีชีวิตที่กลมกลืนเมื่อคนไทยตั้งถิ่นฐานรวมกลุ่มเป็นชุมชน
หมู่บ้านขึ้นท่ีใดจะมีวัดปรากฏในชุมชนนั้นเพื่อแสวงหาเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจเป็นการขัดเกลา
จิตใจให้มีความสงบอาศัยพระสงฆ์ให้การแนะน าสั่งสอนโดยน าหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนามา
เป็นที่พ่ึงทางจิตใจเพื่อค้นพบความจริงอันเป็นสัจธรรมในชีวิตของตนเองและยกระดับของจิตใจให้
สูงขึ้น 

หนทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นเป็นภารกิจและกระบวนการอัน
ยาวไกลและทุรกันดาร เต็มไปด้วยอุปสรรคขวากหนาม และหลุมพรางจากปัจจัยแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอก แม้จะได้เปรียบในแง่ของฐานทรัพยากร และรากฐานภูมิปัญญาอันทรงคุณค่า 
แต่สิ่งเหล่านี้ก็เอื้ออ านวยให้ได้เพียงส านึกเบื้องต้นในพื้นฐาน และทิศทางที่ก้าวเดินไปเท่านั้น ยัง
ตอ้งอาศัยอัจฉริยภาพ ปัญญา ความวิริยะอุตสาหะ และระเบียบวินัย ในการเรียนรู้สู่ปฏิบัติ เหนือ
สิ่งอื่นใดคือเอกภาพในเครือข่ายของชุมชนท้องถิ่น ในความเป็นจริงแล้วกระบวนการยืนหยัดต่อสู้
บูรณะฟื้นฟูอัตลักษณ์ และอิสรภาพของชุมชนท้องถิ่นไม่ได้เป็นเพียงเหตุการณ์หรืออุบัติการณ์ที่
เกิดขึ้นเฉพาะชุมชนหนึ่งชุมชนใดเท่านั้น หากเป็นปรากฏการณ์ในกระแสโลกอันกว้างใหญ่และ
ชุมชนท้องถิ่นไทย ก็คือ ส่วนหนึ่งของกระแสโลกท่ีว่านี้๑ 

พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติ ด้วยชนชาติไทยได้นับถือและสืบทอด
ต่อเนื่องกันมาเป็นเวลาช้านาน ขนบธรรมเนียม ประเพณี และศิลปวัฒนธรรมของชาติส่วนใหญ่มี
พื้นฐานมาจากพุทธศาสนา องค์พระมหากษัตริย์ผู้เป็นประมุขของชาติทุกๆ พระองค์ทรงเป็นพุทธ
มามกะ ทรงด ารงอยู่ในฐานะเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภก ทรงยกย่องเชิดชูพระพุทธศาสนา
ตลอดมาตั้งแต่อดีตอันยาวนานจนถึงปัจจุบัน๒ ท าให้วิถีชีวิตของคนไทยมีความเช่ือเกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนาสืบทอดต่อๆ มา ดังจะเห็นได้ว่าพระพุทธศาสนาได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับสังคมไทยใน
ทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านศิลปกรรม ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการเมืองการ
ปกครอง เมื่อสังคมรวมกันเป็นปึกแผ่นและอาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่มชน ในการ ปกครอง
พระพุทธศาสนาย่อมจะน าความผาสุกมาให้ชุมชน ด้านการศึกษา พระพุทธศาสนายังมีการให้
การศึกษากับบุคคลทุกกลุ่มในสังคม เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพของบุคคล ดังจะเห็นจากกลุ่ม
พระสงฆ์ซึ่งเป็นสาวกของพระพุทธองค์จะมีการเล่าเรียนหลักค าสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อน าไป
ปฏิบัติและสอนสาวกให้สืบทอดต่อไป ด้านเศรษฐกิจพระพุทธศาสนาได้ดูแลทางเศรษฐกิจใน
ลักษณะที่พออยู่พอกิน ไม่ให้เป็นสังคมที่เอารัดเอาเปรยีบ การบริโภคแต่พอจ าเป็นในการด ารงชีวิต 
ด้านศิลปกรรม พระพุทธศาสนาเป็นศูนย์กลางของศิลปชุมชน มีประติมากรรม จิตรกรรม 
สถาปัตยกรรม ท่ีเกี่ยวเนื่องในพระพุทธศาสนาปรากฏให้เห็นจนถึงปัจจุบัน๓ 

                                           
๑เสน่ห์ จามริก, “ชุมชนไทยภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์”, ใน ชุมชนไทยท่ามกลางกระแสการ 

เปลี่ยนแปลง, รวบรวมโดย ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, กรุงเทพมหานคร : ส านักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย, ๒๕๔๓: ๑๒. 

๒พิทูร มลิวัลย์ และไสว มาลาทอง, ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา , กรุงเทพมหานคร :  
โรงพิมพ์กรมศาสนา, ๒๕๓๓, หน้า ๑. 

๓สมเด็จพระธีรญาณมุนี (ธีร์ปุณฺณโก), สมเด็จฯ คิด-เขียน-พูด-เทศน์, กรุงเทพมหานคร : เจริญรัฐ
การพิมพ์, ๒๕๒๗, หน้า ๒๗. 
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วัดในประเทศไทยประมาณ ๓๐,๖๗๘ วัด และพระสงฆ์สามเณรประมาณ ๓ แสน
กว่ารูป๔ ผู้อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน ความศรัทธาในพระสงฆ์ที่ชาวบ้านมอบความไว้วางใจให้ ท าให้
พระสงฆ์เข้าใจและรับรู้ปัญหาต่างๆ ของประชาชนได้เป็นอย่างดี …โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชนบทวัด
และพระสงฆ์เป็นศูนย์รวมทางด้านจิตใจ ศีลธรรมและพฤติกรรมต่างๆ ของประชาชนทั้งทางสังคม 
วัฒนธรรมและศาสนา วัดและพระสงฆ์เป็นผู้น าเอาพุทธธรรมมาอบรมสั่งสอนประชาชนให้มีความ
เข้าใจในการประพฤติปฏิบัติเพื่อการด าเนินชีวิตด้วยความสุขและยุติธรรม๕ 

พระสงฆ์มีบทบาทเป็นอย่างมากส าหรับชุมชนแบบชนบท และหากรู้จักด าเนินการ 
ให้ดี พระสงฆ์นั่นเองจะเป็นผู้ที่สามารถน าชุมชนไปสู่ความเจริญได้โดยวิถีทางที่เหมาะสม และมี
หลักเกณฑ์ เพราะความสัมพันธ์ระหว่างพระสงฆ์กับชาวบ้านยังอยู่ในสภาพที่ดี และความสัมพันธ์แบบ
นี้มีลักษณะพิเศษจ าเพาะคือ พระสงฆ์เป็นผู้เข้าถึงประชาชนอย่างแท้จริง ชาวบ้านให้ความเคารพนับ
ถือและเช่ือฟังพระ โดยความเคารพนับถือและการเช่ือฟังนี้เกิดจากความเลื่อมใสศรัทธาไม่ได้เกิดจาก
ความเกรงกลัวอ านาจ การกระท าจึงเป็นไปด้วยความเต็มใจและเต็มก าลัง ได้ผลส าเร็จของงานพร้อมทั้ง
ผลทางจิตใจของผู้ท างานด้วย๖ 

พระสงฆ์ผู้ท าหน้าที่บริหารหมู่คณะเป็นหัวหน้าสงฆ์ในวัด ปกครองดูแลแนะน าสั่ง
สอนอบรมพระภิกษุ สามเณรและคฤหัสถ์ที่มีอยู่หรืออาศัยอยู่ในวัด และอ านวยการภารกิจทุก
อย่างเกี่ยวกับวัดรวมทั้งปริชนรอบวัด ก็คือเจ้าอาวาส๗ ตามความแห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์
พ.ศ.๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ บัญญัติไว้ว่า วัด
หนึ่งให้มีเจ้าอาวาสรูปหนึ่ง ในมาตรา ๓๑ วรรค ๓ บัญญัติไว้ว่า ให้เจ้าอาวาสเป็นผู้แทนของวัดใน
กิจการทั่วไป และในมาตรา ๓๗(๓) บัญญัติให้เจ้าอาวาสมีหน้าท่ีเป็นธุระในการศึกษาอบรมและสั่ง
สอนพระธรรมวินัยแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์เป็นการขยายความอนุโลมตามพระพุทธด ารัสว่า “จรถ
ภิกฺขเว จาริก  พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปายอตฺถายหิตาย สุขาย เทวมนุสฺสาน ”๘แปล
ความว่า ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงจาริกไป เพื่อประโยชน์สุขแก่ชนจ านวนมาก เพื่ออนุเคราะห์
ชาวโลก เพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์ 

ดังนั้น “พระสงฆ์จึงเป็นผู้มีบทบาทส าคัญและมีความสัมพันธ์อย่างแนบแน่นต่อ
ชุมชนและสังคมนอกจากนั้นพระสงฆ์ยังเป็นผู้น าเอาหลักพุทธธรรมค าสั่งสอนมาอบรมประชาชน
เพื่อไปสู่การประพฤติปฏิบัติในการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข๙และพื้นฐานของคนไทยส่วนใหญ่
เกิดมาก็นับถือพระพุทธศาสนาโดยก าเนิดให้ทานแบ่งปันรู้จักพระสงฆ์ในฐานะเป็นบุคคลที่ต้อง
เคารพเช่ือฟังในชุมชนมีวัดเป็นศูนย์กลางมีพระสงฆ์เป็นผู้น าทางด้านจิตใจและสติปัญญาก่อให้เกิด

                                           
๔ กรมการศาสนา, ข้อมูลพื้นฐานด้านการศาสนา, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, 

๒๕๔๒, หน้า ๗. 
๕ สมบูรณ์ สุขส าราญ,การพัฒนาชนบทตามแนวพุทธศาสนากรณีศึกษาพระสงฆ์นักพัฒนา , 

กรุงเทพมหานคร : บริษัทพิมพ์สวย, ๒๕๓๐, หน้า ๒๘. 
๖ พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พระพุทธศาสนากับสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร  : เจริญวิทย์การ

พิมพ์, ๒๕๒๖), หน้า ๔๒. 
๗ พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล), การบริหารวัด , พิมพ์ครั้งที่ ๑๐, (นครปฐม :  

เพชรเกษมการพิมพ์, ๒๕๕๑), หน้า ๑๐๓. 
๘ วิ.ม. (บาลี) ๔/๓๒/๒๗. 
๙ พินิจ ลาภธนานนท์,  บทบาทพระสงฆ์ในการในการพัฒนาชนบท, กรุงเทพมหานคร : โรง

พิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจฒประสานมิตร , ๒๕๓๒, หน้า ๑๔ – ๑๗ 
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ประโยชน์ต่อสังคมและประชาชน ๑๐ ในอดีตพระสงฆ์เป็นผู้มีบทบาทโดยตรงในการให้ความรู้และ
แนวทางปฏิบัติอันเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนในชุมชนส่งเสริมให้
ประชาชนใช้หลักพุทธธรรมในการด าเนินชีวิตเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดี
ขึ้นและมีการพัฒนาต่อตนเองและผู้อื่นให้มีความเป็นสีลสัมปทา ๑๑  จึงท าให้มีความสุขท้ังกายและ
จิตใจสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมชุมชนไดอ้ย่างสงบมีความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจมีความเอื้ออารีต่อ
กันและกันให้ความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันเสมอหากประชาชนสามารถน าหลักธรรมค า
สอนความรู้และการปฏิบัติที่ถูกต้องตามแนวทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในการด าเนินชีวิต
เพียบพร้อมในการคบคนดีเป็นมิตรตลอดจนกระทั่งท าตนเป็นคนดีเพื่อเป็นมิตรแก่คนอื่นและมี
ความสมชีวิตาความเป็นอยู่เหมาะสม๑๒ ก็จะสามารถน าพาชุมชนและสังคมไปสู่การมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีอย่างยั่งยืนได้ปัจจุบันความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาของสังคมได้มีการขยายตัวมากขึ้น
บทบาทของพระสงฆ์ในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนมีความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมบ้าง
จากที่พระสงฆ์จะเป็นผู้น าในด้านการให้ความรู้การปฏิบัติและการเป็นผู้ระดมทุนทรัพย์ที่ใช้ใน
กิจการต่างๆเพื่อการพัฒนาโดยตรงจากประชาชนเปลี่ยนเป็นมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งทาง
ราชการและทางเอกชนเข้าร่วมด าเนินการด้วยเช่นโรงเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าหน้าที่ 
จากพัฒนาชุมชนระดับต าบลอ าเภอและจังหวัดหรือหน่วยงานราชการอื่นๆต่างเข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนจึงนับว่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ชุมชนได้มีหลายภาคส่วนให้ความสนใจและให้ความส าคัญก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพ้ืนท่ี
ชนบทมากขึ้น 

นอกจากนี้แล้ว กฎมหาเถรสมาคมฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ.๒๕๔๑)๑๓ ว่าด้วยระเบียบการ
ปกครองคระสงฆ์ ข้อ (๕) ก าหนด “การ” คือ กิจการที่คณะสงฆ์จะต้องท าหรือที่จะต้องถือเป็น
ธุระหน้าที่ เพราะเป็นการคณะสงฆ์และการพระศาสนาหรือเกี่ยวกับคณะสงฆ์ มี ๖ ฝุายคือ   ๑) 
การเพื่อความเรียบร้อยดีงามหรือการปกครองคณะสงฆ์ ๒) การศาสนศึกษา ๓) การศึกษา
สงเคราะห์ ๔) การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ๕) การสาธารณูปการ ๖) การสาธารณสงเคราะห์  

การคณะสงฆ์ทั้ง ๖ ด้านนี้ เมื่อพิจารณาลงลึกในรายละเอียดจะเห็นได้ว่าเป็นการ
ขยายความอนุโลมตามพระพุทธด ารัสดังกล่าวข้างต้น ให้เหมาะสมกับกาลสมัยในปัจจุบัน และมี
รายละเอียดครอบคลุมถึงการพัฒนาชุมชนอย่างกว้างๆ ทั้งในด้านการพัฒนาจิตวิญญาณ การ
พัฒนาอาชีพของชุมชนรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนอีกด้วย 

เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างพระสงฆ์กับบทบาทต่อชุมชนนั้น บทบาทของ
พระสงฆ์มีทั้งเป็นทางการ ซึ่งหมายความว่า พระสงฆ์มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและอีกบทบาท
หนึ่งเป็นบทบาทที่พระสงฆ์มีต่อชุมชนและด าเนินการไปอย่างอิสระตามแนวคิดและกลยุทธ์ของ
ตนเอง มีการปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการแก้ไขปัญหาตามวิถีทางสังคมและทรัพยากร 
สิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในท้องถิ่น๑๔ แต่ในสังคมไทยปัจจุบัน เนื่องจากมีสถาบันอื่นๆ เข้ามาท าหน้าที่

                                           
๑๐ดูรายละเอียดในพระเทพเวที (ประยุทธิ์ปยุตโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ , 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙ ), หน้า ๑๔ – ๑๗ 
๑๑ที. ปา..(ไทย) ๑๑/๓๐๔/๑๒.สัมปทา หมายถึง  ความถึงพร้อมแห่งศีล  
๑๒อง. อฏฺฐก. (ไทย)  ๒๓ / ๕๔ / ๓๔๒. สมชีวิตา  หมายถึง  ความเป็นอยู่เหมาะสมกับที่เป็น 
๑๓ฝุายฝึกอบรม กองแผนงาน กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, การแสวงหาเส้นทางการ

พัฒนาชนบทของพระสงฆ์ไทย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๒), หน้า ๓๙๓. 
๑๔สมบูรณ์ สุขส าราญ,การพัฒนาชนบทตามแนวพุทธศาสนากรณีศึกษาพระสงฆ์นักพัฒนา , หน้า 

๓๓. 
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แทนบทบาทต่างๆ ท าให้วัดและพระสงฆ์มีส่วนช่วยชุมชนน้อยลง เช่น มีโรงเรียนท าหน้าที่สอน
กุลบุตรกุลธิดาแทนวัด มีโรงพยาบาลรักษาคนปุวยแทนวัด มีโรงมหรสพให้ความบันเทิงซึ่งไม่จ ากัด
ฤดูแทนวัด และมีเครื่องจักรผ่อนแรงจนเป็นเหตุให้การพึ่งพาอาศัยแรงเพื่อนบ้านหมดความจ าเป็น 
สิ่งเหล่านี้เริ่มท าให้คนห่างวัดมากขึ้น๑๕ 

ปัญหามีเพียงว่า ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับสถาบันสงฆ์ได้ลดน้อยลงและ
ก าลังจะสูญหายไปเรื่อยๆ โดยเฉพาะในชุมชนเมืองหลวงนั้นกล่าวได้ว่า ได้สูญหายไปเกือบหมดสิ้น 
ส่วนในชนบทบางแห่งยังพอรักษาให้อยู่ในสภาพที่น่าพอใจได้บ้าง แต่ถ้าไม่มีการเคลื่อนไหวเลยใน
การปรับปรุงบทบาทของพระสงฆ์ในชนบท สิ่งเหล่านี้ก็จะเสื่อมลงได้เพราะชุมชนแบบชนบทก็
ก าลังเปลี่ยนแปลงไปตามชุมชนแบบเมืองหลวงด้วยเช่นกัน๑๖ 

สถาบันสงฆ์เป็นสถาบันที่ส าคัญสถาบันหนึ่ง ในการให้ความช่วยเหลือต่อสังคมไทย 
ดังจะเห็นได้จากหลักฐานทางประวัติศาสตรว์่าคนไทยในสมัยก่อนส่วนมากจะน าลูกหลานไปฝากไว้
กับวัดเพื่อให้มีโอกาสได้เล่าเรียนหนังสือ ให้มีความรู้ อ่านออก เขียนได้ เมื่ออายุครบบวชก็จะได้รับ
การอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ศึกษาเล่าเรียนวิชาการช้ันสูงต่อไป ส่วนสตรีและคนชราจะได้รับ
ความรู้จากการไปสดับฟังพระธรรมเทศนาท่ีวัด ดังนั้นคนไทยส่วนใหญ่ในสมัยก่อนๆจึงด าเนินชีวิต
โดยยึดหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเป็นแกนน าแทบทั้งสิ้นการด าเนินชีวิตท านองนั้นคนไทยรุ่น
หลังมักจะเรียกขานอย่างช่ืนชมว่าวิถีไทยนั่นคือพ่อแม่ปูุย่าตายายจะให้การฝึกอบรมแก่บุตรหลาน
ของตนให้ครองชีวิตแบบไทยๆโดยมีพระพุทธศาสนาเป็นพื้นฐานของชีวิตสั่งสอนให้อนุชนทุกคนมี
ศีลสมาธิปัญญาท าให้ครองชีพอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข๑๗ ดังนั้นรัฐบาลจึงมีนโยบายที่ก าหนดไว้ใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช๒๕๔๐ มาตรา๗๓ซึ่งมีข้อความระบุว่ารัฐต้อง
สนับสนุนการน าหลักธรรมของศาสนามาใช้เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและใน
วรรคต้นของมาตรา๘๑มีข้อความว่ารัฐต้องจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุนให้เอกชนจัด
การศึกษาอบรมให้เกิดความรู้คู่คุณธรรมการปฏิบัติธรรมคือสมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน ตามหลักสติ
ปัฏฐาน ๔ นี้ เป็นการปฏิบัติที่ท าให้บุคคลมีสติ สัมปชัญญะ มีความระลึกรู้ตัวอยู่ตลอดเวลา 
สามารถก าหนดรู้สภาวธรรมสิ่งต่างๆ  ได้ตามสภาพความเป็นจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สามารถ
น าไปใช้แก้ไขปัญหาประจ าวันได้ย่อมเข้าใจอรรถ เข้าใจธรรมแล้ว ย่อมเกิดปราโมทย์ เมื่อเกิด
ปราโมทย์แล้ว ย่อมเกิดปีติ เมื่อใจเกิดปีติแล้ว กายย่อมสงบ ผู้มีกายสงบแล้ว ย่อมได้เสวยสุข จิต
ย่อมตั้งมั่น ซึ่งเป็นเหตุให้จิตของผู้นั้นไม่ประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยว พากเพียรพยายามที่
จะก าจัดอาสวะให้หลุดพ้นจากจิตใจของตน อาสวะที่ยังไม่สิ้นไป ย่อมถึงความสิ้นไป หรือย่อม
บรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะช้ันเยี่ยม  

จากที่กล่าวมาในข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน ในชุมชนพื้นที่ อ าเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานีว่าพระสงฆ์ในปัจจุบันมี
บทบาทอย่างไรบ้างในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน ๓ ต าบลในเขตอ าเภอห้วยคต 
จังหวัดอุทัยธานีและศึกษาถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อพระสงฆ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากพระสงฆ์ในเขตอ าเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานีจ านวน 
๓๓๖ คน ผู้วิจยัมีจุดประสงค์ท าการศึกษาด้านที่เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนเป็นหลัก จึงคัดหัวข้อใน
การศึกษาเหลือเพียง ๓ ด้าน คือ   

                                           
๑๕สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์,ของดีวัดมัชฌิมาวาส สงขลา, สงขลา : มงคลการพิมพ์, ๒๕๒๒, หน้า ๗๓. 
๑๖พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พระพุทธศาสนากับสังคมไทย, หน้า ๒๘-๒๙. 
๑๗วรวิทย์ วศินสรากร, การปรับตนตามวิถีพุทธ,กรุงเทพมหานคร : วารสารสารานุกรม

ศึกษาศาสตร์,  ๒๕๔๗, หน้า ๔๓. 
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๑) ด้านการให้ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตตามหลักพุทธธรรมค าสอนในทางพุทธ
ศาสนาและการด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเช่นการลดเลิกอบายมุขการด ารงชีวิตด้วย
ความไม่ประมาทการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเป็นต้น 

๒) ด้านการเป็นแบบอย่างที่ดี ในการน าเอาหลักเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินกิจการต่างๆของวัดเช่นการจัดกิจกรรม
ด้านพัฒนาสภาพแวดล้อมให้สะอาดเรียบร้อยการอบรมส่งเสริมการเรียนรู้การอบรมส่งเสริม
สุขภาพการอบรมส่งเสริมครอบครัวอบอุ่นเป็นต้น 

๓) ด้านการสนับสนุนส่งเสริมประสานงานจากภาคส่วนต่างๆเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนเช่นการส่งเสริมสนับสนุนให้ได้รับข้อมูลข่าวสาร
ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการประสานขอสนับสนุนงบประมาณบุคลากร
วิทยากรวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการด าเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน 

เพื่อทราบข้อเท็จจริงถึงบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในชุมชนเขตอ าเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานีการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่างๆ 
อย่างตรงจุด อันเป็นผลดีต่อการพัฒนาชุมชน สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาต่อไป 

 
๒.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

๒.๑ เพื่อศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในเขต        
อ าเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธาน ี

๒.๒ เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทของพระสงฆ์ในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนพื้นที่อ าเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี โดยจ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล 

๒.๓ เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนโดยพระสงฆ์ในชุมชนพื้นที่อ าเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี 

 
๓.ปัญหาที่ต้องการทราบ 

๓.๑ บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนเขต 
อ าเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานีนั้นเป็นอย่างไร 

๓.๒ ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนอ าเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานีว่ามีความแตกต่างอย่างไร 

๓.๓ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดย
พระสงฆ์ในชุมชนอ าเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานีเป็นอย่างไร 
 
๔.ขอบเขตการวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ได้ก าหนดขอบเขตวิจัยไว้ดังน้ี 
๑.ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 ในภาคสนามที่มุ่งศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทของพระสงฆ์ใน

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตอ าเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานีจ านวน๓ด้านคือ 
๑) ด้านการให้ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตตามหลักพุทธธรรมค าสอนในทางพุทธ

ศาสนาและการด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเช่นการลดเลิกอบายมุขการด ารงชีวิตด้วย
ความไม่ประมาทการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเป็นต้น 

๒) ด้านการเป็นแบบอย่างที่ดี ในการน าเอาหลักเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินกิจการต่างๆของวัดเช่นการจัดกิจกรรม
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ด้านพัฒนาสภาพแวดล้อมให้สะอาดเรียบร้อยการอบรมส่งเสริมการเรียนรู้การอบรมส่งเสริม
สุขภาพการอบรมส่งเสริมครอบครัวอบอุ่นเป็นต้น 

๓) ด้านการสนับสนุนส่งเสริมประสานงานจากภาคส่วนต่างๆเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนเช่นการส่งเสริมสนับสนุนให้ได้รับข้อมูลข่าวสาร
ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการประสานขอสนับสนุนงบประมาณบุคลากร
วิทยากรวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการด าเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน 

๒.  ขอบเขตด้านประชากร 
ประชากรในการวิจัยได้แก่ประชาชนใน ๓ ต าบลในเขตอ าเภอห้วยคต จังหวัด

อุทัยธานีจ านวน ๒,๑๑๘ คน โดยวิธีการเปิดตารางสุ่มตัวอย่างตารางสูตรยามาเน่ ปรากฏได้กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน ๓๓๖ คนและกลุ่มตัวอย่างสัมภาษณ์เชิงลึกได้แก่พระสงฆ์ ประธานชุมชนและ
ตัวแทนชุมชน รวมทั้งหมดจ านวน๑๔ รูป/คน 

๓.  ขอบเขตด้านพ้ืนที่ 
ก าหนดพื้นที่ในการศึกษาไว้เฉพาะเขตอ าเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี 
๔.  ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ผู้วิจัยก าหนดระยะเวลาในการวิจัยตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๕๗ - มีนาคม  ๒๕๕๘    

รวมระยะเวลา  ๖  เดือน 
 

๕.สรุปผลการวิจัย 
๑. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ประชาชนในชุมชนพื้นที่อ าเภอห้วยคตจังหวัดอุทัยธานี  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๕ รองลงมาคือ เพศชาย คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๕ อายุ 
๔๐-๔๙ ปีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๒ รองลงมาคืออายุ ๓๐-๓๙ ปี คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๙อายุ 
๕๐-๕๙ปี คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๒อายุ๖๐ ปีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ ๑๑.๖ และอายุ ๒๐-๒๙ คิดเป็น
ร้อยละ ๑๑.๐ น้อยที่สุดระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลายจ านวน ๙๙ คน คิดเป็นร้อยละ 
๒๙.๕ มากที่สุด ปริญญาตรีจ านวน ๘๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๖ระดับอนุปริญญาจ านวน ๘๒ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๔ ระดับประถมศึกษาจ านวน ๓๙ คนคิดเป็นร้อยละ ๑๑.๖ระดับ ระดับสูง
กว่าปริญญาตรีขึ้นไปจ านวน ๓๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๙น้อยที่สุด ตามล าดับ อาชีพพบว่า 
เกษตรกรมากท่ีสุด จ านวน ๑๕๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๐ รองลงมาคือรับจ้างจ านวน ๑๓๙ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๔ ข้าราชการน้อยที่สุด จ านวน ๓๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๖ 

๒. บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนพ้ืนที่
อ าเภอห้วยคตจังหวัดอุทัยธานี 

พบว่าพระสงฆ์และประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆ์ในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนพื้นที่ อ าเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานีโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๐ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าพระสงฆ์และประชาชนมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนพื้นที่ 
อ าเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี อยู่ในระดับมากทุกด้านเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

๑) ด้านการให้ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตตามหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาและ
การด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๘ และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า พระสงฆ์และประชาชนในอ าเภอห้วยคตมีความคิดเห็นบทบาทของ
พระสงฆ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนพื้นที่ อ าเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานีอยู่
ในระดับมากทุกข้อ 

๒) ด้านการเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องการเป็นพระสงฆ์นักพัฒนาและใช้แนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
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ประชาชนในชุมชนพื้นที่ อ าเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานีอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
๔.๐๔ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า พระสงฆ์และประชาชนในอ าเภอห้วยคตมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับระดับบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนพื้นที่ อ าเภอ
ห้วยคต       จังหวัดอุทัยธานีอยู่ในระดับมากทุกข้อ 

๓) ด้านการสนับสนุน ส่งเสริม ประสานงานจากภาคส่วนต่างๆเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชนอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๙ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
พระสงฆ์และประชาชนในอ าเภอห้วยคตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับบทบาทของพระสงฆ์ในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนพื้นที่ อ าเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ด้านการ
สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงานจากภาคส่วนต่างๆเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอยู่ในระดับ
มากทุกข้อ  

๓. ผลการเปรียบเทียบบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในชุมชนพื้นที่อ าเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี 

โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า  ผู้พระสงฆ์และประชาชนที่มีอายุต่างกัน 
มีความคิดเห็นต่อบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนพื้นที่ 
อ าเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี  โดยรวมแตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า พระสงฆ์และประชาชนมีอายุต่างกันมีความคิดเห็น
ต่อบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนพื้นที่ อ าเภอห้วยคต       
จังหวัดอุทัยธานี  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ ด้านการให้ความรู้เกี่ยวกับ
การด าเนินชีวิตตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและการด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการเป็นแบบอย่างท่ีดีในเรื่องการเป็นพระสงฆ์นักพัฒนาและใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินกิจการต่างๆของวัดและด้านการ
สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงานจากภาคส่วนต่างๆเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 

๔. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนพ้ืนที่อ าเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

๑. ด้านการให้ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
และการด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าควรเพิ่มเติมพระสงฆ์ที่มี
ความรู้ความสามารถ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการให้ความรู้ควรมีการเสริมความรู้ต่างๆ
(ทักษะ)ให้กับพระสงฆ์เพื่อเพิ่มศักยภาพการท างานพระสงฆ์ควรตัดเนื้อหาที่เข้าใจยากเกิน
ความสามารถของประชาชนออกควรให้ประชาชนฝึกการตั้งค าถาม เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการ
น าหลักธรรมมาพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างถ่องแท้ควรปรับปรุงเนื้อหาให้มีความหลากหลายน่าสนใจ
เหมาะกับวัยของประชาชนพระสงฆ์ต้องหาทุนซื้ออุปกรณ์ที่ทันสมัยในการให้ความรู้ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพควรมีการประชุมวางแผนงานกันบ่อยๆเพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบการบริหารงานท่ีดี 

๒. ด้านการเป็นแบบอย่างที่ดีในเร่ืองการเป็นพระสงฆ์นักพัฒนาและใช้แนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินกิจการต่างๆ
ของวัดพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าควรจัดให้มีการอบรมพระสงฆ์ที่ยังขาดการเรียนรู้รูปแบบ
ที่ดี เพ่ือให้เกิดเกิดศรัทธาแก่ประชาชน ที่จะน าไปเป็นแบบอย่างที่ดีในการด าเนินชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงควรจัดอบรมประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตนของพระสงฆ์ จะ
ได้เรียนรู้รูปแบบของพระสงฆ์ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต ควรจัดให้พระสงฆ์น า
รูปแบบที่ดีไปสื่อสารให้กับประชาชน เพื่อให้ประชาชนน ารูปแบบที่ดี ไปประยุกต์ใช้พัฒนาในการ
ด าเนินชีวิตควรจัดให้มีทุนน าประชาชนไปศึกษาดูงานนอกสถานที่บ้าง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้
รูปแบบที่ดีควรจัดให้มีกิจกรรมเพื่อพระสงฆ์กับประชาชนมีความสนิทกัน ท าให้เกิดการเรียนรู้
รูปแบบที่ด ี
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๓. ด้านการสนับสนุน ส่งเสริม ประสานงานจากภาคส่วนต่างๆเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชนพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าพระสงฆ์ควรมีการประสานงานกับ
หน่วยงานต่างๆ เพื่อรับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อท าให้การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต มีประสิทธิภาพพระสงฆ์ต้องหางบประมาณในการด าเนินงานด้านการผลิตและการใช้สื่อ เพื่อ
ท าการประชาสัมพันธเ์อาเอง เน้นถึงความจ าเป็นมากๆควรจัดให้ทุกภาคส่วนมีการประสานงานและ
ด าเนินนโยบายร่วมกัน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นควรให้
พระสงฆ์ในเขตอ าเภอห้วยคต     มบีทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในเขตของแต่ละวัด 
โดยเน้นการสอนหลักพระพุทธธรรมในการด ารงชีวิต เช่นเว้นจากอบายมุข ประพฤติสุจริต   

๕. สรุปผลการสัมภาษณ์บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในชุมชนพื้นที่อ าเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี 

๑. ด้านการให้ความรูเ้กี่ยวกับการด าเนินชีวิตตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
และการด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนพื้นที่ อ าเภอ
ห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี  ได้จัดอบรมเชิงวิชาการจากหน่วยงานพัฒนาสังคมมาหลายปีได้มีการ
พัฒนาเน้นที่เนื้อหาสาระธรรมให้เห็นความส าคัญ เพื่อให้บุคคลทั้งหลายน าไปปฏิบัติได้จริง เป็น
เหตุให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนพื้นที่ อ าเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานีมีแต่
ความเจริญและก้าวหน้า ต้องการให้พระสงฆ์มีเนื้อหามากกว่านี้และการแสดงธรรมควรให้ความรู้
ให้ชัดเจนในการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ด้านเนื้อหานั้น ทางคณะสงฆ์ควรมีการ
พัฒนาพระสงฆ์ให้มีความรู้เชี่ยวชาญพร้อมที่จะจัดเนื้อหาหลักสูตรให้กระชับครบตามวัตถุประสงค์
ของการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พระสงฆ์มีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในชุมชนพื้นที่ อ าเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี  ได้จัดอบรมเชิงวิชาการจากหน่วยงาน
พัฒนาสังคมมาหลายปี ได้มีการพัฒนาเน้นที่เนื้อหาสาระธรรมเช่นสังคหวัตถุธรรม ๔ ให้เห็น
ความส าคัญ เพื่อให้บุคคลทั้งหลายน าไปปฏิบัติได้จริง เป็นเหตุให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในชุมชนพื้นที่ อ าเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานีมีแต่ความเจริญและก้าวหน้า ให้พระสงฆ์
มีการแสดงธรรมควรให้ความรู้ให้ชัดเจนในการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. ด้านการเป็นแบบอย่างที่ดีในเร่ืองการเป็นพระสงฆ์นักพัฒนาและใช้แนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ 

ควรจัดให้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนแสดงความคิดเห็นในการด าเนินชีวิตของประชาชน
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในเขตอ าเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ควรจัดให้ประชาชนเข้าอบรม
ปฏิบัติธรรมมาบ่อยๆ เพื่อศึกษาหลักธรรมในการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ควรจัดให้
มีคณะท างานติดตามประเมินผลในการด าเนินชีวิตของประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในเขต
อ าเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี เพื่อน าเสนอให้บุคคลอื่นๆได้ศึกษาเป็นต้นแบบ ควรจัดให้มีทุนน า
พระสงฆ์ไปศึกษาดูงานในด้านการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงนอกสถานที่บ้าง ควรจัด
ให้มีกลุ่มอาสาเพื่อให้เป็นต้นแบบในการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พระสงฆ์ควรเป็น
แบบอย่างท่ีดี เพื่อเป็นการน าประชาชนในการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ควรจัดให้มี
ส่วนร่วมทุกภาคส่วนแสดงความคิดเห็นในการด าเนินชีวิตของประชาชนตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงในเขตอ าเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ควรจัดให้ประชาชนเข้าอบรมปฏิบัติธรรมมาบ่อยๆ 
เพื่อศึกษาหลักธรรมในการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ควรให้มีคณะท างานติดตาม
ประเมินผลของประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในเขตอ าเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี เพื่อ
น าเสนอให้บุคคลอื่นๆได้ศึกษาเป็นต้นแบบ ควรมีทุนน าพระสงฆ์ไปศึกษาดูงานในด้านการด าเนิน
ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงนอกสถานที่บ้าง ควรมีกลุ่มอาสาเพื่อให้เป็นต้นแบบในการด าเนิน
ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
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๓.ด้านการสนับสนุน ส่งเสริม ประสานงานจากภาคส่วนต่างๆเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชน 

ปัจจุบัน สื่อเทคโนโลยีต่างๆ มีความทันสมัย เช่น คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ รวมถึง
สื่อการสอนมัลติมีเดยีต่างๆ ซึ่งพระสงฆ์ในปัจจุบันมีความรู้ สามารถน าสื่อการสอนที่ทันสมัยเข้ามา
ใช้ในการเผยแผ่ ท าให้ได้รับความสนใจจากประชาชนและบุคคลทั่วไปเป็นอย่างมาก และพระสงฆ์
ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนและบุคคลทั่วไปมีส่วนร่วมในการถามตอบปัญหาธรรม จุดความสนใจ 
ต้องการเรียนรู้ในการน าหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงควรให้
พระสงฆ์ในเขตอ าเภอห้วยคต มีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในเขตของแต่ละวัด 
โดยเน้นการสอนหลักพระพุทธธรรมในการด ารงชีวิต เช่นเว้นจากอบายมุข ประพฤติสุจริต  
อย่างไรก็ตาม ปัญหาในด้านเทคนิคการเผยแผ่ที่ยังคงพบเห็นในปัจจุบันคือ พระสงฆ์ที่สูงอายุบาง
รูป ใช้รูปแบบการสอนแบบเทศน์เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งไม่สามารถเร้าความสนใจแก่ประชาชนได้ 
นั่นเองพระสงฆ์ควรมีการประสานงานกับหน่วยงานตา่งๆ เพื่อรับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อท าให้การพัฒนาคุณภาพชีวิต มีประสิทธิภาพ การจัดอบรมประชาชน ต้องมีการ
เสริมสร้างศรัทธา โดยดูจากบุคลิกภาพของพระสงฆ์ มีความมั่นใจในตัวเอง เป็นผู้รู้จริง ปฏิบัติจริง 
มีความสัมพันธ์กับญาติโยมสื่อเทคโนโลยีต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ รวมถึงสื่อการสอน
มัลติมีเดียต่างๆ ซึ่งพระสงฆ์ในปัจจุบันมีความรู้ สามารถน าสื่อการสอนที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการ
เผยแผ่ ท าให้ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก พระสงฆ์เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการถามตอบปัญหาธรรมจุดความสนใจ ต้องการเรียนรู้ ในการน าหลักธรรมมาประยุกต์ใช้
ด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงพระสงฆ์ในเขตอ าเภอห้วยคต มีบทบาทในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชนในเขตของแต่ละวัด โดยเน้นการสอนหลักพระพุทธธรรมในการด ารงชีวิต 
เช่นเว้นจากอบายมุข ประพฤติสุจริต  อย่างไรก็ตาม ปัญหาในด้านเทคนิคการเผยแผ่ที่ยังคงพบ
เห็นในปัจจุบันคือ พระสงฆ์ที่สูงอายุบางรูป ใช้รูปแบบการสอนแบบเทศน์เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งไม่
สามารถเร้าความสนใจแก่ประชาชนได้ นั่นเองพระสงฆ์ควรมีการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ 
เพื่อรับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อท าให้การพัฒนาคุณภาพชีวิต มี
ประสิทธิภาพ การจัดอบรมประชาชน ต้องมีการเสริมสร้างศรัทธา มีความมั่นใจในตัวเอง เป็นผู้รู้
จริง ปฏิบัติจริง มีความสัมพันธ์กับญาติโยม 
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หลักพุทธธรรมกบัการสร้างอัตลักษณ์ของชุมชนที่เกี่ยวข้อง 

กับประเพณีสงกรานต์ 
RELATED TO SONGKRAN (THAI NEW YEAR) FESTIVAL AT  KHAO  THONG  
COMMUNITY,  PHAYUHA  KHIRI   DISTRICT, NAKHON  SAWAN  PROVINCE 

 
พระวรเศรษฐ์   ธมฺมวิริโย  (วัฒนะสกุลรักษ์) 

 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยเรื่องหลักพุทธธรรมกับการส่งเสริมอัตลักษณ์ประเพณีสงกรานต์ของชุมชน

เขาทอง  อ าเภอพยุหะคีรี  จังหวัดนครสวรรค์ มีวัตถุประสงค์  ๓  ประการ  คือ  ๑) เพื่อศึกษา
การส่งเสริมอัตลักษณ์ประเพณีสงกรานต์ของชุมชนเขาทอง อ าเภอพยุหะคีรี  จังหวัดนครสวรรค์   
๒) เพื่อศึกษาหลักพุทธธรรมกับการส่งเสริมอัตลักษณ์ประเพณีสงกรานต์ของชุมชนเขาทอง  
อ าเภอพยุหะคีรี  จังหวัดนครสวรรค์  และ  ๓)  เพื่อวิเคราะห์หลักพุทธธรรมกับการส่งเสริมอัต
ลักษณ์ประเพณีสงกรานต์ของชุมชนเขาทอง  อ าเภอพยุหะคีรี  จังหวัดนครสวรรค์  

งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative  Research)  ใช้การวิจัยเชิง
เอกสาร  (Documentary Research)  โดยศึกษาค้นคว้าจากพระไตรปิฎก  อรรถกถา เอกสาร 
ต าราวิชาการ  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  และลงสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกกับผู้เกี่ยวข้องในชุมชนเขา
ทอง ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เชิงพรรณา   

ผลการวิจัยพบว่า  
๑) การส่งเสริมอัตลักษณ์ประเพณีสงกรานต์ของชุมชนเขาทอง อ าเภอพยุหะคีรี  

จังหวัดนครสวรรค์    คือ  การแสดงออกของกลุ่มชนที่มาอยู่ร่วมกันในบริบทของสังคมเดียวกัน  
จนเป็นการแสดงออกถึงความเป็นเป็นตัวตน  หรือเป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นของชุมชนนั้น ๆ  มี  ๕  
วิธี  คือ      ๑)  การแต่งกาย  ๒)  วัฒนธรรมความเช่ือ  ๓)  อาหารการกิน  ๔)  ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  และ  ๕)  ประเพณ ี ในการส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับประเพณีที่ปรากฏชัดมี
หลายประเพณี  เช่น  ประเพณีลอยกระทง  ประเพณีสงกรานต์  และประเพณีสารท  เป็นต้น  

๒) หลักพุทธธรรมในการส่งเสริมอัตลักษณ์ประเพณีสงกรานต์ของชุมชนเขาทอง 
อ าเภอพยุหะคีรี  จังหวัดนครสวรรค์  มี  ๓  ระดับ  คือ  ๑)  ขนาดเล็กคือ  สถาบันครอบครัว  ใช้
หลักศีลธรรมพื้นฐาน  ๒)  ขนาดกลางคือสังคมชุมชนขนาดหมู่บ้าน  ต าบล  อ าเภอ  จังหวัด  ใช้
หลักความกตัญญูกตเวทีและหลักสามัคคี  เป็นต้น  และ  ๓)  ขนาดใหญ่คือสังคมระดับประเทศ 
ใช้หลักคารวตา  และหลักสามัคคี   

๓) หลักพุทธธรรมกับการส่งเสริมอัตลักษณ์ประเพณีสงกรานต์ของชุมชนเขาทอง     
อ าเภอพยุหะคีรี  จังหวัดนครสวรรค์    ในการวิจัยนี้มีพื้นที่วิจัยอยู่ที่ต าบลเขาทอง  อ าเภอพยุหะ
คีรี  จังหวัดนครสวรรค์  ซึ่งเป็นชุมชนชาวไทยเช้ือสายมอญที่มีความเข้มแข็งและโดดเด่นในด้าน
ประเพณีที่เด่นชัดที่สุด  คือ  ประเพณีสงกรานต์  พบหลักพุทธธรรมกับการส่งเสริมอัตลักษณ์
ชุมชน          ต าบลเขาทอง  คือ  หลักคารวตาปรากฏอยู่ในการละเล่นจับข้อมือสาว  หลักสา
ราณียธรรมปรากฏอยู่ในการรดน้ าด าหวัขอพรผู้สงูอายุ  หลักกตัญญูกตเวทีปรากฏอยูใ่นการท าบญุ
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อุทิศให้กับปิยชน  การสรงน้ าพระและรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ  หลักสามัคคีปรากฏอยู่ในทุกกิจกรรม
มาเป็นเวลานาน  หากแต่ในปัจจุบันกระแสความเจริญทางด้านวัตถุและเทคโนโลยีก าลังเข้ามามี
ผลกระทบต่อการส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชนดังกล่าว  และชุมชนก าลังต้องการการปกปูองอนุรักษ์สืบ
สานประเพณีอันงดงามและทรงคุณค่าให้สืบทอดต่อไป   

 
ABSTRACT 

The research on “Buddhist Principles and Community Identity 
Promotion related to Songkran (Thai New Year) Festival” at Khao Thong 
Community, PhayuhaKhiri District, Nakhon Sawan Province had three objectives: 1) 
to study the identity promotion of the community related to the festival at Khao 
Thong Community, PhayuhaKhiri District, Nakhon Sawan Province, 2) to study the 
Buddhist principles and the community identity promotion at Khao Thong 
Community, PhayuhaKhiri District, NakhonSawan Province, and 3) to analyze the 
Buddhist principles and the community identity promotion relating to Songkran 
(Thai New Year) Festival at Khao Thong Community, PhayuhaKhiri District, Nakhon 
Sawan 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 community identity promotion at Khao Thong Community, 

PhayuhaKhiri District, Nakhon Sawan Province was the expression of the people in 
the community living in the same society. These expressions were self-confident 
or local identity of the community. The community identity promotion had 5 
ways:  dressing, culture and belief, food, intelligence of locality, and tradition. The 
community identity promotion relating to the festival appeared in many festivals 
such as Loy Kratong Festival,Songkran (Thai New Year) Festival, and Ghost Festival.  

2) The Buddhist principles and the community identity promotion  at 
Khao Thong Community, PhayuhaKhiri District, Nakhon Sawan Province  had 3 
levels: 1) the small group or the family applying the basic morality, 2) the middle 
group or the community applying the principle of the gratefulness and the unity, 
and 3) the big group or the country applying the reverence and the unity.  

3) The Buddhist principles and the community identity promotion relating 
to Songkran (Thai New Year) Festival at Khao Thong Community, PhayuhaKhiri District, 
Nakhon Sawan Province that was the Mon people were the Gāravatā (the reverence) 
appeared in the play of holding the women’s wrists, the Sāranīyadhamma (states of 
conciliation) appeared in pouring water on the hands of revered elders and asking for 
blessing, the Kataññukatavedī ( gratefulness) appeared in the making of merits for the 
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dead people, sprinkling water onto a Buddha image, and pouring water on the hands 
of revered elders and asking for blessing, and the unity appeared in all the activities. 
Now, the current of material and technological progress would affect the community 
identity promotion. Moreover, the community wanted to protect, conserve and inherit 
these valuable festivals continually. 

 
๑.ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 “สงกรานต์”  ถ้าจะแปลความหมายโดยศัพท์แล้ว  ก็ได้ใจความว่า  “การย้ายที่”  
หรือ  “การเคลื่อนที”่๑๘  คือ  เป็นวันท่ีพระอาทิตย์ได้โคจรยา้ยจากที่เดิมยา่งเข้าสู่ราศีเมษ  ซึ่งเป็น
วันท่ีชาวไทยเราถือกันมาแต่โบราณว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่  ซึ่งมีอยู่  ๓  วันด้วยกัน  คือ  ๑.  วันท่ีพระ
อาทิตย์โคจรขึ้นสู่ราศีเมษ  ๒.  วันเนาว์  ๓.  วันเถลิงศก  ใน  ๓  วันนี้  มักจะอยู่ในระหว่างวันที่  
๑๓-๑๔-๑๕  ของเดือนเมษายนของแทบทุก ๆ  ปี  วันที่  ๑๓  เป็นวันมหาสงกรานต์  เรื่องราว
ของสงกรานต์นี้ได้มีปรากฏเป็นศิลาจารึกอยู่ที่วัดพระเชตุพนฯ  (วัดโพธิ์ท่าเตียน)  ต่อมาในสมัย
รัชกาลที่  ๕  กรุงรัตนโกสินทร์  ก าหนดให้วันท่ี  ๑๓  เมษายนของทุกปีเป็นวันสงกรานต์เริ่มตั้งแต่  
พ.ศ.  ๒๔๓๒ โดยทั่วไปแล้วถือให้เป็นงานเฉลิมฉลองเป็นงานที่บ่งบอกถึงเทศกาลแห่งความสุข  
เทศกาลแห่งความสนุกสนานสามัคคี  สังเกตที่ใบหน้าจะเต็มไปด้วยคราบรอยยิ้มจนเป็นที่ยอมรับ
อย่างกว้างขวางทั่วประเทศว่า  “ปีใหม่ไทย”  ในวันปีใหม่ของไทยนั้นตั้งแต่อดีตได้สอดแทรก
ขนบธรรมเนียมวิถีชีวิตเข้าไว้เป็นส่วนหนึ่งของประเพณีด้วย  การเฉลิมฉลองปีใหม่หรือสงกรานต์
นั้นบรรพบุรุษของเราได้สอดแทรกหลักธรรมในพระพุทธศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้อย่าง
ลงตัว  ท าให้เกิดความสามัคคีกลมเกลียวในหมู่คณะแห่งสังคมนั้น  มีความสงบเรียบร้อยเป็นที่
เจริญตาแก่ผู้พบเห็นในงานประเพณีมีงานปิดทองไหว้พระ  สรงน้ าพระพุทธรูปและพระภิกษุ  สามเณร  
การท าบุญอุทิศให้กับบรรพบุรุษ ตลอดจนพิธีรดน้ าด าหัวเพื่อขอพรจากผู้ใหญ่  และยังมีการละเล่น
ต่าง ๆ  เช่นการเล่นสะบ้า   ลูกช่วง มอญซ่อนผ้า  ประเพณีแข่งเรือ  ซึ่งประเพณีเหล่านี้ล้วนเป็น
สิ่งที่ดีงามหากเกิดขึ้นอยู่ในที่ใด ๆ แล้วความสงบสุขและความสงบเรียบร้อยก็จะปรากฏชัดกับ
สังคมนั้น ๆ  และในประเพณีสงกรานต์นี้จะมีอีกพิธีหนึ่งที่มีความผสานสานสอดคล้องเช่ือมโยงกัน  
ประเพณีนี้เรียกประเพณี  “ตรุษ” 
   “ตรุษ”  เดิมทีเป็นประเพณีที่เก่าแก่ของชาวอินเดียฝุายใต้  กล่าวคือ  เมื่อพวกทมิฬ
ได้เข้ามาครอบครองและมีอ านาจอยู่ในลังกาแล้ว  พวกทมิฬก็ได้น าเอาพิธี  “ตรุษ”  ซึ่งเป็นลัทธิ
ศาสนาเข้าไปเผยแพร่  จึงกลายเป็นประเพณีของชาวลังกา  ด้วยเหตุนี้พิธี  “ตรุษ”  จึงมีปรากฏ
ขึ้นในลังกาทวีปตัง้แต่ในครั้งนั้นเป็นต้นมา  ต่อมาชาวลังกาที่นับถือพระพุทธศาสนาได้มีอ านาจขึ้น
ในลังกาทวีปแล้ว  จึงได้คิดดัดแปลงพิธี  “ตรุษ”  มาเป็นพิธีท าบุญในพระพุทธศาสนา  ได้พากัน
จัดเครื่องสักการบูชาพระรัตนตรัย  ได้นิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ถึง  ๓  วัน  คือ  ในวัน
แรม  ๑๔  ค่ า  วันแรม ๑๕  ค่ า  ของเดือน  ๔  และในวันขึ้น  ๑  ค่ า  เดือน  ๕  เพื่อให้เป็นสิริ
มงคลแก่บ้านเมืองที่พวกตนได้อาศัยอยู่๑๙  พิธี  “ตรุษ”  เรียกอีกช่ือหน่ึงว่า  “พิธีสัมพัจฉรฉินท์”  

                                           
๑๘รศ. สมปราชญ์  อัมมะพันธ์,  ประเพณีและพิธีกรรมในวรรณคดีไทย ,  (กรุงเทพมหานคร : 

ส านักพิมพ์โอเดียสโตร์, ๒๕๓๖),  หน้า  ๒๔. 
๑๙สุรพันธ์  พ่วงภักดี,  ประเพณีไทยฉบับพระมหาราชครูฯ,  (กรุงเทพมหานคร : ลูก ส. ธรรม

ภักดี ถนนข้าวสารฯ,  ๒๕๑๑),  หน้า  ๓๖๖. 
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   พิธีสัมพัจฉรฉินท์  คือพิธีตัดปีหรือพิธีส่งท้ายปีเก่า  ซึ่งจะสืบต่อเนื่องกับพิธีรับปีใหม่   
หรือพิธีสงกรานต์  พิธีสัมพัจฉรฉินท์  เป็นวิธีการบูชาท าบุญขึ้นปีใหม่ของชาวลังกา  ชาวเมือง
นครศรีธรรมราชรับมาจากลังกา  และชาวกรุงศรีอยุธยารับทอดมาอีกต่อหนึ่ง  พิธีนี้มีการสักการบูชาพระ
รัตนตรัยเป็นนักขัตฤกษ์ใหญ่มีการนิมนต์พระสงฆ์มาสวดสามวัน  วันที่สามมีการประกาศเทวดา  แผ่ส่วนบุญ
ให้แก่  เทพยดา  ยักษ์ นาค  กุมภัณฑ์  บรรดาอมนุษย์ทั้งปวงตลอดถึงสัตว์เดรัจฉาน  เพื่อขอพรให้บ้านเมือง
อยู่เย็นเป็นสุข และเป็นสิริมงคลแก่พระนคร๒๐  เมื่อวันพระมหาเถระเจ้าจ าเริญอาฏานาฏิยสูตรใน
ราตรี     หมู่ทหารยิงปีนใหญ่รอบพระนคร ฝุายพราหมณาจารย์ประชุมกันผูกพรตกระท าการพระราช
พิธีในเทวสถานหลวง  ครั้นเสร็จจึงอาราธนาพระมหาเถระเจ้าทั้งหลายขึ้นสถิตยานราชรถแลประเทียบเรียบเรียง
กระบวนแห่เป็น  ๕  กระบวน  ประพรมน้ าพระพุทธมนต์  แลโรยทรายรอบพระราชนิเวศน์นั้น
กระบวนหนึ่ง     รอบพระนครตามท้องสถลมารคนั้น  ๔  กระบวน  ดูเป็นสง่างามยิ่งนัก๒๑ 

   ในปัจจุบันในยุคสมัยที่มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงมีความเจริญทางด้านวัตถุอย่าง
รวดเร็ว ผู้คนเริ่มมีความเห็นแก่ตัวมากขึ้นมีความเสียสละที่จะท างานช่วยเหลือสังคมน้อยลง  
ประชาชนเริ่มห่างหายออกจากวัด ความแนบชิดระหว่างบ้าน-วัด-โรงเรียนเริ่มห่างหายจนเริ่มไม่มี
หลักยึดเหนี่ยวจิตใจ จะเห็นได้จากการเฉลิมฉลองสงกรานต์กันอย่างเกินเลยผิดเพี้ยนไปจาก
โบราณมาก มีการแสดงที่ไม่สุภาพ  นุ่งน้อยห่มน้อยแสดงอยู่ในวัด  มีการสัมผัสร่างกายโดยไม่
สุภาพ  การเล่นสาดน้ ากันอย่างรุนแรง  การดื่มสุราละสารเสพติด  เล่นการพนัน  เกิดการทะเลาะ
วิวาท  จากข่าวสถิติการเกิดอุบัติเหตุในช่วงสงกรานต์ปี  ๒๕๕๖  มีผู้เสียชีวิตถึง  ๒๘๕  คนซึ่ง
มากกว่าปีที่แล้ว  ๓  คน         ส่วนบาดเจ็บ  ๒,๗๘๓  คน  รวมอุบัติเหตุทั้งหมดที่เกิดขึ้น  
๒,๕๘๑  ครั้ง๒๒  ซึ่งสาเหตุหลักยังคงเป็นเรื่องของเมาแล้วขับ  การขับรถโดยความประมาทจนเกิด
อุบัติเหตุ  นอกจากนี้การดื่มสุรายังน ามาซึ่งความขาดสติ  ท าให้เกิดการทะเลาะกันหากรุกราม
รุนแรงก็อาจน ามาซึ่งการก่อให้เกิดอาชญากรรม  และเมื่อเห็นผู้หญิงนุ่งน้อยอาจแสดงกิริยาท่าทาง
ลวนลาม  ล่วงเกิน  หรืออาจน าไปสู่การท าอนาจารได้    

   จังหวัดนครสวรรค์  เป็นอีกพื้นที่หน่ึงของประเทศไทยท่ีในช่วงเทศกาลสงกรานต์ได้จัด
กิจกรรมอนุรักษ์สืบทอดประเพณีสงกรานต์ มาโดยตลอด  ประเพณีสงกรานต์ที่โดดเด่นในจังหวัด
นครสวรรค์  คือ  ต าบลเขาทอง  ส่วนใหญ่จะมีชุมชนเชื้อสายมอญอาศัยอยู ่ มีการปิดทองไหว้พระ  
การละเล่นต่าง ๆ  และในงานประเพณีสงกรานต์ยังมี  พิธีรดน้ าด าหัวเพื่อขอพรจากผู้ใหญ่  สรงน้ า
พระพุทธรูปและพระภิกษุ  สามเณร  โดยเฉพาะที่ต าบลเขาทองได้มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นอัตลักษณ์ของ
ชาว เขาทองส าคัญ  เช่น  ประเพณีจับข้อมือสาว  

   ประเพณีสงกรานต์ของชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์นี้  มีอัตลักษณ์ที่เด่นชัดก่อให้เกิด
ความสมัครสมานสามัคคีและความเรียบร้อยดีงาม  สะท้อนให้เห็นหลักพุทธธรรมที่เป็นปัจจัยที่
ส าคัญในการเสริมสร้างอัตลักษณ์ของชุมชนดังกล่าว  ผู้วิจัยจึงประสงค์ที่จ าท าการศึกษาในเรื่องนี้
เพือ่เป็นแบบอย่างแก่ชุมชนอื่น ๆ อีกต่อไป 

                                           
๒๐สมปราชญ์  อัมมะพันธ์,  ประเพณีและพิธีกรรมในวรรคดีไทย,  หน้า  ๓๐๔. 
๒๑เสถียรโก เศศ,   นางนพมาศหรือต าหรับท้ าวศรีจุฬาลักษณ์ ,   พิมพ์ครั้ งที่   ๑๔ ,  

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์อัสสัมชัญ,  ๒๕๓๐),  หน้า  ๑๓๔. 
๒๒ส านั กงานต ารวจแห่ งชาติ ,  “เซ่ นสงกรานต์  ๒๘๕ ศพ” [ออนไล น์ ],  แหล่ ง ที่ ม า  : 

http://www.its.in.th/index.php/thenews/๑๑๑๙๒---๒๘๕-๒ ,   ( ๑๑   พฤศจิกายน   ๒๕๕๖ ) 
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๒.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
   ๒.๑ เพื่อศึกษาการส่งเสริมอัตลักษณ์ประเพณีสงกรานต์ของชุมชนเขาทอง         
อ าเภอพยุหะคีรี  จังหวัดนครสวรรค์  

   ๒.๒  เพื่อศึกษาหลักพุทธธรรมกับการส่งเสริมอัตลักษณ์ประเพณีสงกรานต์ของชุมชน
เขาทอง  อ าเภอพยุหะคีรี  จังหวัดนครสวรรค์ 

   ๒.๓ เพื่อวิเคราะห์หลักพุทธธรรมกับการส่งเสริมอัตลักษณ์ประเพณีสงกรานต์ของ
ชุมชนเขาทอง  อ าเภอพยุหะคีรี  จังหวัดนครสวรรค์ 
 
๓.วิธีด าเนินการวิจัย  
   การด าเนินการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative  Research)  ใช้
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงเอกสาร  (Documentary Research)  โดยผู้วิจัยมีขั้นตอนการด าเนินการดังนี ้

    ๓.๑ ศึกษาข้อมูลช้ันปฐมภูมิ  โดยศึกษาจากพระไตรปิฎก  และอรรถกถา
โดยเฉพาะหลักพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมอัตลักษณ์ของชุมชนเขาทอง  ต าบลเขาทอง  
อ าเภอพยุหะคีรี   จังหวัดนครสวรรค์ 

  ๓.๒ ช้ันทุติยภูมิโดยศึกษาจากหนังสือ  เอกสาร  สิ่งพิมพ์  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับประเพณีสงกรานต์  

    ๓.๓ ศึกษาภาคสนามโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ที่เกี่ยวข้องในชุมชนเขา
ทอง  ต าบลเขาทอง  อ าเภอพยุหะคีรี  จังหวัดนครสวรรค์ 

    ๓.๔ จัดล าดับข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล  สรุปข้อมูล  เพื่อให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และท าการวิเคราะห์เชิงพรรณนา  (Descriptive  Analysis)  การตีความหมาย  
(Interpretation)  และการสังเคราะห์  (Synthesis)  น าเสนอข้อมูลฉบับสมบูรณ์ 
 
๔.สรุปผลการวิจัย  
   การวิจัยเรื่องหลักหลักพุทธธรรมกับการส่งเสริมอัตลักษณ์ประเพณีสงกรานต์ของ
ชุมชนเขาทอง  อ าเภอพยุหะคีรี  จังหวัดนครสวรรค์ ผู้วิจัยได้ตั้งวัตถุประสงค์  ๓  ประการ  คือ ๑) 
เพื่อศึกษาการส่งเสริมอัตลักษณ์ประเพณีสงกรานต์ของชุมชนเขาทอง  อ าเภอพยุหะคีรี  จังหวัด
นครสวรรค์  ๒) เพื่อศึกษาหลักพุทธธรรมกับการส่งเสริมอัตลักษณ์ประเพณีสงกรานต์ของชุมชน
เขาทอง  อ าเภอพยุหะคีรี  จังหวัดนครสวรรค์  และ   ๓)  เพื่อวิเคราะห์หลักพุทธธรรมกับการ
ส่งเสริม อัตลักษณ์ประเพณีสงกรานต์ของชุมชนเขาทอง  อ าเภอพยุหะคีรี  จังหวัดนครสวรรค์   

   งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative  Research)  ใช้การวิจัยเชิง
เอกสาร  (Documentary  Rrsearch)  เน้นการศึกษาค้นคว้าจากพระไตรปิฎก  อรรถกถา  จาก
ข้อมูลปฐมภูมิ  เอกสารต าราวิชาการ  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องจากช้ันทุติยภูมิ  และลงสัมภาษณ์ข้อมูล
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เชิงลึกกับผู้เกี่ยวข้องในชุมชนเขาทอง  ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เชิงพรรณา  การ
ตีความหมายและการสังเคราะห์  ซึ่งเนื้อหาสาระพอสรุปได้ดังนี้ 

๑. การส่งเสริมอัตลักษณ์ประเพณีสงกรานต์ของชุมชนเขาทอง  อ าเภอพยุหะคีรี             
จังหวัดนครสวรรค ์

การส่งเสริมอัตลักษณ์ของชุมชน  คือ  กระบวนการสร้างความหมายเสริมสร้าง  
หรือวิธีการที่น ามาการอยู่ร่วมกันของชุมชนหมู่คณะ  และมีการกระท าร่วมกันเหมือน ๆ  กันใน
ลักษณะแนวทางเดียวกันในการกระท านี้น ามาซึ่งประโยชน์ต่อหมู่คณะ  การแสดงออกของกลุ่มชน
ที่มาอยู่ร่วมกันในบริบทของสังคมเดียวกัน  จนเป็นการแสดงออกถึงความเป็นเป็นตัวตน  หรือ
เป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นของชุมชนนั้น ๆ มีลักษณะเด่นเฉพาะตัวตนบ่งบอกความเป็นตัวตนของ
ชุมชนได้  เช่น  ขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม  ประวัติศาสตร์  เป็นต้น  อัตลักษณ์
ไม่ได้หมายเอาแต่สิ่งที่ผ่านมาแล้วเท่านั้น  มีการปรับเปลี่ยนไปตามบริบทของสถานการณ์ทาง
สังคมโดยเฉพาะในสังคมไทยที่มีการปรับเปลี่ยนทางด้านการเมือง  สังคม  และเศรษฐกิจอยู่
ตลอดเวลา  เปนการแสดงใหคุณคาของชุมชนในการจัดการดานตาง ๆ  ของชุมชนใหสอดคลอง
กับวิถีชีวิตชุมชน  หรืออีกนัยหนึ่งคือชุมชนมีขีดความสามารถหรือมีศักยภาพของตนเอง  ซึ่ง
ศักยภาพดังกลาวนั้นเกิดขึ้นจากกระบวนการของชุมชนในการสรางขึ้น  และมีกระบวนการในการ
สืบทอดวฒันธรรมอันดีงามใหคนรุนหลัง  ผู้วิจัยพบว่าวิธีการส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชนมี  ๕  วิธีคือ   

๑) การส่งเสริมอัตลักษณ์โดยใช้การแต่งกาย 
การแต่งการที่แสดงออกถึงความเป็นมอญอย่างชัดเจนและเป็นที่รู้จักกันอย่าง

แพร่หลายในกลุ่มของบุคคลทั่วไปคือ  การพาดสไบ  ซึ่งจะมีทุกเพศและทุกวัย  ทั้งนี้ในการพาด
สไบนั้นในปัจจุบันนี้ได้เรือนลางไปแล้วในชุมชนชาวเขาทอง  แต่ชุนชนชาวเขาทองบางส่วนยังมี
บางส่วนท่ีพยายามจะส่งเสริมรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมรวมถึงวัฒนธรรมการแต่งกาย  สิ่งที่พบใน
งานวิจัยนี้ท าให้เห็นได้ว่าการพาดผ้าสไบของชุมชนชาวเขาทองยังคงปรากฏมีอยู่โดยจะพาดผ้าที่
ไหล่ซ้ายไปทางด้านหลังแล้วอ้อมใต้รักแร้ขวา  แล้วพาดขึ้นไปทบบนไหล่ซ้าย  แบบที่เรียกว่าสไบ
เฉียง  ซึ่งแบบนี้จะใช้ในงานพิธีการหรือการท าบุญอันเป็นการแสดงความสุภาพและความเคารพ
ต่อพระภิกษุ  ทั้งยังใช้ชายผ้าสไบเป็นผ้ารองเวลากราบพระอีกด้วย  แต่ส่วนใหญ่ในสังคมปัจจุบัน
จะแต่งกายใส่เสื้อลายดอกไม้  

๒) การส่งเสริมอัตลักษณ์โดยใช้วัฒนธรรมความเชื่อ 
การนับถือผีหม้อตาย่า  ตายาย  คือ  การนับถือเคารพผีบรรพบุรุษของคนไทยซึ่งมี

มาก่อนที่พระพุทธศาสนาจะเผยแพร่เข้ามา  เมื่อมีการตั้งครอบครัวใหม่ทางฝุายหญิงแยกครัว
ออกไปจากพ่อแม่จะต้องมีการตั้งหม้อตาย่า  ตายายใหม่ขึ้น  เพื่อส าหรับได้เคารพบูชาคุ้มครอง
ปูองกันความอยู่ดีมีสุขให้แก่ครอบครัว  วิธีการเชิญหม้อหรือตั้งหม้อใหม่  คือมีหม้อดินเล็ก  สาย
สาแหรกแขวนหม้อ  ในแต่ละหม้อจะใส่ก้อนขี้ผึ้งซึ่งมีเบี้ยจั่นประกบติดอยู่ก้อนละ ๓ ตัว เมื่อถึงปีที่
มีเดือนแปดสองครั้งจะจัดประกอบพิธีกรรมครั้งหนึ่ง  ความจริงงานนี้  คือ  งานเซ่นไหว้ผี  ปูุ  ย่า  
ตา  ยาย  เป็นการไหว้ผีโรง  ซึ่งแต่เดิมนั้นช่ือเต็มว่า “ผีโรงเรือน” หรือ  ผี  ปูุ ย่า ตา ยาย เป็นที่
น่าสังเกตอย่างหน่ึง คือ ต้นตระกูลของชาวเขาทองน่าจะเป็นคนมอญเนื่องจาก  การหันหน้าไปทาง
ทิศตรงข้ามกับโบสถ์ไทย  และประเพณีการไหว้ผีก็คล้ายมอญ  งานปีงานไหว้ผีโรงผีเรือน หรือผี  
ปุู ย่า ตา ยาย ที่กล่าวมานี้นับว่าเป็นมรดกช้ินส าคัญช้ินหนึ่งของบรรพบุรุษชาวเขาทองที่ตกทอด
มาสู่ลูกหลาน  ผู้รับมรดกจะต้องแขนผีเรือนไว้ท่ีบ้านเรือนของตน  ต้องดูแลรักษาอย่างดี เมื่อบุตร
ธิดามีเหย้าเรือนจะมอบหมายกันต่อ ๆ ไป   
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๓) การส่งเสริมอัตลักษณ์โดยใช้วัฒนธรรมอาหารการกิน 
 ส าหรับอาหารการกินของชาวมอญนั้นจะไม่แตกต่างจากชาวไทยมากนัก  ชาวมอญ

จะกินอยู่ง่ายและจะใช้พืชพักที่มีอยู่ในท้องถิ่นน ามาประกอบอาหาร  เช่น  กระเจี๊ยบ  บอน  
ลักษณะการปรุงแต่งจะคล้าย ๆ  กัน  แต่จะมีแตกต่างกันไปบ้างในรายละเอียดของแต่ละชุมชน  
อาหารที่เรียกได้ว่าเป็นอาหารมอญที่เป็นท่ีรู้จักกันอย่างแพร่หลายในหมู่คนไทย  ซึ่งเป็นอาหารที่ที่
ชาวมอญนิยมท าในงานบุญหรืองานประเพณีต่าง ๆ  เช่น  ขนมจีน  ข้างแช่  กาละแม  ชาวชุมชน
เขาทองก็เช่นกันมีการใช้พืชพักที่มีอยู่ในท้องถิ่นตามฤดูการเพื่อน ามาประกอบอาหารต่าง  ๆ  เช่น
ต้มปลาร้าหน่อไม้      เลียงเหนี่ยง  ย ามะเดื่อ  ย ามะเฟืองปูเค็ม  แกงไก่หน่อไม้  และข้าวหลาม 
เป็นต้น  โดยเฉพาะแกงไก่หน่อไม้เป็นที่นิยมท ากันในช่วงเทศกาลสงกรานต์จนเป็นที่เรียกกันติด
ปากว่าประเพณีกินเหล้าแกงไก่  ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนชาวเขาทอง 
   ๔) การส่งเสริมอัตลักษณ์โดยใช้วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ต าบลเขาทองเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งของจังหวัดนครสวรรค์   และเป็นหมู่บ้านขนาด
ใหญ่ชาวบ้านตั้งบ้านเรือนอยู่กันอย่างหนาแน่น  โดยมีวัดเขาทอง  เป็นศูนย์กลางของหมู่บ้าน
ชาวบ้านเขาทองมักนิยมปลูกเรือนใต้ถุนสงูช้ันเดียว   ปลูกให้นอกชานหรือชานเรือนติดต่อกันเป็น
แพยาวเรียกว่า  เรือนแถวบางหลังยาวหลายสิบเมตรโดยมีค ากล่าวกันว่า  “ไก่บินไม่พ้นหลังคา  
หรือขาไม่ตกพ้ืน”  โดยที่เรือนของพ่อแม่จะอยู่ตรงกลาง  และปีกซ้ายขวาจะเป็นท่ีอยู่ของลูก ๆ   
                ๕) การส่งเสริมอัตลักษณ์โดยใช้ประเพณี 

ในการส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับประเพณีที่ปรากฏชัดมีหลายประเพณี  
เช่น  ประเพณีลอยกระทง  ประเพณีสงกรานต์  และประเพณีสารท  เป็นต้น   ชาวต าบลเขาทอง   
จะเริ่มงานประเพณีสงกรานต์  ควบคู่ไปกับประเพณีตรุษ  หรือเรียกรวม ๆ  ว่าประเพณีตรุษ
สงกรานต์  ตั้งแต่วันแรม  ๑๕  ค่ าเดือน  ๔  เรียกกันว่า  “ตรุษห้า  สงกรานต์หก”  โดยเริ่ม
นับตั้งแต่  วันแรม  ๑๕  ค่ า  เดือน  ๔   เป็นวันท่ี  ๑  จนครบ  ห้าวัน     (ตรุษห้า)  จะเริ่มเช้ามืด
วันแรก  (แรม  ๑๕  ค่ า)  ประมาณตีสี่  ตีห้า  ชาวบ้านจะยิงปืนข้ึนฟูา  เสียงดังสนั่นหว่ันไหว  เพื่อ
เป็นการปล่อยผี  ชาวบ้านจะลุกขึ้นท าอาหารคาวหวานพากันไปท าบุญที่วัด  วันนี้จะไม่มี
การละเล่นอะไรจะท าบุญอย่างเดียว  เพราะถือให้ผีเล่นกันหนึ่งวันก่อน   แล้ววันที่สองจึงเริ่ม
การละเล่นต่าง ๆ  เช่นเพลงช้าเจ้ามะโลม,   เพลงพิษฐาน,  ประเพณีจับข้อมือสาว  การเล่นเข้าผี 
ฯลฯ  วันสุดท้ายเรียกว่า  ส่งซัง   วันที่  ๑๕  เมษายน  ของทุกปี  จะเริ่มนับเป็นวันที่  ๑  ไปจน
ครบ ๖  วัน  (สงกรานต์หก)  มีการละเล่นเหมือนกับวันตรุษ  แต่ไม่มีการปล่อยผี  เล่นตั้งแต่วัน
แรกจนถึงวันสุดท้ายมีการส่งซังเหมือนกันในระหว่างที่ชาวบ้านเรียกว่า  “ตรุษห้าสงกรานต์หก”  
นี้  ชาวบ้านเขาทองจะร่วมจัดงานประเพณีสงกรานต์  ในช่วงที่นับตรุษห้าสงกรานต์หกนี้  
ชาวบ้านเขาทองจะไปท าบุญที่วัด  ทุกวันรวมแล้ว  ๑๑  วันพร้อมทั้งมีกิจกรรมรื่นเริงหลากหลาย
กิจกรรมรวมกัน  เช่น  เพลงช้าเจ้าโลม,  เพลงพิษฐาน, ประเพณีจับข้อมือสาว การเล่นเข้าผี  ฯลฯ 

๒.  หลักพุทธธรรมกับการส่งเสริมอัตลักษณ์ประเพณีสงกรานต์ของชุมชนเขา
ทอง         อ าเภอพยุหะคีรี  จังหวัดนครสวรรค์  

หลักพุทธธรรมในการส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชน  มี  ๓  ระดับ  คือ  ๑)  ขนาดเล็ก
หรือ  สถาบันครอบครัว  ใช้หลักศีลธรรมพื้นฐาน  ๒)  ขนาดกลางเป็นสังคมชุมชนขนาดหมู่บ้าน  
ต าบล  อ าเภอ  จังหวัด  ใช้หลักความกตัญญูกตเวทีและหลักสามัคคี  เป็นต้น  และ  ๓)  ขนาด
ใหญ่เป็นสังคมระดับประเทศ  ใช้หลักคารวตา  และหลักสามัคคี   



-๙๒- 
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลยัสงฆ์นครสวรรค์  ปีที่ ๓ ฉบับที่  ๒ พฤษภาคม-มิถุนายน  ๒๕๕๘ 

 

 ๑) คารวตา  ๖  คือ  ความเคารพ  การถือเป็นสิ่งส าคัญที่จะพึงใส่ใจและปฏิบัติด้วย
ความเอื้อเฟื้อ หรือโดยความหนักเน้นจริงจัง, การมองเห็นคุณค่าและความส าคัญและปฏิบัติต่อบุคคลหรือสิ่งนั้น
โดยถูกต้อง  ด้วยความจริงใจ  ประกอบด้วยหัวข้อธรรม  ๖ ส่วนด้วยกัน 
  ๑.๑) สัตถุคารวตา  ความเคารพในพระศาสดา หรือพระพุทธเจา 
  ๑.๒) ธัมมคารวตา  ความเคารพในธรรม 
  ๑.๓) สังฆคารวตา  ความเคารพในสงฆ์ 
  ๑.๔) สิกขาคารวตา  ความเคารพในการศึกษา 
  ๑.๕) อัปปมาทคารวตา  ความเคารพในความไมประมาท 
  ๑.๖) ปฏิสันถารคารวตา  ความเคารพในปฏิสันถาร  
 ๒)  สารณียธรรม  ๖  คือ  ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความให้ระลึกถึง  ธรรมเป็นเหตุให้
ระลึกถึงกัน  ธรรมที่ท าให้เกิดความสามัคคี  หลักการอยู่ร่วมกัน 
  ๒.๑)  เมตตากายกรรม  หมายถึง การกระท าโดยทางกาย  ที่ประกอบดวยความ
เมตตา  ตอผูอื่นทั้งตอหนาและลับหลัง 
  ๒.๒)  เมตตาวจีกรรม  ไดแก พูดตอกันดวยเมตตา  คือ  ชวยบอกแจงสิ่งที่เปนประโยชนสั่ง
สอนหรือแนะน าตักเตือนกันดวยความหวังดี กลาววาจาสุภาพออนโยน  ไมกลาวรายไมใชวาจาหยาบคาย  หรือวาจาที่
ประกอบ   ดวยอารมณโทสะ  แตใชค าพูดที่ประกอบดวยเมตตา 
  ๒.๓)  เมตตามโนกรรม  หมายถึง  การกระท าทางใจหรือความคิดที่ประกอบด
วยความเมตตา  อันไดแก่การคิดที่จะชวยใหผอูื่นพนจากความเดือดรอนทั้งปวง ท้ังตอหนาและลับ
หลังการคิดถึงผูอื่นในทางที่ดี 
  ๒.๔)  สาธารณโภคี  หมายถึงการรู จักแบงปนทรัพยสินที่ตนหามาได ดวย
ความชอบธรรมใหแกผูตองการในโอกาสอันสมควร  การรูจักแบงปนทรัพยสินหรือสิ่งของของ
ตนใหกับบุคคลที่ขาดแคลนนั้นเปน 
  ๒.๕)  สีลสามัญญตา  หมายถึง การรักษาศีลใหสม่ าเสมอ  หรือเทาเทียมกับคน
อื่น ๆ การรักษาศีลใหเสมอกับคนอื่น ๆ 
  ๒.๖)  ทิฏฐิสามัญญตา  หมายถึง การมีความเห็นรวมกับคนอื่นในทางที่ถูกตอง       
ไมขัดแยงกับเพื่อนดวยมิจฉาทิฏฐิของตน  รูจักยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น 
 ๓)  ความกตัญญูกตเวที 

 ความกตัญ  ู  เปนคุณธรรมพื้นฐานของมนุษย ในสังคมมนุษยต้องเกี่ยวของสัมพันธ์     
กับผูอื่นและสิ่งอื่นชีวิตดานกายภาพด ารงอยู่ไดเพราะไดรบัการอุปการะเลี้ยงดูจากบุคคลตาง  ๆ  มี
บิดามารดา  ครูอาจารย ญาติพี่นอง  เปนตน  นอกจากนั้นตองพึ่งพาอาศัยสิ่งเหล่าอื่นอีก  เชน  
อาศัย  ปจจัย  ๔  เปนเครื่องเลี้ยงชีวิตจึงจะมีชีวิตอยู่รอดไดในสวนจิตใจมนุษยก็ไดรับการปลูกฝง 
อบรมลักษณะคุณคาทางจิตใจจากบุคคลอื่น  มีบิดามารดาเปนตน  ใหมีทัศนคติ  คานิยม  
คุณธรรม  จริยธรรม  อันเปนหลักส าคัญในการด าเนินชีวิตใหความเจริญรุงเรือง  ซึ่งเปนองค
ประกอบส าคัญของมนุษย ความกตัญ  ูนี้เปนคุณธรรมที่มนุษยพึงปฏิบัติมิใชเฉพาะตอมนุษยดวย
กันเทานั้น  แตใหมีแมแตต่อสัตวและพืชทั้งหลายดวย  พระพุทธศาสนากลาวยกยองบุคคลที่มี ความ
กตัญ  ู และใหความส าคัญตอบุคคลผูมีความกตัญ  ู  วาเปนบุคคลที่หาไดยากในโลก  พระพุทธองค
ตรัสวาบุคคลที่หาไดยากมี  ๒  จ าพวก๒๓  ได้แก่ 

                                           
   ๒๓องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๑๒๐/๑๑๔. 



-๙๓- 
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลยัสงฆ์นครสวรรค์  ปีที่ ๓ ฉบับที่  ๒ พฤษภาคม-มิถุนายน  ๒๕๕๘ 

 

    ๓.๑)  บุพพการี  ผูท าอุปการะกอน 
    ๓.๒)  กตัญ  ูกตเวที  ผูรูอุปการะที่เขาท าแลวและตอบแทน 

๓. วิเคราะห์หลักพุทธธรรมกับการส่งเสริม อัตลักษณ์ประเพณีสงกรานต์ของ
ชุมชนเขาทอง  อ าเภอพยุหะคีรี  จังหวัดนครสวรรค์   

 ในการวิจัยนี้มีพื้นท่ีวิจัยอยู่ท่ีต าบลเขาทอง  อ าเภอพยุหะคีรี  จังหวัดนครสวรรค์  ซึ่ง
เป็นชุมชนชาวไทยเช้ือสายมอญที่มีความเข้มแข็งและโดดเด่นในด้านประเพณีที่เด่นชัดที่สุด  คือ  
ประเพณีสงกรานต์  พบหลักพุทธธรรมกับการส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชนต าบลเขาทอง  คือ  หลัก
คารวตาปรากฏอยู่ในการละเล่นจับข้อมือสาว  หลักสาราณียธรรมปรากฏอยู่ในการรดน้ าด าหัวขอ
พรผู้สูงอายุ  หลักกตัญญูกตเวทีปรากฏอยู่ในการท าบุญอุทิศให้กับปิยชน  การสรงน้ าพระและรด
น้ าด าหัวผู้สูงอายุ  หลักสามัคคีปรากฏอยู่ในทุกกิจกรรมมาเป็นเวลานาน  หากแต่ในปัจจุบัน
กระแสความเจริญทางด้านวัตถุและเทคโนโลยีก าลังเข้ามามีผลกระทบต่อการส่งเสริมอัตลักษณ์
ชุมชนดังกล่าว  และชุมชนก าลังต้องการการปกปูองอนุรักษ์สืบสานประเพณีอันงดงามและ
ทรงคุณค่าใหส้ืบทอดต่อไป    

กระบวนการส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชนในท้องถิ่น  เกิดขึ้นภายใต้ความสัมพันธ์ทาง
สังคม      ที่สลับซับซ้อน  หลากหลายไม่หยุดนิ่งมาตั้งแต่อดีต  กลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ  ที่อาศัยอยู่
ในบริเวรใกล้เคียงกัน  ณ  ช่วงเวลาเดียวกันมีการติดต่อสัมพันธ์กัน  ในประเพณีสงกรานต์ชอง
ชุมชนเขาทองนี้เป็นกรณีศึกษา  ที่ท าให้ผู้ท าการวิจัยได้สัมผัสและศึกษาในสิ่งที่สอดผสานกันกับ
ประเพณีนี้และเป็นพื้นฐานแห่งความสวยงาม  สิ่งน้ันคือหลักธรรมค าสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัม
พุทธเจ้า  เช่นในท าบุญอุทิศให้กับบรรพบุรุษ  สรงน้ าพระพุทธรูป  ทรงน้ าพระภิกษุสงฆ์และ
สามเณร  รดน้ าด าหัวเพื่อของพรจากผู้มีอายุหรือผู้มีความส าคัญของชุมชนนั้นท าให้เห็นได้ว่าส่วน
หนึ่งท าให้เราเห็นความกตัญญู  ความเคารพ  ในส่วนของการละเล่นจับข้อมือสาว  นางสาก  นาง
ควาย  นางกระด้ง  ตลอดจนมีการเล่นเพลงพิษฐาน  เพลงช้าเจ้ามะโลม  ร าวงแม่บท  เต้นก าร า
เคียว  และร ากองยาว  นั้นส่วนใหญ่จะเล่นกันเป็นกลุ่มหรือเป็นหมู่คณะ  เมื่อบุคลร่วมกันเพื่อท า
กิจกรรมร่วมกันอย่างใดอย่างหนึ่งย่อมมีการปฏิสัมพันธ์พูดคุยกันในหมู่คณะและจะตองปฏิบัติต่อ
สิ่งนั้นอยางถูกตอง  ดวยความกตัญ  ู ซึ่งถือวาเปนการท าประโยชนเกื้อกูลแกบุคคลอื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะตาง ๆ  มีการให้เกียรติ   มีความเคารพ  และมีความสามัคคีกลมเกลียวในในทาง
พระพุทธศาสนาก็เช่นกัน  ได้มีหลักธรรมที่สอดคล้องกับประเพณี  ดังนี้  ๑) คารวตา  ๖,  ๒) สารณียธรรม  
๖,  ๓) กตัญญูกตเวที  และ  ๔) สามัคคี    ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักพุทธธรรมเท่าน้ัน 

หลักพุทธธรรมที่ เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชนพบว่า ได้ว่าไม่ว่า
พระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นหรือไม่ก็ตาม ความจริงก็ด ารงอยู่ตามธรรมดาของมันอย่างเป็นกลาง ๆ 
พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้คือ ค้นพบความจริงนั้นแล้วน ามาเปิดเผยไว้ สาระของความจริงนี้ก็คือ 
ธรรมดาแห่งเหตุปัจจัย  พุทธธรรมแบ่งความสุขออกเป็น  ๒  ประเภท  คือ โลกิยสุขและโลกุตตร
สุข  พุทธธรรมให้ความส าคัญแก่ความสุขทั้งสองประเภท คือ ในด้านโลกิยสุขนั้นเห็นความส าคัญ
และได้แสดงประโยชน์ในปัจจุบันหรือความสุขที่มนุษย์ควรแสวงหา ส่ วนโลกุตตรสุข    เป็น
ความสุขที่สูงสุดเหนือกว่าโลกิยสุข  คือพระนิพพาน  ในงานวิจัยเล่มนี้ผู้ศึกษามุ่งเน้นในส่วนของ
พุทธธรรมที่เป็นส่วนของโลกุตตรสุขเท่านั้นหลักพุทธธรรมที่มีความส าคัญที่เป็นส่วนส าคัญที่ใช้ใน
การส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชนคือ 
  สามัคคี  ถูกท าให้ปรากฏแล้วในประเพณีต่าง ๆ  แม้กระทั่งในการจัดกิจกรร
ประเพณีนี้ก็เช่น  ความสามัคคีเป็นเครื่องหมายและพลังความเข้มแข็งน ามาซึ่งความสมัคสมาน
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สามัคคีปรองดองกัน   น าซึ่งประโยชน์มาสู่ชุมชนท าให้เห็นถึงความงดงามของประเพณียิ่งขึ้น  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมอัตลักษณ์โดยใช้การแต่งกาย  และการส่งเสริมอัตลักษณ์โดยใช้
ประเพณี 
  กตัญญูกตเวที  เป็นหลักธรรมที่ถูกท าให้เห็นเด่นชัดแล้วในประเพณีสงกรานต์โดย
ส่งผ่านการท าบุญอุทิศให้แก่ปิยชนคนอันเป็นที่รักที่เคยมีอุปการคุณแก่ท่าน  การกระท าเช่นนี้
เปรียบเสมือนท่านท้ังหลายท าความดีให้ปรากฏแล้ว  ประเพณีที่เด่นชัดที่สุดของชาวชุมชนเขาทอง
คือประเพณีนับถือผีหม้อ  “ตาย่า  ตายาย”  (หม้อผีโรง)  โดยการส่งเสริมอัตลักษณ์โดยใช้
วัฒนธรรมความเชื่อ     และการส่งเสริมอัตลักษณ์โดยใช้ประเพณี 

สาราณียธรรม  เป็นหลักธรรมที่มีอยู่ในแทบจะทุกประเพณีเพราะเป็นหลักธรรมอัน
เป็นถึงกันเห็นให้เกิดความระลึกนึก  เป็นธรรมให้เป็นเหตุความสามัคคี  ในประพุทธศาสนาก็
เช่นกันมีการปฏิสัมพันธ์ของกลุ่มคนที่ถูกต้องเหมาะสม  ด้วยการปฏิบัติตามหลักธรรม  โดยการ
ส่งเสริมอัตลักษณ์โดยใช้วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นเห็นชัดจากการปลูกบ้านเรือนในสมั ยก่อน  
การส่งเสริมอัตลักษณ์โดยใช้วัฒนธรรมอาหารการกิน   

คาราวตา  เป็นหลักธรรมที่ในการปฏิบัติตนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  ความเคารพยัง
รวมถึงการยกย่องให้เกียรติกันด้วย  ในประเพณีจับข้อมือสาวได้ปรากฏหลักธรรมในข้อนี้ชัดเจน
คือ  ในการจับข้อมือสาวนั้นต้องขออนุญาตจากฝุายหญิงก่อน  เมื่อฝุายหญิงอนุญาตแล้วจะจับได้
ไม่เกินข้อศอกและเดินรอบหนองในสายตาของผู้ใหญ่เท่านั้น  แสดงให้เห็นถึงหลักการแสดงความ
เคารพยกย่องให้เกียรติกัน  เรียกว่า  “คาราวตา  ๖  โดยการส่งเสริมอัตลักษณ์โดยใช้ประเพณี 

จากการศึกษาผู้วิจัยพบว่าหลักพุทธธรรมปรากฏอยู่ในการส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชนที่
เกี่ยวข้องกับประเพณีสงกรานต์หลายประการ  ทั้งที่มีความสัมพันธ์และเป็นปัจจัยหลักในการ
ส่งเสริมการส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชนให้เกิดความยั่งยืนและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด  ชุมชนที่
เข้มแข็งและเป็นที่เชิดหน้าชูตาของหมู่คณะในสังคมหรือชุมชนนั้นสิ่งที่จะขาดเสียไม่ได้ในการ
ส่งเสริมอัตลักษณ์คือความมีระเบียบวินัย  แบบแผนวิธีปฏิบัติตลอดจนความสมัครสมานสามัคคี
ร่วมแรงร่วมใจกันเป็นหนึ่งเดียวของหมู่คณะ  คุณธรรมอันยังใหญ่อีกประการหนึ่ง  คุณธรรมนั้นคือ
ความกตัญญูกตเวทีสิ่งเหล่านี้ในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าหลักพุทธธรรมเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่
ประกอบด้วยศรัทธาความเชื่อมั่น   

ชุมชนเขาทองนั้นได้มีการส่งเสริมอัตลักษณ์ที่โดดเด่นโดยส่งผ่านในรูปแบบประเพณี
สงกรานต์  ประเพณีจับข้อมือสาวถือเป็นประเพณีที่มีความโดดเด่นอาจกล่าวได้ว่าเป็นสถานที่แห่ง
เดียวท่ีมี่ประเพณีนี้จึงนับได้ว่าเป็นอัตลักษณ์ของชาวชุมชนชาวเขาทอง  หลักพุทธธรรมปรากฏอยู่
ในการส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชนที่ เกี่ยวข้องกับประเพณีสงกรานต์หลายประการ  ทั้งที่มี
ความสัมพันธ์และเป็นปัจจัยหลักในการส่งเสริมการส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชนให้เกิดความยั่งยืนและ
เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด  หลักพุทธธรรมกับการส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับประเพณี
สงกรานต์ที่เห็นได้เด่นชัดคือ  ความกตัญญูกตเวที  ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  ในประเพณี
สงกรานต์นี้เกิดขึ้นได้นั้นก็เพราะอาศัยหลักกตัญญู  คือรู้จักคุณความดีที่ท่านทั้งหลายได้กระท าไว้
แก่เรา  เราท่านทั้งหลายจึงได้แสดงความกตเวที  หลักพุทธธรรมอีกประการหนึ่งที่ได้แสดงปรากฏ
ชัดแล้วในประเพณีสงกรานต์นี้  อีกประการหนึ่งการแสดงความเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันเป็น
สิ่งที่ส าคัญมาก หลักคารวะ ๖ หรือในประเพณีจับข้อมือสาวก็ดี  ได้แสดงออกถึงความเคารพให้
เกียรติกันท้ังต่อหน้าและในที่รับหลัง การแสดงออกที่  สะทอนใหเห็นถึงความรักใคร่  ความระลึก
นึกถึงกันดวยความรักในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่า  สาราณียธรรม  ๖ 
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หลักธรรมที่จะช่วยแกไขปญหา  และสงเสริมบรรยากาศของการอยูรวมกันอยางมี
ความสุขและมีความเคารพตอกันไดดีนั้น  ควรเนนดานพัฒนาทางสังคม  การสงเสริมหลักธรรม
นอกจากหลักคารวตา ๖  แลวตองอาศัยหลักสาราณียธรรม ๖ หลักกตัญญูกตเวที  และหลัก
สามัคคี  เปนหลักธรรมชวยสนับสนุน  ซึ่งหลักธรรมดังกลาวมีความส าคัญที่จะชวยท าใหสังคมอยูร
วมกันอยางมีความสุขและอยูรวมกันอยางมีความเคารพ  โดยเฉพาะในชมชนและสังคมใหญจ าเปน  
อยางยิ่งที่  จะตองใชหลักสาราณียธรรม  ชวยในการสรางความสัมพันธที่ดีงามตอกัน  ความ
สามัคคีจะน าความเปลี่ยนแปลงมาสูตัวบุคคลและสังคมสงผลตอการด าเนินชีวิตไปในทางที่จะ
พัฒนาขึ้นจากเดิมที่เปนอยู เพราะการปฏิบัติตามคุณธรรมที่กลาวมานี้จะสรางคุณประโยชนให
เกิดขึ้นแกกันและกัน 
 
๕.ข้อเสนอแนะ 

ก.ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
จากท าให้ทราบถึงความเป็นไปของการด าเนินการจัดประเพณีสงกรานต์ของชุมชน  

ชาวเขาทอง  ในปัจจุบันพบว่าวัฒนธรรมประเพณีที่สวยงามดั้งเดิมนั้นเริ่มเลือนหายไปจากชุมชน
เขาทองบ้างในบางส่วน  ปัจจุบันได้มีการรณรงค์เพื่อรื้นฟื้นวัฒนธรรมที่สวยงามเหล่านั้นไว้โดย
พยายามใช้วัดเป็นศูนย์กลางเพื่อที่จะเก็บรักษาวัฒนธรรมประเพณีเหล่านั้นไว้โดยหน่วยงานสภา
วัฒนธรรมต าบล  หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  เช่น  ประเพณีจับข้อมือสาวซึ่งนับว่าเป็นอัต
ลักษณ์ที่ส าคัญของชุมชนชาวเขาทอง  จากการเก็บข้อมูลสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิพบว่าเด็กวัยรุ่น
ขาดการให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม  แสดงให้เห็นว่าความสามัคคีและเสยีสละเริ่มลดน้อยลง
จากสังคมไทยเมื่อความเจริญทางด้านเทคโนโลยีสูงขึ้น  จากการศึกษาท าให้ทราบอีกว่าส่วนหนึ่ง
เด็กและวัยรุ่นขาดความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริงในการจัดกิจกรรมประเพณี  ขาดการสืบต่อ
ข้อมูลความเป็นตัวตนที่แท้จริง  อีกส่วนเมื่อมีงบประมาณจากหน่วยงานราชการมาเกี่ยวข้อง
รูปแบบประเพณีและจุดประสงค์ที่ตั้งของการจัดกิจกรรมจึงเป็นไป  ชาวบ้านบ้านจึงให้ความ
ร่วมมือน้อยเพราะไม่มาจากจิตวิญญาณที่แท้จริงของตนเอง  ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้เสนอแนะวิธีการ
แก้ไขไว้เป็นข้อ ๆ ดังนี้ 

๑) ภาครัฐควรให้การสนับสนุนกับชุมชนในด้านงบประมาณ 
๒) องค์การบริหารส่วนต าบลควรมีการประชาสัมพันธ์ให้มาก 
๓) วัฒนธรรมจังหวัดควรสนับสนุนให้เป็นชุมชนต้นแบบ 
๔) ควรมีการรณรงค์  ประชาสัมพันธ์ให้เป็นจุดสนใจหรือเป็นแบบอย่างแก่ชุมชนอื่น 
ข. ข้อเสนอแนะในงานวิจัยคร้ังต่อไป 
จากการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยพบว่ามีสิ่งท่ีน่าสนใจในการศึกษาเรื่องหลักพุทธธรรมกับการ

ส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชนในแง่อื่น ๆ อีก  ท่ีสมควรท าการศึกษาวิจัยต่อไปดังนี้ 
๑) หลักพุทธธรรมกับการส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชนในกลุ่มประเทศอาเซียน 
๒) การส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชนของคณะสงฆ์  จังหวัดนครสวรรค์ 
๓) การส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชนของชาวไทยเชื้อสายมอญกับชาวไทยเชื้อสายลาว 
๔) บทบาทของสงฆ์กับการส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชน 
๕)  หลักพุทธธรรมกับวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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: A CASE STUDY OF PHRARAJWACHIRAMETHEE (WEERAVARAPANNO) 

 
     พระโกมินทร์  สนฺติกโร  (พัฒนศิร)ิ 

     
บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  ๓  ประการ  คือ  ๑)  เพื่อศึกษาหลักพุทธธรรม
ในการพัฒนาเยาวชน  ๒)  เพื่อศึกษาการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการพัฒนาเยาวชน  และ  ๓)  
เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการพัฒนาเยาวชน  ซึ่งเป็นการเฉพาะกรณีของพระ
ราชวชิรเมธี, ดร.  (วีระ  วรปญฺโญ) 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาในเชิงเอกสาร  (Documentary   Research)  โดย
ศึกษาจากพระไตรปิฎก  อรรถกถา  ฎีกา  หนังสือและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  แล้ วน ามาวิเคราะห์
สรุปข้อมูลในเชิงพรรณนา 

ผลการวิจัยพบว่าในพื้นที่ ๆ ได้ศึกษา  พบว่าเยาวชนมีความประพฤติและพฤติกรรม
ที่ดีงาม  ไม่สร้างความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นแก่สังคมและชุมชน  การพัฒนาเยาวชนตามหลักภาวนา 
๔  คือ  การพัฒนากาย  การพัฒนาศีล  การพัฒนาจิตใจ  และการพัฒนาปัญญา  ท าให้เยาวชนมี
พฤติกรรมและการประพฤติปฏิบัติตนที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับครอบครัวและสังคม  จาก
การที่เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสในศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนา  และการที่ได้โอกาสให้เข้า
ร่วมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา  จึงท าให้เด็กและเยาวชนได้น้อมน าหลักพุทธธรรมทาง
พระพุทธศาสนาไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง   

การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการพัฒนาเยาวชน  ซึ่งนอกจากจะเป็นการพัฒนาที่
ตัวของเยาวชนเองแล้ว  ยังเป็นการพัฒนาสิ่ งแวดล้อมต่าง ๆ ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งในทาง
พระพุทธศาสนา  ที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ  การน าหลักพุทธธรรมไป
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม  และเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาเยาวชนให้เจริญมากขึ้น  ทั้งด้าน
ความรู้และคุณธรรมจริยธรรม  ซึ่งสอดคล้องกับหลักทางพุทธิปัญญา  ได้แก่  การพัฒนาทาง
จริยธรรม  และสิ่งแวดล้อมท่ีมีอิทธิพลต่อการพัฒนาจริยธรรม 

การพัฒนาเยาวชนด้วยการที่ให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ส าคัญ ๆ  ทาง
พระพุทธศาสนา  ท าให้เยาวชนได้ประพฤติและปฏิบัติธรรม  เป็นการอบรมเยาวชนให้มีความ
ประพฤติทางกายวาจาและใจที่ดีงามและถูกต้องตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  และน าไป
เป็นแนวทางในการที่จะด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข  และท าให้เกิดปัญญาในการที่จะแก้ปัญหา
ต่าง ๆที่เกิดขึ้น  และรู้เท่าทันกับสภาวะที่แท้จริงของธรรมชาติด้วยก าลังสติปัญญาของตน 
     ABSTRACT 

This study had 3 objectives: 1)to study Buddhamdhamama  for 
youths, 2) to study the integration of Buddhadhamma for inproving the youths 
and 3) to apply Buddhadhamama for inproving the youths which was the case 
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study of Dr.Prarajwachirametee(WeeraVarapanyo) Thiptaka, commentaries, 
subcommentaries, books and relaed research papers which were gathered and 
concluded as Descriptive Research. 

The results revealed that within the studied areas did not findany 
youths who bad behaviors till creating any troubles to the society and the 
community, improving or developing the youths according to the principle of 
Bhavana 4: growth; cultivation; triang; development consisting of 1) Kaya-bhavana;   
physicaldevelopment,  2) Sila-bhavana; moral development,  3) Citta-bhavana;  
emotional development and  4)Panna-bhavana ; wisdom development showed 
that the youths behaved and conducted themselves well without creation any 
troubles to their families and the society the children and the youths who had 
opportunities for both to study Dhamma Doctrine in Buddhism and to participate 
in any Buddhist activeies would allow them kindly take those Buddhadhamma to 
be applied in use accurately for their daily-lives. 

The integration of Buddhamma for improving the youths, it disclosed 
that not only improving the youths themselves but also developing some 
environments which found to become the obstacles towards the development in 
applying Buddhamma to be used appropriately, Moreover, the integration of 
Buddhadhamma would be beneficial for improving the youths with more 
prosperity for both the knowledge and the virtur which could be dealt with the 
principle of Buddhi-panna; cognitivism such as ethics and environment 
development which found to be influenced upon the ethics development. 

Improving the youths by allowing them to participate in some 
significant activities in Buddhism would certainly make them behave well and do 
the Dhamma practices which led them to become well-trained of fair and 
accurate behaviors according to Dhamma Doctrine in Buddhism in addition, these 
participations in addition, these participations were leading them to be trained 
their minds in having the right concept according to the Buddhadhamma in 
Buddhism and they could take such ideas to benefit their way of lives with 
happiness which caused wisdom happeninig in order to solve any problems they 
were facing including they could be awareness of the nature’s reality by their own 
wisdom. 
 
๑.ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ปัญหาของเยาวชนในสภาวการณ์ปัจจุบันของสังคมไทย  นับว่าเป็นปัญหาของ
สังคมไทย  นับว่าเป็นปัญหาที่น่าหนักใจแก่ทุกฝุายเป็นอย่างยิ่ง  เนื่องจากพฤติกรรมที่แสดงออก
ทั้งทางกายและทางวาจา  อันไม่เหมาะสมกับวัย  ตัวอย่าง  เช่น  ปัญหาเยาวชนติดการพนัน
ฟุตบอล  เล่นเกมการพนันต่าง ๆ  โดยไม่เกรงกลัวกฎหมาย  ไม่เสียดายเงินและการเล่นเกม
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คอมพิวเตอร์อย่างหมกมุ่น  และชอบเล่นเกมที่มีความรุนแรง  การเข้าสนทนากันทางอินเทอร์เน็ต
เพื่อหาคู่  มีการเสนอตัวให้คู่นอน  การมั่วสุมเรื่องเพศ  การเที่ยวผับเที่ยวบาร์  ชอบเที่ยวกลางคืน
ใช้จ่ายเงินอย่างฟุุมเฟือยเกินตัว  นิสิตนักศึกษาอยู่กินกันท้ัง ๆ ท่ียังต้องขอเงินจากพ่อแม่ผู้ปกครอง  
เมื่อท้องก็ท าแท้งน าลูกไปทิ้ง  ไม่เช่ือฟังพ่อแม่เช่ือฟังแต่นักร้อง  ดาราบางคนทั้งที่มีช่ือเสียงและ
เป็นที่รู้จักบางคนที่เป็นตัวอย่างในทางเสียหาย  ประพฤติตนไม่เหมาะสม  การติดเพื่อนและการ
เสพยาเสพติด  เมาสุรา  และขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายก าหนดในท้องถนน  ไม่ชอบเรียน
หนังสือ  ไม่รับผิดชอบต่อการเรียน  เป็นต้น  ซึ่งเป็นปัญหาทางสังคมท่ีเกิดแทบทุกวัน๒๔ 

ปัญหาส่วนหนึ่ง  มาจากกการที่ได้รับเอาวัฒนธรรมตะวันตกมาโดยไม่ได้รับการ
กลั่นกรองว่าสิ่งใดเหมาะสมกับเยาวชนไทยหรือไม่  จึงท าให้เยาวชนตกเป็นเปูาหมายทาง
การตลาด  คือการโฆษณาโดยใช้เยาวชนเป็นสื่อเพื่อที่จะขายสินค้ าให้ได้มากที่สุด  และ
ขณะเดียวกัน  ก็เกิดความอ่อนแอทางด้านวัฒนธรรมไทย  เช่น  เจ้าหน้าที่ต ารวจสถานีประเวศ  
จับแก็งวัยรุ่นที่ประกอบมิจฉาชีพ  ด้วยการออกปล้นโทรศัพท์มือถือตามห้างสรรพสินค้า  และปูาย
รถเมล์  ต ารวจเมืองพัทยาจับ ๕  ใน๑๑  วัยรุ่นที่ลวงเด็กหญิงอายุ  ๑๔ ปี  ๒  คน  ไปรุมข่มขื่น
กลางไร่มัน  โดยมีเพื่อนท่ีเป็นเด็กหญิงเป็นนางนกต่อช่วยหลอกเพื่อนไป  ซึ่งเป็นข่าวที่เกิดขึ้นในวัน
เดียวกัน๒๕ 

งานวิจัยของ  ดร.อมร  นาครทรรพ  อาจารย์คณะคุรุศาสตร์จุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยและคณะ  สรุปสาเหตุที่มาของปัญหาต่าง ๆ  ของเยาวชนว่าเกิดจาก  การห่างบ้าน  ห่าง
วัด  โตในห้าง  ค่านิยมแพ้ไม่เป็น  อิทธิพลของสื่อท่ีรุนแรง  ระบบการศึกษาที่เน้นด้านการแข่งขัน
สร้างคน  เพื่อปูอนตลาดแรงงานมากกว่าสร้างคนเพื่อเข้าใจชีวิต  อิทธิพลของสถานเริงรม  ผับ  
บาร์  คาราโอเกะ  อาบ-อบ-นวด  ที่ผุดขึ้นเป็นดอกเห็ด  หากมองในแง่ของจริยธรรมแล้ว  ถือว่า
เยาวชนอยู่ในอาการปุวยทางจริยธรรมขั้นวิกฤติในปัจจุบันนี้๒๖ 

อย่างไรก็ตาม  ในปัจจุบันสังคมไทย  ได้รับผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัฒน์จนเกิด
เป็นปัญหาวิกฤติสับสนหลายอย่างทั้งในระดับบุคคล  และระดับประเทศที่แก้กันไม่ค่อยจะได้ผล  
เพราะการแก้ปัญหาส่วนมากเป็นการแก้ปัญหาทางวัตถุซึ่งมุ่งเอาการบริโภคเป็นใหญ่  โดยละเลย
การแก้ปัญหาพื้นฐานทางด้านจิตใจ  แม้เมืองไทยเราจะเป็นเมืองพระพุทธศาสนา  แต่ก็หลงลืมตน  
คือลืมวัฒนธรรมอันดีงามที่เป็นมรดกตกทอด  มาจากบรรพบุรุษของตนในอดีต  ซึ่งได้เคย
ประพฤติปฏิบัติกันมาเป็นเวลานาน  นับตั้งแต่สมัยสุโขทัย  สมัยอยุธยา  สมัยธนบุรี  ซึ่งได้เคย
ประพฤติปฏิบัติกันมาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ในปัจจุบัน  จะเห็นได้ว่า ๒๗ ๓  สถาบันหลักของชาติ  

                                           
๒๔แพทย์หญิงเพ็ญนภา  ทรัพย์เจริญ.  “ปัญหาเยาวชน  มีใครสนใจจะแก้”  ไทยโพสต์  ( ๒๐  

มิถุนายน  ๒๕๔๗)  :  ๓ 
๒๕สุชาติ  ศรีสุวรรณ  “เหตุของปัญหาวัยรุ่น”.  มติชน  ( ๑๑  มิถุนายน  ๒๖๔๖. 
๒๖สุรพล  ทวีศักดิ์.  “  เซ็ก – ยา – ฆ่า  อาการปุวยทางจริยธรรมขั้นวิกฤติของเยาวชนไทย”  มติ

ชน,  (  ๓  ตุลาคม  ๒๕๔๗)  :  ๑๗ 
๒๗“พระธรนิส  มั่นคงทรัพย์.  “การศึกษาความสัมพันธ์เชิงจริยธรรมระหว่างครูกับศิษย์ตามค า

สอนทางพระพุทธศาสนาในสถาบันการศึกษาระดับมัธยมปีที่  ๖  ศึกษาเปรียบเทียบ  :  โรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัยกับโรงเรียนสตรีวิทยาลัย  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร”  วิทยานิพนธ์อักษรศาสตร์มหาบัณฑิต,  
(สาขาอักษรศาสตร์)  :  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล,  ๒๕๓๙. 
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คือ  บ้าน  วัด  และวัง  ซึ่งมีหน้าท่ีในการพัฒนาด้านจริยธรรม  ศีลธรรม  และการให้การศึกษาแก่
เยาวชนมาโดยตลอด 

ปัญหาต่าง ๆ  ในสังคมไทยมีมากยิ่งขึ้น  และยังส่งผลกระทบให้พระพุทธศาสนาถูก
มองข้าม  เพราะคนเราไปหลงรับเอาค่านิยมแบบตะวันตกมาใช้  การพัฒนาจึงเน้นไปทางน าเอา
เทคโนโลยีใหม่ ๆ  มาใช้แทน  เช่น  การใช้เครื่องจักรแทนการใช้แรงงานคน  มีการแข่งขันแย่งชิง
กันมากยิ่งข้ึน  และขณะเดียวกันก็ท าลายสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติไปด้วย  เช่น  สิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพ  คือ  ดิน  น้ า  ปุาไม้  ล าธาร  อากาศ  บรรยากาศ  และยังท าลายสิ่งแวดล้อมทางสังคม  
คือ  ทัศนะคติ  ค่านิยม  จริยธรรม  และวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าเหล่านี้  คือ  ปัญหาบ้านเมืองที่
เกิดขึ้นในปัจจุบัน  ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่จะแก้ไม่ตกเพราะส่วนมากไปแก้ท่ีปลายเหตุ 

เมื่อการแก้ปัญหาของชาติด าเนินไปในทิศทางที่สวนกระแสกับพุทธธรรม  ที่สอนให้
รู้จักประมาณตน  และรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  กิจกรรมที่มอมเมาเยาวชนของชาติไป
หลงใหลอยู่กับอบายมุข  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของยาเสพติด  การมั่วสุมทางเพศ  และการพนัน
มีมากข้ึนเรื่อย ๆ  เป็นทวีคูณ  การที่จะยับยั้งความเสื่อมถอยดังกล่าวไว้ได้  น่าจะได้แก่การพัฒนา
เยาวชนของชาติให้ผูกพันธุ์กับหลักพุทธธรรมและยึดมั่นในหลักศาสนา  อันจะท าให้เกิดความ
มั่นคงแก่ชาติในอนาคต  แม้พระสงฆ์ควรจัดโครงการ  เพื่อดึงเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนาให้มากยิ่งขึ้น  และเป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาฟื้นฟูจิตใจของศาสนิกชน  ได้ทุก
เพศทุกวัย  กิจกรรมที่ควรจัดควรจัดตามความสามารถ  และความพร้อมของทางวัด  บทบาทของ
โรงเรียน  กิจกรรมอบรมเยาวชนด้านคุณธรรมและจริยธรรม  หากโรงเรียนไม่สามารถจัดให้
สมบูรณ์ได้  ทรัพยากรบุคคลที่ควรค านึงถึง  คือ  พระสงฆ์และวัด  โรงเรียนควรขอความร่วมมือ
จากพระสงฆ์และวัดใกล้เคียง๒๘ 

พระสงฆ์  เป็นบุคคลผู้ท าหน้าที่ในการแก้ปัญหาเยาวชนดังกล่าว  ได้อีกทางหนึ่ง  
โดยท่านอาศัยหลักพุทธธรรมและการประยุกต์เพื่อการอบรม  สั่งสอนเยาวชนให้เป็นคนดี  คนเก่ง  
และสามารถด าเนินชีวิตอย่างมีความสุขตามแนววิถีพุทธ  เช่น  โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดู
ร้อน  การให้ค าปรึกษาและค าแนะน าปัญหาด้านจริยธรรม  การชักชวนให้ศาสนิกชนเข้าร่วม
กิจกรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา๒๙ 

นอกจากนั้น  พระสงฆ์บางรูป  เช่น  พระธรรมโกศาจารย์  (ปัญญานันทภิกขุ)  ได้
ปลูกฝังจริยธรรมแก่เยาวชนและผู้อยู่ในมัชฌิมวัยโดยวิธีการต่าง ๆ  ตามหลักพุทธธรรม  เช่น  
จริยธรรมในการพัฒนาคน  ส่งเสริมหน้าที่ระหว่างบุคคลในสังคม  การอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  ความรับผิดชอบต่อตนเอง  ต่อสังคม  และต่อโลกท่ีตนอาศัยอยู่นี้๓๐ 

                                           
๒๘พระเมธีธรรมาภรณ์,  (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต)  “พระพุทธศาสนายุคโลกาภิวัตน์”.  พิมพ์ครั้งที่  ๒  

(กรุงเทพมหานคร  :  มูลนิธิพุทธธรรม  ๒๕๓๙) 
๒๙ระพิน  ชูชื่น.  “การศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ในการส่งเสริมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียน

ประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร”  วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์บัณฑิต.  ๒๕๓๓. 
๓๐พระมหาประทีป  กตปุญโญ)  (หนูด้วง)  “ศึกษาวิเคราะห์งานปลูกฝังจริยธรรมของปัญญานันท

ภิกขุเกี่ยวกับเยาวชนและผู้อยู่ ในมัชฌิมวัย” ,  วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต ,  บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  พ.ศ.  ๒๕๕๓.   



-๑๐๑- 
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลยัสงฆ์นครสวรรค์  ปีที่ ๓ ฉบับที่  ๒ พฤษภาคม-มิถุนายน  ๒๕๕๘ 

 

ดังนั้น  หลักธรรมในพระพุทธศาสนา  จึงส่งผลให้เกิดการเกื้อกูลให้สังคมด าเนินไปสู่
วิถีทางที่ดีงาม  ประสานผลประโยชน์ท้ังสองฝุายทั้งตนเองและผู้อื่นไว้ได้อย่างมั่นคงถาวรท าให้คน
เห็นใจกันมากยิ่งข้ึน  ลดความเห็นแก่ตัวลง  ขณะเดียวกันก็ร่วมกันท างานเพื่อส่วนรวมด้วยความ
ปรองดองสามัคคี  และช่วยท าให้โลกอยู่ด้วยกันอย่างเกื้อกูล  มีไมตรีจิตปรารถนาดีต่อกัน  ถ้าหาก
บุคคลในสถาบันต่าง ๆ  ขาดธรรม  เช่น  สถาบันของครอบครัวบุตรธิดาก็จะไม่เคารพนับถือ
ผู้ปกครองของตน  แม้พระพุทธศาสนาก็เช่นกัน  ถ้าขาดหลักเกื้อกูลช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้ว  ก็
ไม่สามารถที่จะเป็นที่รวบรวมจิตใจ  หรือเป็นศูนย์กลางแห่งจิตวิญญาณของพุทธบริษัทได้เลย  
พระองค์ตรัสให้ความส าคัญต่อพุทธธรรมนี้มาก  โดยเรียกว่า  หลักสังคหะวัตถุ ๔  คือ  ธรรมที่อิง
อาศัยกันด้วยระบบของสังคมมนุษย์  มี ๔  อย่าง  คือ  การช่วยเหลือด้วยวัตถุสิ่งของ  การ
ช่วยเหลือกันด้วยค าแนะน าที่เป็นประโยชน์  การรู้จักบ าเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน  และการท าตาม
หน้าท่ีให้เหมาะสมแก่ฐานะของตนเอง๓๑ 

สังคมประเทศไทยในปัจจุบันนี้  ได้มีพระเถระเป็นจ านวนหลายรูปให้ความสนใจ  
และเอาใจใส่ในการพัฒนาเยาวชนด้วยการจัดกิจกรรมภายในวัด  ไว้รองรับเพื่อดึงเยาวชนอันเป็น
ก าลังของชาติในอนาคตออกมาจากอบายมุข  ซึ่งปัญหาต่าง ๆ  เช่น  การดื่มสุรา  และการเสพยา
เสพติด  เป็นต้น  ของเยาวชนวัยรุ่น  เป็นอีกส้เหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ  ตามมาอีก
มากมาย  และแพร่กระจายไปทุกกลุ่มทุกชุมชน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของเยาวชนที่ก าลัง
ศึกษา  ซึ่งเป็นกลุ่มของเยาวชนในเขตเทศบาลต าบลนครชุม  ซึ่งไม่พบปัญหาที่รุนแรงในกลุ่ม
เยาวชนในงานวิจัยนี้  จึงน าเสนอ  พระราชวชิรเมธี  ดร.  (วีระ  วรปญฺโญ)  เจ้าอาวาสวัดพระบรม
ธาตุ  ฯลฯ  (พระอารามหลวง)  หมู่ที่  ๓  เทศบาลต าบลนครชุม  อ าเภอเมือง  จังหวัด
ก าแพงเพชร  รองเจ้าคณะจังหวัดก าแพงเพชร  โดยที่ท่านเป็นพระเถระที่สามารถดึงเยาวชนให้
ห่างไกลจากอบายมุข  และอบรมขัดเกลา  ด้วยหลักพุทธธรรม  นอกจากนี้แล้วท่านยังเป็นพระ
เถระที่ได้มีคุณูปการอันเป็นสาธารณะประโยชน์ต่อส่วนรวม  กล่าวโดยย่อคือ  การพัฒนาทั้ง
ทางด้านวัตถุภายนอกและพัฒนาจิตใจของเยาวชน  ซึ่ งท่านได้ท างานอุทิศตน  เพื่ อ
พระพุทธศาสนาจนได้รับการยกย่องจากหลายฝุายหลายหน่วยงาน  และหนังสือพิมพ์ยังตีพิมพ์
น าเสนอผลงานของท่านในการบูรณาการหลักพุทธธรรม  เป็นผู้ที่มีผลงานโดดเด่นในหลายๆด้าน  
ทั้งจากสถาบัน  องค์กร  หน่วยงาน  ทั้งของรัฐและของเอกชน  และผลงานที่โดดเด่นอีกมากมาย  
และที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนคือการพัฒนาชุมชน  ก็คืองานด้านการศึกษาสงเคราะห์  
และงานด้านศาสนศึกษา  เพราะถือได้ว่าเป็นงานหลักท่ีส าคัญที่มุ่งเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเยาวชน
ด้วยหลักพุทธธรรม  เช่น  การจัดตั้งโรงเรียนของวัดตั้งแต่ระดับอนุบาลประถมศึกษาจนถึง
ระดับอุดมศึกษา (ระดับปริญญาตรี)  โรงเรียนพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรม  บาลี  เป็นวิธีการ
หนึ่ง  ที่จะดึงเยาวชนให้ห่างไกลจากอบายมุข  โดยการดึงเยาวชนให้เข้ามาบรรพชาเป็นสามเณร
ในพระพุทธศาสนา  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ได้ศึกษาเล่าเรียนทั้งทางธรรมและทางโลก  ซึ่งเป็น
การปลูกฝังด้านคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักพุทธธรรม  

ผู้วิจัย  จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาวิจัยเกี่ยวกับหลักพุทธธรรม  ที่ท่านน าไปใช้ในการ
พัฒนาเยาวชนวา่ได้ผลเป็นอย่างไร  และมีหลักการที่เกี่ยวข้องที่ท่านน าไปใช้แล้วเกิดประสิทธิภาพ  
อ านวยคุณประโยชน์ต่อกลุ่มเยาวชนท่ีเข้าศึกษาเลา่เรยีนในวัดแห่งนี้  และเพท่อท่ีจะน าผลการวิจัย

                                           
๓๑องฺจตฺกก. (ไทย)  ๒๓ / ๓๒ / ๕๐ – ๕๓ 



-๑๐๒- 
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลยัสงฆ์นครสวรรค์  ปีที่ ๓ ฉบับที่  ๒ พฤษภาคม-มิถุนายน  ๒๕๕๘ 

 

ที่ได้ในครั้งนี้  ออกเผยแพร่เป็นเชิงวิชาการอันจะเกิดประโยชน์ต่อองค์กรพระพุทธศาสนา  และ
พฤติกรรมของเยาวชนท่ีพึงประสงค์ให้กับสังคมต่อไอไป 

 
๒.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

๒.๑  เพื่อศึกษาหลักพุทธธรรมเพื่อการพัฒนาเยาวชน 
๒.๒  เพื่อศึกษาการประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อสอนเยาวชนของพระราชวชิรเมธี  

ดร. (วีระ  วรปญฺโญ) 
๒.๓  เพื่อศึกษาหลักการพัฒนาและการสงเคราะห์เยาวชนตามหลักพุทธธรรมของ

พระราชวชิรเมธี,  ดร. (วีระ  วรปญฺโญ) 
 
๓.วิธีด าเนินการวิจัย 

ในการศึกษาครั้งนี้  ของพระราชวชิรเมธี ,  ดร.  (วีระ  วรปญฺโญ)  นั้น  ผู้วิจัยได้
เลือกวิจัยงานอบรมสั่งสอนเยาวชน  โดยใช้วิธีการ  ๓  อย่าง  คือ  

๑.  การพัฒนาเยาวชนของพระราชวชิรเมธี,  ดร.  (วีระ  วรปญฺโญ)  โดยตรง  คือ  
การแสดงพระธรรมเทศนา  การบรรยายธรรม  การจัดนิทรรศการ  การจัดกิจกรรม  เนื่องใน
โอกาสต่างๆ 

๒.  การพัฒนาเยาวชนโดยผ่านครู  อาจารย์  ในโรงเรียนวัดพระบรมธาตุ  ฯลฯ  
(พระอารามหลวง)  และโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม  และผู้ปกครองของเยาวชน  เป็นผู้ร่วม
ดูแลสอดส่องพฤติกรรมของเยาวชนท่ีเหมาะสม  และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นตามหลักพุทธธรรม 

๓.  การพัฒนาเยาวชนโดยผ่านสื่อ  และอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับวัยและฐานะ  และ
การอนุรักษ์โบราณสถานในวัดพระบรมธาตุ  (พระอารามหลวง)   ซึ่งเป็นที่บรรจุพระบรม
สารีริกธาตุของพระบรมศาสดา  มุ่งเน้นการพัฒนาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกัน
มาอย่างยาวนาน  หลักเศรษฐกิจพอเพียง  และความรู้ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีมาตั้งแต่สมัยพญา
ลิไท  กษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัย  ซึ่งปรากฏหลักฐานอย่างชัดเจนในหลักศิลาจารึก 

๔. ขอบเขตด้านพื้นที่การศึกษา  ขอบเขตพื้นที่ที่ศึกษา  ผู้วิจัยได้ด าเนินการ
ศึกษาวิจัยในพื้นที่กลุ่มเปูาหมายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานวิจัย  เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่อยู่อาศัยของ
ประชากรผู้ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อการพัฒนาเยาวชน  คือ  หมู่ที่ ๒, 
๓,  และหมู่ที่  ๔  เขตเทศบาลต าบลนครชุม  อ าเภอเมือง  จังหวัดก าแพงเพชร 
       ๕. การจัดท าข้อมูล 

๑)  เรียบเรียงและจัดหมวดหมู่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งจากเอกสารงานวิจัย  และ
ข้อมูลภาคสนาม 

๒)  วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากเอกสารงานวิจัยและข้อมูลที่ได้จากภาคสนาม 
๓)  สรุปผลการศึกษา  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 
๔.สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาหลักพุทธธรรมในการพัฒนาเยาวชนของพระราชวชิรเมธี, (วรีะ วรปญฺ
โญ) ท าให้ทราบว่าท่านได้น าหลักภาวนา ๔  มาใช้ในการพัฒนาเยาวชน  ได้แก่ 

๑.  กายภาวนา  การพัฒนากาย  การอบรมกาย  ได้จัดโครงการต่าง ๆ  เช่น  
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-  รณรงค์และมติจากกรรมการสถานศึกษา  ให้โรงเรียนไม่ให้น าขนมกรุ๊ป
กรอบ  (ขนมขยะ)  และน้ าอัดลมเข้ามาวางขายในโรงเรียน  โดยให้ถือเป็นนโยบาย  เพื่อให้
เยาวชนปลอดภัยจากโรคร้ายต่างๆ  ที่จะเกิดขึ้นจากการรับประทานขนมแบบนี้  เพื่อให้เยาวชน
ได้รับการพัฒนาทางกายอย่างแท้จริง 

-  ให้จัดกายภาพของโรงเรียนที่เป็นกรรมการสถานศึกษาให้สะอาด  ปลอดภัย  
และเหมาะสมแก่การเรียนรู้ 

-  ให้พัฒนาปรับปรุงโรงอาหาร  อาคาร  ห้องน้ า  ห้องส้วม  ให้สะอาดพร้อม
ใช้  ท าให้นักเรียนและคุณครูมีสุขภาพอนามัยที่ดี 

-  จัดสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน  ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
-  เป็นวิทยากรระดับประเทศในการฝึกอบรม  “โครงการสุขภาพดีวิถีไทย  วิถี

ธรรม”  โดยได้จัดเป็น ๕  กลุ่ม  ได้แก่ 
 ๑)  อนามัยชุมชน 
 ๒)  อ.ส.ม.  ในชุมชนบ้านนครชุม 
 ๓)  ผู้น าชุมชน 
 ๔)  โรงเรียน 
 ๕)  วัด 

ซึ่งโครงการนี้เป็นการพัฒนาให้เป็นไปพร้อมกันทีเดียวทั้ง  การพัฒนากาย  พัฒนา
ศีล  พัฒนาจิตใจ  และการพัฒนาด้านปัญญาฯลฯ 

๒.  ศีลภาวนา  การพัฒนาศีล  ได้จัดโครงการต่าง ๆ  ดังนี้ 
-  ให้เสนอเป็นนโยบายของโรงเรียนต่างๆ  ในเขตพื้นที่การศึกษา  ตาม

บทบาทหน้าท่ีของกรรมการเขต  เรื่อง  สถานศึกษารักษาศีล ๕ 
-  โครงการโรงเรียนรับศีล ๕  แปล  หน้าเสาธง  โดยก าหนดให้โรงเรียนได้มี

การสมาทานศีล ๕  ก่อนเคารพธงชาติฯลฯ 
๓. จิตฺตภาวนา  การพัฒนาด้านจิตใจ  ได้จัดโครงการต่าง ๆ  ดังนี้ 

-  จักกิจกรรม“ค่ายพุทธบุตร” 
  ฯลฯ 

๔.  ปัญญาภาวนา   
-  จัดโครงการปฏิบัติธรรม 
-  จัดหนังสือธรรมะ  แจกจ่ายให้แก่สถานศึกษา  และเยาวชนทั่วไป  จ านวน

กกว่า  ๒๐,๐๐๐ เล่ม 
 

๕.ข้อเสนอแนะ 
ในการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี  ท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  เพื่อที่จะน าไปใช้ในการวิจัย

ครั้งต่อไป  ดังนี ้
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๑.  การน าเอาวัฒนธรรมและประเพณีของแต่ละชุมชน  ท่ีท าให้เยาวชนยึดถือ
ปฏิบัติกันต่อ ๆ มา  จาการที่มารดาบิดาเป็นผู้น าในการปฏิบัติมาตั้งแต่เด็ก  จนเกิดความเคยชิน
จนเป็นนิสัย  และที่ส าคัญคือ  การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมต้องเริ่มจากการปลูกฝังในครอบครัว 

๒.  การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเฉพาะกลุ่ม  ซึ่งยังไม่ครอบคลุมทั้งหมด  ซึ่ง
การวิจัยในครั้งต่อไป  คือ การน าหลักพุทธธรรมไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ภูมิประเทศ  
เพราะเป็นปัจจัยภายนอกที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาเยาวชน 

๓.  การศึกษาคุณลักษณะของผู้น าในการที่จะพัฒนาเยาวชน  เพราะ
หลักธรรมเดียวกัน  อาจไม่ประสบผลส าเร็จเหมือนกันทุกคน  และที่น่าศึกษาต่อไปในระยะยาว  
คือระยะเวลาในการที่จะพัฒนาให้เกิดผลส าเร็จได้ในแต่ละพื้นท่ี  เพราะสิ่งแวดล้อมท่ีต่างกัน 
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ภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรตามหลักสัปปุริสธรรม 
LEADERSHIP ACCORDING TO SAPPURISADHAMMAS IN PHICHIT PROVINCE OF 

SANGHA ADMINISTRATOR 
 

พระครูศรีรตันวิเชียร (ยอดเพชร  เขมาสโย) 
 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ ๑) เพื่อศึกษาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการใน

จังหวัดพิจิตรตามหลักสัปปุริสธรรม ๒)เปรียบเทียบภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร
ตามหลัก สัปปุริสธรรม โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ๓) เพื่อศึกษาแนวทางในการน าหลักสัปปุ
ริสธรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร การศึกษาครั้งนี้
เป็นการวิจัยแบบผสานวิธีระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้การวิจัยเชิงส ารวจ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัยคือพระสงฆ์ที่อยู่ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตรคือจ านวน ๓๖๓ รูป จาก
พระสงฆ์จ านวน ๓,๘๓๐รูปโดยการเปิดตารางขนาดกลุ่มตัวอย่างของTaro Yamaneเครื่องมือที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม โดยมีค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับเท่ากับ๐.๙๑๘ สถิติที่ใช้
วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ (Frequencies) ค่าร้อยละ(Percentage)ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบค่าที(t-test) 
และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว(One Way 
ANOVA) และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด 
(Least Significant Difference : LSD)และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative.Research) โดย
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth.Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants)จ านวน ๑๐ 
ท่าน โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท 

ผลการวิจัยพบว่า 
๑) พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรตาม    

หลักสัปปุริสธรรม โดยภาพรวมพระภิกษุสงฆ์มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการใน
จังหวัดพิจิตรตามหลักสัปปุริสธรรม อยู่ในระดับมาก  ( X = ๓.๘๒ )  เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน 

๒) เปรียบเทียบความคิดเห็นของพระภิกษุสงฆ์ต่อภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการใน
จังหวัดพิจิตรตามหลักสัปปุริสธรรม เป็นการทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะห์ความแตกต่าง
ระหว่างตัวแปร ได้แก่ การจ าแนกตาม   อายุ พรรษา  การศึกษาแผนกธรรม  และการศึกษา
สามัญพบว่าพระสงฆ์ที่มี อายุ  มีระดับคิดเห็นตอ่ภาวะผูน้ าของพระสงัฆาธิการในจังหวัดพิจิตรตาม
หลัก    สัปปุริสธรรมแตกต่างกัน จึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนพระสงฆ์ที่มีพรรษา  
การศึกษาแผนกธรรม  และการศึกษาสามัญมีระดับคิดเห็นต่อภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการใน
จังหวัดพิจิตรตามหลักสัปปุริสธรรมไม่แตกต่างกันจึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

๓) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการใน
จังหวัดพิจิตรตามหลักสัปปุรสิธรรมพระสงฆ์ที่เป็นผูน้ ายังขาดความเข้าใจในการบรหิารกิจการคณะ
สงฆ์และการวางแผนการท างานการคาดคะเนผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้นพระสงฆ์ที่เป็นผู้น า
ควรจะต้องหมั่นศึกษาหาความรู้และสร้างโอกาสในการบริหารจัดการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
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พระสงฆ์ที่เป็นผู้น าจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้เท่าทันกับยุคสมัยใหม่ และการบริหารงานจะต้องยึด
หลักสัปปุริสธรรมถือเป็นหลักธรรมที่ท าให้การบริหารจัดการประสบความส าเร็จ 
ความส าคัญ : ภาวะผู้น า, พระสังฆาธิการ, สัปปุริสธรรม 
 

ABSTRACT 
This research had 3 objectives: 1) to study the leadership of the 

Ecclesiastical Officials in PhichitProvince according to the principle of Suppurisa-
dhamma, 2) the comparative study of the leadership of the Ecclesiastical Officials 
in PhichitProvince according to the principle of Suppurisa-dhamma classified by 
personal factors and 3) to study the guidelines to apply the principle of 
Suppurisa-dhamma into the leadership development of the Ecclesiastical Officials 
in PhichitProvince. 

This study was the Mixed Method Research among the quantitative, 
survey and qualitative research. The sampling group of this study was mentioned 
as 360 monks from the total of 3,830 altogether who were staying within the 
governed areas of the Sangha in Phichit Province by using the size of sampling 
group according to Taro Yamane’s formula. Questionnaire was used as the 
research tool to collect the data with the reliability of 0.918. The statistics used in 
this study were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test, 
One way ANOVA and Least Significant Difference: LSD to differences of the mean 
in pair. For qualitative research, the In-Depth Interview with 10 key informants was 
selected to use in this study and analyzed the data by using content and context 
analysis techniques. 

The results revealed as the following: 
1)  The monks had opinions towards the leadership of the 

Ecclesiastical Officials in PhichitProvince according to the principle of Suppurisa-
dhamma in average at the high level (X=3.82). When considered into each item, it 
was found at the high level for all items. 

2)  The comparative study of the monks’ opinions towards the 
leadership of the Ecclesiastical Officials in Phichit Province to the principle of 
Suppurisa-dhamma classified by the differences among several variable such as 
classifying according to ages, the Buddhist years of the ordination, educational 
Dhamma and compulsory education, it appeared that the monks of different ages 
took different opinions according to the mentioned hypothesis while the monks 
of different Buddhist years of the ordination, educational Dhamma and 
compulsory education took no different opinions, thus, the hypothesis mentioned 
was rejected. 

3)  The problems, obstacles and some suggestions concerning the 
leadership of the Ecclesiastical Officials in PhichitProvince according to the 
principle of Suppurisa-dhamma, the leaders lacked of real understanding in 
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administrating the Sangha, lacked of job planning and the results which would 
arise in the future, Thus the monks who were the leaders should study more to 
seek for more knowledge and build an opportunity to do the administration with 
neatness, they must be modern and awareness of modern world and the 
achieved administration should hold on the principle of Suppurisa-dhamma which 
was the Dhamma principle leading the organizations to meet their goals. 
 
๑.ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ภาวะผู้น าหรือความเป็นผู้น า (leadership) นั้นเป็นกระบวนการที่ผู้บริหารจะให้มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้อื่นปัจจัยที่ส าคัญยิ่งอย่างหนึ่งแห่งความส าเร็จของการท าหน้าที่ผู้น าคือ
การเป็นผู้ประกอบด้วยคุณสมบัติที่เหมาะสมมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนความต้องการของ
คนซึ่งความต้องการเป็นตัวก าหนดเป้าหมายและทิศทางในการตัดสินใจถ้าเปลี่ยนความต้องการ
ของคนได้ก็เปลี่ยนตัวของคนนั้นได้ผู้น าที่ดีจะช่วยให้คนพัฒนาความต้องการของตนทั้งในการ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคคลให้มีความต้องการที่ถูกต้องดีงามและให้หมู่ชนมีการประสานความ
ร่วมมือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน๑ 

 ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์หรือการปกครองคณะสงฆ์โดยหลักคือการปกครอง
ตามพระธรรมวินัยและใช้กฎหมายหรืออ านาจรัฐเป็นหลักสนับสนุนคราวใดเมื่อเกิดความไม่
เรียบร้อยขึ้นในคณะสงฆ์จนเป็นเหตุขัดข้องและจ าเป็นต้องพึ่งรัฐจึงได้อาศัยอ านาจรัฐมาช่วย
จัดการแก้ปัญหาในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชเมื่อครั้งพระพุทธศาสนาได้เจริญรุ่งเรืองมากใน
ประเทศอินเดียนั้นคณะสงฆ์และทางศาสนาได้ด าเนินมาในลักษณะเช่นนี้โดยเฉพาะเมื่อกล่าวถึง
ประเทศไทยครั้งในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงถวายอ านาจรัฐช่วย
จัดระบบการปกครองขึ้นเป็นครั้งแรกด้วยการที่ทรงตราพระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆ์
รัตนโกสินทร์ศก๑๒๑ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลได้ทรงตรา
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์พ.ศ. ๒๔๘๔โดยยกเลิกฉบับแรกนั้นก็เพื่อจัดระบบการปกครองคณะสงฆ์
ใหม่ให้มีรูปแบบคล้ายกับการปกครองของฝ่ายอาณาจักรครั้นถึงรัชกาลปัจจุบันได้ทรงตรา
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์พ.ศ. ๒๕๐๕และต่อมาในปีพ.ศ. ๒๕๓๕ได้ตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  
( ฉบับที่๒ ) พ.ศ. ๒๕๓๕ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ใช้อยู่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์ทั้งสองฉบับนี้เป็นฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันที่ถือว่าเป็นรูปแบบการปกครองคณะสงฆ์และ
เป็นหลักจัดระเบียบการการปกครองคณะสงฆ์ด้วยและต่อมาก็ได้ก าหนดให้มีเถรสมาคมออก
ข้อบังคับวางระเบียบออกค าสั่งมีมติและออกประกาศโดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายและพระธรรม
วินัย๒ 
 ดังนั้นผู้วิจัยมีความเห็นว่าการบริหารงานทั้ง ๖ ด้านของคณะสงฆ์ ควรได้รับการ
พัฒนาให้เกิดความรู้ความสามารถให้มากขึ้นและท าให้ทราบถึงบทบาทการปกครองคณะสงฆ์ให้

                                           
 ๑ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), ภาวะผู้น า : ความส าคัญต่อการพัฒนาคนพัฒนา

ประเทศ , [ออนไลน์]แหล่งที่มา : <www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=1497-95k>, [เข้าถึงเมื่อ
วันที่ ๔ ก.พ.๒๕๕๗]. 

 ๒ เฉลิมพลโสมอินทร์ , ประวัติศาสตร์พุทธศาสนาและการปกครองคณะสงฆ์ไทย
,(กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์สูตรไพศาล, ๒๕๔๖), หน้า๒๒๕-๒๕๕. 
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ชัดเจน เข้าใจปัญหาและอุปสรรค สาเหตุและปัจจัยภายนอกภายในเพื่อให้เกิดการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์ที่สมบูรณ์และเป็นการพัฒนาพระสังฆาธิการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนจึงได้ประยุกต์ใช้
หลักสัปปุริสธรรม๗ ประการ จะท าให้ผู้วิจัยทราบถึงภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร 
และน าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนในการบริหารกิจการคณะสงฆ์และพัฒนาพระสังฆาธิการให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ส าคัญของบุคคลที่เป็นผู้น าให้มีความเป็นเลิศทั้งทาง
ความรอบรู้ในด้านต่างๆตามหลักการครองตนครองคนและครองงานเพื่อน าความรู้ความสามารถที่
มีอยู่มาพัฒนาองค์กร ชุมขน และหน่วยงานท่ีท่านรับผิดชอบ เพื่อให้สังคมอยู่กันด้วยความเป็นสุข
และน าไปสู่สังคมที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 
๒.วัตถุประสงค์การวิจัย 
 ๒.๑ เพื่อศึกษาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรตามหลักสัปปุริสธรรม  
 ๒.๒ เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรตามหลักสัปปุ
ริสธรรม โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 ๒.๓ เพื่อศึกษาแนวทางในการน าหลักสัปปุริสธรรม มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  
  
๓.วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเรื่อง “ภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร
ตามหลักสัปปุริสธรรม”เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ตอ่ภาวะผูน้ าของพระสงัฆาธิการ
ในจังหวัดพิจิตรตามหลักสัปปุริสธรรม โดยจ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล ด าเนินการวิจัยโดยใช้
ระเบียบวิธี วิ จั ย  เ ชิ งส ารวจ (Survey Research) ซึ่ ง เป็นวิ ธี การวิจั ย เ ชิงปริมาณ 
(QuantitativeResearch) โดยศึกษากับกลุ่มตัวอย่าง คือ พระสงฆ์ในจังหวัดพิจิตร ผู้วิจัยก าหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง เป็นจ านวนประชากรทั้ งหมด ๓๖๓ รูป เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ ๐.๙๑๘ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์  หาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way 
ANOVA ) เมื่อพบว่ามีความแตกต่างกันจึงท าการเปรยีบเทียบรายคู่โดยมผีลต่างนัยส าคัญน้อยทีส่ดุ 
(Least Significant Difference : LSD) 
 
๕. สรุปผลการวิจัย 

๕.๑ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ  ๕๑ปีขึ้นไป  

จ านวน  ๑๔๖  รูป  คิดเป็นร้อยละ  ๔๐.๒๒  มีพรรษา ๑๑ พรรษาขึ้นไป จ านวน ๒๑๒ รูป คิด
เป็นร้อยละ ๕๘.๔๐  มีวุฒิการศึกษาแผนกธรรมนักธรรมช้ันเอก  ๒๕๖  รูปคิดเป็นร้อยละ  
๗๐.๕๒  และมีการศึกษาสามัญระดับปริญญาตรี จ านวน  ๑๓๓  รูป คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๖๔ 

๕.๒ ความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร
ตามหลักสัปปุริสธรรมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

ระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร
ตามหลักสัปปุริสธรรม โดยภาพรวมพระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการใน
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จังหวัดพิจิตรตามหลักสัปปุริสธรรม อยู่ในระดับมาก  (  = ๓.๘๒ )  เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน 

๑. ระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการในจังหวัด
พิจิตรตามหลักสัปปุริสธรรม  ด้านธัมมัญญู  ระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อภาวะผู้น าของ
พระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรตามหลักสัปปุริสธรรม ด้านธัมมัญญู พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อ
ภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรตามหลักสัปปุริสธรรม อยู่ในระดับมาก  (  = 
๓.๗๖ )  เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ 

๒) ระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการในจังหวัด
พิจิตรตามหลักสัปปุริสธรรม   ด้านอัตถัญญู  พบว่า  ระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อภาวะ
ผู้น าของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรตามหลักสัปปุริสธรรม ด้านอัตถัญญู  พระสงฆ์มีความ
คิดเห็นต่อภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรตามหลักสัปปุริสธรรม อยู่ในระดับมาก  (
 = ๓.๘๑ )  เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ 

๓) ระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการในจังหวัด
พิจิตรตามหลักสัปปุริสธรรม ด้านอัตตัญญู พบว่า ระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อภาวะผู้น า
ของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรตามหลักสัปปุริสธรรม ด้านอัตตัญญู  พระสงฆ์มีความคิดเห็น
ต่อภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรตามหลักสัปปุริสธรรม อยู่ในระดับมาก (  = 
๓.๘๐ )  เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ 

๔)ระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการในจังหวัด
พิจิตรตามหลักสัปปุริสธรรม  ด้านมัตตัญญู  พบว่า  ระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อภาวะ
ผู้น าของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรตามหลักสัปปุริสธรรม ด้านมัตตัญญู  พระสงฆ์มีความ
คิดเห็นต่อภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรตามหลักสัปปุริสธรรม อยู่ในระดับมาก  (
 = ๓.๗๙ )  เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ 

๕)ระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการในจังหวัด
พิจิตรตามหลักสัปปุริสธรรมด้านกาลัญญู พบว่า  ระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อภาวะผู้น า
ของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรตามหลักสัปปุริสธรรม ด้านกาลัญญู พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อ
ภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรตามหลักสัปปุริสธรรม อยู่ในระดับมาก  (  = 
๓.๘๗ )  เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ 

๖) ระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการในจังหวัด
พิจิตรตามหลักสัปปุริสธรรมด้านปริสัญญู พบว่า  ระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อภาวะผู้น า
ของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรตามหลักสัปปุริสธรรม ด้านปริสัญญูพระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อ
ภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรตามหลักสัปปุริสธรรมอยู่ในระดับมาก  ( = ๓.๘๒ 
)  เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ 

๗) ระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการในจังหวัด
พิจิตรตามหลักสัปปุริสธรรมด้านปุคคลัญญู  พบว่า  ระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อภาวะ
ผู้น าของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรตามหลักสัปปุริสธรรม ด้านปุคคลัญญู พระสงฆ์มีความ
คิดเห็นต่อภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรตามหลักสัปปุริสธรรม อยู่ในระดับมาก  (
 = ๓.๘๖ )  เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ 
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๖.อภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการวิจัย พบว่า ระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อภาวะผู้น าของพระ

สังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรตามหลักสัปปุริสธรรม โดยภาพรวมพระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อภาวะ
ผู้น าของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรตามหลักสัปปุริสธรรม อยู่ในระดับมาก  (  = ๓.๘๒ ) 
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรตามหลักสัปปุริสธรรม อยู่ในเกณฑ์
ที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ   พระมหาศุภโชคมณิโชติ (มณีโชติ)๓ได้ท าการวิจัยเรื่องภาวะผู้
นาตามหลักสัปปุริสธรรม๗ของเจ้าอาวาสในอ าเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์พบว่า พระภิกษุต่อ
ภาวะผู้น าตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ของเจ้าอาวาสในอ าเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ในภาพ
รวมอยู่ในระดับมากทุกข้อแสดงให้เห็นว่าเจ้าอาวาสเป็นผู้ที่เข้าใจปัญหาพื้นฐานทั่วไปขององค์กร
สงฆ์เข้าใจระเบียบกฎเกณฑ์ขององค์กรสงฆ์เป็นอย่างดีบทบาทหน้าที่ที่ตนเองจะต้องรับผิดชอบ
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาคมเพชรวชิรปญฺโญ (เรืองผา)๔ได้ท าวิจัยเรื่อง การน า
หลักสัปปุริสธรรม๗มาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาเฉพาะองค์การ
บริหารส่วนต าบลในอ าเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี  พบว่า ความเป็นผู้รู้จักผลผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านความเป็นผู้รู้จักผลรู้ความหมายรู้ความมุ่งหมายรู้หน้าที่
และรู้ประโยชน์ที่พึงประสงค์อยู่ในระดับมากคือการบริหารงานที่ไม่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายย่อม
เกิดความเสียหายเห็นว่าการบริหารงานผิดพลาดย่อมส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานอบต. การ
ปฏิบัติงานโดยไม่ค านึงถึงวัตถุประสงค์และความมุ่งหมายย่อมส่งผลเสียต่อการปฏิบัติและ
บริหารงานโดยคาดหวังผลสัมฤทธิ์ตามความและสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาคมเพชรว
ชิรปญฺโญ (เรืองผา)๕ได้ท าวิจัยเรื่อง การน าหลักสัปปุริสธรรม๗มาประยุกต์ใช้ในการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาเฉพาะองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอบางบัวทองจังหวัด
นนทบุรี พบว่า ความเป็นผู้รู้จักตนผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านความเป็นผู้รู้จัก
ตนคือรู้ว่าตัวตนของเราเป็นใครมีฐานะหรือท าหน้าที่อะไรอยู่ในระดับมากคือมีความสามารถใน
การให้บริการแกป่ระชาชนเป็นอย่างดีมีความพร้อมส าหรับภารกิจเกี่ยวกับการบริหารงานในอบต. 
มีความมั่นใจว่าตนเองมีทักษะในการบริหารและมีความเช่ียวชาญและประสบการณ์ในด้านการ
บริหารงานอบต. และสอดคล้องกับพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)๖ได้กล่าวไว้ว่าหลักมัตตัญญุตา
จักประมาณคือรู้จักพอดีเช่นรู้จักประมาณในการบริโภครูจ้ักประมาณในการใช้จ่ายทรัพย์รูจ้ักความ
พอเหมาะพอดีในการพูดการปฏิบัติและท าการต่างๆตลอดจนการพักผ่อนหลับนอนและการ
สนุกสนานรื่นเริงต่างๆและสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาคมเพชรวชิรปญฺโญ (เรืองผา)๗ได้
ท าวิจัยเรื่อง การน าหลักสัปปุริสธรรม๗มาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  :

                                           
๓พระมหาศุภโชคมณิโชติ (มณีโชติ),“ภาวะผู้นาตามหลักสัปปุริสธรรม๗ของเจ้าอาวาสในอ าเภอ

ตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕). 

๔พระมหาคมเพชรวชิรปญฺโญ (เรืองผา), “การน าหลักสัปปุริสธรรม๗มาประยุกต์ใช้ในการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาเฉพาะองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี”,
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒). 

๕เร่ืองเดียวกัน 
๖พระธรรมปิฎก (ป .อ . ปยุตฺโต), “พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม”, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๓๕), หน้า๑๔๘. 
๗เร่ืองเดียวกัน. 
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กรณีศึกษาเฉพาะองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี  พบว่า   ความ
เป็นผู้รู้จักกาลเวลาผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านความเป็นผู้รู้จักกาลเวลาอัน
เหมาะสมว่าเวลาไหนควรท าเวลาไหนไม่ควรท าและระยะเวลาในการท างานอยู่ในระดับมากคือ
สามารถท าหน้าที่ให้บรรลุผลส าเร็จตามระยะเวลาที่ก าหนดสามารถก าหนดระยะเวลาเกี่ยวกับ
โครงการได้อย่างเหมาะสมสามารถปฏิบัติงานโดยค านึงถึงการประหยัดเวลาของประชาชนผู้มาใช้
บริการได้เป็นอย่างดีและรู้จักการบริหารงานโดยใช้เวลาเป็นตัวก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ  และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ  ธนวัสน์คงสระบัว๘ท าการวิจัยเรื่องภาวะผู้น าที่พึงประสงค์ตามหลัก
พระพุทธศาสนาของผู้น าชุมชนตามความคิดเห็นของประชาชน : กรณีศึกษาชุมชนต าบลบางรัก
น้อยอ าเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี พบว่า ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าผู้น าชุมชน
ต าบลบางรักน้อยอ าเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีมีภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ตามหลักสัปปุริสธรรม๗ด้าน
หลักปริสัญูตา (รู้จักชุมชน) โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อพบว่า
ประชาชนมีความคิดเห็นว่าผู้น าชุมชนมีภาวะผู้น าที่พึงประสงค์ตามหลักสัปปุริสธรรม๗ด้านหลัก
ปริสัญุตา (รู้จักชุมชน) อยู่ในระดับมากท่ีสุดได้แก่รู้ว่าชุมชนมีปัญหาอย่างไรส าหรับข้ออื่นๆที่เหลือ
ประชาชนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากและสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนวัสน์คงสระบัว๙ท าการ
วิจัยเรื่องภาวะผู้น าที่พึงประสงค์ตามหลักพระพุทธศาสนาของผู้น าชุมชนตามความคิดเห็นของ
ประชาชน : กรณีศึกษาชุมชนต าบลบางรักน้อยอ าเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี พบว่า  ประชาชนที่
เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าผู้น าชุมชนต าบลบางรักน้อยอ าเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีมีภาวะ
ผู้น าที่พึงประสงค์ตามหลักสัปปุริสธรรม๗ด้านหลักปุคคลัญุตา (รู้จักบุคคล) โดยรวมอยู่ในระดับ
มากเมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อพบว่าประชาชนมีความคิดเห็นว่าผู้น าชุมชนมีภาวะผู้น าท่ี
พึงประสงค์ตามหลักสัปปุริสธรรม๗ด้านหลักปุคคลัญุตา (รู้จักบุคคล) อยู่ในระดับมากทุกข้อ 

 
๗. ข้อเสนอแนะ 

 ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “ภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรตามหลักสัป
ปุริสธรรม” ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

๗.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
    ๑. ควรมีการน าหลักธรรมเข้ามาใช้ในการท างาน และการสร้างความสามัคคี
ในหมู่คณะ 
    ๒. ควรปรับปรุงระบบการบริหารงาน เพื่อความรวดเร็วในการท างานของพระ
สังฆาธิการ 
    ๓. ควรมุ่งพัฒนาพระสังฆาธิการ อย่างเป็นองค์รวม ให้ครอบคลุมทั้งด้าน 
พฤติกรรม จิตใจ และปัญญา ตามหลักสัปปุริสธรรม 
    ๔. ควรปรับปรุงด้านการประสานงานให้มีความรวดเร็วและต้องมีการ
ประชาสัมพันธ์งานคณะสงฆ์ให้ประชาชนเข้าใจอย่างถูกต้อง 
    ๕. ควรมีการลงพื้นที่จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อการปฏิบัติงานให้ตรงตาม
ความต้องการของประชาชน 
                                           

๘ธนวัสน์คงสระบัว,“ภาวะผู้น าที่พึงประสงค์ตามหลักพระพุทธศาสนาของผู้น าชุมชนตามความ
คิดเห็นของประชาชน : กรณีศึกษาชุมชนต าบลบางรักน้อยอ าเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี”,วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร
มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓). 

๙เร่ืองเดียวกัน. 



-๑๑๓- 
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลยัสงฆ์นครสวรรค์  ปีที่ ๓ ฉบับที่  ๒ พฤษภาคม-มิถุนายน  ๒๕๕๘ 

 

๗.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ  
 ๑. ควรจะมีการให้พระสังฆาธิการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาการ

ปกครองของคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร 
 ๒. ควรมีการการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ถึงกิจกรรม เช่น วันส าคัญทาง

พระพุทธศาสนา เพื่อให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนช่วยเหลือการด าเนินงานของคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร 
 ๓. ควรส่งเสริมให้พระสังฆาธิการ พัฒนาตนเองตามหลักสัปปุริสธรรม เพื่อ

เพิ่มศักยภาพในการบริหารกิจการคณะสงฆ์   
 ๔.ควรให้พระสงฆ์จัดกิจกรรมทุกสัปดาห์เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่าง

น้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง 
 ๕. ควรส่งเสริมให้พระสงฆ์เป็นแบบอย่างที่ดีในการด ารงชีวิตประจ าวัน โดย

การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นกัลยาณมิตร โดยยึดหลักพุทธธรรม 
๗.๓ ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
 ๑. ในการวิจัยครั้งต่อไปควรปรับเปลี่ยนสถานที่การด าเนินการวิจัยไปยัง

จังหวัดอื่นๆ 
    ๒. ควรเปลี่ยนหลักธรรมที่ใช้ในการวิจัยเพื่อเป็นการส่งเสริมการน าหลักธรรม
อื่นไปประยุกต์ใช้ 
    ๓. ควรมีการเพิ่มเครื่องมือในการวิจัยให้กว้างขึ้น นอกเหนือจากการเก็บข้อมูล
ด้วยแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ เช่น การสังเกตพฤติกรรม หรือการสนทนากลุ่ม 
    ๔.ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาพระสังฆาธิการ 
      ๕. ควรศึกษาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการในเชิงคุณภาพโดยการศึกษาจาก
เอกสารและการสัมภาษณ์ 
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การบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในอ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 

THE SANGHA ADMINISTRATION OF SANGHA ADMINISTRATOR  
IN PHICHAI DISTRICT, UTTARADIT PROVINCE 

 
พระณรงค์ฤทธ์ิ   ฐานธมฺโม(กลิ่นจนัทร์หอม)๑๐ 

 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิ
การในอ าเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์   ตามความคิดเห็นของพระสงฆ์   ๒) เพื่อเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของพระสงฆ์ต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในอ าเภอพิชัย  จังหวัด
อุตรดิตถ์   จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  และ ๓) เพื่อศึกษาปัญหา  อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
ต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในอ าเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์    

   ผลการวิจัยพบว่า 

๑) ระดับการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในอ าเภอพิชัย  จังหวัด
อุตรดิตถ์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = ๓.๖๑)พิจารณาเป็นรายด้าน  เรียงล าดับตามค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย  คือ ด้านการเผยแผ่( = ๓.๗๕)ด้านการปกครอง( = ๓.๖๕)ด้านการศาสน
ศึกษา( = ๓.๖๐)ด้านการสาธารณสงเคราะห์( = ๓.๖๐)ด้านการศึกษาสงเคราะห์( = 
๓.๕๙)และด้านการสาธารณูปการ( = ๓.๕๒) 

๒) การเปรียบเทียบระดบัการบรหิารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในอ าเภอ
พิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลพบว่าพระสงฆ์ที่มี  พรรษา วุฒิการศึกษา
สามัญวุฒิการศึกษานักธรรม  และวุฒิเปรียญธรรม  ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์ในอ าเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์  ไม่แตกต่างกันจึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยสว่นพระสงฆ์
ที่มีอายุ  ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในอ าเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

๓) ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระ
สังฆาธิการในอ าเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า ปัญหาและอุปสรรค คือ เจ้าอาวาสบางวัดยัง
ขาดความเด็ดขาดในการดูแลอย่างท่ัวถึงและยังย่อหย่อนในการปกครองเกินไปการอยูรวมกันเป็น
หมูคณะสวนมากจะมีการแบ่งพรรคแบงฝาย  มีการไปตรวจตราเยี่ยมเยียนส านักศาสนศึกษา ไม
เป็นไปอย่างทั่วถึง ยังขาดงบประมาณในการด าเนินงานในเรื่องสนับสนุนการศึกษา  มีการให้
ทุนการศึกษาส าหรับนักเรียนที่สอบธรรมศึกษาได้ยังไม่มากเท่าที่ควร การจัดอบรมให้แก่พระภิกษุ
สามเณรและศาสนิกชนท่ัวไปยังค่อนข้างน้อยการเผยแผ่ธรรมเสียงตามสายของวัด และการจัดสื่อ
สิ่งพิมพ์เกี่ยวกับธรรมะยังค่อนข้างน้อย ขาดปัจจัยในการท านุบ ารุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ การ
จัดตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลและจัดอบรมประชาชนค่อนข้างน้อย 
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   ข้อเสนอแนะ พบว่า ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ระดับเจ้าคณะอ าเภอจนถึงระดับเจ้าอาวาส
ต้องมีความเด็ดขาดและความชัดเจนในเรื่องการบังคับใช้กฎระเบียบในการปกครองในแต่ละวัดเจ้า
อาวาสควรจัดระเบียบการอยูร่วมกันให้ครอบคลุมมากขึ้น  ควรมีการสงเสริมให้พระสงฆ์ทุกวัดได
เรียนพระธรรมวินัยอย่างเป็นประจ าควรของบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐเพื่อสนับสนุนเรื่อง
การศึกษาของพระภิกษุและสามเณร ควรมีการให้ทุนการศึกษาส าหรับนักเรียนที่สอบธรรมศึกษา  
ควรให้พระภิกษุสามเณรและศาสนกิชนท่ัวไป ได้มีการจัดอบรมธรรมะหรือหลักการปฏิบัตหิรือใหม้ี
การสนทนาธรรมกันตามสมควร สร้างศรัทธาจากในหลายๆพื้นที่เพื่อการหางบประมาณปัจจัยมา
ท าการท านุบ ารุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ต้องมีการจัดตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลและ
จัดอบรมประชาชนเพิ่มให้มากข้ึน 

ค าส าคัญ : การบริหาร, การบริหารกิจการคณะสงฆ์, พระสังฆาธิการ 
 

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

administration of the Ecclesiastical monks at Phichai District, Uttaradit Province, 2) 
to compare the opinion of the monks towards the Sangha administration of the 
Ecclesiastical monks at Phichai District, Uttaradit Provinceby classifying on the 
personal factors, and 3) to study the problems, obstacles and suggestions for 
theSangha administration of the Ecclesiastical monks at Phichai District, Uttaradit 
Province. 

This research applied the Mixed Methods Research consisting of the 
qualitative and quantitative research. The sample was 205 monks in the 
Sanghagovernment at Phichai District, Uttaradit Province from 437 monks and in-
Depth interview from the 10 key informants.  

Results of the Research 
1. Overall,the leveloftheSangha administration of the Ecclesiastical 

monks at Phichai District, Uttaradit Province was at the high level ( = 3.61). 
When considering each aspect, it arranged from the high to low level: the 
propagation         ( = 3.75), the government ( = 3.65), the religious studies (
= 3.60), the public housing ( = 3.60), the welfare education ( = 3.59) and the 
public assistance          ( = 3.52). 

2. The comparison of the leveloftheSangha administration of the 
Ecclesiastical monks at Phichai District, Uttaradit Provinceby classifying on the 
personal factors found that the monks having the different year, degree of 
General education, degree of Dhammaeducation and degree of Palieducation had 
no the different opinion toward theSangha administration of the Ecclesiastical 
monks at Phichai District, Uttaradit Province. Therefore, the hypothesis was 
denied.However, the monks having the different age had the different opinion 
toward theSangha administration of the Ecclesiastical monks at Phichai District, 
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Uttaradit Province at 0.05 ofstatistical significance.Therefore, the hypothesis was 
accepted. 

3. The problems, obstacles, and suggestions for theSangha 
administration of the Ecclesiastical monks at Phichai District, Uttaradit 
Provincewere that the abbots had no decisiveness in the administration 
thoroughly and lessened in the government. Living in the groups made the 
division into many groups. Visiting the religious schools was not thorough. The 
budget was insufficient in the administration for supporting the education, and the 
fund for the education of the monks was insufficient. The Dhamma propagation 
through the media was quite less. The budget for the restoration of buildings was 
insufficient. Establishing the Unit for People Training in the Sub-District was quite 
less. 

The suggestions were that the commanders who were the 
Ecclesiastical District officers to the abbots should have the decisivenessand the 
clearness in enforcing the regulations for the government in the temple. The 
abbots should organize the living together, support the monks in the temple for 
studying the Dhamma-Vinaya regularly, provide the budget from the public sector 
to support the education of the monks and the novices, provide the fund for the 
students in Dhamma examination, provide the training in the Dhamma or the 
principles or the Dhamma talk to the monks, the novices or the Buddhists,make 
the faith from many areas to find the budget forthe restoration of buildings, 
establish the Unit for People Training in the Sub-District and train the people.  
 
๑.ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การบริหารเป็นสิ่งส าคัญต่อการบริหารด าเนินการขององค์กร เพราะเป็นเครื่องมือ
ช้ีถึงความส าเร็จและล้มเหลว   ความมีประสิทธิภาพหรือความไร้ประสิทธิภาพ  ในการด าเนินงาน
ของผู้บริหารนั้นจ าเป็นต้องมีกระบวนการในการชักน าบุคคลในองค์การให้มีความตั้งใจในการ
ท างานให้ประสบความส าเร็จโดยเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
ตัดสินใจร่วมกันปฏิบัติงานซึ่งผู้บริหารจะต้องมีทักษะที่จ าเป็นในการบริหารงาน๓ประการคือ
ทักษะด้านการท างานทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์และทักษะทางด้านความคิดนอกจากน้ีผู้บริหารต้อง
มีหลักในการด าเนินงานท่ีเหมาะสมอันจะส่งผลให้ผู้ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความเลื่อมใส
ศรัทธาตั้งใจปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายดังนั้นการด าเนินงานจะประสบผลส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้บริหารในการน าหลักการ
บริหารมาประยุกต์ใช้ 

การบริหารจัดการวัดให้คงสถานะแห่งความเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์   และมี
ความส าคัญในความรู้สึกของประชาชน  จึงเป็นความจ าเป็นที่เจ้าอาวาสต้องตระหนักให้ถ่องแท้  
โดยเฉพาะการประคองศรัทธาของประชาชนในถิ่นที่นั้นๆ  ตลอดถึงความรู้สึกรู้สึกของบรรพชนที่
ให้ความเช่ือมั่นอย่างสูงส่งมาแต่บรรพกาล  จ้าอาวาสมีธุระ  ภาระ  ทั้งในเรื่องการบริหารจัดการ
วัด  ทุกประการล้วนต้องอาศัยความรู้ความสามารถอันเป็นพิเศษของเจ้าอาวาสทั้งนั้น  ดั้งนั้น  จึง
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อาจกล่าวได้ว่า    เจ้าอาวาส  เป็นบุคคลและมีต าแหน่งพระสังฆาธิการเบื้องต้น  ที่เป็นตัวบ่งช้ีถึง
ความมั่นคงและความเจริญทางพระพุทธศาสนา 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะรัฐมนตรีจึงได้ลงมติแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่าง
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับใหม่ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๐๓ เมื่อคณะกรรมการท างานส าเร็จ รัฐบาลจึง
ได้ตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ โดยค าแนะน าและยินยอมของสภาร่างรัฐธรรมนูญ
ในฐานะรัฐสภา เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้คือ 

“โดยที่การจัดด าเนินกิจการคณะสงฆ์ มิใช่เป็นกิจการอันแบ่งแยกอ านาจ
ด าเนินการด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการถ่วงดุลอ านาจเช่นที่ เป็นอยู่ตามกฎหมายในปัจจุบัน และโดย
ระบบเช่นว่านั้นเป็นผลบั่นทอนประสิทธิภาพแห่งการด าเนินกิจการจึงสมควรแก้ไขปรับปรุงเสีย
ใหม่ ให้สมเด็จพระสังฆราช องค์สกลมหาสังฆปริณายก ทรงบัญชาการคณะสงฆ์ทางมหาเถร
สมาคมตามอ านาจกฎหมายและพระธรรมวินัย ท้ังนี้เพื่อความเจริญรุ่งเรืองแห่งพระพุทธศาสนา” 

การบริหารคณะสงฆ์จึงถือว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญเพราะถ้ามีระบบบริหารดีศาสนาก็
มีความเจริญมั่นคงการบริหารที่ดีนั้นจะต้องมีรูปแบบและวิธีการจัดการหรือมีแนวคิดซึ่งขึ้นอยู่กับ
การแบ่งงานมอบอ านาจกระจายงานให้ผู้อยู่ฝ่ายบริหารระดับต่างๆรับผิดชอบตามความรู้
ความสามารถของตนและพัฒนาการในด้านต่างๆเพราะการบริหารคณะสงฆ์ปัจจุบันนี้มีอ านาจรัฐ
และจารีตประเพณีเข้ามาเกี่ยวข้องเมื่อมีอธิกรณ์เกิดขึ้นต้องอาศัยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์เป็น
เกณฑ์จัดระเบียบการปกครองคณะสงฆ์การบริหารคณะสงฆ์จึงถือว่าเป็นหัวใจหลักในงานบริหาร
จัดการกิจการของคณะสงฆ์ใน  ๖   ด้านคือด้านการปกครองด้านการศึกษาด้านการศึกษา
สงเคราะห์ด้านการเผยแผ่ด้านสาธารณูปการและด้านสาธารณสงเคราะห์ให้ด าเนินไปตามพระ
ธรรมวินัย  กฎหมาย   กฎหมาเถรสมาคม  มติ  ข้อบังคับหรือระเบียบมหาเถรสมาคม 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้สนใจที่จะท างานวิจัยเรื่อง “การบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระ
สังฆาธิการในอ าเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์” ซึ่งมี  ๖  ด้าน  ได้แก่ ๑.ด้านการปกครอง ๒.ด้าน
การศาสนศึกษา๓. ด้านการศึกษาสงเคราะห์   ๔. ด้านการเผยแผ่  ๕. ด้านการสาธารณูปการ  
และ ๖. ด้านการสาธารณสงเคราะห์     โดยศึกษาจากวัดที่อยู่ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ใน
อ าเภอพิชัย   จังหวัดอุตรดิตถ์   ถือเป็นการบริหารให้วัดและพระภิกษุได้มีส่วนร่วมในด้านต่างๆ  
ด้วยกัน  เพื่อให้ตั้งอยู่ในหลักเดียวกันคือความเป็นอยู่ที่ดีที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักธรรมวินัย  
และค าสั่งสอนทางพระพุทธศาสนา  อีกทั้งเป็นการปลูกฝังประชาชนได้มีคุณธรรมและจริยธรรมให้
ครบถ้วนสมบูรณ์  เป็นผู้น าคณะสงฆ์ที่มีคุณภาพส่งเสริมให้พระพุทธศาสนาและสังคมไทยสงบสุข 
และสามารถบริหารกิจการคณะสงฆ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 
๒.วัตถุประสงค์การวิจัย 

๑ เพื่อศึกษาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในอ าเภอพิชัย  
จังหวัดอุตรดิตถ์   ตามความคิดเห็นของพระสงฆ์ 

๒ เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของ
พระสังฆาธิการในอ าเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์   จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

๓ เพื่อศึกษาปัญหา  อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ ต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์
ของพระสังฆาธิการในอ าเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
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๓.วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้  ด าเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed 

Method Research) โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งเป็นการวิจัยเชิง
ส ารวจ (Survey Research)  โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ พระภิกษุสงฆ์ที่มีอายุ ๒๐ปีถึง ๖๑
ปีขึ้นไป เป็นประชากรในการศึกษา โดยเลือกพระภิกษุสงฆ์ที่อยู่ในเขตการปกครองของคณะสงฆ์
อ าเภอพิชัย   จังหวัดอุตรดิตถ์ .เป็นประชากรในการศึกษา จ านวน ๔๓๗ รูป ซึ่งใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่าง โดยการเปิดตารางขนาดกลุ่มตัวอย่างของ เครซี่และมอร์แกน (R.V. Krejcie.andE.W. 
Morgan)ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน ๒๐๕ รูปวิเคราะห์ข้อมูลโดย ค่าความถี่ (frequency), ค่าร้อยละ 
(percentage), ค่าเฉลี่ย (mean), และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)ทดสอบสมมติฐาน
โดยการทดสอบค่ า เ อฟ (F-test) ด้ วยวิ ธี ก า ร การวิ เคราะห์  ความแปรปรวนทางเดี ยว 
(One.Way.Analysis.of Variance)และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยวิธีผลต่าง
นัยส าคัญน้อยที่สุด (Least Significant Different : LSD) และการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-Depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key.Informants) และใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท  

 
๔. สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษา “การบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในอ าเภอพิชัย  
จังหวัดอุตรดิตถ”์ ผู้วิจัยสรุปผลได้ดังนี้ 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง ๒๐-๓๐ ปี จ านวน ๗๓ รูป คิดเป็น
ร้อยละ ๓๕.๖ มีพรรษาระหว่าง ๑-๕ พรรษา จ านวน ๙๖ รูป คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๘ มีวุฒิ
การศึกษาสามัญระดับมัธยมศึกษา  จ านวน  ๖๙  รูป  คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๗   มีวุฒิการศึกษา
นักธรรมช้ันเอก จ านวน ๘๘ รูป คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๙และยังไม่มีวุฒิการศึกษาเปรียญธรรม 
จ านวน ๑๙๒ รูป คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๗ 

ผลการวิจัยโดยภาพรวมทั้ง ๖ ด้าน  พบว่าการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิ
การในอ าเภอพิชัยมีระดับการบริหารกิจการคณะสงฆ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากการ
เปรียบเทียบระดับการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในอ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 
โดยจ าแนกตามข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลจากการศึกษาเปรียบเทียบโดยจ าแนกตามข้อมูลปัจจัยส่วน
บุคคลพบว่าพระสงฆ์ที่มีพรรษา วุฒิการศึกษาสามัญ วุฒิการศึกษานักธรรม   และวุฒิการศึกษา
เปรียญธรรม  แตกต่างกัน มีระดับการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในอ าเภอพิชัย 
จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนพระสงฆ์ที่มีอายุ
แตกต่างกัน มีระดับการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในอ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 
โดยภาพรวมแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย   

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสรุปองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัยตามรายด้านท้ัง ๖ ด้าน ดังน้ี 
๑) ด้านการปกครอง พระภิกษุสามเณรภายในวัดต้องเชื่อฟังผู้บังคับบัญชาหรือเจ้า

อาวาสและผู้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตนตามหลักพระธรรมวินัย เพื่อให้เป็นผู้ที่น่าเช่ือถือและน่า
เคารพเป็นตัวอย่างที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชาในเรื่องการเคารพเช่ือฟัง และควรประพฤติปฏิบัติตาม
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ท่ีทางคณะสงฆ์ได้ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัดทุกประการ 

๒) ด้านการศาสนศึกษา มีการดูแลเร่งรัดให้มีการเรียนการสอนนักธรรมและ
เปรียญธรรม มีการสรรหาบุคลากร พัฒนาครูผู้สอน  ยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอนและการให้ขวัญ 
และก าลังใจ 
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๓) ด้านการศึกษาสงเคราะห์ การส่งเสริมให้มีการเรียนนักธรรม บาลี และธรรม
ศึกษาส าหรับพระภิกษุสามเณร และนักเรียน รวมถึงการมอบทุนการศึกษาให้กับพระภิกษุสามเณร
และเด็กนักเรียน เพื่อที่จะได้น าไปเป็นทุนในการศึกษา การจัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาส าหรับ
พระภิกษุสามเณรและเด็กนักเรียนที่ก าลังศึกษาในระดับชั้นต่างๆ 

๔) ด้านการเผยแผ่ การให้มีการเผยแผ่ธรรมเป็นประจ าทุกวัน โดยการเผยแผ่
ธรรมะทางเสียงตามสายของวัดในแต่ละวัด จัดสื่อสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับธรรมะเพื่อแจกจ่ายให้กับ
ประชาชน วัดแต่ละวัดควรน าเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการเผยแผ่ธรรมะให้มากข้ึน เช่น การ
เผยแผ่ธรรมะออนไลน์ โดยการใช้คอมพิวเตอร์เชื่อมโยงกับระบบอินเทอร์เน็ต เป็นต้น 

๕) ด้านการสาธารณูปการ การก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์ตามสถานที่วัด
ต่างๆ อีกทั้งในแต่ละวัดต้องมีการปรับทัศนียภาพด้วยการปลูกต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ ให้ร่มรื่น 
ร่มเย็น    มีการดูและท าความสะอาดและมีการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย  การจัดตั้งศูนย์
วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนประจ าต าบลในแต่ละต าบล เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประจ าแต่ละชุมชน 

๖) ด้ านการสาธารณสงเคราะห์  การสนับสนุนงบประมาณเพื่ อสร้ า ง
สาธารณประโยชน์ที่วัดและชุมชนในเขตรอบๆ วัด สามารถมาใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ เช่น สร้าง
ห้องสมุดประชาชน ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ ศาลาประชาคม ศาลาอบรมธรรม เป็นต้น ส่งเสริมการ
ปรับปรุงถนนหนทางตามหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนเดินทางได้สะดวก จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือความ
เดือนร้อนของชุมชน 

สรุปโดยรวมทั้ง ๖ ด้าน การบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในอ าเภอ
พิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์น้ัน ต้องด าเนินเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงามและมีประสิทธิภาพ โดยต้อง
ปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัย  ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ทางคณะสงฆ์ได้ก าหนดไว้อย่าง
เคร่งครัดทุกประการ มีการศึกษานักธรรมช้ันตรี โท เอก แผนกบาลีและการศึกษาสามัญรวมถึง
การมอบทุนการศึกษาให้กับพระภิกษุสามเณรและเด็กนักเรียน เผยแผ่ธรรมะทางเสียงตามสาย
หรือจัดสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อแจกจ่าย การก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์ การปรับทัศนียภาพวัดให้ร่ม
รื่น ร่มเย็น และการสนับสนุนการสร้างสาธารณประโยชน์ให้กับประชาชน 

 
๕. อภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูล การวิจัยเรื่อง “การบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระ
สังฆาธิการในอ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์”  มีประเด็นการอภิปลายผล ดังนี้ 

ผลการอภิปราย  พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระ
สังฆาธิการในอ าเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = ๓.๖๑)เมื่อจ าแนก
เป็นรายด้าน พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อระดับการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิ
การในอ าเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์อยู่ในระดับมากทุกด้านผลการเปรียบเทียบระดับการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในอ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยจ าแนกตามข้อมูลปัจจัย
ส่วนบุคคลจากการศึกษาเปรียบเทียบโดยจ าแนกตามข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลพบว่าพระสงฆ์ที่มี
พรรษา วุฒิการศึกษาสามัญ วุฒิการศึกษานักธรรม   และวุฒิการศึกษาเปรียญธรรม  แตกต่างกัน 
มีระดับการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในอ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์  โดย
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนพระสงฆ์ที่มีอายุแตกต่างกัน มีระดับการ
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บริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในอ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยภาพรวมแตกต่าง
กัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย   
 
๖.ข้อเสนอแนะ 

ผลการวิจัย เรื่องการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในอ าเภอพิชัย  
จังหวัดอุตรดิตถ์ผู้วิจัยขอเสนอแนะไว้ดังน้ี 

๑) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
(๑) ด้านการปกครองเจ้าอาวาสต้องปกครองพระลูกวัดและศิษย์วัด ให้

เป็นไปตามหลักพระธรรมวินัยกฎหมายกฎระเบียบของมหาเถรสมาคมและเมื่อมีการกระท าผิดต่อ
พระธรรมวินัยท าให้ช่ือเสียงพระพุทธศาสนาเสียหายเกิดขึ้นต้องมีการวินิจฉัยหรือต้องมีการลงโทษ
ตามความผิด  น้ันๆ 

๒) ด้านการศาสนศึกษาเจ้าอาวาสควรมีการส่งเสริมการศึกษาให้
พระภิกษุสามเณรได้เรียนในทางพระพุทธศาสนาทั้งในด้านพระปริยัติธรรมแผนกธรรมแผนกบาลี
และแผนกสามัญและมีการตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาของพระภิกษุสงฆ์โดยตรงโดย มีการ
ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและต้องให้การสนับสนุนใน
ส่วนของทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณร 

๓) ด้านการศึกษาสงเคราะห์เจ้าอาวาสควรมีบทบาทในการส่งเสริมการ
จัดตั้งศูนย์การศึกษาสงเคราะห์เช่นศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในแต่ละวัดศูนย์
อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ภายในวัดและศูนย์ส าหรับท ากิจกรรมต่างๆ และส่งเสริมในด้านการศึกษา
ส าหรับเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นตนด้วยการให้มีการเรียนธรรมศึกษา  

๔) ด้านการเผยแผ่เจ้าอาวาสแต่ละวัดควรมีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ในเชิงรุกมากข้ึนเพื่อให้ประชาชนให้เห็นความส าคัญต่อพระพุทธศาสนาโดยมีการประสานงานกัน
ระหว่างส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจ าอ าเภอและประจ าจงัหวัดให้มีการประชาสมัพันธ์
หลักธรรมผ่านสื่อต่างๆเช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อระบบออนไลน์ เป็นต้นและมีควร
การอบรมเด็กเยาวชนโดยการจัดค่ายคุณธรรม จริยธรรม ในแต่ละสถานศึกษาทุกๆ ปีและควรมี
โครงการอบรมพระนักเทศน์ในแต่ละอ าเภอเพื่อให้พระภิกษุภายในอ าเภอสามารถสั่งสอน
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเข้าใจหลักค าสอนของพระพุทธเจ้ามากข้ึน 

๕) ด้านการสาธารณูปการเจ้าอาวาสควรประสานงานกับทางราชการใน
การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมวิชาชีพและอาชีพให้กับประชาชนและมีการวางแผนพัฒนาวัดควบคู่กับการ
พัฒนาชุมชนโดยมีการประสานงานกับหน่วยงานทางภาครัฐ เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วน
ต าบล หรือหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้มีส่วนร่วมการท างานด้วยกันและด้านการ
ก่อสร้างถาวรวัตถุภายในวัดควรมีการก่อสร้างในส่วนเฉพาะที่มีความจ าเป็นเท่าน้ัน 

๖) ด้านการสาธารณสงเคราะห์เจ้าอาวาสควรเป็นผู้ประสานงานกับทาง
ราชการหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดตั้งกองทุนต่างๆเพื่อช่วยเหลือประชาชนเช่น กองทุนส่งเสริม
การศึกษา กองทุนอาหารกลางวันส าหรับเด็กกองทุนช่วยเหลือยามเกิดภัยธรรมชาติหรือจัดตั้ง
ห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับชุมชนและมีการแสดงพิพิธภัณฑ์โบราณที่เกี่ยวข้องกับ
พระพุทธศาสนาเพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้ 
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๒) ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
๑) ควรน าผลของการศึกษานี้ไปเป็นข้อมูลในการการบริหารกิจการคณะ

สงฆ์ของพระสังฆาธิการในอ าเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์  เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น และความเรียบร้อยดีงามตามกฎของมหาเถรสมาคมที่ได้ก าหนดไว้อย่าง
ชัดเจน 

๒) ควรน าปัญหาและอุปสรรคที่ไดจ้ากการศึกษาน้ีมาประชุมเพื่อ
ปรึกษาหารือเพื่อปรับปรุงแก้ไขในส่วนท่ียังมีปัญหาและอุปสรรคอยู่โดยให้ทุกวัดภายในเขตการ
ปกครองคณะสงฆ์ของอ าเภอพิชัยจังหวัดอุตรดติถ์ มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ 

๓) ควรมีการปรับปรุงกลยุทธ์และบูรณาการในการบริหารกิจการคณะ
สงฆ์ในอ าเภอ พิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้เข้ากับยุคโลกาภิวัฒน์โดยการน าเทคโนโลยเีข้ามาช่วย แต่
ต้องควรยึดหลักพระธรรมวินยัให้เป็นหลักส าคัญในการบริหารมากท่ีสุด 

   ๓) ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
๑) ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรจะศกึษาเรื่องบทบาทของพระสังฆาธิการใน

การบริหารกิจการคณะสงฆโ์ดยมกีารสัมภาษณเ์พิ่มเติมให้มากข้ึนเพื่อจะได้เปรียบความคิดเห็น
พระภิกษุกับประชาชนท่ีมีต่อบทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์และควรมี
การเพิ่มกลุ่มประชากรให้มากยิ่งกว่าเดิม คือจากท่ีเป็นการแบบสอบถามเฉพาะพระภิกษุอย่าง
เดียว แต่ให้เพิ่มกลุ่มประชากรทีเ่ปน็ประชาชนเข้ามาด้วยเพื่อความชัดเจนและหลากหลายมาก
ยิ่งข้ึน 

๒) ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาเรื่องระดับความคดิเห็นของ
ประชาชนท่ีมีต่อบทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์เพื่อเปรยีบเทียบความ
คิดเห็นให้กว้างมากขึ้นจะไดเ้ป็นการส่งเสริมให้พระสังฆาธิการในแตล่ะวัดหันมาสนใจเกี่ยวกับการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ให้มากยิ่งขึ้นและเปลี่ยนกลุม่ประชากรจากระดับอ าเภอไปเป็นกลุม่
ประชากรในระดับจังหวัด 

๓) ในการวิจัยครั้งต่อไปควรจะศึกษาและประยุกตห์ลักธรรมอื่นๆที่
เกี่ยวกับการบรหิารกิจการคณะสงฆ์เข้ามาเพื่อความสมบูรณ์ในงานวิจัยยิ่งขึ้นเช่นหลักพรหมวิหาร
๔, หลักอิทธิบาท๔, หลักสาราณียธรรม ๖, หลักอปรหิานิยธรรม๗, เป็นต้น และน าหลักธรรมมาใช้
ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์อย่างหลากหลายมากยิ่งขึ้น 

๔) ในการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์ยุทธศาสตร์หรือ
เทคนิคในการบริหารกิจการคณะสงฆ์เพื่อจะได้ทราบเทคนิคกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ที่สามารถนา
มาใช้เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารกิจการคณะสงฆไ์ด้ดยีิ่งข้ึนกว่าเดิม 
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ภาวะผู้น าของผู้บริหารตามหลักพุทธธรรม โรงเรียนมัธยมศึกษา 

เขตอ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 
THE LEADERSHIP OF EDUCATIONAL ADMINISTRATORS ACCORDING TO 

BUDDHA DHAMMA PRINCIPLE IN SECONDARY SCHOOL OF MUANG PHICHIT 
DISTRICT, PHICHIT PROVINCE 

 
พระวิวัฒน์  วชิรญาโณ (บุญผุย)* 

 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ ๑) เพื่อศึกษาภาวะผู้น าของผู้บริหารตามหลักพุทธ

ธรรมโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตอ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ๒) เพื่อศึกษาปัญหาภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารตามหลักพุทธธรรมโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตอ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร และ ๓) เพื่อ
ศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมส าหรับพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาเขตอ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 

ผลการวิจัยพบว่า 
๑) ภาวะผู้น าของผู้บริหารตามหลักพุทธธรรมโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตอ าเภอเมือง

พิจิตร จังหวัดพิจิตร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = ๓.๘๔) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยตามล าดับ คือ ด้านครองคน (สังคหวัตถุ
ธรรม) ( =๓.๕๙) ด้านครองตน (สัปปุริสธรรม) ( = ๓.๕๗) และด้านครองงาน  (อิทธิบาท
ธรรม)( = ๓.๕๖) 

๒.) ข้อเสนอแนะ ในภาวะผู้น าของผู้บริหารตามหลักพุทธธรรมโรงเรียนมัธยมศึกษา
เขตอ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร พบว่า ผู้บริหารควรจัดการอบรมธรรมะในการบริหารแก่ครู
และบุคลากรตามสมควร ท าความเข้าใจในการบริหารตามหลักพุทธธรรมแก่ครูและบุคลากรให้
เป็นไปในทางเดียวกัน ด าเนินตามนโยบายและแผนงาน ให้ถึงความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ ผู้บริหารควรใช้วิธีการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่หลากหลายอย่างสร้างสรรค์ เช่น การ
บริหารงานหรือการให้บริการที่รวดเร็วก็เป็นการสร้างความประทับใจแก่ผู้ร่วมงาน และไม่ควร
เย่อหยิ่ง หรือวางตัวสูงกว่าผู้ใต้บังบัญชามากจนเกินไป ควรสร้างความสามัคคีในหมู่คณะให้เกิดขึ้น 
ควรใช้วิธีการจูงใจบุคลากรให้ปฏิบัติงานตามที่มอบหมายมากกว่าสั่งการ ผดุงไว้ซึ่งความยุติธรรม
ต่อทุกคนในเรื่องต่างๆ เป็นผู้มีใจเมตตากรุณา มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดถือความถูกต้องดีงามและ
ซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลัก สร้างความเช่ือมโยงระหว่างโรงเรียนกับสังคมหรือองค์กรภายนอกเพื่อ
ประสานสัมพันธ์ไมตรีระหว่างโรงเรียนกับชุมชนหรือองค์การให้เกิดมีขึ้น ผู้บริหารจะต้องคอยดูแล
เอาใจใส่ “ติดตามผลงาน และ/หรือ ตรวจงาน” หน่วยงานต่างๆ ภายในและนอกองค์สม่ าเสมอ 
ในภาวะความเป็นผู้บริหารนั้นต้องเกิดจากการที่บุคคลได้เคยศึกษา หาความรู้ ฝึกฝน อบรม บ่ม
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นิสัย และเคยปฏิบัติพัฒนาสภาวะความเป็นผู้น าที่ดีมาก่อน จนหล่อหลอมบุคลิกภาพและสภาวะ
ความเป็นผู้น าท่ีดีได้ 

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

Educational  Administrators  According to Buddha Dhamma Principle in Secondary 
School of Muang Phichit District, Phichit Province 2) to study the problems of the 
Leadership of Educational  Administrators  According to Buddha Dhamma Principle 
in Secondary School of Muang Phichit District, Phichit Province, and 3) to study the 
ways to apply Buddha Dhamma Principle for developing a leadership of Educational  
Administrators According to Buddha Dhamma Principle in Secondary School of 
Muang Phichit District, Phichit Province .  

Results of the Research 
1. Overall,the level of the Leadership of Educational  Administrators  

According to Buddha Dhamma Principle in Secondary School of Muang Phichit 
District, Phichit Province was at the high level ( = 3.84). When considering each 
aspect, sorting arithmetic mean from highest to lowest were Sangahavatthus, the 
virtues making for group integration and leadership ( = 3.59), 
Sappurisadhammas, the quality of good man ( = 3.57), and Iddhipadas, the 
basis for success ( = 3.56). 

2. The suggestions for improving the the Leadership of Educational  
Administrators  According to Buddha Dhamma Principle in Secondary School of 
Muang Phichit District, Phichit Province found that each school should have a 
project of training Buddha Dhamma principle to teachers and personnel which 
help them to understand Dhamma and will be able to apply it with their work 
and reach a goal of school, follows in the same policy and plan of school, the 
administrators use a variety of technique to make a good relationship with 
teachers and personnel at school such as know how to be temperate, know 
individuals well, administrators giving the basic of love and unity in school, good 
administrators should have a good morality in working, good relationship within a 
community, and last good personalities of educational administrators should 
always practice, learning, training all the time and having the morality in the 
administration. 
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๑.ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ในทุกสังคมนับตั้งแต่สังคมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดคือรัฐ จนถึงสังคมหน่วยเล็กที่สุดคือ
ครอบครัว ต่างก็มีผู้น าหรือหัวหน้าครอบครัวทั้งสิ้น จุดประสงค์ของการมีผู้น าในสังคมแต่ละกลุ่มก็
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เพื่อเป็นศูนย์กลางให้แก่บุคคลในกลุ่มนั้นๆ เพราะผู้น าจะเป็นผู้ท าหน้าที่ตัดสินใจวินิจฉัยสั่งการ 
ก าหนดนโยบาย วางแผนและจูงใจให้สมาชิกในกลุ่มร่วมกันปฏิบัติภารกิจของกลุ่มให้ส าเร็จลุล่วง
ไปด้วยดี ความสามารถและคุณลักษณะของผู้น าจึงมีส่วนสัมพันธ์ใกล้ชิดโดยตรงกับคุณภาพของ
การด าเนินงานภายในกลุ่ม ดังนั้นการมีผู้น าที่มีความสามารถจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับกลุ่ม
เพราะผู้น าเป็นดุจดวงประทีป เป็นจุดรวมพลังของสมาชิก เป็นผู้ช่วยช้ีแนะแนวทางเพื่อการ
ผลักดันและชักจูงใจให้กลุ่มกระท ากิจกรรมให้ประสบความส าเร็จ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่
กลุ่มต้องการ๑๑ 

พระพุทธศาสนาสอนให้มนุษย์ทุกคนเป็นคนดี เพราะคนดีย่อมเป็นที่ปรารถนาที่
ต้องการในที่ทุกหนทุกแห่งในทุกกิจการและในทุกยุคทุกสมัย คนดีท าให้ครอบครัวเจริญโรงเรียน
เจริญชุมชนเจริญสังคมและประเทศชาติเจริญ และมีความสุขคุณธรรมคือคุณสมบัติและสัญลักษณ์
ของคนดีเป็นหลัก ถือปฏิบัติในการด าเนินชีวิตของสัตบุรุษ คือคนดี หรือคนในอุดมคตินั่นเอง ใน
สังคมชาวพุทธคนมีคุณธรรมย่อมเป็นผู้ควรค่าแก่ความรักเกียรติศักดิ์ศรี และการยกย่องสรรเสริญ
จากผู้อื่น ดั้งนั้นการพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้น าด้วยหลักพุทธธรรมทางพระพุทธศาสนาจึงมี
ความส าคัญและจ าเป็นต่อมนุษย์ พุทธธรรมเป็นหลักพื้นฐานของชีวิต เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตไทย 
เป็นหลักเพื่อการด าเนินชีวิตอย่างมีสัมมาทิฏฐิ เพื่อสันติสุขของคนในสังคม จึงเป็นหลักธรรมที่
เหมาะสมอย่างยิ่งในการประยุกต์ใช้ส าหรับผู้บริหาร เพราะผู้บริหารเป็นส่วนส าคัญในการหล่อ
หลอมความเป็นมนุษย์ให้แก่ทุกคนโดยเฉพาะนักเรียน และหากผู้บริหารประเทศ นักธุรกิจและ
นักการเมืองมีและใช้คุณธรรมจริยธรรมย่อมจะน าให้บ้านเมืองรุ่งเรืองและประชาชนสุขสันต์ 

หลักพุทธธรรมของพระพุทธองค์มีไว้เพื่อให้ผู้น าได้เลือกสรรมาใช้ ตามความ
เหมาะสมในทุกเรื่องไมว่าในเรื่องการครองตน การครองคน และการครองงาน๑๒ หมวดธรรมที่
ประยุกต์ใช้เป็นรากฐานคุณธรรมของผู้น าในผู้บริหารได้แก่ ๑. คุณธรรมในการครองตน ๒. 
คุณธรรมในการครองคน และ๓. คุณธรรมในการครองงาน มีความส าคัญต่อการเป็นผู้น าของ
ผู้บริหารเป็นอย่างยิ่ง เพราะการเป็นผู้น าใดก็ตามให้ประสบผลส าเร็จนั้นจะต้องใช้ความรู้คู่
คุณธรรม แต่ในสภาพความเป็นจริงนั้นปรากฏว่าผู้บริหารมักจะมีพฤติกรรมด้านคุณธรรมไม่เป็นไป
ตามความคาดหวังของสังคม เพราะผู้น าใช้อ านาจไม่เป็นธรรม ผู้น าขาดความรู้ในธรรมที่ดี การ
น าไปใช้จึงไม่เกิดผมที่ควร๑๓ 

ดังนั้นการน าเอาหลักธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ก็น่าจะเอื้อ
กับวัฒนธรรมไทยไม่มากก็น้อย การน าหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ก็เพื่อการเป็นผู้น าที่ดี และค าสั่ง
สอนที่ส าคัญๆของพระพุทธองค์ที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะของผู้น าท่ีดี หรือวิถีทางของการที่จะเป็น
ผู้น าท่ีดีเพื่อใช้ส าหรับเป็นแนวทางที่จะน าไปปฏิบัติ ได้แก่ ทศพิธราชธรรม ๑๐ ประการ, อธิษฐาน
ธรรม ๔, พรหมวิหารธรรม ๔, อคติ ๔, คหิสุข ๔,สังคหะวัตถุ ๔, ขันติโสรัจจะ หิริโอตัปปะ, อิทธิ
บาท ๔,       เวสารัธชกรณะ ๕, ยุติธรรม ๕, อปริหานิยธรรม ๗,นาถกรณธรรม ๑๐, กัลยาณมิตร
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ธรรม ๗ และบารมี ๑๐ ประการ(ทศบารมี) ซึ่งสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการบริหารและจัดการ
สมัยใหม่โดยเฉพาะผู้บริหารได้ ๑๔ 

ตัวอย่างเพียงบางหลักธรรมมาอธิบาย ดังนี้สังคหวัตถุ ๔๑๕ (Base of sympathy) 
ธรรมเพื่อให้คนเป็นที่รักของคนทั่วไป ซึ่งได้แก่ ๑. ทาน (givingoffering) คือการให้ เสียสละ 
แบ่งปันแก่ผู้อื่น เช่น การให้รางวัล สวัสดิการที่ดี เป็นต้น ๒. ปิยวาจา (Kindly speech) คือ พูดจา
ด้วยถ้อยค าสุภาพ นุ่มนวล เหมาะแก่บุคคล เวลา สถานที่ พูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ พูดในทาง
สร้างสรรค์ และเกิดก าลังใจ เช่น การควบคุม การจูงใจ เป็นต้น ๓. อัตถจริยา (useful conduct) 
ท าตนให้เป็นประโยชน์ ตามก าลังสติปัญญา ความรู้ความสามารถ ก าลังทรัพย์ และเวลา เช่น การ
พัฒนาคน การบริหารงานตามวัตถุประสงค์ เป็นต้น ๔. สมานัตตตา (even and equal 
treatment) คือท าตนให้เสมอต้นเสมอปลาย วางตนเหมาะสมกับ ฐานะ ต าแหน่งหน้าที่การงาน 
ไม่เอาเปรียบผู้อื่น ร่วมทุกข์ร่วมสุข เช่น การสื่อสาร การมอบอ านาจ เป็นต้น หลักธรรมทั้งหลายนี้ 
หากผู้น าและบุคคลใดน าไปปฏิบัติก็จะเกิดความมั่นคงและก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน เป็นที่รักและ
เคารพของผู้อื่น และเป็นผู้น าที่มีประสิทธิภาพในยุคโลกาภิวัตน์ 

การพัฒนาคุณภาพคนให้มีความรู้ทักษะความสามารถทั้งจิตใจร่างกาย ซึ่งจะน าไปสู่
ความเป็นผู้น ามีการคิดวิเคราะห์อย่าง “มีเหตุผล” รอบคอบทุกมิติอย่างสมดุล เพียบพร้อมทั้งด้าน 
“คุณธรรม”และ“ความรู้” ด้วยจิตส านึกรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและสามารถตัดสินใจในการ
ด าเนินชีวิตอย่างมีจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริตอดทนขยันหมั่นเพียรอันจะเป็น“ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี” ให้
คนพร้อมเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ด ารงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีและมีความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคมอยู่ในครอบครัวที่อบอุ่น และสังคมที่สงบสันติสุขมีเสถียรภาพ และเป็นธรรมใน
การด ารงชีวิตและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน น าไปสู่สังคมที่ร่มเย็นเป็นสุขจึงท าให้การด าเนิน
ชีวิตมีความสุขการด ารงชีวิตของมนุษย์ในสังคมให้มีความสุขควรต้องยึดหลักพุทธธรรม คือให้มี
คุณธรรม มีความดีประจ าใจ 

หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาที่มีความสอดคลองกับหลักภาวะผู้น านั้น มีอยู่
หลากหลาย และมีความเหมาะสมกับผู้น าในบริบทที่แตกต่างกันไป ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัย
สนใจหลักพุทธธรรมที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหาร จึงไดเลือก
ศึกษาเฉพาะหมวดธรรมที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรง และสามารถน าไปใช้ได กับภาวะผู้น า
สถานศึกษา ประกอบด้วย หลักสัปปุริสธรรม ๗ เพื่อการครองตน หลักสังคหวัตถุธรรม ๔ เพื่อการ
ครองคน และหลักอิทธิบาทธรรม ๔ เพื่อการครองงาน และสนใจศึกษาความคิดเห็นของบุคลากร
ในการน าหลักพุทธธรรมไปใช้ในความเป็นผู้น า รวมทั้งการศึกษาทัศนะของผู้บริหารในการ
ประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการบริหาร ทั้งนี้เพื่อท าให้ไดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา โดยมี
หลักพุทธธรรมเป็นพื้นฐานอันจะเป็นประโยชนต่อผู้น าสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
สถานศึกษาในการน าไปประยุกต์ใช้เป็นล าดับต่อไป 

สรุปได้ว่าภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรม มีความจ าเป็นมากดั่งค ากลอนกล่าวไว้ว่า  
“ผู้น าดีผู้ตามดีต้องดีแน่ ผู้น าดีผู้ตามแย่พอแก้ไข ผู้ตามแย่ผู้น าดีมีทางไป ผู้น าไม่เอาไหนบรรลัย
เลย”๑๖โดยเฉพาะภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตอ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
ที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากรนักเรียน นักศึกษาหรือเยาวชนในอนาคตต่อไป ควรได้รับการ
                                           

๑๔ผู้น าตามหลักธรรม, [ออนไลน์],ที่มา : http://www.rin.ac.th/article, (เข้าถึงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗). 
๑๕ส .ส. (ไทย)๑๕/๗๒/๘๐. 

                 ๑๖นิกร สิทธิจริยาภรณ์,พื้นฐานของความจริง.,วารสารวิชาการ,ฉบับที่ ๑ (กันยายน ๒๕๕๒): ๒๙. 
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ปลูกฝังด้วยหลักพุทธธรรม ซึ่งเน้นความมีคุณธรรมทั้งด้านการครองตน การครองคน และการ
ครองงานให้เกิดขึ้น ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท าการศึกษาภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารตามหลักพุทธธรรม โดยเฉพาะภาวะผู้น าของผู้บรหิารโรงเรยีนมัธยมศึกษาเขตอ าเภอเมือง
พิจิตร จังหวัดพิจิตร ถ้ามีผู้บริหารที่ไม่ดีก็จะเกิดความเสียหายต่อครอบครัวสถาบันสังคมและ
ประเทศชาติเป็นล าดับไป การวิจัยครั้งนี้จึงมีความมุ่งหมายเพื่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านจิตใจแก่
ผู้น า ให้มีการพัฒนาคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมตามหลักพุทธธรรม ส าหรับไปใช้เป็นแนวทางใน
การด าเนินชีวิตให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดี งามของประเทศไทย
ต่อไป 

 
 
๒.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

๒.๑ เพื่อศึกษาภาวะผู้น าของผู้บริหารตามหลักพุทธธรรมโรงเรียนมัธยมศึกษาเขต
อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 

๒ .๒ เพื่อศึกษาปัญหาภาวะผู้น าของผู้บริหารตามหลักพุทธธรรมโรงเรียน
มัธยมศึกษาเขตอ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 

๒.๓ เพื่อศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมส าหรับพัฒนาภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตอ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 
 
๓.วิธีด าเนินการวิจัย 

งานวิจัยเรื่อง “ภาวะผู้น าของผู้บริหารตามหลักพุทธธรรมโรงเรียนมัธยมศึกษาเขต
อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร” เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) 
ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey 
Research) จากแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยกลุ่มตัวอย่างจ านวน ๒๒๐ คนเพื่อ ๑.)  ด้าน
ครองตน (หลักสัปปุริสธรรม)๒.) ด้านครองคน (หลักสังคหวัตถุธรรม) ๓.)  ด้านครองงาน (หลัก
อิทธิบาทธรรม)และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In 
depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) จ านวน ๗ ท่าน 
 
๔.สรุปผลการวิจัย 

๔.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน ๑๓๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๕ 

และเพศชาย จ านวน ๘๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๕ มีกลุ่มอายุ ๔๐-๕๐ ปี จ านวน ๑๑๒ คน คิด
เป็นร้อยละ ๕๐.๙ รองลงมา คือ อายุ ๓๐-๔๐ ปี จ านวน ๕๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๕ และน้อย
ที่สุด คือ อายุ ๕๑ ปีขึ้นไป จ านวน ๕๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๖ มีประสบการณ์การท างาน ๕-
๑๐ ปี จ านวน ๙๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๕ รองลงมา คือ มีประสบการณ์การท างาน ๑๑-๑๕ ปี 
จ านวน ๘๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑และน้อยที่สุด คือ มีประสบการณ์การท างาน ๑๖-๒๐ ปีขึ้น
ไป จ านวน ๓๖ คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๔ และมีรายได้๑๕,๐๐๐-๒๐,๐๐๐บาท จ านวน ๑๒๓ คน คิด
เป็นร้อยละ ๕๕.๙ รองลงมา คือ มีรายได้๒๐,๐๐๐บาทขึ้นไป จ านวน ๗๓ คน คิดเป็นร้อยละ 
๓๓.๒และน้อยที่สุด คือ มีรายได้๑๐,๐๐๐-๑๕,๐๐๐บาท จ านวน ๒๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๙ 

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับภาวะผู้น าของผู้บริหารและการพัฒนาภาวะ
ผู้น าของผู้บริหารตามหลักพุทธธรรมที่เกี่ยวกับปัญหาภาวะผูน้ าและการแก้ไขปัญหาเพื่อการพัฒนา
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ภาวะผู้น าของผู้บริหารแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น าของผู้บริหารและข้อมูลที่มาจากการวิจัย
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) ที่ใช้การศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) และ
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ที่เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-Depth 
Interview) จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) ผู้วิจัยได้พัฒนาและสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้
ที่เป็นรูปแบบในการแก้ไขปัญหาเพื่อการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหาร  

อธิบายได้ว่าด้านการครองตน คือ คุณลักษณะความเป็นผู้น าที่ดีนั้น เกิดจากการที่
บุคคลได้เคยศึกษา หาความรู้  ฝึกฝน อบรม บ่มนิสัย และเคยปฏิบัติพัฒนาสภาวะความเป็นผู้น าที่
ดี มาแต่ปางก่อน คือ แต่อดีตกาลจนหล่อหลอมบุคลิกภาพและสภาวะความเป็นผู้น าที่ดี ปลูกฝัง 
เพิ่มพูน อยู่ใน จิตใจยิ่งขึ้นต่อๆมาจนถึงปัจจุบัน และการวางตนให้เข้ากับผู้อื่นอย่างเสมอภาค 
กล่าวคือ ผู้บริหารควรปฏิบัตติ่อผู้ใตบ้ังคับบัญชาด้วยความเสมอภาคไมเ่ลือกปฏบิัติ ผดุงไว้ซึ่งความ
ยุติธรรมต่อทุกคนในเรื่องต่างๆ เช่นการพิจารณาความดี ความชอบ เป็นต้น เป็นผู้มีใจเมตตากรุณา 
มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดถือความถูกต้องดีงาม และซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักตามหลักธรรมสัปปุริสธรรม 
ธรรมส าหรับสัปปุริสชนหรือคนดี 

ส่วนด้านการครองคนคือ ผู้บริหารโรงเรียนตอ้งตระหนักถึงความรู้สกึอันละเอียดอ่อน
ของบุคคลเป็นหลัก ใช้วิธีการพูดอย่างมีวาทศิลป์ในการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และในการ
บริหารงานบุคคลควรใช้วิธีการจูงใจบุคลากรให้ปฏิบัติงานตามที่มอบหมายมากกว่าสั่งการตาม
หลักธรรมข้อว่า ปิยวาจา คือ กล่าวค าสุภาพไพเราะอ่อนหวาน สมานสามัคคี ให้เกิดไมตรีและ
ความรักใคร่นับถือ ตลอดถึงค าที่เป็นประโยชน์ประกอบด้วยเหตุผลเป็นหลัก ควรใช้วิธีการสร้าง
มนุษยสัมพันธ์ที่หลากหลายอย่างสร้างสรรค์ เช่น การบริหารงานหรือการให้บริการที่รวดเร็วก็เป็น
การสร้างความประทับใจแก่ผู้ร่วมงาน และไม่ควรเย่อหยิ่ง หรือวางตัวสูงกว่าผู้ใต้บังบัญชามาก
จนเกินไป และควรสร้างความสามคัคีในหมู่คณะให้เกิดขึ้น สร้างความเชื่อมโยงระหว่างโรงเรียนกับ
สังคมหรือองค์กรภายนอกเพื่อประสานสัมพันธ์ไมตรีระหว่างโรงเรียนกับชุมชนหรือองค์การให้
เกิดขึ้นสอดคล้องตามหลักธรรมเวยยาวัจจะ ในอัตถจริยา คือ ขวนขวายช่วยเหลือให้งานส าเร็จ 
ได้แก่ การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ทั้งด้านก าลังความคิด ก าลังปัญญา และก าลังทรัพย์ เช่น การ
ช่วยเหลือกันในครอบครัวระหว่างพ่อแม่กับลูกๆการช่วยเหลือระหว่างญาติต่อญาติ เพื่อนต่อเพื่อน 
รวมทั้งเพื่อนบ้านต่อเพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมชาติต่อเพื่อนร่วมชาติ หรือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเอง 

และด้านการครองงานคือ ผู้บริหารจะต้องคอยดูแลเอาใจใส่ “ติดตามผลงาน และ/หรือ 
ตรวจงาน” หน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กรของตน  เพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัย ตัดสินใจ และสั่ง
การ  ให้กิจการงาน ทุกหน่วยด าเนินตามนโยบายและแผนงาน  ให้ถึงความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้เป็นผู้รักงานที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบอยู่  และทั้งจะต้อง เอาใจใส่กระตือรือร้นในการ
เรียนรู้งาน  และเพิ่มพูนวิชาความรู้ความสามารถในการท ากิจการงาน  และ มุ่งมั่นที่จะท างานใน
หน้าที่รับผิดชอบหรือกิจการงานอาชีพของตนให้ส าเร็จเรียบร้อยอยู่เสมอควรส่งเสริมการเรียนรู้
และปลูกฝังเรื่องการท างานตามหลักพุทธธรรม โดยใช้หลักพุทธธรรม ทั้ง ๓ ด้าน ในสถานศึกษา
อย่างเคร่งครัด และเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติให้กับครูผู้สอน บุคลากรในโรงเรียน นักเรียน 
ตลอดจนชุมชนและรณรงค์ให้ใช้หลักพุทธธรรมในการบริหารงานในองค์กรอย่างกว้างขวางและ
จริงจัง สร้างจิตส านึกให้บุคลากรทุกคนในสถานศึกษาได้ตระหนักถึงการปฏิบัติงานตามหลักธรรม 
และการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า 
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๕. อภิปรายผลการวิจัย 
จากการศึกษาวิจัย เรื่องภาวะผู้น าของผู้บริหารตามหลักพุทธธรรมโรงเรียน

มัธยมศึกษาเขตอ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตรทั้ง ๓ ด้าน ที่ประกอบด้วยด้านครองตน (หลักสัป
ปุริสธรรม)ด้านครองคน (หลักสังคหวัตถุธรรม)ด้านครองงาน (หลักอิทธิบาทธรรม)โดยจะอภิปราย
ผลตามล าดับ ดังน้ี 

ความคิดเห็นครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อ ภาวะผู้น าของผู้บริหารตามหลัก
พุทธธรรมโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตอ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตรโดยภาพรวม 

จากผลการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อ ภาวะ
ผู้น าของผู้บริหารตามหลักพุทธธรรมโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตอ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = ๓.๕๗) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อนงค์นาฏ แก้วไพฑูรย์๑๗ วิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อ
การให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของฝ่ายทะเบียนที่ว่าการอ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของฝ่าย
ทะเบียนที่ว่าการอ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก( =๓.๖๒) 

เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่าครูและบุคลากรมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารตามหลักพุทธธรรม ในด้านครองคน (สังคหวัตถุธรรม) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = ๓.๕๙) ซึ่ง
สอดคล้องกับหลักธรรมของ รภัสสา พานิกุล ท าวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ให้บริการจัดหางานของรัฐตามหลักสังคหวัตถุ ๔ : กรณีศึกษาศูนย์จัดหางาน กรมการจัดหางาน
กระทรวงแรงงาน”ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาในแต่ละด้านพบว่า ทุกด้านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากส่วนในด้านครองตน (สัปปุริส
ธรรม) และด้านครองงาน (อิทธิบาทธรรม)มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ( = ๓.๕๖)ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ อาตีก๊ะ จรัลศาส์น๑๘ ได้ศึกษาเรื่อง “ภาวะผู้น าสตรี จังหวัดปัตตานี” ผลการศึกษาพบว่า 
ภาวะผู้น าสตรีจังหวัดปัตตานีโดยรวมมีภาวะผู้น าอยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ความยุติธรรม 
มากที่สุด รองลงมาคือ ความมีวินัยในตนเอง และความมีใจกว้าง ความรับผิดชอบ ความรอบคอบ 
ความมีมนุษยสัมพันธ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความเช่ือมั่นในตนเอง ผู้น าสตรีที่มีอายุ สถานภาพ 
ประเภทของผู้น าสตรี ระดับการศึกษา รายได้ ศาสนา 
 
๖.ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

ผลการวิจัยเรื่อง ภาวะผู้น าของผู้บริหารตามหลักพุทธธรรมโรงเรียนมัธยมศกึษาเขต
อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ผู้วิจัยได้ข้อสรุป และการเสนอแนะไว้ดังน้ี 

๖.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
๑. ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมการเรียนรู้และปลูกฝังเรื่องการท างานตามหลัก

พุทธธรรม โดยใช้หลักพุทธธรรม ทั้ง ๓ ด้านในสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด เป็นแบบอย่างให้กับ
ครูผู้สอน บุคลากรในโรงเรียน นักเรียน ตลอดจนชุมชน 
                                           

๑๗อนงค์นาฏ แก้วไพฑูรย์, “ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ ๔ 
ของฝ่ายทะเบียนที่ว่าการอ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย :มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณลงราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔). 

๑๘อาตีก๊ะจรัลศาส์น,.“ภาวะผู้น าสตรีจังหวัดปัตตานี”, .วิทยานิพนธ์ปริญญาสังคมสงเคราะห์ศา
สตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๗), บทคัดย่อ. 
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๒. รณรงค์ให้ใช้หลักพุทธธรรมในการบริหารงานองค์กรอย่างกว้างขวางและจริงจัง
สร้างจิตส านึกให้บุคลากรทุกคนในสถานศึกษาได้ตระหนักถึงการปฏิบัติงานตามหลักธรรม และ
การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

๓. ผู้บริหารสถานศึกษาควรก าหนดนโยบาย มีแผนแม่บทอย่างชัดเจนเป็นลาย
ลักษณ์อักษร มีร่องรอยตรวจสอบได้ 

๔. ควรเปิดโอกาสให้บุคลากรในโรงเรียนได้มีส่วนร่วมในการท างานร่วมกันการ
ด าเนินงานต่างๆ มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ พัฒนาบุคลากรให้สามารถใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มคา่ มี
ประสิทธิภาพ 

๕. ควรประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนหรือบุคลากรในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนการสอนธรรมะเพิ่มขึ้น 

๖.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
๑. ควรน าผลการศึกษานี้เป็นข้อมูลเพื่อประกอบการวางแผนการปฏิบัติงานพัฒนา

บริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
๒. ควรน าผลการศึกษาเป็นข้อมูลสารสนเทศแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษาไม่

ว่าจะเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้ปกครอง ชุมชน และบุคลากรอื่นที่เกี่ยวข้องใน
สถานศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนให้สอดคล้องรับกับแนวคิดการบริหารโรงเรียนตามหลัก
พุทธธรรม 

๓. ควรรายงานผลให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในระดับที่สูงขึ้น ได้ทราบปัญหาต่างๆ 
ของโรงเรียน และให้การสนับสนุนโรงเรียนที่ยังขาดความพร้อมในด้านปัจจัยต่างๆ ต่อการพัฒนา
สถานศึกษา และอ านวยความสะดวก ในด้านการประสานงานขอความช่วยเหลือจากเครือข่าย ผู้
อุปถัมถ์ต่างๆ ให้มากข้ึน 

๔. ควรสร้างบรรยากาศ พัฒนาสภาพแวดล้อมในการท างาน ให้เอื้อต่อการท างาน
ตลอดจนการพัฒนาการจัดกิจกรรมขององค์การ ให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับหลักธรรม และให้
น่าสนใจยิ่งขึ้น 

๕. ควรก าหนดการเลื่อนระดับ การเลื่อนต าแหน่ง การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน 
การพัฒนาความรู้ความสามารถ ตามล าดับอาวุโส และความรู้ความสามารถอย่างยุติธรรม เพื่อการ
เพิม่ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรให้มากขึ้น 

๖.๓ ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
๑. ควรท าการศึกษาวิจัยเรื่องภาวะผู้น าของผู้บริหารตามหลักพุทธธรรมโรงเรียน

มัธยมศึกษาเขตอ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ในกลุ่มประชากรที่กว้างและหลากหลายมากขึ้น 
เช่น นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนท่ัวไป เป็นต้น 

๒. การศึกษาวิจัยเรื่องภาวะผู้น าของผู้บริหารตามหลักพุทธธรรมโรงเรียน
มัธยมศึกษาเขตอ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ควรเปลี่ยนจากการวิจัยเชิงปริมาณเป็นเชิง
คุณภาพ เพื่อศึกษาภาวะผู้น าของผู้บริหารตามหลักพุทธธรรม ในเชิงลึกมากขึ้น 

๓. ควรเพิ่มการศึกษาวิจัยด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่หลากหลายมากขึ้น 
เช่นหลักอริยทรัพย์ ๗ หลักยุติธรรม 5และหลักพรหมวิหารธรรม ๔ 

๔. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ของผู้บริหาร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพของผู้บริหาร 
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๕. ควรท าการศึกษาวิจัยกระบวนการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนที่ก าลังได้รับ
ผลกระทบจากสภาพปัญหาทางสังคม ปัญหาความรุนแรง ปัญหายาเสพติด ปัญหาทางครอบครัว 
ทั้งสิ่งยั่วยุและอบายมุขต่างๆ 

๖. ควรมีการเพิ่มเครื่องมือในการวิจัยให้กว้างมากขึ้น นอกเหนือจากการเก็บข้อมูล 
ด้วยแบบสอบถาม เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตพฤติกรรม หรือการสนทนากลุ่ม เพื่อน า
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ให้ได้ผลตรงกับความเป็นจริงท่ีสุด 
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บทบาทของพระสังฆาธิการกับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 

ในอ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 
 THE ROLE OF SANGHA LEADERS TO DEVELOP SUSTAINAABLE  
COMMUNITY IN MUANG DISTRIC NAKHONSAWAN PROVINCE 

 
 

พระมหาสุนทร   สุจณิฺโณ๑๙ 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยเรื่อง “บทบาทของพระสังฆาธิการกับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนในอ าเภอ

เมือง จังหวัดนครสวรรค์” มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) เพื่อศึกษาบทบาทของ พระสังฆาธิการกับการ
พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ในอ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ๒) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของ
พระสังฆาธิการกับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ในอ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยจ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล ๓) เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อบทบาทของพระสังฆาธิการ
กับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนในอ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์  

ผลการวิจัยคร้ังนี้พบว่า  
๑) บทบาทของพระสังฆาธิการกับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ในอ าเภอเมือง 

จังหวัดนครสวรรค์ โดยภาพรวมพบว่า อยู่ ในระดับมาก ( = ๓.๖๕) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน มี
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยตามล าดับ คือ ด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร( = ๓.๖๙) ด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ( = ๓.๖๗) ด้านการตัดสินใจ ( = ๓.๕๙)  

๒) ผลการเปรียบเทียบระดับบทบาทของพระสังฆาธิการกับการพัฒนาชุมชนอย่าง
ยั่งยืนในอ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า พระสงฆ์ที่มี พรรษา
วุฒิการศึกษาสามัญ วุฒิการศึกษานักธรรม และวุฒิการศึกษาเปรียญธรรมต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อบทบาทของพระสังฆาธิการกับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนในอ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 
ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ส่วนพระสงฆ์ที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาท
ของพระสังฆาธิการกับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนในอ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

๓) ปัญหา อุปสรรคเกี่ยวกับบทบาทของพระสังฆาธิการกับการพัฒนาชุมชนอย่าง
ยั่งยืน ในอ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า พระสังฆาธิการโดยรวมยังขาดการตอนรับ
ปฏิสันถารแก่ผู้มาเยือน ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องบทบาทของตนว่าควรท าควรเป็น ไม่ได้มี
ส่วนรวมในการตรวจชุมชนและกิจกรรมของชุมชน ยังขาดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับองค์กร
อื่น ไม่ได้มีการเผยแพร่ข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน ไม่มีความเด็ดขาดในการแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้น ไม่มีการปรับปรุงบุคลากรภายในองค์กรให้ดีขึ้น ไม่มีส่วนในการจัดสรรทรัพยากรภายใน
ชุมชนเท่าที่ควร ไม่สามารถขจัดความวุ่นวายภายในชุมชน 
 

                                           
        ๑๙นิสิตปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย. 
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ABSTRACT 
The objectives of this research were: 1) to study the role of Sangha 

Leaders to develop sustainable community in Muang District, Nakhonsawan 
Province  2) to compare the role of Sangha Leaders to develop sustainable 
community in Muang District, Nakhonsawan Province, and  3) to study the 
problems, obstacles and suggestions for the role of Sangha Leaders to develop 
sustainable community in Muang District, Nakhonsawan Province.  

Results of the Research 
1. Overall, the level of the role of Sangha Leaders to develop 

sustainable community in Muang District, Nakhonsawan Province was at the high 
level ( = 3.65). When considering each aspect, sorting arithmetic mean from 
highest to lowest were Information ( = 3.69), interpersonal ( = 3.67), and decision 
making ( = 3.59).   

2. The comparison of the role of Sangha Leaders to develop 
sustainable community in Muang District, Nakhonsawan Province was classified by 
individual factors. It is found that the sangkhas having different age, year of 
monkhood, education, Dhamma Scholar, and Pali Scholar took no different 
opinion. However, Sangkhas who had different age, having different opinions 
toward the role of Sangha Leaders to develop sustainable community in Muang 
District, Nakhonsawan Province with statistical significance at the level of 0.05 

3. The guideline for development the role of Sangha Leaders to 
develop sustainable community in Muang District, Nakhonsawan as follows : in 
overall for the Sangkha Leader, lack in greeting and misunderstanding in the role 
of oneself, no participating or examining with community, lack in exchange 
experience with others organizations, lack of propagation Buddhism in community, 
lack in determination for solving problem, sangkhas have not been improving 
within temple, lack in allocation of resources in the community and some chaos 
is occurring in the community. The suggestions for improving were the Sangkha 
Leaders should have a leadership and be a good role model of leader, lecture 
Dhamma to monks and people, promote novice and monks study Dhamma or 
Pali Scholar, solve all problem with manhood and everyone get along well; 
Finally, encourage and develop people be good a shape, mental health and live 
happily in the community 
 
๑.ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

พระสงฆในระดับพระสังฆาธิการเปนองคประกอบหลักของสถาบันพระพุทธศาสนา 
เพราะเปนผูท าใหเกิดความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง เปนผูที่ท าใหพระพุทธศาสนาหยั่งรากฝงลึกลง
ในสังคมจนเปนสถาบันส าคัญหนึ่งของสังคม เมื่อศึกษาวิเคราะห องคประกอบของความเป
นสถาบันทางศาสนาองคประกอบที่มีความส าคัญยิ่ง คือวัดและพระสงฆมีอิทธิพลและมีบทบาทต
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อวิถีชีวิตชุมชน         และประชาชนมาก เพราะวัดและพระสงฆเปนศูนยรวมทางจิต ศีลธรรมและ
พฤติกรรมตาง ๆ 

พระสงฆนอกจากจะเปนที่เคารพของชาวบานในชุมชนแลวยังนับ วาเปนทรัพยากร
บุคคลที่มีคุณคาในการมีสวนรวมพัฒนาสังคมชุมชน หากนักวิชาการน าความรู รูจักทรัพยากรและ
แรงงาน มาใชอยางถูกตองจะชวยเสริมสรางความเจริญอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนอย
างถูกตองจะ ชวยเสริมสรางความเจริญอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนอยางสูงสุด ในที่นี้
การใชหลักวิชาและความคิดริเริ่มสรางงานที่อาจดูไมใหญโตนัก แตประสิทธิภาพสูงและอ านวย 
ประโยชนโดยตรงไดมาก โดยการน าเอาทรัพยากรตามธรรมชาติความรูความสามารถตลอดจน
แรงงานของคนสวนใหญใหไดเต็มเม็ดเต็มหนวยและใหเกิดความเสียหายหรือสูญเปลา นอยที่สุด 
การสรางความเจริญในลักษณะนี้จะชวยสรางความเจริญของกิจการสวนรวมไดแนนอน 

พระสังฆาธิการจะตองพยายามสรางเครือขายประสานงานและเช่ือมโยงความ
สัมพันธระหวางคณะสงฆและประชาชนในชุมชน หรือกลุมเพื่อที่จะท าใหสังคมหรือชุมชนรอบขา
งยอมรับจึงจะท าใหการพัฒนาชุมชนนั้นมีการเรียนรู้ องคความรูซึ่งเปนบทบาทที่จะตองช้ีน าทาง
ในการพัฒนาไม่วาจะเปนดานแนวความคิด แนะน า สั่งสอน เปนแบบอยางที่ดีเปนผูน าทางดานจิต
วิญญาณอันเป็นการชักน าแนวทางไปสูการพัฒนาสังคมชุมชน ใหเกิดความเขมแข็งทางดานจิตใจ 
ทางดานเศรษฐกิจเพราะคณะสงฆมีการสรางเครือขายความสัมพันธสามัคคีกันดี เปนรูปแบบแล
วระบบการจัดการ การบริหารชุมชน การปกครองก็เอื้ออ านวยตอการพัฒนาสังคมกลุมยอย ๆ ไป
สกูารพัฒนาสังคมขนาดใหญขึ้น เจริญขึ้น ดีขึ้น 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความประสงค์จะท าการวิจัย เรื่องบทบาทของพระสังฆาธิการกับ
การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนในอ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งผลของการวิจัยครั้งนี้ จะท าให้
ทราบถึงบทบาทของพระสังฆาธิการกับการพัฒนาชุมชนที่ส่งผลหรือเอื้อต่อการพัฒนาชุมชนอย่าง
ยั่งยืนโดยรวมให้มีประสิทธิภาพ และเพื่อน าไปใช้เป็นข้อมูลในการ ปรับปรุง แก้ไขให้สอดคล้องกับ
นโยบายการพัฒนาชุมชนเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระหว่างคณะสงฆ์และองค์กรภาครัฐ เพื่อ
น ามาซึ่งความผาสุกร่มเย็นสืบไป 

 
๒.วัตถุประสงค์การวิจัย 

๒.๑ เพื่อศึกษาบทบาทของพระสังฆาธิการกับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนในอ าเภอ
เมือง จังหวัดนครสวรรค์ 

๒.๒ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของพระสังฆาธิการกับการพัฒนาชุมชนอย่าง
ยั่งยืนในอ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

๒.๓  เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อบทบาทของพระสังฆาธิการกับ
การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนในอ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 

 
๓. ขอบเขตการวิจัย 

งานวิจัยเรื่อง “บทบาทของพระสังฆาธิการกับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนในอ าเภอ
เมือง จังหวัดนครสวรรค์” ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตเนื้อหาโดยสังเคราะห์จากทฤษฎีของเฮนรี มินต์ซ
เบอร์ก (Henry Mintzberg)ตุลา มหาพสุธานนท์(๒๕๔๖)น ามากล่าวว่า ผู้บริหารจะต้องปฏิบัตงิาน
ในบทบาท ๑๐ บทบาทด้วยกัน ซึ่งสามารถจัดแบ่งออกได้เป็น ๓ กลุ่ม คือ ๑.กลุ่มบทบาท
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ๒.กลุ่มบทบาทด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร  ๓.กลุ่มบทบาท
การตัดสินใจ 
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ขอบเขตด้านประชากร (Population)ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ 
พระสงฆ์ ในพื้นที่อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งมีจ านวน ๑,๖๗๕ รูป 

ขอบเขตของตัวแปรตัวแปรต้น (Independent Variables)จ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล ได้แก่ อายุ พรรษา วุฒิการศึกษาสามัญ วุฒิการศึกษาทางธรรม วุฒิการศึกษาทางเปรียญ
ธรรมตัวแปรตาม (Dependent Variables)ได้แก่ บทบาทในการปฏิบัติงาน แบ่งเป็น ๑) บทบาท
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ๒) บทบาทด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ๓) บทบาทด้าน
การตัดสินใจ 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth 
Interview) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน ๗ ท่าน 

ขอบเขตด้านพ้ืนที่พื้นที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้  ได้แก่ ในอ าเภอเมืองจังหวัด
นครสวรรค์ 

ขอบเขตด้านระยะเวลา ด าเนินการวิจัยตั้งแต่เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ถึง
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘  รวมเป็นระยะเวลา ๑๐ เดือน 

 
๔.วิธีด าเนินการวิจัย 

ด าเนินการวิจัยโดยเป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research)
ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey 
Research) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ พระสงฆ์ที่อยู่ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ของอ าเภอ
อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ คือ จ านวน ๓๒๓ รูป จากจ านวนพระสงฆ์ ๑,๖๗๕ รูป โดยการ
ค านวณจากสูตรทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถาม โดยมีค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ ๐.๗๙๙ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ 
ค่าความถี่ (Frequencies) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) และทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบค่า
เอฟ (F-test) ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) และทดสอบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด (Least Significant 
Difference: LSD) ค าถามปลายเปิดน าเสนอเป็นบทความเรียงประกอบตาราง โดยการแจกแจง
ความถี่ของผู้ตอบค าถามปลายเปิด และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative.Research) โดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth.Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) จ านวน ๗ ท่าน 
โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท 
 
๕.สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับบทบาทของพระสังฆาธิการกับการพัฒนา
ชุมชนอย่างยั่งยืนในอ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์และข้อมูลที่มาจากการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) ที่ใช้การศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) และการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) ที่เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) 
จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) รวมถึงข้อเสนอแนะจากผู้เช่ียวชาญที่ร่วมสนทนากลุ่ม
เฉพาะ (Focus Group Discussion)  

บทบาทของพระสังฆาธิการกับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนในอ าเภอเมือง จังหวัด
นครสวรรค์โดยรวมส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๓.๖๑ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๔๔๒ 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสรุปได้ ดังนี้ 



-๑๓๗- 
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลยัสงฆ์นครสวรรค์  ปีที่ ๓ ฉบับที่  ๒ พฤษภาคม-มิถุนายน  ๒๕๕๘ 

 

๑) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลระดับบทบาทของพระสังฆาธิการกับการ
พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ในอ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๓.๖๗ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๕๐๒และเมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่าระดับบทบาทของพระสังฆาธิการกับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ในอ าเภอเมือง 
จังหวัดนครสวรรค์ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอยู่ในระดับมากทุกข้อ 

๒) ด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระดับบทบาทของพระสังฆาธิการกับการ
พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ในอ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๓.๖๙ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๔๘๗ และเมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่าระดับบทบาทของพระสังฆาธิการกับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนในอ าเภอเมือง 
จังหวัดนครสวรรค์ด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารอยู่ในระดับมากทุกข้อ 

๓) ด้านการตัดสินใจระดับบทบาทของพระสังฆาธิการกับการพัฒนาชุมชนอย่าง
ยั่งยืน ในอ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ด้านการตัดสินใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 
๓.๕๙ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๕๐๖และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าระดับบทบาทของพระ
สังฆาธิการกับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ในอ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ด้านการตัดสินใจส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับมากทุกข้อ 

การวิจัยครั้ งนี้ ได้ทราบบทบาทของพระสังฆาธิการทั้ง ๓ ด้าน ได้แก่  ด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ด้านการตัดสินใจ เพื่อให้แต่ละ
ด้านเป็นไปด้วยความเจริญก้าวหน้าและพัฒนาของชุมชนให้เป็นรูปธรรมเห็นได้อย่างเด่นชัดมาก
ขึ้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงสรุปองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัยตามรายด้านท้ัง ๓ ด้าน ดังน้ี 

๑) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล พระสังฆาธิการมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งในการ
พัฒนาชุมชนเพราะเป็นผู้ใกล้ชิดกับชุมชนและอยู่ภายในชุมชนวัด ดังนั้นท่านพระสังฆาธิการจึงควร
เป็นผู้เกื้อกูลต่อการพัฒนาจะต้องใส่วิญญาณสื่อตัวน้ีลงไป สื่อรักวัดเหมือนบ้าน รักงานเหมือนชีวิต 
รักลูกศิษย์เหมือนลูกหลาน รักชาวบ้านเหมือนญาติพี่น้อง ใส่วิญญาณตัวนี้ไป เป็นเหมือนผู้ค่อย
ขับเคลื่อนชุมชน เป็นผู้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือชุมชนให้มีการพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นการรับนิมนต์
ไปเป็นประธาน ในการประชุมงานขององค์กรการปกครอง สถาบันการศึกษาต่างๆ หรือแม้แต่ตาม
บ้านเรือนไม่ว่าจะเป็นงานแต่ งานบวช งานศพ เป็นต้นทั้งยังเป็นผู้ช่วยเหลือวัตถุสิ่งของแก่
ประชาชนผู้ไม่มีที่พ่ึง หรือประสบปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นอันคาดไม่ถึง เช่น ภัยจากธรรมชาติ ภัย
จากอุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย เป็นต้น ความเป็นผู้น าของท่านยังเป็นที่น่ าเคารพนับถือของ
ประชาชน เพราะท่านเป็นผู้มีเมตตา มีความเสียสละ สละความสุขส่วนตนเพื่อส่วนรวมเพื่อสังคม 
เป็นผู้มีการประพฤติปฏิบัติที่เป็นระเบียบร้อย ด้วยการเห็นได้จากการมีสีลาจารวัตรของท่าน
ปฏิบัติตนให้เป็นผู้ที่น่าเชื่อถือและน่าเคารพเป็นตัวอย่างที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชาในเรื่องการเคารพ
เช่ือฟัง และควรประพฤติปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ทางคณะสงฆ์ได้ก าหนดไว้อย่าง
เคร่งครัดทุกประการ 

๒) ด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้วย
การ   เผยแผ่ธรรมเป็นประจ าทุกวัน การเข้าไปสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน การเผยแผ่
ธรรมะทางเสียงตามสายของวัดในแต่ละวัด จัดสื่อสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับธรรมะเพื่อแจกจ่ายให้กับ
ประชาชน วัดแต่ละวัดมีน าเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการเผยแผ่ธรรมะให้มากขึ้น เช่น การ
เผยแผ่ธรรมะออนไลน์ โดยการใช้คอมพิวเตอร์เชื่อมโยงกับระบบอินเทอร์เน็ต ทั้งยังฝึกในใช้สติใน
การพินิจพิจารณาข่าวสารที่ได้รับฟังอย่างมีปัญญา ไม่เป็นคนตื่นข่าวเป็นต้น รับนิมนต์เป็นพิธีกร 



-๑๓๘- 
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลยัสงฆ์นครสวรรค์  ปีที่ ๓ ฉบับที่  ๒ พฤษภาคม-มิถุนายน  ๒๕๕๘ 

 

เป็นวิทยากร เป็นโฆษก ในงานการอบรมเยาวชนประชาชนผู้สนใจในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรม 
เป็นผู้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบในงานด้านการพัฒนาชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วย
การแสดงความคิดความเห็นการสนับสนุนในด้านสถานที่ใช่สอยที่เกิดประโยชน์กับชุมชน
ประชาชน การจัดหาจัดสร้างสถานที่ในศึกษาให้พอเพียงต่อการศึกษาของพระภิกษุสามเณร 
คฤหัสถ์เจ้าอาวาสควรให้การสนับสนุนการศึกษาพระธรรมวินัยตามที่พระพุทธเจ้าได้บัญญัติไว้ 
และส่งเสริมให้มีการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกนักธรรมชั้นตรี โท เอกแผนกบาลีและทางโลก ให้
เป็นผู้รู้เท่าทันสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ได้ศึกษาเล่า
เรียนมาใช้ให้เป็นผู้รักษาตนรักษาสังคมชุมชน น าพาสังคมได้อย่างเต็มความสามารถตามก าลัง 

๓) ด้านการตัดสินใจ พระสังฆาธิการมีการปรับปรงุการปฏิบัติงานขององค์การให้ดี
ขึ้นด้วยการสรรหาและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถความเข้าใจต่อสถานการณ์ การจัด
กิจกรรมและโครงการที่เน้นไปในด้านคุณธรรมความสามัคคีใหม่ๆอยู่เสมอ ไมว่าจะเป็นโครงการ
บรรพชาสามเณร ค่ายพุทธบุตร โครงการรักษาศีล ๕ โครงการดูแลส่งเสริมสุขภาพภายในวัด เช่น 
การอบสมุนไพร การท าที่ออกก าลัง การนวดเพื่อสุขภาพ การท าวัดเป็นล้านบุญลานกีฬา การท า
ถนนชุมชน การจัดตั้งกลุ่มสัจจะ การประกอบอาชีพเสริม การท าเกษตรอินทรีย์ การจัดการน้ าให้
พอต่อการบริโภค การเป็นผู้มีส่วนอย่างยิ่งในการขจัดปัญหาความวุ่นวายที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะด้าน
การเมือง การเข้าใจผิด การประกอบอาชีพการแบ่งที่แบ่งทาง ที่อยู่ใกล้เคียงกับวัดที่อยู่ในการ
รับผิดชอบ และปัญหาความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในสังคม โดยเฉพาะปัญหาสังคมที่มีความคิดความเห็น
ที่แตกต่างกันในปัจจุบัน ท่านจึงเป็นผู้มีส่วนส าคัญยิ่งเพราะเป็นที่น่าเคารพที่ศรัทธาของประชาชน
เดิมอยู่แล้ว จึงเป็นที่ยอมรับของประชาชนในการขจัดปัญหาความวุ่นวาย มีส่วนร่วมในการขจัด
ปัญหาความวุ่นวาย และไกล่เกลี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม เป็นที่
ยอมรับของคู่กรณีทั้งสองฝ่าย 

 
๖.อภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาวิจัย เรื่องบทบาทของพระสังฆาธิการกับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
ในอ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์มีระดับบทบาทการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยภาพรวมส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าบทบาทของพระสังฆาธิการกับการพัฒนา
ชุมชนอย่างยั่งยืน ในอ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์อยู่ในระดับมากทุกด้านซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของพระมหาวิเชียรชาญณรงค์ (๒๕๔๗)ผลการวิจัยพบว่าพระสงฆ์มีบทบาทในการเป็นผู้น าชุมชน
ด้วยการกระตุ้นปลูกจิตสานึกน าเทคนิควิธีการในการเข้าถึงชุมชนการสื่อสารกับชุมชนผ่านการ
เทศนาบรรยายป้ายข้อความสื่อด้วยหลักธรรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเป็นผู้ให้ค าปรึกษาใน
การพัฒนากิจกรรมกลุ่มซึ่งตั้งหมายไว้คือชุมชนปลอดจากอบายมุขโดยขั้นตอนของกิจกรรมมุ่งให้
เกิดการเรียนรู้ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของตนเองการชี้ให้ประชาชนเห็นโทษ
ของอบายมุขการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนโดยมุ่งให้มีการปฏิบัติจริงส่งเสริมขบวนการเรียนรู้
ให้แก่ประชาชนได้ด าเนินการฝ่ายกิจกรรมการพัฒนาที่ยั่งยืนผลจากการศึกษาปรากฏว่าบทบาท
ของพระครูศีลาวราภรณ์ได้ส่งผลให้ชุมชนได้ร่วมมือท ากิจกรรมด้วยกันเพื่อมุ่งสร้างชุมชนให้
เข้มแข็งเพื่อเป็นแรงผลักดันให้ชุมชนอยู่รอดและพึ่งพากันเองในชุมชน 

ผลการวิจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลพบว่า บทบาทของพระสังฆาธิการกับการ
พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ในอ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล อยู่ในระดับมากทุกข้อ ซึ่งน่าจะสอดคล้องกับความเป็นจริง ทั้งนี้เนื่องจาก
พระสังฆาธิการในอ าเภอเมือง มีการจัดประชุมพระภิกษุ เพื่ออบรมสั่งสอนด้านวัตรปฏิบัติตาม



-๑๓๙- 
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลยัสงฆ์นครสวรรค์  ปีที่ ๓ ฉบับที่  ๒ พฤษภาคม-มิถุนายน  ๒๕๕๘ 

 

หลักธรรมวินัยมีการออกระเบียบในการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามแบบแผนและประเพณีอันดีงามมีการก ากับดูแลจัดศาสนสมบัติของวัดให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อยมีความมั่นคงการวางแผนการด าเนินงานและโครงการพัฒนาวัดอย่างต่อเนื่องซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของพระอธิการชรัตน์ ฐิตคุโณ (มีแก้ว) (๒๕๕๔)ผลการวิจัยพบว่าพระภิกษุและสามเณร 
ผู้อยู่ภายใต้บังคับบัญชา ส่วนใหญ่ยังไม่เห็นผู้บริหารหรือผู้ปกครองท าหน้าที่ในการบริหารอย่าง
เต็มก าลังความสามารถ แต่กล่าวโดยภาพรวมถึงหน่วยงานต่างๆ ต่อบริหารกิจการคณะสงฆ์ของ
พระสังฆาธิการในอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์อยู่ในระดับมาก แสดงว่ามีการวางแผน 
นโยบายและวัตถุประสงค์ ในการบริหารงานได้เป็นอย่างดีตลอดถึงการวางตัวบุคคลในการท างาน
ได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น พระภิกษุและสามเณรหรือผู้อยู่ภายใต้บังคับบัญชาต้องการให้ผู้บริหาร
หรือผู้บังคับบัญชาทุกระดับช้ันมีภาวะความเป็นผู้น าที่ดีและท างานอย่างเต็มความสามารถของ
ตนเอง ด้วยความเสียสละ สามัคคี อดทนและเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญมีความคิดเห็น
พระภิกษุสงฆ์ต่อบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในอ า เภอหัวหิน จั งหวัด
ประจวบคีรีขันธ์อยู่ในระดับมากโดยภาพรวมไม่แตกต่างกันจึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

ผลการวิจัยด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร พบว่า บทบาทของพระสังฆาธิการ
กับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ในอ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
ด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร อยู่ในระดับมากทุกข้อ ซึ่งน่าจะสอดคล้องกับความเป็นจริง ทั้งนี้
เนื่องจากพระสังฆาธิการในอ าเภอเมือง มีการดูแลเร่งรัดให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร จัดให้มี
การเรียนการสอนนักธรรมและเปรียญธรรมตามหลักสูตรมหาเถรสมาคม มีการสรรหาและพัฒนา
ครูผู้สอนนักธรรมและเปรียญธรรม มีการจัดทุนการศึกษาให้แก่พระภิกษุที่เรียนนักธรรมและ
เปรียญธรรม มีการควบคุมการสอนนักธรรมและเปรียญธรรม มีการยกย่องเชิดชูเกียรติครูพระ
ผู้สอนให้มีขวัญและก าลังใจ  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพระสมุห์ศิริชัย ฐานุตฺตโร (เพ็ชรรัตน์) 
(๒๕๕๒)ผลการวิจัยพบว่า ครูและผู้ปกครองมีความคาดหวังว่า พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนควร
แสดงบทบาทในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๔ และมีความคิดเห็นต่อบทบาทที่
เป็นจริงว่า พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนได้แสดงบทบาทโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ๓.๗๔ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครู ผู้ปกครอง ที่มีต่อบทบาทที่คาดหวังในการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาในโรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี  เขต ๑ จ าแนกตาม
คุณลักษณะส่วนบุคคล พบว่า สถานภาพ เพศ อายุ วุฒิการศึกษาและรายได้ มีผลท าให้ความ
คิดเห็นของครู ผู้ปกครองที่มีต่อบทบาทที่คาดหวังในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในโรงเรียนสังกัด
เขตพื้นท่ีการศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ไม่แตกต่างกัน จึงเป็นการปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 

ผลการวิจัยด้านการตัดสินใจพบว่า บทบาทของพระสังฆาธิการกับการพัฒนาชุมชน
อย่างยั่งยืน ในอ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ด้านการตัดสินใจ 
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ซึ่งน่าจะสอดคล้องกับความเป็นจริง ทั้งนี้เนื่องจากพระสังฆาธิการใน
อ าเภอเมืองเป็นผู้มีส่วนในรับผิดชอบเพื่อการช่วยขจัดปัญหาความวุ่นวายหรือช่วยระงับอธิกรณ์ที่
เกิดขึ้นทั้งภายในวัดภายนอกวัดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงามและความเห็นอกเห็นใจกันการ
ประณีประนอมของฝ่ายคู่กรณีมีการสนับสนุนในการสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ บริเวณ
รอบวัด และจัดกิจกรรมที่ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาภายในบริเวณวัดทั้งยังสนับสนุนในเรื่อง
ของการรักษาศีล ๕ อย่างเอาจริงเอาจังซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของมาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ และ
คณะ(๒๕๔๑)ผลการวิจัยพบวากลมุตัวอยางสวนใหญเห็นวา บทบาทของพระสงฆในยุคโลกาภิวัตน
คือ บทบาทดานการอบรมตนท าวิปสสนากรรมฐานการอบรมสั่งสอนใหประชาชนฝกปฏิบัติวิปสส
นากรรมฐาน การอบรมสั่งสอนจริยธรรมแนวทางการด ารงชีวิตที่ดีการอบรมตนการท าวิปสสนา



-๑๔๐- 
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลยัสงฆ์นครสวรรค์  ปีที่ ๓ ฉบับที่  ๒ พฤษภาคม-มิถุนายน  ๒๕๕๘ 

 

กรรมฐาน การสงเคราะหประชาชน บทบาทในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม สงเส
ริมวัฒนธรรมไทย การสอนประชาชนในฝกปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน การพัฒนาสถานเลี้ยงเด็ก 
โรงเรียน โรงพยาบาลถนนหนทางการแตงหนังสือพุทธศาสนา การพัฒนาวัดและพระภิกษุสามเณร 
และการสงเสริมวิชาชีพใหชาวบาน 

 
๗.ข้อเสนอแนะ 

ผลการวิจัยเรื่อง“บทบาทของพระสังฆาธิการกับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนใน
อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ผู้วิจัยขอเสนอประเด็นที่ควรก าหนดเป็นนโยบายเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้
น าไปใช้ดังต่อไปนี ้

 ๗.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
๑)พระสังฆาธิการยังไม่รู้บทบาทหน้าที่ที่จะปฏิบัติตน ให้ส้อดคล้องกับชุมชนและ

ตามหลักพระธรรมวินัยกฎหมายกฎระเบียบของมหาเถรสมาคม 
๒ ) ควรมีการเผยแผ่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในเชิงรุกมากขึ้น 

เพื่อให้ประชาชนให้เห็นความส าคัญต่อพระพุทธศาสนา มีการประสานงานกันระหว่างส านักงาน
พระพุทธศาสนาประจ าอ าเภอและประจ าจังหวัด ให้มีการประชาสัมพันธ์หลักธรรมผ่านสื่อต่างๆ 
เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยกุระจายเสียง สื่อระบบออนไลน์ เป็นต้น 

๓ ) ควรมีการติดต่อประสานงานกับทางราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆใน
การส่งเสริมการศึกษาให้ประชาชนเยาวชน นักเรียน นักศึกษาได้เรียนในทางพระพุทธศาสนาได้มี
หลักธรรมไว้ด ารงชีวิต 

๔ ) ควรมีการช่วยเหลือประชาชนด้วยส่งเสริมการศึกษา กองทุนช่วยเหลือยามเกิด
ภัยธรรมชาติ และเห็นความส าคัญของการดูแลสุขภาพกายสุขภพจิต 

๕ ) ควรจัดตั้งห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับชุมชนและมีการแสดงพิพิธภัณฑ์
โบราณที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาวัฒนธรรมเพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้ 

 ๗.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
๑)ควรน าผลของการศึกษานี้ไปเป็นข้อมูลในเรื่องบทบาทของพระสงัฆาธิการกับการ

พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ในอ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น และความเรียบร้อยดีงามตามกฎของมหาเถรสมาคมที่ได้ก าหนดไว้อย่าง
ชัดเจน 

๒)ควรน าปัญหาและอุปสรรคที่ได้จากการศึกษานี้มาประชุมเพื่อปรึกษาหารือเพื่อ
ปรับปรุงแก้ไขในส่วนท่ียังมีปัญหาและอุปสรรคอยู่โดยให้พระสังฆาธิการกับการพัฒนาชุมชนอย่าง
ยั่งยืน ในอ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ 

๓)ควรมีการปรับปรุงกลยุทธ์และบูรณาการในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ใน
อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ให้เข้ากับยุคโลกาภิวัฒน์โดยการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วย แต่ต้อง
ควรยึดหลักพระธรรมวินัยให้เป็นหลักส าคัญในการพัฒนาชุมชนมากที่สุด 

  ๗.๓ ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
 ๑) ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรจะศึกษาเรื่องบทบาทของพระสังฆาธิการกับการ

พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ในอ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์โดยมีการสัมภาษณ์เพิ่มเติมให้มากขึ้น
เพื่อจะได้เปรียบความคิดเห็นพระสงฆ์ที่มีต่อบทบาทของพระสังฆาธิการในพัฒนาชุมชนและควรมี
การเพิ่มกลุ่มประชากรให้มากยิ่งกว่าเดิม คือจากท่ีเป็นการแบบสอบถามเฉพาะพระสงฆ์อย่างเดียว 
แต่ให้เพิ่มกลุ่มประชากรที่เป็นประชาชนเข้ามาด้วยเพื่อความชัดเจนและหลากหลายมากยิ่งขึ้น 
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๒) ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาเรื่องระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ
บทบาทของพระสังฆาธิการกับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นให้กว้าง
มากขึ้นจะได้เป็นการส่งเสริมให้พระสังฆาธิการในแต่ละวัดหันมาสนใจเกี่ยวกับบทบาทของพระ
สังฆาธิการให้มากยิ่งขึ้นและเปลี่ยนกลุ่มประชากรจากระดับอ าเภอไปเป็นกลุ่มประชากรในระดับ
จังหวัด 

๓) ในการวิจัยครั้งต่อไปควรจะศึกษาและประยุกต์หลักธรรมอื่นๆที่เกี่ยวกับบทบาท
ของพระสังฆาธิการเข้ามาเพื่อความสมบูรณ์ในงานวิจัยยิ่งขึ้นเช่นหลักอิทธิบาท๔, หลักสาราณีย
ธรรม ๖, หลักอปริหานิยธรรม๗,ทิฏฺฐธัมมิกัตถประโยชน์ ๔ , เป็นต้น และน าหลักธรรมมาใช้ใน
การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น 

๔) ในการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์ยุทธศาสตร์หรือเทคนิคใน
บทบาทของพระสังฆาธิการเพื่อจะได้ทราบเทคนิคกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ที่สามารถนามาใช้เพื่อ
การพัฒนาประสิทธิภาพในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนมากยิ่งข้ึนกว่าเดิม 

๕) ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพในบทบาทของพระสังฆาธิการ
โดยเฉพาะในด้านใดด้านหนึ่ง เพื่อจะได้ทราบข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์เฉพาะด้านการพัฒนา
ชุมชนอย่างยั่งยืน 
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การปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรมของก าลังพลกองพลพัฒนาที่ ๓   

ต าบลสมอแข อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก   
PERFORMANCE  WORKING IN ACCORDANCE WITH IDDIPADADHAMMA 

BY THE PERSONNELS OF DEVELOPMENT DIVISION’3  
SAMORKHAE SUB-DISTRICT MUANG DISTRICT, PHITSANULOK PROVINCE 

 
จ่าสิบเอกดนุชัช กองแก้ว๒๐ 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรม  
ของก าลังพลกองพลพัฒนาท่ี ๓ ต าบลสมอแข อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๒) เพื่อเปรียบเทียบ
การปฏิบัติงานของของก าลังพลกองพลพัฒนาที่ ๓ ต าบลสมอแข อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ๓) เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะการปฏิบัติงานของ
ก าลังพลกองพลพัฒนาที่ ๓ ต าบลสมอแข อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ตามหลักอิทธิบาทธรรม 
และ ๔) เพื่อศึกษาแนวทางการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรม ของก าลังพลกองพลพัฒนาที่ ๓ 
ต าบลสมอแข อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

ด าเนินการวิจัยโดยเป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) 
ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey 
Research) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในกานวิจัยคือ ก าลังพลกองพลพัฒนาที่ ๓ ต าบลสมอแข อ าเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก ในพื้นที่ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ กองบัญชาการกองพลพัฒนาที่ ๓ 
ซึ่งมีจ านวน ๑๔๑ นายจากจ านวนประชากร ๒๑๘ นาย โดยการค านวณจากสูตรทาโร่ ยามาเน่ 
(Taro Yamane)เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม โดยมีค่าความเชื่อมั่นทั้ง
ฉบับเท่ากับ ๐.๘๘๔ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ (Frequencies) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean)  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และทดสอบ
สมมติฐานโดยการทดสอบค่าเอฟ (F-test) ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One 
Way ANOVA) และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด 
(Least Significant Difference: LSD) และน าเสนอเป็นความเรียงประกอบตาราง โดยการแจก
แจงความถี่ของผู้ตอบค าถามปลายเปิด และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดย
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  (Key Informants) จ านวน ๗ 
ท่าน โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท 

ผลการวิจัยพบว่า 
๑) ระดับการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรม ของก าลังพลกองพลพัฒนาที่ ๓  

ต าบลสมอแข อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = ๓.๗๒) พิจารณา

                                           
๒๐นิสิตปริญญาโทพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์. 
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เป็นรายด้าน เรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านฉันทะ ( = ๓.๘๖) ด้านวิมังสา 
( = ๓.๗๗) ด้านจิตตะ ( = ๓.๖๔) และด้านวิริยะ ( = ๓.๕๑) 

๒) การเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรม ของก าลังพลกอง
พลพัฒนาท่ี ๓ต าบลสมอแข อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า 
ก าลังพลกองพลพัฒนาท่ี ๓ ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับช้ันยศ และรายได้ต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรม ของบุคลากรกองพลพัฒนาที่ ๓ ต าบลสมอแข 
อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกโดยภาพรวมไม่แตกต่างกันจึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 
ค าส าคัญ : การปฏิบัติงาน, ก าลังพล, อิทธิบาทธรรม 

 
ABSTRACT 

The purposes of this study were: 1. To study the performance of the 
troop in Personnel Development Division 3, Samorkhae Sub-district, Muang 
District, Phitsanulok Province; based on Iddipadadhamma for success, 2. to 
compare the performance of the troop in Personnel Development Division 
3,Samorkhae Sub-district, Muang District, Phitsanulok Province; sorted by personal 
factor, 3. to study the problems, obstacles and suggestions for the performance of 
the troop in Personnel Development Division 3, Samorkhae Sub-district, Muang 
District, Phitsanulok Province; based on Iddipadadhamma for success, and 4. to 
study the guidelines for the performance of the troop in Development Division 3 
Personnel , Samorkhae Sub-district, Muang District, Phitsanulok Province; based on 
Iddipadadhamma for success. 

The research method used in this study was Mixed Research Method: 
Quantitative and Survey Research Method. The sampling cluster was the 
population of 141 the soldiers from 218 in Headquarters of Personnel 
Development Division 3, in the area of King Baromtrailoknat Camp, Samorkhae  
Sub-district, Muang District, Phitsanulok Province. Taro Yamane Formula was used 
to calculate datum from questionnaires which have reliability at 0.884. Statistics 
for datum analysis are Frequency, Mean and Standard Deviation. Hypotheses was 
proved by F-test and One Way Anova.Least Significant Difference Method was 
used for testing paired differences. Make a presentation through frequency 
distributing schedules of open-ended questions respondents, in addition with 
description. Indepth-Interview with 7 Key Informants was done by using Content 
and ContextAnalysis Technique for Qualitative Research. 

The findings indicated that : 1 The performance level of the troop 
inPersonnel Development Division 3, Samorkhae Sub-district, Muang District, 
phitsanulok Province; based on Iddipadadhamma for success, was at high for 
overall paths. (  = 3.72 )  Considering each path, Passion (  = 3.86), 
Investigation (  = 3.77), Mind (  = 3.64) and Diligence (  = 3.51) were 
descending sequence by average. 2.  Sorted by personal factor, the comparison of 
the performance level of the troop in Personnel Development Division 3, 
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Samorkhae Sub-district, Muang District, Phitsanulok Province; based on 
Iddipadadhamma for success, was found that the soldiers in Personnel 
Development Division 3 , who were different in gender, age, education level, 
position and income; had indifferent points of view. This hypotheses was rejected. 

The problems and obstacles of the performance of the troop in 
Personnel Development Division 3 ; based on Iddipadadhamma for success, were 
revealed that they lacked of motivation to work due to higher cost of living but 
insufficient income, effort to deal with unfamiliar mission, prudence which often 
caused errors in filing system, initiative because subordinators must follow the 
order of the commanders in military administration. Moreover, some materials 
and accessories were shortage and some were incomplete to use. And military 
disciplines didn’t encourage to work.       

The suggestions were proposed that the commanders should: 
provide extra jobs for the troop so as to increase income for daily expense. 
supply enough materials and accessories in good condition. create motivation and 
reinforce the diligent ones. clarify military disciplines to the troop and let them 
participate in the mission.  organize workshops and training about filing system in 
the office. negotiate and reconcile the troop’s notion in working replacement. be 
broad-minded to provide opportunity for the troop to expose useful opinion in 
working. 
 
๑.ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

บุคลากรนับเป็นทรัพยากรทางการบริหารที่ส าคัญที่จะน าพาให้องค์การไปสู่
ความส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรจึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่ทุกองค์การควรให้
ความส าคัญเพราะโลกในยุคปัจจุบันวิทยาการเทคโนโลยีต่างๆ มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาไปอย่างรวดเร็วซึ่งในสังคมของการบริหารย่อมต้องมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้เกิดการตื่นตัวในการพัฒนาและปรับเปลี่ยนตนเองให้รองรับกับสภาพการเปลี่ยนแปลงอยู่ 
เสมอในแวดวงการศึกษาอาจารย์นับเป็นบุคลากรทางการศึกษาที่ส าคัญเพราะเป็นผู้ถ่ายทอด 
ความรู้ทักษะวิทยาการต่างๆ ตลอดจนอบรมบ่มนิสัยให้ลูกศิษย์เป็นคนดีมีความสามารถและพร้อม
ที่จะออกไปรับใช้สังคมใช้ชีวิตอยู่ ในสังคมได้อย่างมีความสุขดังนั้นการพัฒนาตนเองอยู่ เสมอจะ
เป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและทักษะด้านต่างๆ ให้เกิดความช านาญและความเช่ียวชาญ
รวมไปถึงเป็นการสร้างพลังและแรงจูงใจในการท างานให้เกิดความพร้อมและความมั่นใจท่ีจะแสดง
ศักยภาพของตนเองออกมาในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ 

ทหารมีหน้าที่ปกป้องประเทศและปกป้องคุ้มครองประชาชน ให้มีชีวิตอยู่ด้วยความ
ร่มเย็นเป็นสุขหน้าที่นี้ถือว่าส าคัญมาก โดยเฉพาะในปัจจุบันสถานการณ์ในบ้านเมืองนั้นอาจจะ
กล่าวได้ ว่าไม่น่าไว้วางใจเหตุภัยอันตรายและความไม่เป็นปกตินานาประการ ฉะนั้นทหารจึงต้องมี
จิตส านึกในหน้าท่ีของตนเองอย่างเข้มแข็งหนักแน่นรักในเกียรติศักดิ์ ความเป็นทหารของกองทัพ
ไทยเพื่อความเป็นอยู่รอดปลอดภัยของบ้านเมือง และเพื่อความมั่นคงของประเทศชาติเพื่อพิทักษ์
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รักษาเอกราชความมั่นคงของรัฐ สถาบันพระมหากษัตริย์ ผลประโยชน์แห่งชาติและการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขหน้าท่ีส าคัญอีกประการหนึ่งของทหาร 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ตามหลักอิทธิบาทธรรม ของก าลังพลกองพลพัฒนาที่ ๓ ต าบลสมอแข อ าเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะผู้วิจัยเช่ือว่า 
องค์กรจะมีประสิทธิภาพก็ต้องเริ่มต้นด้วยการพัฒนาก าลังพล เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติงานของ
องค์กรให้มีประสิทธิภาพ 

 
 

๒.วัตถุประสงค์การวิจัย 
๒.๑  เพื่อศึกษาการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรมของก าลังพลกองพลพัฒนาที่ 

๓ ต าบลสมอแข อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
๒.๒ เพื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติงานของของก าลังพลกองพลพัฒนาที่ ๓ ต าบลสมอ

แข อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
๒.๓ เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะการปฏิบัติงานของก าลังพลกองพล

พัฒนาท่ี ๓ ต าบลสมอแข อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ตามหลักอิทธิบาทธรรม 
๒.๔ เพื่อศึกษาแนวทางการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรม ของก าลังพลกองพล

พัฒนาท่ี ๓ ต าบลสมอแข อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
 

๓.ขอบเขตการวิจัย 
ส าหรับขอบเขตด้านเนื้อหาผู้วิจัยได้มุ่งศึกษาเนื้อหาโดยสังเคราะห์จากพระไตรปิฎก   

ซึ่งแบ่งออกเป็น  ๔ ด้าน  ได้แก่   ๑. ด้านฉันทะ  ๒. ด้านวิริยะ   ๓. ด้านจิตตะ     และ ๔. ด้าน
วิมังสา 

ขณะที่ขอบเขตด้านตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาถึงการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท
ธรรม ของก าลังพลกองพลพัฒนาที่ ๓ ต าบลสมอแข อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๔ ด้าน ได้แก่ 
๑.ด้านฉันทะ คือ ความพึงพอใจ ๒.ด้านวิริยะ คือ ความพยายาม ๓.ด้านจิตตะ คือ ความเอาใจใส่ 
๔.ด้านวิมังสา คือ การใช้ปัญญาพิจารณาเหตุผล 

ส าหรับขอบเขตด้านประชากรและผู้ให้ข้อมูลส าคัญนั้นมุ่งเจาะจงประชาชนในพื้นที่
กองพลพัฒนาท่ี ๓ ต าบลสมอแข อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  

นอกจากน้ันขอบเขตด้านพ้ืนท่ีได้ศึกษาวิจัยในพ้ืนท่ีกองพลพัฒนาที่ ๓ ต าบลสมอแข 
อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีขอบเขตด้านระยะเวลาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ถึง
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ รวมเป็นระยะเวลา ๑๐ เดือน 

 
๔.วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่องนี้ใช้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) ระหว่าง
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) 
จากแบบสอบถาม (Questionnaire)   และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qulitative  Research)  โดย
การสัมภาษณ์เชิงลึก    (In depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) กลุ่ม
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ตัวอย่างได้แก่ ก าลังพลในพื้นที่กองพลพัฒนาที่ ๓ ต าบลสมอแข อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
จ านวน ๒๑๘ คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการและมาตราส่วน
ประเมินค่า ๕ ระดับ ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง โดยมีค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับเท่ากับ ๐.๘๘๔ วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์   โดยใช้สถิติค่ าความถี่ 
(Frequencies) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One 
Way ANOVA)  ในกรณีตัวแปรต้นตั้งแต่สามกลุ่มขึ้นไป เมื่อพบว่ามีความแตกต่างจะท าการ
เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการ (Least Significant Difference : LSD) โดยก าหนด
ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) กับผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) จ านวน ๗ ท่าน โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา 

 
 

๕.สรุปผลการวิจัย 
การปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรมของก าลังพลกองพลพัฒนาท่ี ๓ ต าบลสมอแข 

อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย ๐.๑๘๕ เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านสรุปได้ดังนี้ 

๑) ด้านฉันทะ  ระดับการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท  ๔  ของก าลังพลกองพล
พัฒนาท่ี ๓ ต าบลสมอแข อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ด้านฉันทะ  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
มีค่าเฉลี่ย ๓.๘๖  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๓๒๓ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การ
ปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรม ของก าลังพลกองพลพัฒนาที่ ๓  ต าบลสมอแข อ าเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก  มี ๒ ข้อที่อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนข้อท่ีเหลืออยู่ในระดับมาก 

๒) ด้านวิริยะ  ระดับการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท  ๔  ของก าลังพลกองพล
พัฒนาท่ี ๓ ต าบลสมอแข อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ด้านวิริยะ  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
มีค่าเฉลี่ย ๓.๕๑  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๓๙๑ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การ
ปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรม ของก าลังพลกองพลพัฒนาที่ ๓  ต าบลสมอแข อ าเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก  อยู่ในระดับมากทุกข้อ 

๓) ด้านจิตตะ  ระดับการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท  ๔  ของก าลังพลกองพล
พัฒนาท่ี ๓ ต าบลสมอแข อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ด้านจิตตะ  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
มีค่าเฉลี่ย ๓.๖๔  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๒๘๔ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การ
ปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรม ของก าลังพลกองพลพัฒนาที่ ๓  ต าบลสมอแข อ าเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก  อยู่ในระดับมากทุกข้อ 

๔) ด้านวิมังสา ระดับการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท  ๔  ของก าลังพลกองพล
พัฒนาท่ี ๓ ต าบลสมอแข อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ด้านวิริยะ  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
มีค่าเฉลี่ย ๓.๗๗  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๔๙๔ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การ
ปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรม ของก าลังพลกองพลพัฒนาที่ ๓  ต าบลสมอแข อ าเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก  อยู่ในระดับมากทุกข้อ 

ก าลังพลผู้ปฏิบัติงานท้ังงานในหน้าท่ีและภารกิจท่ีได้รบัมอบหมาย โดยอาศัยกรอบ
ความคิดเห็นของก าลังพลในการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรมของกองพลพัฒนาท่ี ๓ โดยผ่าน
ขั้นตอน คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา ทั้งหมดแล้วแล้ว จะเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ โดยขั้น
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ตอนนี้จะเป็นการบริหารงานซึ่งหมายถึงการปฏิบัติงานตามเป้าหมายของหน่วย ตรวจตาม
วัตถุประสงค์ ผลของการปฏิบัติงานที่ได้รับบรรลุวัตถุประสงค์ของผู้บังคับบัญชาก าลังพลน าไป
ประยุกต์และพัฒนาให้ใช้งานได้จริง ให้เกิดผลจริง แต่ถ้าหากผ่านกระบวนการดังกล่าวแล้ว ผลที่
ได้ของการปฏิบัติงานไม่คุ้มค่าหรือบรรลุวัตถุประสงค์ ก าลังผลก็น าไปปรับปรุงแก้ไข เพื่อทบทวน
หาข้อผิดพลาด โดยผ่านกรอบการด าเนินงานตามหลักอิทธิบาทธรรม ท าเช่นนี้จนผลลัพธ์นั้นจะ
ออกมามีประสิทธิภาพเอื้ออ านวยต่อการปฏิบัติงานจริง อนึ่งหากก าลังพลใช้ความละเอียด
รอบคอบในการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรมแล้ว ผลของการปฏิบัติงานก็จะบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงานก่อให้เปิดประสิทธิภาพ นอกจากนี้การปฏิบัติงานตาม
หลักอิทธิบาทธรรมยังช่วยให้ก าลังพลเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าของกองทัพและสามารถท าประโยชน์
ต่อกองทัพให้มีความเข้มแข็งและเกิดผลคุ้มค่าสูงสุด ผู้บังคับบัญชาก็ไม่ต้องใช้ระเบียบวินัยมา
บังคับ เพราะก าลังพลทุกนายมีอิทธิบาทธรรมในการปฏิบัติงานของตนเอง 

การปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท  ๔  ของก าลังพลกองพลพัฒนาที่ ๓ ต าบลสมอ
แข อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก สามารถสรุปผลการสัมภาษณ์ได้ดังนี้ 

๑) ด้านฉันทะ  พบว่า  ความพึงพอใจของบุคลากรในหน่วยงานนั้นเมื่อสร้างให้
เกิดขึ้นแล้วย่อมก่อให้เกิดประสิทธิภาพต่องานที่ท าและปรับใช้ต่อการปฏิบัติงานจนก่อเกิดเป็น
นิสัยในงานที่เราปฏิบัติและยังเป็นการท าให้เกิดคุณภาพของงานเพราะท าด้วยใจรัก ท าจนสร้าง
เป็นนิสัยโดยไม่ต้องบังคับสามารถประยุกต์ใช้ในงานที่ตนเองท าได้ทุกหน้าที่และไม่เกิดความเบื่อ
หน่ายในการท างาน 

๒) ด้านวิริยะ  พบว่า  ความพากเพียรเป็นเครื่องมือแห่งความส าเร็จ และต้องมี
ความมุ่งมั่นทุ่มเททั้งกายและใจ ที่จะเรียนรู้ในงานที่ตนเองได้รับมอบหมาย ต้องมีความมานะ
อุตสาหะต่องานที่ตนเองปฏิบัติ และเกิดจากความพยายามใคร่รู้ในงานตนเองท า นอกจากนี้ต้อง
สร้างการหมั่นฝึกฝนตนเองสม่ าเสมอ และความพากเพียรที่ก าลังพลปฏิบัติเป็นระยะยาว จน
เกิดผลส าเร็จและบรรลุเป้าหมายของหน่วยงานหรือองค์กรที่ก าลังพลสังกัดอยู่ 

๓) ด้านจิตตะ  พบว่า  ความเอาใจใส่ในการท างานนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนควรมีอยู่ใน
การปฏิบัติงานในทุกระดับตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงผู้ใต้บังคับบัญชา และต้องเอาใจใสต่อการท างาน
เพื่อส่งผลดีในการบรรลุเป้าหมายให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และยังเป็นการแสดงถึงความใส่ใจใน
หน้าท่ีรับผิดชอบนั้นเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของการท างาน และก่อให้เกิดความมุ่งมั่นเอาใจใส่ต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ยังเป็นการเอาใจใส่ต่อภารกิจท่ีส าคัญ และยังเป็นการแสดง
ถึงความรับผิดชอบในงานหน้าท่ีของตนเองว่ามีความสนใจมากน้อยเพียงใด 

๔) ด้านวิมังสา  พบว่า  ความการใช้ปัญญาพิจารณาเหตุผล ในการปฏิบัติงานของ
เรานั้นย่อมส่งผลส าเร็จที่ไร้ข้อผิดพลาดในงานที่ตนเองปฏิบัติ และยังเป็นการท าง านมีความ
ปราณีตละเอียดรอบคอบเพ่ือบรรลุเป้าหมาย และย่อมส่งผลในช้ินงานท่ีออกมาได้ผลสมบูรณ์แบบ 
และยังเป็นการไตร่ตรองคิดวิเคราะห์ให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานมากขึ้น นอกจากนี้ยังเป็น
การพัฒนาตนเองมากขึ้น คิดวิเคราะห์ได้เป็นระเบียบแบบแผน เป็นการส่งเสริมให้ก าลังพลไ ด้
พัฒนาสติปัญญาควบคู่กับการท างาน เกิดความผิดพลาดได้น้อยเพราะคิดวิเคราะห์ในงานก่อนลง
มือท า 

 
๖.อภิปรายผลการวิจัย  

ผลการวิจัยเรื่อง “การปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรมของก าลังพลกองพลพัฒนา
ที่ ๓ ต าบลสมอแข อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก” มีประเด็นการอภิปรายผล ดังนี้ 
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ผลการวิจัยโดยภาพรวมทั้ง  ๔  ด้าน   พบว่า  การปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท
ธรรม ของก าลังพลกองพลพัฒนาที่ ๓ ต าบลสมอแข อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  มีระดับการ
ปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรม ของบุคลากรกองพลพัฒนาที่ ๓ โดยภาพรวมส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับมากที่สุด  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กัญก์วฬาภรณ์ กลิ่นนิ่มนวล ได้วิจัยเรื่อง 
“ประสิทธิภาพการบริหารจัดการส านักงานจังหวัดพิษณุโลก ตามหลักอิทธิบาทธรรม” ผลการวิจัย
พบว่า บุคลากรส านักงานจังหวัดพิษณุโลกมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากที่สุด 
และสอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ นันทวัชร์สุพัฒนานนท์ ว่าหากผู้ปฏิบัติงานพอใจ ความรักงานและ
เห็นความส าคัญของงานแล้วก็จะเกิดความมุ่งมั่นที่ปฏิบัติงานให้ส าเร็จ เมื่อพิจารณาเป็นด้านแล้ว
สามารถอภิปรายได้ดังนี้ 

๑. จากผลการวิจัยด้านฉันทะ  
จากการศึกษาพบว่าก าลังพลกองพลพัฒนาที่ ๓ ต าบลสมอแข อ าเภอเมือง จังหวัด

พิษณุโลก มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรม ด้านฉันทะอยู่ในระดับ
มากที่สุด ข้อค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ก าลังพลให้ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ในด้านฉันทะมาก โดยก าลังพลมีความพอใจท่ีท าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รักและพอใจในการที่
จะได้รับการพัฒนาตนเอง พึงพอใจในหน้าท่ีที่ตนก าลังปฏิบัติอยู่ มีความพร้อมที่จะให้มีการพัฒนา
ตนเองทั้งกายและใจ มีส่วนร่วมในการพัฒนางานในกองพลพัฒนาที่ ๓ ต าบลสมอแข อ าเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก มีความพอใจที่จะมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และกองพลพัฒนาที่ ๓ ต าบลสมอ
แข อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกยังเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนางานในหน่วยกอง
พลพัฒนาท่ี ๓ มีการสนับสนุนให้มีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ โดยมีการจัดให้ข้าราชการฝ่าย
อัยการไปรับการฝึกอบรมภายนอกสถานท่ีอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งสอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ของ วิชัย 
ธัญญพานิชย์ ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์มีแนวทางว่าการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรม ของก าลังพล
กองพลพัฒนาที่ ๓ ต าบลสมอแข อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกจะส าเร็จตามเป้าหมาย อยู่บน
พื้นฐานของความพอใจของผู้ปฏิบัติงานทั้งนี้เพราะฉันทะมีความหมายว่า ความพอใจความรัก 
ความชอบ ความสนใจในสิ่งที่ทา คือ มีใจรักการทา งาน เมื่อมีหน้าที่รับผิดชอบในกิจการงานใด
แล้วก็มีจิตใจรักในกิจการงานนั้น มีความตั้งใจที่จะท างานพอใจที่ได้ท างานช้ินนั้นๆ ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ชาตรี แนวจาปา ได้ท า การศึกษาวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้อิทธิบาทธรรม ใน
การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร” พบว่า 
ฉันทะ เป็นเรื่องของความพึงพอใจในงานที่จะปฏิบัติงานและถือว่าตนเองเป็ นส่วนหนึ่งของ
องค์การมีใจฝักใฝ่ รักใคร่งานท่ีได้รับมอบหมาย 

๒. จากผลการวิจัยด้านวิริยะ 
จากการศึกษาพบว่าก าลังพลกองพลพัฒนาที่ ๓ ต าบลสมอแข อ าเภอเมือง จังหวัด

พิษณุโลก ด้านวิริยะอยู่ในระดับมากที่สุด ข้อค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าผู้บริหารและก าลังพล
กองพลพัฒนาที่ ๓ ให้ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านวิริยะมาก โดยก าลังพล
กองพลพัฒนาที่ ๓ ต าบลสมอแข อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาข้ก าลัง
พลกองพลพัฒนาที่ ๓ ให้มีความพร้อมมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ของ 
ชุติชัย สาขากร ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์มีแนวทางว่า ก าลังพลกองพลพัฒนาที่ ๓ ต าบลสมอแข อ าเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก มีความขยันหมั่นเพียรเป็นคุณสมบัติที่ติดตัวมาของแต่ละบุคคลไม่เท่ากัน 
แต่สามารถฝึกฝนได้ ด้วยการสร้างนิสัยไม่หยุดนิ่งท างานตลอดเวลา แม้งานเราเสร็จก็ช่วยงานคน
อื่นต่อไป นอนน้อยแต่เป็นเวลา ตื่นแต่เช้ากระตือรือร้นที่จะท างานเดิมให้เสร็จและหางานใหม่ๆมา
ท า มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ นอกจากนี้ก าลังกองพลพัฒนาที่ ๓ ยังมีการจัดนิเทศงานภายใน
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หน่วยอย่างสม่ าเสมอ มีการกระตุ้นให้ตื่นตัวในการพัฒนาตนเอง มีความกระตือรือร้นในการท างาน
ตลอดเวลา พยายามพัฒนาตนเองให้เกิดความช านาญในหน้าที่ พยายามศึกษาเพิ่มเติมในงานที่
ตนเองปฏิบัติเพื่อเพ่ิมศักยภาพ จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น มีความมุ่งมั่นที่
จะท าให้สานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจงัหวัดมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการส่งเสริม
และสนับสนุนให้หลักพุทธธรรมไปใช้ในการพัฒนางาน ทั้งนี้เพราะวิริยะมีความหมายว่า ความขยัน 
ความพยายามท างาน มีความมุ่งมั่นท างานด้วยความอุตสาหะ อดทน ท างานเต็มความสามารถ
อย่างสม่ าเสมอ 

๓. จากผลการวิจัยด้านจิตตะ   
จากการศึกษาพบว่าก าลังพลกองพลพัฒนาที่ ๓ ต าบลสมอแข อ าเภอเมือง จังหวัด

พิษณุโลกด้านจิตตะอยู่ในระดับมากท่ีสุด ข้อค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าผู้บริหารและข้าราชการ
ฝ่ายอัยการสานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดให้ความส าคัญกับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในด้านจิตตะมาก สอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ของ นันทวัชร์ สุพัฒนานนท์ ซึ่งผู้ให้
สัมภาษณ์มีแนวทางว่าประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรม ของก าลังพลกองพล
พัฒนาท่ี ๓ ต าบลสมอแข อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยทางก าลังพลกองพลพัฒนาท่ี ๓ ต าบล
สมอแข อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ทางาน หน่วยงานมีความเอาใจใส่ในการพัฒนาตนเอง หมั่นตรวจสอบขอ้บกพร่องของตนเพื่อ
พัฒนาการท างานในคราวต่อไป ก าลังพลกองพลพัฒนาที่ ๓ ต าบลสมอแข อ าเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก สนับสนุนให้ก าลังพลกองพลพัฒนาที่ ๓ ศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อกลับมาพัฒนางาน
ของตน ก าลังพลมีการฝึกฝนตนเองอย่างสม่ า เสมอ หมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒนางานใน
กองพลพัฒนาท่ี ๓ ต าบลสมอแข อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ทางานท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็ม
ความสามารถ สามารถปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 

๔. จากผลการวิจัยด้านวิมังสา 
จากการศึกษาพบว่าก าลังพลกองพลพัฒนาที่ ๓ ต าบลสมอแข อ าเภอเมือง จังหวัด

พิษณุโลกด้านวิมังสาอยู่ในระดับมากท่ีสุด   ข้อค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าผู้บริหารและก าลังพล
กองพลพัฒนาที่ ๓ ต าบลสมอแข อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกให้ความสาคัญกับการการ
ปฏิบัติงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านวิมังสามากท่ีสุด สอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ของ
สุรศักด์ ศรีสอาด ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์มีแนวทางว่า ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท
ธรรม ของก าลังพลกองพลพัฒนาที่ ๓ ต าบลสมอแข อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ว่าในการ
ปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นคน เครื่องมือ การตรวจตรานอกจากเป็นกระบวนการที่ผู้บังคับบัญชา
ตรวจสอบ แล้วตัวผู้ปฏิบัติงานหากมีขบวนงานการตรวจตราที่ดีก็ยิ่งเพิ่มความถูกต้องยิ่งขึ้น ก่อน
ดา เนินการในลา ดับต่อไป เพราะหากตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ถูกต้อง ก็ดา เนินการแก้ไขหรือ
ปรึกษาผู้มีความรู้แก้ไข ปรับปรุงต่อไป โดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของก าลังพลกองพล
พัฒนาที่ ๓ ต าบลสมอแข อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกอย่างเหมาะสม มีการแก้ปัญหาในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการก าลังพลกองพลพัฒนาท่ี ๓ ต าบลสมอแข อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
เพื่อให้เกิดการพัฒนามากขึ้น ส่งเสริมให้มีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาการท างานให้ดีขึ้น พยายาม
หาวิธีการต่างๆ มาพัฒนาก าลังพลท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีการพิจารณาไตร่ตรองในการทา
งานที่ได้รับมอบหมายอยู่เสมอ มีการแก้ปัญหาโดยใช้สติปัญญาในการทางานของตน หาวิธีการที่
จะปรับปรุงการทางานให้มีประสิทธิภาพทั้งนี้ เพราะวิมังสา หมายถึงพิจารณาไตร่ตรองโดยใช้
ปัญญาหาวิธีแก้ไขปรับปรุงการท างานให้ดีมากยิ่งขึ้น 
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๗.ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาเรื่อง “การปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรมของก าลังพลกองพล

พัฒนาท่ี ๓ ต าบลสมอแข อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก” ผู้วิจัยขอเสนอประเด็นท่ีควรก าหนดเป็น
ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้น าไปใช้ดังต่อไปนี้ 

๗.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
๑)ด้านฉันทะ จัดให้มีการสนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมที่พึงปรารถนา จัดระบบการ

ท างานแบบให้มีการรวมตัวกันเป็นทีม ซึ่งจะสร้างวัฒนธรรมที่เข้มแข็งขององค์การ 
๒)ด้านวิริยะ ควรน าเทคโนโลยีทีทันสมัยมาใช้งาน และมีการส่งเสริมสนับสนุนโดย

การจัดอบรมให้ความรู้ ให้ทุนการศึกษา 
๓) ด้านจิตตะ ส่งเสริมสนับสนุนการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด

และเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกาลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหารเองก็ต้อง
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีในเรื่องการมีคุณธรรมจริยธรรม 

๔) ด้านวิมังสา ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพบุคลากรเป็นประจาโดยจัดให้มี
การฝึ กอบรมสัมมนา การประชุมช้ีแจง การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งการเชิญ
บุคคลภายนอกมาช่วยพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นมาก 

๗.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
๑. ด้านฉันทะ จากผลการวิจัยพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ มีความสุขและจริงจัง

กับงานที่ปฏิบัติอยู่เสมอแม้งานจะมีปัญหาอย่างมาก ดังนั้นควรจัดให้มีการสนับสนุนให้เกิด
พฤติกรรมที่พึงปรารถนา จัดระบบการท างานแบบให้มีการรวมตัวกันเป็นทีม ซึ่งจะสร้างวัฒนธรรม
ที่เข้มแข็งขององค์การ โดยเน้นการท างานที่มีคุณภาพและการท างานร่วมกันด้วยความเข้าใจอันดี
ระหว่างกันการปฏิบัติงานก็จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและราบรื่น 

๒. ด้านวิริยะ จากผลการวิจัยพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ การปฏิบัติงานที่
ต่อเนื่องยาวนานไม่เบื่อหน่าย ดังนั้นควรน าเทคโนโลยีทีทันสมัยมาใช้งาน และมีการส่งเสริม
สนับสนุนโดยการจัดอบรมให้ความรู้ ให้ทุนการศึกษา ให้มีโอกาสก้าวหน้าในการเลื่อนต าแหน่ง
เลื่อนเงินเดือนค่าจ้าง ค่าตอบแทน และจัดให้มีการประกวดแข่งขัน ให้รางวัล โบนัส และมี
สวัสดิการต่าง ๆ เพือ่เป็นขวัญและก าลังใจ 

๓. ด้านจิตตะ จากผลการวิจัยพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ จิตใจแน่วแน่ มั่นคงต่อ
งานหรือภารกิจไม่คิดเรื่องอื่นจนกว่างานจะส าเร็จ ดังนั้นควรจัดอบรมปลูกฝังจิตส านึกรักงาน เอา
ใจใส่และเสียสละเพื่อส่วนรวม ส่งเสริมสนับสนุนการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด
และเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกาลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหารเองก็ต้อง
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องการมีคุณธรรมจริยธรรม ถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมโดย
เคร่งครัด มีมาตรการป้องกันและไม่สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานโดยทุจริตอยู่ในต าแหน่งที่แสวงหา
ผลประโยชน์ รวมทั้งใช้มาตรการลงโทษอย่างเฉียบขาดทางวินัยและกฎหมาย 

๔. ด้านวิมังสา จากผลการวิจัยพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ วัดผล ประเมินผล 
การปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม ดังน้ันควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพบุคลากรเป็นประ
จาโดยจัดให้มีการฝึ กอบรมสัมมนา การประชุมช้ีแจง การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งการ
เชิญบุคคลภายนอกมาช่วยพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นมาก ถือเป็นการพัฒนา
ทักษะหรือความช านาญ และก าหนดตัวช้ีวัดเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

๗.๓ ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
๑) ควรเปลี่ยนประชากรกลุ่มตัวอย่างและสถานท่ีในการศึกษาวิจัย เพื่อเปรียบเทียบ

กับการวิจัยในครั้งนี ้
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๒) ควรศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์กรเอกชนและ
พนักงานหรือเจ้าหน้าท่ีในองค์กรภาครัฐ 

๓) ควรศึกษาความสัมพันธ์หลักพุทธธรรมกับหลักการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

๔) ควรท าการวิจัยเชิงเปรียบเทียบความคิดเห็นระหว่างปัจจัยภายใน (ข้าราชการ
ฝ่ายอื่นภายในองค์การ) และปัจจัยภายนอก (ข้าราชการฝ่ายอื่นท่ีมารับบริการ) 
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การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 

PERSONNEL  ADMINISTRATION  OF  THE  PHRAPARIYATTIDHAMMA  SCHOOL’S   
IN  MUANG  DISTRICT, NAKHONSAWAN PROVINCE 

 
พระมหาพนมเทียร  ปุญญฺชาโต (ฉัตรโชติกมาก) 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยเรื่อง การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ๒) เพื่อศึกษาการ
บริหารงานบุคคลที่พึงประสงค์ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครสวรรค์ แยกตามสถานภาพส่วนบุคคล ๓) เพื่อศึกษาแนวทางและข้อเสนอแนะในการ
บริหารงานบุคคลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขตอ าเภอเมืองจัง หวัด
นครสวรรค์ 
 ในการวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน วิจัยได้ศึกษาจากเอกสารต่างๆ เพื่อให้ทราบ
ถึงแนวคิดและทฤษฎีที่มีความสอดคล้องกับการบริหารงานบุคคล และผู้วิจัยได้วิจัยภาคสนามโดย
การเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามและลงมือสัมภาษณ์ผู้จัดการ และผู้อ านวยการโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกสามัญ อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อให้ทราบถึงแนวทางในการบริหารงาน
บุคคลในด้านต่างๆ ดังกล่าว 
 ผลการวิจัย พบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุก
ด้าน ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว แสดงการเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคล
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จ าแนกตามต าแหน่ง โดยภาพรวมและรายด้าน
ทั้งหมด ๔ ด้าน ไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญที่ .๐๕ 
 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ Spearman Rank มีความสัมพันธ์กันในระดับสูงมาก 
นั่นคือ ด้านต่างๆ ท้ัง ๔ ด้าน มีความสัมพันธ์กันภาพรวมในการบริหารงานบุคคลที่ระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ .๐๑ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ .๙๔๗, .๙๔๖, .๙๖๐, และ .๙๔๔ ดังนั้นจึง
ยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

ABSTRACT 
 The purposes of this study 1) to study the Personnel Administration of 
Buddhist Scripture schools Department of General of Education 
AmphoeMuangNakhonsawan Province. 2) to study the best practice of Personnel 
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Administration of Buddhist Schools Department of General of Education 
AmphoeMuangNakhonsawan Province. 3) to study the guidelines and 
recommendations for the Personnel Administration of Buddhist scripture schools 
Department of General of Education AmphoeMuangNakhonsawan Province.  
 The research method was Mixed Methods Research. The study of 
documents has been performed to understand the concept and theories that were 
consistent with the administration. The field research has been done by collecting 
data from Questionnaires and In-Depth Interview. The directors of Buddhist scripture 
schools Department of General Education have been interviewed. Therefore, the 
study would be determined the guidelines for the personnel Administration of these 
aspects. 
 The research found that personnel’s opinions towards personnel 
Administration by overall were in high level as well as in all aspects. The One Way 
Analysis of Variance has been computed for Comparison; it was found that as a whole 
and in all 4 areas did not differ statistically at 0.05 levels. 
 The spearman Rank correlation coefficients were related to higher level 
with the overview of personnel administration at the level of statistical significance 
0.01. The correlation coefficients were 0.947, 0.946, 0.960 and 0.944 Therefore the 
hypotheses were accepted.  

 
๑.ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ในการด าเนินงานขององค์กรหรือหน่วยงาน ภารกิจขององค์กรหรือหน่วยงานจะ
ส าเร็จ ได้ก็ด้วยการปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นส าคัญ ถึงแม้องค์กรหรือหน่วยงานจะมีเครื่องมือ
เครื่อง อ านวยความสะดวก หรือปัจจัยอื่นที่สนับสนุนในการปฏิบัติงานก็ตาม แต่ภารกิจเหล่านั้น
จะส าเร็จ ลุล่วงไปได้ก็ต้องอาศัยคนเป็นผู้ปฏิบัติ ผู้ควบคุม ผู้ดูแล คนจึงเป็นทรัพยากรที่ส าคัญมาก
ใน การด าเนินงานขององค์กรหรือหน่วยงาน โรงเรียนเป็นหน่วยงานทางการศึกษาระดับ
ปฏิบัติการ ก็มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีคนมาปฏิบัติงาน เพื่อให้การด าเนินงานการจัดการ
เรียนการสอนให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ และปัจจัยในการบริหาร "คน" เป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดใน
การบริหาร เพราะคนเป็นผู้ใช้ปัจจัยในการบริหารอื่นๆ ไม่ว่าจะ เป็นเงิน วัสดุ และวิธีการจัดการ 
ดังนั้น หากองค์กรหรือหน่วยงานใดสามารถหาคนดี มีความรู ความสามารถ เข้าปฏิบัติงานใน
องค์กรให้นานที่สุดเท่าที่จะนานไต้ ก็เป็นการแน่ใจว่า การบริหารงาน ในองค์กรหรือหน่วยงานนั้น 
จะต้องเจริญก้าวหน้า สามารถบรรลุเป้าหมายไต้อย่างมีประสิทธิภาพ และประหยัด   
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การบริหารงานบุคคล ถือเป็นการจัดระบบ ระเบียบ และดูแลให้บุคคลท างาน โดย
ใช้ความรู้ความสามารถให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด งานบริหารบุคคลเป็นงานที่
สลับซับซ้อน มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ในแต่ละประสบการณ์  ได้กล่าวยืนยันไว้ว่า 
“มนุษย์เป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดของการบริหารถึงแม้ว่า คุณค่าของมนุษย์จะเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ 
และไม่สามารถใช้หลักเกณฑ์ก าหนดคุณค่าได้เช่นเดียวกันกับวัตถุ หรือสินค้าอื่นได้แต่ก็ยังถือว่า
มนุษย์เป็นทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่มีคุณค่า และเกียรติภูมิ” ประสิทธิภาพของการท างานของ
บุคคล จะเกิดขึ้นและคงอยู่ได้ก็ด้วยความสามารถของนักบริหาร ในอันที่จะน าทางและเสริมสร้าง
สภาวะการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ ถ้าหน่วยงานหรือองค์การใดขาดบุคคลที่มี
สมรรถภาพ หรือมีแต่บุคคลที่ไม่ได้รับการฝึกฝน อบรมมาอย่างเพียงพอแล้ว ก็เช่ือว่าแผนการที่ดี 
หรือการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินจ านวนมากนั้นจะไม่สามารถท าให้การบริหารงานขององค์การ
บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างสมบูรณ์  ที่เป็นดังนี้เพราะว่าถ้ามีบุคคล พอสมควร มีสามารถ
เหมาะสมกับหน้าที่การงาน และมีการจัดการที่ดีแล้วโอกาสที่บุคคลจะท างานให้ได้ผลและ
ประหยัด ย่อมง่ายขึ้นเป็นอันมาก เพราะบุคคลเป็นผู้รวบรวมสารสนเทศ ตัดสินใจด าเนินการ 
ก่อให้เกิดการผลิต การจัดการ การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมรวมทั้ งการใช้ทรัพยากรอื่น ๆ อย่าง
ประหยัด ให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด   

การจัดการศึกษาในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต ต้องมุ่งเน้นกระบวนการพัฒนา
คนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นคนเก่ง คนกล้าและคนดี เป็นผู้ที่มีความรอบรู้ มีทักษะหลากหลาย มี
คุณธรรมและเจตคติที่ดีมีความรับผิดชอบ พึ่งตนเองได้ รู้จักตนเองและเข้าใจตนเอง มีพลังในการ
คิด การตัดสินใจ และการปรับตัวทั้งด้านการเรียน การด าเนินชีวิต การเลือกอาชีพด้วยความ
รอบคอบชาญฉลาด สมเหตุสมผล รักการท างาน เอางานเป็นชีวิตและด าเนินชีวิตใน สังคม
สมัยใหม่อย่างมีแบบแผน มีหลักเกณฑ์ มีสุขภาพกายและจิตที่ดี ตลอดจนมีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
เพิ่มพูนพัฒนาตนเอง พัฒนาอาชีพและพัฒนาสังคมให้ทันสมัยอยู่เสมอ จึงจะมีชีวิตที่ประสบ
ความส าเร็จและสงบสุข ท่ามกลางปัญหาอันเนื่องมาจากความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วฉับพลัน 
ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมืองและเทคโนโลยี  

การศึกษาของไทยแต่เดิมมีศูนย์กลางอยู่ที่วัดกับวัง มีประเพณีการบวชเรียนและใช้
วัดเป็น แหล่งการศึกษา จึงมีการจัดการศึกษาซึ่งเป็นการจัดการศึกษาให้กับคณะสงฆ์ที่อยู่ในวัด 
สอนทั้ง วิชาหนังสือและวิชาธรรมวินัย  ซึ่งต่อมาพัฒนาเป็นส านักเรียน พระปริยัติธรรม โดยมุ่งให้
ผู้เรียนมีความรู้ทางธรรม และรู้หนังสือ เพื่อเป็นศาสนทายาทสืบต่อ พระศาสนา จะได้มีการสาน
ต่อการสั่งสอนอบรมหลักธรรมแก่ประชาชนท่ัวไป ให้เป็นพลเมืองดีของ ป้านเมือง ใช้แนวทางของ
ศาสนาและศีลธรรมเป็นหลักในการด าเนินชีวิต การจัดการศึกษาให้ คณะสงฆ์จึงมีความจ าเป็น
อย่างยิ่ง และที่ส าคัญพระสงฆ์เป็นผูน้ าทางศีลธรรม จริยธรรม อันเป็น แบบอย่างท่ีดีงามของชุมชน 
เป็นผู้น าท้องถิ่นที่มีบทบาทส าคัญโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา นั้นก็ได้มีการจัด
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้ศึกษาได้เรียนรู้วิชาที่เหมาะสมกับสภาวะของความ
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เป็นพระภิกษุสามเณรที่จะศึกษาได้ โดยไม่ขัดต่อพระธรรมวินัยและเป็นวิชาที่เป็นประโยชน์ต่อ
พระพุทธศาสนา เป็นหลักสูตรที่ให้การศึกษาวิชาพระปริยัติธรรม ควบคู่กับวิชาสามัญ ได้แก่ ภาษา
บาลี ธรรมวินัย ศาสนปฏิบัติ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สุข
ศึกษา ศิลป์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นหลักสูตรที่โรงเรียนจัดขึ้นและจบได้ในตนเอง หรือ
เป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อ มุ่งให้พระภิกษุสามเณรมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมตามสมเพศ ช่วยให้
เป็นผู้ที่มีความรู้ควบคู่กับความมีคุณธรรม จริยธรรมปรับตัวเข้ากับสังคมได้ และไม่ขัดต่อวินัยสงฆ์ 
มุ่งให้พระภิกษุสามเณรได้ศึกษาในระดับสูงขึ้นไป  

จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ผู้วิจัยมีความประสงค์ในการศึกษา
รูปแบบของการจัดการด้านการบริหารงานบุคคลโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
เพราะในการจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา นั้ นจะมีบุคลากรทาง
การศึกษาที่ด ารงต าแหน่งเป็นทั้งผู้อ านวยการ ครูสอน ซึ่งมีบทบาทในการด าเนินงาน เพื่อพัฒนา
คุณภาพในการจัดการศึกษา ต้องการทราบถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลแตกต่าง
กันอย่างไร ครู เจ้าหน้าที่ และพนักงาน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครสวรรค์ มี ข้อเสนอแนะในการบริหารงานบุคคลอย่างไร เพื่อให้ระบบการบริหารงาน
บุคคลในโรงเรียนเอกชนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารโรงเรียนและ
หน่วยงานระดับอ าเภอ ระดับจังหวัดและระดับประเทศรวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องน าข้อมูลการวิจัย
ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนพระปริยัติธรรมในเขตอ าเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์ ต่อไป 

 
๒.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

๒.๑ เพื่อศึกษาการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 

๒.๒ เพื่อศึกษาการบริหารงานบุคคลที่พึงประสงค์ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ แยกตามสถานภาพส่วนบุคคล 

๒.๓  เพื่อศึกษาแนวทางและข้อเสนอแนะในการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 

 
 
 

๓.วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) เพื่อ

ศึกษาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัด
นครสวรรค์ โดยผู้วิจัยได้ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยวิจัย และได้ลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อ
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สัมภาษณ์ผู้จัดการ และผู้อ านวยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัด
นครสวรรค์ มีขั้นตอนดังน้ี 

๑. ศึกษาเอกสาร ได้แก่ เอกสารที่ใช้ในเก็บรวบรวมข้อเพื่อการศึกษาวิเคราะห์ มี
ดังนี้ เอกสารทางหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชน บทความทางการศึกษา และตลอดถึง
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลักการบริหารการศึกษาท้ังทางโลกและทางพระพุทธศาสนา 

๒. ศึกษางานวิจัย ได้แก่ รายงานการวิจัย หนังสือจากการศึกษาวิจัยของผู้วิจัยเป็น
รูปเล่มจากสถาบันการศึกษาหลายๆ สถาบัน ตลอดถึงบทความทางการศึกษาท่ีได้จากการวิจัย 

๓. ศึกษาหลักเกณฑ์ในการสร้างค าถามตามแบบลิเคิร์ท ( likert-type Rating 
Scale) แล้วน ามาก าหนดเป็นเนื้อหา จ านวนข้อของเครื่องมือ ตามแนวคิดเรื่องการบริหารงาน
บุคคล  

๔. น าแบบสอบถามให้กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์พิจารณา 
๕. น าข้อเสนอจากค าแนะน าของคณะกรรมการมาปรับปรุงแก้ไข 
๖. น าแบบสอบถามเสนอผู้เช่ียวชาญจ านวน ๕ ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง

ของเนื้อหา และหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง (IOC) ซึ่งต้องได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง ตั้งแต่ ๐.๕ 
ขึ้นไป ถ้า มีบางข้อที่ได้ดัชนีความสอดคล้องต่ ากว่า ๐.๕ ต้องปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของ
ผู้เชี่ยวชาญ  

๗. พิมพ์ แบบสอบถามเป็นฉบับสมบูรณ์แล้วน ามาใช้ทดลอง (try - out) กับ
ผู้บริหาร และครู ในโรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิต ในอ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ จ านวน ๓๐ คน 
ซึ่งมิใช่กลุ่มประชากร เพื่อหาคุณภาพของแบบสอบถามโดยวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่น 
(reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (alpha coefficient) ของ ครอนบาค  
(cronbach) น าผลที่ได้มาปรับปรุงพัฒนาให้แบบสอบถามสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และน าไปใช้เก็บข้อมูล
จากกลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัยต่อไป 

๘. น าแบบบันทึกให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Content Validity) 
ให้รอบคลุมกับเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

๙. น าแบบสอบถามได้ผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยไปเก็บข้อมูล แล้วน ามาสรุป
วิเคราะห์ 

๑๐. การสัมภาษณ์ ได้แก่ สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้จัดการ และผู้อ านวยการ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดนครสวรรค์ โดยใช้เครื่องมือเป็นแบบ
สัมภาษณ์เชิงลึก เครื่องบันทึกเสียงระหว่างการสัมภาษณ์ 

๑๑. สรุปวิเคราะห์ ได้แก่ สรุปและวิเคราะห์เนื้อหาจากการศึกษาเอกสาร งานวิจัย 
และการสัมภาษณ์ 
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๔.สรุปผลการวิจัย 
๔.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้จากการส่งแบบสอบถามไป จ านวน ๑๔๗ ฉบับ ได้รับคืน

มา ๑๔๒ ฉบับ ในจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามนั้นมีรายละเอียด ดังน้ี 
มีผู้ที่เป็นบรรพชิต จ านวน ๒๐ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๑๐ เป็นชาย จ านวน ๕๒ คน 

คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๖๐เป็นหญิงจ านวน ๗๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๓๐ มีผู้ที่มีอายุระหว่าง ๒๐-
๒๕ ปี จ านวน ๔๐ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๒๐  

มีผู้ที่มีอายุระหว่าง ๒๖-๓๐ ปี มีจ านวน ๒๙ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๔๐ มีผู้ที่มี
อายุระหว่าง ๓๑-๓๕ รูป/คน จ านวน ๓๗ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๑๐ มีผู้ที่มีอายุ ๓๕ ปี 
จ านวน ๓๖ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๔๐  

มีผู้ที่มีระดับการศึกษาที่ต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน ๑๐ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ 
๗.๐๐ มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน ๑๐๘ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๑๐ มีระดับ
การศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน ๒๐รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๑๐ มีระดับการศึกษาปริญญา
เอก จ านวน ๔ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๘  

มีผู้ที่มีต าแหน่งเป็นผู้บริหาร จ านวน ๘ รูป คิดเป็นร้อยละ ๕.๖๐ ผู้มีต าแหน่งเป็นครู 
จ านวน ๑๒๐ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๕๐ผู้มีต าแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ จ านวน ๑๔๒ รูป/คน คิด
เป็นร้อยละ ๙.๙๐ 

๔.๒ การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 

ผลการวิจัย พบว่า ปัญหาการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารในโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกสามัญศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยภาพรวมทั้งหมด อยู่ในระดับมาก 
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือด้านการธ ารงรักษาบุคลากร ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการพัฒนา
บุคลากร 

เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน จะมีรายละเอียด ดังน้ี 
ด้านการสรรหาบุคลากร 
การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา อ าเภอเมือง 

จังหวัดนครสวรรค์ โดยภาพรวมอยู่ในมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารส่งเสริมบุคลากร
ภายในให้ได้รับต าแหน่งที่ว่างลงก่อนเสมอ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ผู้บริหารมีการวิเคราะห์
ปริมาณงาน เพื่อเป็นข้อมูลในการสรรหาบุคลากร 

ด้านการพัฒนาบุคลากร 
การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา อ าเภอเมือง 

จังหวัดนครสวรรค์ โดยภาพรวมอยู่ในมาก ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นประโยชน์ในการเรียนการสอน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ 
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ผู้บริหารจัดให้มีการสรรหาวารสารหรือหนังสือต าราข้อมูลใหม่ๆ เพื่อให้บุคลากรได้ศึกษาเรียนรู้ 
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานให้ดีขึ้น 

ด้านการธ ารงรักษาบุคลากร 
การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา อ าเภอเมือง 

จังหวัดนครสวรรค์ โดยภาพรวมอยู่ในมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารมีส่วนในการสร้าง
แรงจูงใจ มีความเข้าใจ และสนองความต้องการของบุคลากร ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ 
ผู้บริหารจัดให้มีระบบการสื่อสารที่คล่องตัวและทั่วถึงให้กับบุคลากรในโรงเรียน 

ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา อ าเภอเมือง 

จังหวัดนครสวรรค์ โดยภาพรวมอยู่ในมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารมีแผนการประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคลากรไว้อย่างชัดเจน ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ผู้บริหารมีการประเมินผล
การปฏิบัติงานด้วยความเป็นจริงและเป็นธรรม 

 
๕.อภิปรายผลการวิจัย 

การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาอ าเภอเมือง 
จังหวัดนครสวรรค์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เพราะการบริหารงานบุคคลด้านต่างๆ ผู้บริหาร
อาจจะมีการด าเนินการที่เหมาะสมกับบุคลากร แต่บางครั้งการด าเนินการในเรื่องต่างๆ ยังไม่มี
ความชัดเจนและไม่เป็นไปตามความคาดหวังของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน ท าให้ การ
บริหารงานมีปัญหาอยู่บ้าง ส่วนมากผู้บริหารต้องหางบประมาณเองโดยอาศัยแรงศรัทธาจาก
พุทธศาสนิกชน เนื่องจากเงินสนับสนุนจากรัฐมีไม่พอเพียงที่จะจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพได้และไม่อาจจัดระบบการบริหารให้ถูกใจบุคลากรทุกคน อีกอย่างหนึ่ง อาจเป็น
เพราะผู้บริหารไม่ได้ตั้งเป้าหมายในการบริหารโรงเรียนไว้สูงนัก หากโรงเรียนสามารถตั้งอยู่ได้นาน
และมีนักเรียนอยู่ในระดับที่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ก็เป็นที่น่าพอใจแล้ว แต่สิ่งเหล่านี้ก็ยัง
ท าให้ผู้บริหารสามารถบริหารงานไปได้สะดวกอยู่ ถึงแม้ว่าจะยังมีปัญหาอยู่บ้าง ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิบูรณ์ สิงห์คราม๑ ศึกษาวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลใน
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓ ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลการ
บริหารงานบุคคลในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก 

เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน มีรายละเอียด ดังนี ้

                                           
๑วิบูรณ์ สิงห์คราม, ประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาสกลนคร เขต ๓, วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร, ๒๕๕๓). 



-๑๖๑- 
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลยัสงฆ์นครสวรรค์  ปีที่ ๓ ฉบับที่  ๒ พฤษภาคม-มิถุนายน  ๒๕๕๘ 

 

ด้านการสรรหาบุคลากร ผลการวิจัยพบว่า อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาจาก
การแสดงความคิดเห็นได้มีผู้ เสนอแนวคิดว่าควรมีการคัดเลือกบุคลากรใหม่ในรูปของ
คณะกรรมการ ดูความเหมาะสมกับความต้องการของโรงเรียน ซึ่งมีความสอดคล้องกับ วิไลวรรณ 
ยะสินธ์๒การบริหารงานบุคลากรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ภายหลังการย้ายไปสังกัดส านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ ผลการวิจัยพบว่า การสรรหาบุคลากร หรือ การคัดเลือกบุคลากร มี
การคัดเลือกบุคลากรใหม่ในรูปของคณะกรรมการ และมีกระบวนการคัดเลือกบุคลากรใหม่ด้วย
ความโปร่งใส ส่วนปัญหาที่พบ คือมีการปรับเปลี่ยนบุคลากรบ่อย ท าให้เกิดความยุ่งยากในการสรร
หา หรือคัดเลือกบุคลากรการประชาสัมพันธ์การรับบุคลากรใหม่ยังไม่ทั่วถึง ท าให้มีผู้มาสมัครน้อย 
ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาคือ การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากรควรพิจารณาคนในพื้นที่
ก่อน เพื่อป้องกันการย้ายของบุคลากร และควรมีการประชาสัมพันธ์การรับบุคลากรใหม่อย่าง
ทั่วถึง 

ด้านการพัฒนาบุคลากร ผลการวิจัยพบว่า อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาจาก
การแสดงความคิดเห็นได้มีผู้เสนอแนวคิดว่า ควรจัดสรรงบประมาณ สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
ให้เพียงพอควรมีการวางแผนพัฒนาบุคลากรไว้ล่วงหน้าควรจัดอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่องควรมี
การนิเทศอย่างต่อเนื่อง และควรส่งเสริมให้บุคลากรได้ศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น หรือ
ตรงกับสายวิชา ซึ่งมีความสอดคล้องกับ วิไลวรรณ ยะสินธ์๓เปิดโอกาสให้บุคลากรศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้น มีการประชุมช้ีแจงหรือปฐมนิเทศผู้ได้รับการบรรจุแต่ งตั้งเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรของโรงเรียนก่อนเริ่มปฏิบัติงาน ส่วนปัญหาที่พบ คือ ขาดการนิเทศการปฏิบัติงาน
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง ขาดงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร มีการพัฒนาบุคลากรเพียงบางกลุ่ม
ไม่ทั่วถึง ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาคือ ควรจัดท าแผนการนิเทศบุคลากรและด าเนินการนิเทศ
การปฏิบัติงานบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ควรสนับสนุนด้านงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรให้
เพียงพอและควรส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้มีการพัฒนาตนเองอย่างทั่วถึง 

ด้านการธ ารงรักษาบุคลากร ผลการวิจัยพบว่า อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา
จากการแสดงความคิดเห็นได้มีผู้เสนอแนวคิดว่า ควรสร้างขวัญและก าลังใจ ตามโอกาสอันควร 
ควรมีเกณฑ์ในการพิจารณาความดีความชอบที่ชัดเจน ควรจัดอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ควรมี

                                           
๒วิไลวรรณ ยะสินธ์, การบริหารงานบุคลากรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ภายหลังการย้ายไป

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ, วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๒). 

๓วิไลวรรณ ยะสินธ์, การบริหารงานบุคลากรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ภายหลังการย้ายไป
สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ, วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๒). 



-๑๖๒- 
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลยัสงฆ์นครสวรรค์  ปีที่ ๓ ฉบับที่  ๒ พฤษภาคม-มิถุนายน  ๒๕๕๘ 

 

การนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีความสอดคล้องกับ วีระ สุรินทร์๔ ศึกษาวิจัยเรื่อง การ
บริหารงานบุคลากรโรงเรียนขนาดเล็กในอ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า ขณะที่
การปฏิบัติงานในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคลากร ในการธ ารงรักษาและการสร้างขวัญ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ได้ให้ข้อมูลว่า ควรมี
คณะกรรมการในการพิจารณาความดีความชอบ และได้สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงาน ขณะเดียวกันผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ได้ให้ข้อมูลว่า ควรให้การยกย่องบุคลากรที่
ปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ และปกครองบุคลากรแบบประชาธิปไตย และยังได้สอดคล้องกับ วิไล
วรรณ ยะสินธ์๕ ที่ได้ศึกษาวิจัยแล้วพบว่า การธ ารงรักษาบุคลากร ควรมีการจัดสวัสดิการด้าน
ต่างๆโดยให้บุคลากรมีส่วนร่วมและมีการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
มีผลงานดีเด่นเป็นท่ีประจักษ์ส่วนปัญหาที่พบ คือ ขาดการเผยแพร่ผลงานของบุคลากรที่มีผลงาน
ดีเด่น ขาดความเอาใจใส่ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ ข้อเสนอแนะในการ
แก้ปัญหาคือ ควรจัดให้มีการแสดงนิทรรศการผลงานของครู ที่มีผลงานดีเด่น เพื่อสร้างขวัญและ
ก าลังใจ เป็นตัวอย่าง แก่บุคลากรคนอื่น และเอาใจใส่ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของบุคลากรอย่าง
สม่ าเสมอ 

ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ผลการวิจัยพบว่า อยู่ในระดับมาก 
และเมื่อพิจารณาการแสดงความคิดเห็นได้มีผู้เสนอแนวคิดว่า ควรมีการวางแผนการประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคลากรไว้ล่วงหน้า ควรมีการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง ควรสร้างเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างชัดเจน ควรน าผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรไปใช้ในการวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับ วิไลวรรณ ยะสินธ์๖ว่าควรมีการพิจารณาความดีความชอบในรูปของคณะกรรมการ 
และมีการแจ้งเกณฑ์ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนทุกครั้ง ส่วนปัญหาที่พบคือ บุคลากรใน
โรงเรียนไม่มีส่วนร่วมในการก าหนดเกณฑ์และไม่มีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ตนเองและผู้อื่น ระบบการพิจารณาความดี ความชอบ ยังไม่โปร่งใส ไม่เป็นที่ยอมรับของบุคลากร 
ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา คือ เปิดโอกาสให้บุคลากรในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดเกณฑ์

                                           
๔วีระ สุรินทร์, การบริหารงานบุคลากรโรงเรียนขนาดเล็กในอ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่, 

วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๓). 
๕วิไลวรรณ ยะสินธ์, การบริหารงานบุคลากรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ภายหลังการย้ายไป

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ, วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๒). 

๖วิไลวรรณ ยะสินธ์, การบริหารงานบุคลากรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ภายหลังการย้ายไป
สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ, วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๒). 



-๑๖๓- 
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลยัสงฆ์นครสวรรค์  ปีที่ ๓ ฉบับที่  ๒ พฤษภาคม-มิถุนายน  ๒๕๕๘ 

 

และมีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองและผู้อื่น ควรสร้างเกณฑ์การประเมิน
ให้เป็นท่ียอมรับของบุคลากรทุกคนในโรงเรียน 

 
 
 

๖.ข้อเสนอแนะ 
๖.๑ ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา 

 ๑.๑ การสรรหาบุคลากร ควรมีการพิจารณาคนในพ้ืนท่ีก่อนเพื่อป้องกันปัญหา
การย้ายของบุคลากร และควรมีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคลากรใหม่อย่างทั่วถึง 
 ๑.๒ การพัฒนาบุคลากร ควรจัดสรรงบประมาณ สนับสนุนการพัฒนา
บุคลากรให้เพียงพอ และควรจัดท าแผนการนิเทศบุคลากรและด าเนินการนิเทศการปฏิบัติงาน
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรให้เพียงพอส่งเสริมให้บุคลากร
ได้มีการพัฒนาตนเองอย่างทั่วถึง และควรมีคณะกรรมการดูแล ช้ีแจงในการท าวิทยฐานะแก่
บุคลากร 
 ๑.๓ การธ ารงรักษาบุคลากร ควรสร้างขวัญและก าลังใจ ตามโอกาสอันควร 
และควรมีเกณฑ์ในการพิจารณาความดีความชอบที่ชัดเจนควรจัดให้มีการเผยแพร่ผลงานของ
บุคลากรที่มีผลงานดีเด่น และเอาใจใส่ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ 
 ๑.๔ การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลกร ควรมีการวางแผนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรไว้ล่วงหน้า ควรมีการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร
อย่างต่อเนื่องหลังจากการประเมินผลการปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว ควรมีการแจ้งผลการประเมิน
ให้บุคลากรทราบ เพื่อน าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไข พัฒนาตนเองให้ดีขึ้น ควรเปิดโอกาสให้
บุคลากรในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานและควรสร้าง
เกณฑ์การประเมินให้เป็นท่ียอมรับของบุคลากรทุกคนในโรงเรียน 
     ๖.๒ ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 ๑.๑ ศึกษาเรื่องความต้องการการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนสามัญศึกษา ในกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมเป็นรายกลุ่ม 
 ๑.๒ ควรมีการศึกษา การบริหารงานบุคลากรเฉพาะด้าน เช่น ด้านการสรรหา
บุคลากร ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านการธ ารงรักษาบุคลากร ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร เป็นต้น 
 ๑.๓ ควรศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรในการบริหารงานโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
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ความคิดเห็นของนักเรียนต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา  
ในโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาโรงเรียนพินิจอนุสรณ์ 

ต าบลตาคลี อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 
THE OPINIONS OF STUDENTS TOWARDS THE ACHIEVEMENT IN BUDDHISM 

CHARITY SCHOOL OF BUDDHIST TEMPLES PHINITANUSORN SCHOOL  
TAKHLI DISTRICT NAKHONSAWAN PROVINCE 

 
พระมหาสงกรานต์  สํวุฑฺโฒ 

 
บทคัดย่อ 

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษา ความคิดเห็นของนักเรียนต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาพระพุทธศาสนาของ ในโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาโรงเรียนพินิจอนุสรณ์ 
ต าบลตาคลี อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ ๑)เพื่อศึกษาความคิดเห็นของ
นักเรียนต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาของ ในโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา โรงเรียนพินิจอนุสรณ์ ต าบลตาคลี อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ๒)เพื่อ
เปรียบเทียบศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาของ 
ในโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา โรงเรียนพินิจอนุสรณ์ ต าบลตาคลี อ าเภอตาคลี 
จังหวัดนครสวรรค์จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ๓)เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
แนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาของ ในโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา โรงเรียนพินิจอนุสรณ์ ต าบลตาคลี อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 

ด าเนินการวิจัยด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงผสม (Mixed Research) เก็บข้อมูลเชิง
ส ารวจ (Survey Research) โดยใช้เครื่องมือแบบสอบถาม (Questionnaire) จากกลุ่มตัวอย่าง
คือ นักเรียนในโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา โรงเรียนพินิจอนุสรณ์ ต าบลตาคลี 
อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ๒๕๕๗ จ านวน ๑๗๘ คน และเก็บข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants)  จ านวน ๖ รูป/คน โดยเลือก
จากผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ และครูพระสอนศีลธรรมของโรงเรียนพินิจอนุสรณ์ ด้วยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ โดยมีค่าความเช่ือมั่นของเครื่องมือ
เท่ากับ .๘๘๗ สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่  (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้การ
ทดสอบที (t - test ) ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นที่มีตัวแปรต้นสองตัว ใช้การ
ทดสอบเอฟ (F – test) หรือการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) กรณีที่มี
ตัวแปรต้นสามตัวขึ้นไป และเมื่อพบความต่างจึงท าการเปรียบเทียบรายคู่ โดยมีผลต่างนัยส าคัญ
น้อยที่สุด (Least Significant Difference : LSD) ใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
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Analysis Technique) ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ประกอบกับบริบทของ
เอกสารที่ได้ศึกษา เพื่อให้เห็นภาพรวมและสรุปแนวทางความคิดเห็นของนักเรียนต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาของ ในโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาโรงเรียนพินิจ
อนุสรณ์ ต าบลตาคลี อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 

๑) ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนวิชา
พระพุทธศาสนาในโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา โรงเรียนพินิจอนุสรณ์ ต าบลตาคลี 
อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก( X =๔.๐๗)เมื่อพิจารณาในแต่ละ
ด้าน พบว่านักเรียนมีความคิดเห็นต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนการ
กุศลของวัดในพระพุทธศาสนา โรงเรียนพินิจอนุสรณ์ ต าบลตาคลี อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 
อยู่ในระดับมากทุกด้านด้านกระบวนการสอน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X =๔.๒๗) ส่วนในด้านวิธีการสอน 
มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ( X =๓.๙๒)ตามล าดับ 

๒) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
พระพุทธศาสนาของ ในโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาโรงเรียนพินิจอนุสรณ์ ต าบลตา
คลี อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า นักเรียนที่มีตัวแปรต้นแตกต่างกัน ได้แก่ เพศ ระดับ
ช่วงช้ันการศึกษา ผลการเรียน การเรียนพิเศษวิชาพระพุทธศาสนา มีความคิดเห็นต่อ ต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาของไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานทุกข้อ 

๓) ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาของ 
ในโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา โรงเรียนพินิจอนุสรณ์ ต าบลตาคลี อ าเภอตาคลี 
จังหวัดนครสวรรค์ ควรจะมีการด าเนินการในระดับปฏิบัติการ ๓ ด้านได้แก่ ด้านกายภาพ ด้าน
การเรียนการสอน และด้านการบริหารจัดการ เพราะพบว่า ยังมีบุคลากรไม่เพียงพอต่อการเรียน
การสอน อีกท้ังบริบทของโรงเรียนที่ไม่สนองต่อการเรียนการสอนและการพัฒนาจริยธรรม อีกทั้ง
รูปแบบการบริหารที่ยังไม่ค่อยมีความชัดเจนมากนัก จึงควรได้รับการปรับรูปแบบการด าเนินงาน
เสียใหม่ เพื่อก่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนได้อย่างตรงเป้าประสงค์ 

 
ABSTRACT 

In this research, the researcher has been studied, “Opinions of 
Students towards the Achievement in Buddhism Charity School of Buddhist 
Temples Phinitanusorn School Takhli District Nakhonsawan Province”. The 
objectives were as follows : 1) to study Opinions of Students towards the 
Achievement in Buddhism Charity School of Buddhist Temples Phinitanusorn 
School Takhli District Nakhonsawan Province  2) to compare the Opinions of 
Students towards the Achievement in Buddhism Charity School of Buddhist 
Temples Phinitanusorn School Takhli District Nakhonsawan Province classified by 
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personal factors 3) To study problems barriers and suggestions guidelines for the 
debelopment of Buddhist learning achievement in Charity School of Buddhist 
Temples Phinitanusorn School Takhli District Nakhonsawan Province. 

The research conducted by Mixed Research and Survey Research. The 
tools used Questionnaire from a sample of students in Charity School of Buddhist 
Temples Opinions of Students towards the Achievement in Buddhism Charity 
School of Buddhist Temples Phinitanusorn School Takhli District Nakhonsawan 
Province in 2557 B.E. by the number of ๑๗๘ bodies. And collecting data by using 
Qualitative Research from ๖ key Informants, selected by the director, deputy 
director and Monk teachers of Phinitanusorn School with In-Depth Interview. The 
instrument used in this study were interviews. The analysis of data had been done 
by SPSS Program with the reliability of .๘๘๗. The statistic 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). Using Content Analysis Technique in an analysis of data 
collected from interviews with the context of the document that have been 
studied for and interview and conclusion opinions of students towards the 
Achievement in Buddhism Charity School of Buddhist Temples Phinitanusorn 
School Takhli District Nakhonsawan Province. 
  The results were as follows : 

1) Opinions of Students towards the Achievement in Buddhism 
Charity School of Buddhist Temples Phinitanusorn School Takhli District 
Nakhonsawan Province overall in high level ( 07.4x ). When considering in each 
aspect it was found that Opinions of students towards the Achievement in 
Buddhism Charity School of Buddhist Temples Phinitanusorn School Takhli District 
Nakhonsawan Province in high level all aspect. The most was teaching ( 27.4x

). The least was the method of teaching ( 92.3x ) 
2) The opinions of students towards the Achievement in 

Buddhism Charity School of Buddhist Temples Phinitanusorn School Takhli District 
Nakhonsawan Province. It was found that student with different variable, including 
gender, grade, school record, special education Buddhism toward the 
achievement in Buddhism not different. The hypotheses were rejected. 
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3) The guidelines to develop the achievement in Buddhism 
Charity School of Buddhist Temples Phinitanusorn School Takhli District 
Nakhonsawan Province. It should be conducted at 3aspects : Physical, learning 
and teaching and  administration. There was not enough personnel to teaching. 
The context of the school did not meet the teaching and moral development. 
The administration style is unclear, therefore they should be organized the 
operation that contributed to the achievement of the objectives. 

 
๑.ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การศึกษาจัดว่าเป็นองค์ความรู้และเป็นสิ่งเครื่องมือที่ส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้มีศักยภาพเป็นคนเก่งคนดีมีประโยชน์ และสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่ามีความสุข มีความก้าวหน้าอย่างมั่นคงในด้านเศรษฐกิจและสังคมของชาติพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ๗พุทธศักราช๒๕๔๒มาตรา๔ได้ให้ความหมายของการศึกษาว่า เป็น
กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้การอบรม
การฝึกฝนการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีการสร้างสรรค์จรรโลงความก้า วหน้าทางวิชาการ
ตลอดจนสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมสังคมการเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุน
ให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พุทธศักราช๒๕๐๕แก้ไขเพิ่มเติม
พุทธศักราช๒๕๓๕ได้ระบุถึงบทบาทของวัดและพระสงฆ์กับการพัฒนาสังคมไทยในปัจจุบันไว้๖
ภารกิจคืองานปกครองคณะสงฆ์งานศาสนศึกษางานศึกษาสงเคราะห์งานเผยแผ่ศาสนธรรม  งาน
สาธารณูปการและงานสาธารณสงเคราะห์เพื่อให้เป็นแนวทางแก่พระสงฆ์ได้น าไปสู่การปฏิบัติ๘

นอกจากนี้พระสงฆ์ยังมีบทบาทในการพัฒนาสังคมในหลายๆด้านเช่นการพัฒนาการศึกษาและ
คุณภาพชีวิตของประชาชนการอบรมประชาชนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมการพัฒนาจริยธรรม
คุณธรรมเป็นต้นพระสงฆ์จะใช้วิธีการเผยแผ่พระธรรมวินัยในหลายรูปแบบเช่นการปาฐกถาธรรม
การเขียนบทความและการเป็นครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
นักเรียนด้านคุณธรรมและจริยธรรมด้วยในปัจจุบันเด็กและเยาวชนห่างเหินจากวัดตามการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมละทิ้งหลักค าสอนทางศาสนาและเห็นว่าการเข้าวัดเป็นสิ่งล้าสมัยและเป็น
สิ่งงมงายท าให้เด็กและเยาวชนขาดสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจขาดศรัทธาในหลักธรรมค าสอนของพระ

                                           
๗ส านักงานปฏิรูปการศึกษา, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ, (กรุงเทพมหานคร : คุรุสภา

๒๕๔๒), หน้า๓. 
๘พระมหากฤษฎานันทเพชร. ๒๕๔๐. ทัศนคติของพระสงฆ์ต่อบทบาทการพัฒนาสังคม .

วิทยานิพนธ์ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการจัดการการพัฒนาสังคมสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์. 



-๑๖๙- 
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลยัสงฆ์นครสวรรค์  ปีที่ ๓ ฉบับที่  ๒ พฤษภาคม-มิถุนายน  ๒๕๕๘ 

 

พุทธองค์๙พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ .ศ. ๒๕๔๒ได้ก าหนดให้การจัดการศึกษาตาม
หลักสูตรต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญาความรู้
และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมแห่งความเป็นคนไทยในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุขเปิดโอกาสให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา๑๐พัฒนาสาระและ
กระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง๑๑เมื่อว่าโดยเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติพ.ศ. ๒๕๔๒สาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนาของสถานศึกษาแต่ละแห่งน่าจะมีหลักสูตร๒
ส่วนคือส่วนแรกเป็นหลักสูตรแกนกลางท่ีนักเรยีนทั่วประเทศจะได้เรียนพระพุทธศาสนาเหมือนกัน
หมดส่วนที่สองเป็นสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนาที่สถานศึกษาแต่ละแห่งจะเพิ่มเติมเข้าไปใน
หลักสูตรแกนกลางเพื่อปรับให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคมภูมิปัญญาท้องถิ่น
ดังนั้นหลักสูตรส่วนท่ีสอง  จึงมีส่วนท าให้สาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนายืดหยุ่นและมีความเป็น
ท้องถิ่นมากขึ้น๑๒จึงปรากฏว่าปัจจุบันนี้พระสงฆ์ได้เข้ามามีส่วนเป็นครูสอนวิชาพระพุทธศาสนา
หรือเป็นครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาซึ่งเป็นไปตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ การที่พระสงฆ์เข้ามามีส่วนเป็นครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาใน
โรงเรียนเป็นความคาดหวังของกระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนครูและผู้ปกครองซึ่งพระสงฆ์ผู้เป็นครู
สอนจะต้องศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับสาระพื้นฐานแนวคิดและกระบวนการจัดการเรียนรู้
ตามกรอบและขอบข่ายของวิชาอย่างลึกซึ้งและกว้างขวางตรงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. ๒๕๔๔ของกรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการต้องเข้าใจถึงสาระส าคัญวิสัยทัศน์พื้นฐาน
แนวคิดของการเรียนรู้คุณภาพของผู้เรียนกระบวนการเรียนรู้การวัดและการประเมินผลตลอดถึง
การใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมและปัจจัยที่ส าคัญคือนักเรียน
จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยเห็นว่าถ้ามีการศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ต่อการเป็นครูสอนวิชา
พระพุทธศาสนาในโรงเรียนพินิจอนุสรณ์อ าเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์ใน๔ด้านได้แก่ด้านการจัด
กระบวนการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาด้านการจัดสื่อการเรียนการสอนวิชา
พระพุทธศาสนาด้านการจัดกิจกรรมเสริมลักสูตรและด้านการวัดและการประเมินผลการเรียนการ
สอนวิชาพระพุทธศาสนาก็จะท าให้ทราบบทบาทและปัญหาในการเป็นครูสอนของพระสงฆ์ซึ่งจะ

                                           
๙พระครูปริยัติธรรมาวุธ (วิรัชต้ันซ้วน). ๒๕๔๘. บทบาทของพระสงฆ์ในการจัดการเรียนการสอน

พระพุทธศาสนาในโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกระบี่ตรังและพังงา . วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการบริหารการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

๑๐กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ. (๒๕๔๕). การจัดสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา.กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. 

๖เร่ืองเดียวกัน. 
๑๑กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ. (๒๕๔๕). การจัดสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา.กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. 
๖เร่ืองเดียวกัน. 



-๑๗๐- 
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลยัสงฆ์นครสวรรค์  ปีที่ ๓ ฉบับที่  ๒ พฤษภาคม-มิถุนายน  ๒๕๕๘ 

 

เป็นแนวทางในการพัฒนาส่งเสริมปรับปรุงการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึนและสามารถน าผลการวิจัยไปใช้กับโรงเรียนมัธยมศึกษาอื่นๆที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันได้ 
 โรงเรียนเอกชนของวัดในพระพุทธศาสนา เป็นสถาบันหนึ่งที่มีการด าเนินการจัด
การศึกษาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน๑๓ภารกิจที่ส าคัญอย่างหนึ่งของวัดในพุทธศาสนาก็คือการจัด
การศึกษาให้แก่ประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนในท้องถิ่นที่วัดนั้นๆตั้งอยู่เจ้าอาวาสและพระภิกษุใน
วัดเหล่านั้นเป็นผู้ด าเนินการจัดตั้งโรงเรียนหรือให้ที่ดินแก่รัฐในการจัดตั้งโรงเรียนดังนั้นโรงเรียน
ส่วนมากจึงตั้งอยู่ภายในวัดหรือใช้ที่ดินของวัดตั้งเป็นโรงเรียนของรัฐในขณะเดียวกันก็มีวัดบางแห่ง
จัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกชนด าเนินการจัดจ้างครูให้มาท าหน้าท่ีสอนหนังสือการสอนอาจให้เปล่าหรือ
เก็บค่าเล่าเรียนโดยใช้เงินงบประมาณของวัดเองในการด าเนินการ 
 วัดจัดว่าเป็นศูนย์กลางการศึกษาของสังคมไทยเป็นแหล่งค าสั่งสอนและการฝึกอบรม
กิจกรรมที่ส าคัญของรัฐหรือชุมชนจะมีพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาประกอบด้วยเสมอทั้งนี้เพื่อ
เป็นการเน้นย้ าความส าคัญและเสริมคุณค่าทางจิตใจ๑๔ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของพระธรรมปิฎก
(ป.อ. ปยุตฺโต) ที่กล่าวไว้ในหนังสือความส าคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจ าชาติว่า 
“พระพุทธศาสนากับชนชาติไทยมีความสัมพันธ์แนบแน่นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งใน
ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชนชาติไทยและวัฒนธรรมไทย” นอกจากนี้หลักธรรมค าสอนใน
พระพุทธศาสนามีลักษณะที่เหมาะสมกับกาลสมัยและสามารถน าไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบุคคล
เวลาและสถานท่ีกล่าวคือการปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาพุทธมีความกลมกลืนไปกับธรรมชาติ
และช่วยให้การอยู่ร่วมกันของคนในสังคมมีความสงบสุขด้วยความส าคัญของพระพุทธศาสนา
ดังกล่าวแล้วการศึกษาของไทยจึงก าหนดให้บรรจุวิชาพระพุทธศาสนาไว้ในหลักสูตรทุกระดับ
การศึกษาโดยเฉพาะหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพ .ศ. ๒๕๔๔ซึ่งระบุจุดหมายข้อแรกไว้ว่า
“ต้องการให้ผู้ เ รียนเห็นคุณค่าของตนองมีวินัยในตนเองปฏิบัติตนตามหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์” จาก
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรจึงปรากฏสาระการเรียนรู้ในกลุ่มสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม๕
สาระและเรื่องของศาสนาศีลธรรมจริยธรรมจัดเป็นสาระที่๑และเป็นสาระหลักท่ีต้องเรียนรู้ทุกช่วง
ช้ัน (ป.๑-ม.๖) ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหา๖เรื่อง๑๕๑) ประวัติและความส าคัญของพระพุทธศาสนา๒) 
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา๓) ประวัติพุทธสาวกพุทธสาวิกา๔) หน้าที่ชาวพุทธ๕) การบริหาร
จิต๖) วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาในระดับช่วงช้ันที่๓และช่วงช้ันที่๔คือมัธยมศึกษาปีที่๑ - 
มัธยมศึกษาปีท่ี๖เพิ่มเติมเรื่องที่ต้องเรียนอีก๑เรื่องคือ “สัมมนาพระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหา
และการพัฒนา” 

                                           
             ๑๓ กรมวิชาการ, การจัดสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : คุรุสภาลาดพร้าว
,๒๕๔๕), หน้า๑. 
 

 ๑๕เร่ืองเดียวกัน, หน้า๑๙ - ๒๗. 
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 กรมศาสนากระทรวงวัฒนธรรมมีอ านาจหน้าที่ตามกฎกระทรวงในการดาเนินงาน
ด้านศาสนามีหน้าที่ท านุบ ารุงส่งเสริมและให้ความอุปถัมภ์คุ้มครองกิจการด้านพระพุทธศาสนา
และศาสนาอ่ืนๆที่ทางราชการรับรองส่งเสริมพัฒนาความรู้คู่คุณธรรมส่งเสริมความเข้าใจอันดีและ
สร้างความสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชนของทุกศาสนารวมทั้งด าเนินการเพื่อให้คนไทยน า
หลักธรรมของศาสนามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เป็นคนดีมีคุณธรรมตระหนักดีว่าในวิถีชีวิต
ของคนไทยมีความผูกพันประสานกลมกลืนกับหลักความเช่ือและหลักปฏิบัติในพระพุทธศาสนา
ตลอดระยะเวลาอันยาวนานโดยมีพระภิกษุสงฆ์เป็นปูชนียบุคคลที่มีบทบาทในการเผยแผ่
หลักธรรมของพระพุทธศาสนาและเสริมสร้างคุณค่าทางจิตใจให้แก่ประชาชนสืบต่ออย่างหนาแน่น
ในรากฐานทางวัฒนธรรมของไทยแต่การนาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเข้าสู่เยาวชนโดยมี
หน่วยงานที่ทาหน้าที่เผยแผ่หลักธรรมสู่เด็กและเยาวชนตลอดจนประชาชนภายหลังการปฏิรูป
ระบบราชการเมื่อวันท่ี๒ตุลาคม๒๕๔๕ได้มีการแยกงานศาสนาออกจากกระทรวงศึกษาธิการท าให้
กรมศาสนาสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมไมส่ามารถเช่ือมต่อในเรื่องการนาหลักธรรมเข้าไปในโรงเรียน
หรือสถานศึกษาได้ทั้งๆที่กรมศาสนามีภาระหน้าที่ในการส่งเสริมให้คนไทยน าหลักธรรมทาง
ศาสนาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เกิดความรู้คู่คุณธรรมเป็นคนดีมีศีลธรรมจึงจัดให้มี
โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนขึ้นโดยความร่วมมือของกระทรวงศึกษาธิการส านัก งาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติและกระทรวงวัฒนธรรมโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนเกิดขึ้นครั้ง
แรกเมื่อปีพ.ศ.๒๕๔๑โดยจ านวนพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนเพียง๑๐๐รูปและมีการขยายจานวน
ต่อมาทุกปีจนถึงพ.ศ.๒๕๔๘กรมศาสนาได้งบประมาณอุดหนุนครูพระจ านวน๖๐๐รูปเท่านั้นซึ่งไม่
เพียงพอกับการแก้ไขปัญหาของสังคมในปัจจุบันและไม่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
กล่าวคือความต้องการของกระทรวงศึกษาธิการมีความต้องการพระไปสอนศีลธรรมในโรงเรียน
เฉพาะในสังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ไม่น้อยกว่า๕๘,๐๗๓รูปกรม
ศาสนาจึงมีแนวคิดที่จะขยายพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนให้ครอบคลมุพื้นท่ีทั่วประเทศ๑ต าบลต่อ
๑รูปเป็นอย่างต่ าเพื่อให้สอดคล้องหรือใกล้เคียงกับความต้องการของกระทรวงศึกษาธิการในปี
๒๕๔๘กรมการศาสนาได้จัดท าโครงการพระสอนศีลธรรมขึ้นเป็นพิเศษโดยของบจากงบกลาง
ประจ าปี๒๕๔๘โดยคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติเงินงบประมาณกลางจ านวน๕๓,๙๖๔,๐๐๐บาทเมื่อ
วันท่ี๒๖เมษายน๒๕๔๘ให้กรมศาสนากระทรวงวัฒนธรรมน าไปขยายโครงการพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียนให้มีจ านวนพระสอนศีลธรรมในอัตราส่วนท่ีเพิ่มขึ้นจากเดิมมีเพียง๖๐๐รูปในป๒ี๕๔๗เป็น
๔,๐๐๐รูปในป๒ี๕๔๘โดยให้ค่าอุดหนุนเป็นค่าตอบแทนให้กับพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจ านวน
๔,๐๐๐รูปและเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าอุปกรณ์สื่อสารการเรียนการสอนประกอบการอบรม  
ถวายความรู้พระสอนศีลธรรมและปรับปรุงหลักสูตรเพื่อสร้างศักยภาพในการท าหน้าที่ของพระ
สอนศีลธรรมทั่วประเทศให้มีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับและเช่ือถือศรัทธาของสถานศึกษา
นอกจากน้ีรัฐบาลยังมีนโยบายที่จะขยายพระสอนศีลธรรมให้ครบทุกต าบลทั่วประเทศอีกด้วยโดย
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พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมีทั้งหมด๒๒,๐๐๐รูป๑๖ซึ่งรูปแบบของโครงการยังต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากโรงเรียนที่พระสอนศีลธรรมเข้าไปด าเนินการสอนศีลธรรม 
 ดังนั้นพระภิกษุผู้ที่ท าหน้าท่ีพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจึงมีบทบาทที่จะสนองตอบ
ต่อนโยบายในอันที่จะเข้าไปมีบทบาทการมีส่วนร่วมสอนศีลธรรมในโรงเรียนตามที่หน่วยงานต้น
สังกัดได้มอบหมายให้ด าเนินการถือว่าเป็นหน้าที่ต้องกระท าปัจจุบันโครงการพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียนได้มีหน่วยงานคือมหาวิทยาลัยมงกุฎราชวิทยาลัยเข้ามามีส่วนช่วยในการบริหารจัดการ
โดยแยกจ านวนพระสอนศีลธรรมส่วนหนึ่ง  ไปบริหารจัดการด้วยตนเองตามนโยบายที่ได้รับ
มอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการด้วยสาเหตุดังกล่าวท าให้พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนที่ยัง
สังกัดของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ขึ้นตรงกับวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ในเขตพื้นที่
อ าเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีสภาพที่หลากหลายทั้งอายุวุฒิการศึกษาจ านวนพรรษาสถานภาพ
ทาง คณะสงฆ์และจ านวนปีที่สอนท าให้เกิดความหลากหลายในเรื่องของการสอนศีลธรรมใน
โรงเรียนและจากผลออกนิเทศ  โดยใช้ระบบไม่เจาะจงพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนของโครงการ
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนที่สังกัดของวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ในแต่ละปีท าให้พบว่าโรงเรียนที่
พระสอนศีลธรรมเข้าไปสอนศีลธรรม โรงเรียนกลับมอบบทบาทการมีส่วนร่วมในงานหลายอย่าง
ให้กับพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนนอกจากบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการเช่นเป็น
ครูประจ ารายวิชาพระพุทธศาสนาเป็นผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมจริยธรรมในโรงเรียนทั้งหมด
เป็นต้น 
 
๒.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ๒ .๑ เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
พระพุทธศาสนาของ ในโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา โรงเรียนพินิจอนุสรณ์ ต าบล
ตาคลี อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 
 ๒.๒ เพื่อเปรียบเทียบศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
พระพุทธศาสนาของ ในโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา โรงเรียนพินิจอนุสรณ์ ต าบล
ตาคลี อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 ๒.๓ เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาของ ในโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา โรงเรียน
พินิจอนุสรณ์ ต าบลตาคลี อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 
 
 
๓.วิธีด าเนินการวิจัย 
                                           

๑๖คู่มือพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช, ๒๕๕๑, หน้า๗-๘ 
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การวิจัยครั้ งนี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจัย เชิงผสมผสาน ( Mixed Research) โดย
ศึกษาจากวิธีวิจัย เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยวิธีการค้นคว้าข้อมูลและการ
สัมภาษณ์เชิงลึก(In-depth Interview) และสร้างข้อค าถามในแบบสอบถาม (Questionnaire) ของงานวิจัยเชิง
ปริมาณ(Quantitative Research)ใช้วิธีการส ารวจ(Survey Research)เพื่อให้การวิจัยเรื่องความ
คิดเห็นของนักเรียนต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา  โรงเรียนพินิจอนุสรณ์ ต าบลตาคลี อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ มีสาระ
ครอบคลุมครบถ้วน เหมาะส าหรับน าไปพัฒนาต่อไป 

ประชากรในการวิจยัครั้งนี้เป็นได้แก่ นักเรียนโรงเรียนพินิจอนุสรณ์ ต าบลตาคลี 
อ าเภอตาคลี จังหวัดในปีการศึกษา ๒๕๕๗ จ านวน ๑๗๘คน 

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนโรงเรียนพินิจอนุสรณ์ ต าบลตาคลี 
อ าเภอตาคลี จังหวัดในปีการศึกษา ๒๕๕๗ จ านวน ๑๒๑ คนในปีการศึกษา ๒๕๕๗ใช้วิธีการสุ่ม
อย่ าง ง่าย (Simple Random Sampling)  โดยใ ช้ตารางก าหนดขนาดของ 
R.V.Krejcie&D.W.Morgan 

ผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน ๗ 
ท่าน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนี้เป็นแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์เชิงลึกการ
วิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับ ดังน้ี 

๑) น าแบบสอบถามมาตรวจแล้วคัดเลือกฉบับที่สมบูรณ์และถูกต้องเพื่อน ามา
วิเคราะห์ 

๒) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ทางสังคมศาสตร์ 
๓) การวิเคราะห์ข้อมูล 

  ๓.๑)วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง  โดยใช้สถิติ เชิงพรรณนา 
(Descriptive statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) 
  ๓.๒) วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักเรียนต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา  โรงเรียนพินิจอนุสรณ์ 
ต าบลตาคลี อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 
  ๓.๓) ทดสอบสมมติฐาน  
   ๓.๓.๑) การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนในการเรียนวิชา
พระพุทธศาสนาในโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา  โรงเรียนพินิจอนุสรณ์ ต าบลตาคลี 
อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์โดยใช้สถิติตามลักษณะของตัวแปร คือ การทดสอบที (t-test) ใน
กรณีตัวแปรต้นสองตัว และการทดสอบเอฟโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F-test / 
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One way ANOVA) ในกรณีตัวแปรต้นตั้งแต่สามตวัข้ึนไป และเมื่อพบว่ามีความแตกต่างจึงท าการ
เปรียบเทียบรายคู่โดยมีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference: LSD) 
   ๓.๓.๒)  ทดสอบสมมติฐานที่ว่าตัวแปรย่อยในขอบการศึกษาทั้ง ๔ ด้าน มี
ความสัมพันธก์ับภาพรวมความคิดเห็นของนักเรียนต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา
ในโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา  โรงเรียนพินิจอนุสรณ์ ต าบลตาคลี อ าเภอตาคลี 
จังหวัดนครสวรรค์ ใช้การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ตามวิธีของสเปียร์แมน (Spearman rank-
order Correlation Coefficient)   
  ๓.๔)แปลความหมายของค่าเฉลี่ยโดยยึดเกณฑ์ดังนี้๑๗ 

ค่าเฉลี่ย๔.๕๐ – ๕.๐๐ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์มากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ย๓.๕๐ – ๔.๔๙ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์มาก 
ค่าเฉลี่ย๒.๕๐ – ๓.๔๙ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย๑.๕๐ – ๒.๔๙ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์น้อย 
ค่าเฉลี่ย๑.๐๐ – ๑.๔๙ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์น้อยที่สุด 

  ๓.๕)  วิเคราะห์และสรุปผลแบบสอบถามปลายเปิดของความคิดเห็นของ
นักเรียนต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา  โรงเรียนพินิจอนุสรณ์ ต าบลตาคลี อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์และ
ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
  ๓.๖)  ) ส าหรับแบบสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ไดจาการสัมภาษณ์มา
วิเคราะห์เนื้อหา โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content AnalysisTechnique)ประกอบ
บริบท และประมวลผลเข้าด้วยกัน รวมทั้งใช้แนวคิดจากเอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมา
สนับสนุนในการวิเคราะห์เพื่อให้เห็นภาพรวม 
 
๔.สรุปผลการวิจัย 
  ๑) ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
พระพุทธศาสนาในโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา โรงเรียนพินิจอนุสรณ์ ต าบลตาคลี 
อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก( X =๔.๐๗)เมื่อพิจารณาในแต่ละ
ด้าน พบว่านักเรียนมีความคิดเห็นต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนการ
กุศลของวัดในพระพุทธศาสนา โรงเรียนพินิจอนุสรณ์ ต าบลตาคลี อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 
อยู่ในระดับมากทุกด้านด้านกระบวนการสอน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X =๔.๒๗) ส่วนในด้านวิธีการสอน 
มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ( X =๓.๙๒)ตามล าดับ 

                                           
๑๗อ้างแล้ว. หน้า ๑๐๒. 
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  ๒) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาพระพุทธศาสนาของ ในโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาโรงเรียนพินิจอนุสรณ์ 
ต าบลตาคลี อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า นักเรียนที่มีตัวแปรต้นแตกต่างกัน ได้แก่ เพศ 
ระดับช่วงช้ันการศึกษา ผลการเรียน การเรียนพิเศษวิชาพระพุทธศาสนา มีความคิดเห็นต่อ ต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาของไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานทุกข้อ 
  ๓)  ข้ อ เสนอแนะแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการ เรี ยนวิ ชา
พระพุทธศาสนาของ ในโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา โรงเรียนพินิจอนุสรณ์ ต าบล
ตาคลี อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ควรจะมีการด าเนินการในระดับปฏิบัติการ ๓ ด้านได้แก่ 
ด้านกายภาพ ด้านการเรียนการสอน และด้านการบริหารจัดการ เพราะพบว่า ยังมีบุคลากรไม่
เพียงพอต่อการเรียนการสอน อีกทั้งบริบทของโรงเรียนที่ไม่สนองต่อการเรียนการสอนและการ
พัฒนาจริยธรรม อีกท้ังรูปแบบการบริหารที่ยังไม่ค่อยมีความชัดเจนมากนัก จึงควรได้รับการปรับ
รูปแบบการด าเนินงานเสียใหม่ เพื่อก่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนได้อย่างตรงเป้าประสงค์ 
 

๕.ข้อเสนอแนะ 
 ในการศึกษาวิจัย เรื่อง ความคิดเห็นของนักเรียนต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
พระพุทธศาสนาในโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา โรงเรียนพินิจอนุสรณ์ ต าบลตาคลี 
อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะส าหรับพัฒนาต่อยอด และแนวทางการท า
วิจัยครั้งต่อไป ดังนี ้
  ๑. ขยายขอบเขตในการศึกษาไปยัง โรงเรียนภาครัฐบาลและเอกชน ถึงระดับ
ความคิดเห็นของนักเรียนต่อผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา 
  ๒. ขยายขอบเขตในการศึกษาไปยัง ระดับการศึกษาขั้นมัธยมและอุดมศึกษา 
โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เป็นหลักในการเก็บข้อมูล 
  ๓. ควรศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดย
วิธีวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) ว่ามีอะไรบ้าง ที่เป็นปัจจัยให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และมีผลต่อความพึงพอใจทางการเรียนเป็นอย่างไร 
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การบริหารงานบุคคลตามหลักสปัปุริสธรรม ๗ ของผู้บริหารสถานศึกษา  
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

THE PESONNEL ADMINISTRATION ACCORDING TO SAPPURISADHAMMA VII OF 
SECONDARY SCHOOL ADMINISTRATORS 

 
พระมหาสงกรานต์  เทวนนฺโท (เทพเวียง)   

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยเรื่อง การบริหารงานบุคคลตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ของผู้บริหาร
สถานศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ (๑) เพื่อศึกษาการบริหารงานบุคคลตาม
หลักสัปปุริสธรรม ๗ ของผู้บริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา (๒) เพื่อเปรียบเทียบระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ของผู้บริหารสถานศึกษา ใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาโดยจ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล(๓) เพื่อหาความสัมพันธ์ของตัวแปรย่อย
ในหลักหลักสัปปุริสธรรม ๗ กับภาพรวมในการน าหลักสัปปุริสธรรม ๗ มาใช้ในการบริหารงาน
บุคคล และ (๔) เพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานบุคคลตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ 
ของผู้บริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 ๑. บุคลากรมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานบุคคลตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยรวมมีค่าเฉลีย่อยู่ในระดบัมาก เรียงล าดับค่าเฉลีย่
จากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านอัตตัญญุตาด้านปริสัญญุตาด้านอัตถัญญุตาด้านปุคคลัญญุตาด้าน
กาลัญญุตาด้านธัมมัญญุตา และด้านมัตตัญญุตา 
 ๒. บุคลากรที่มีสถานภาพส่วนบุคคลต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงาน
บุคคลตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ของผู้บริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา ทั้งโดยรวมและ
รายด้านไม่แตกต่างกัน อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .๐๕ จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
 ๓. ตัวแปรย่อยในหลักสัปปุริสธรรม ๗ ทุกตัว คือ ด้านอัตตัญญุตาด้านปริสัญญุตา
ด้านอัตถัญญุตาด้านปุคคลัญญุตาด้านกาลัญญุตาด้านธัมมัญญุตา และด้านมัตตัญญุตามี
ความสัมพันธ์สูงกับภาพรวมในการน าหลักสัปปุริสธรรม ๗ มาใช้ในการบริหารงานบุคคลอย่างมี
ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .๐๑ จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
 ๔. แนวทางในการบริหารงานบุคคลตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ของผู้บริหาร
สถานศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษามีดังนี้คือ ๑) ด้านธัมมัญญุตาวางแผนการบริหารงานบุคคลให้
เป็นระบบทั้งด้านการสรรหาการก าหนดหน้าที่การประเมินงานเป็นต้น๒) ด้านอัตถัญญุตาก าหนด
เป้าหมายในการบริหารงานบุคคลให้ชัดเจนส่งเสริมขับเคลื่อนงานและตรวจสอบการด าเนินงานให้
สอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้๓) ด้านอัตตัญญุตาผู้บริหารควรมีบุคลิกภาพที่น่าเช่ือถือสร้าง
ศรัทธาให้เกิดแก่บุคคลทั่วไปและควรพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและตั้งตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม๔) ด้านมัตตัญญุตาผู้บริหารควรตั้งมั่นอยู่
ในความพอเพียงและความพอดีท้ังการท างานและการด าเนินชีวิต๕) ด้านกาลัญญุตาผู้บริหารควร
ตรงต่อเวลาและรู้กาลเทศะจัดสรรเวลาให้เหมาะสมเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นและสร้างจิตส านึกให้



-๑๗๘- 
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลยัสงฆ์นครสวรรค์  ปีที่ ๓ ฉบับที่  ๒ พฤษภาคม-มิถุนายน  ๒๕๕๘ 

 

เกิดแก่คนในองค์กร๖) ด้านปริสัญญุตาผู้บริหารควรสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชนให้ความร่วมมือและ
ท ากิจกรรมร่วมกับชุมชน๗) ด้านปุคคลัญญุตาผู้บริหารควรศึกษาและท าความเข้าใจความแตกต่าง
ของแต่ละบุคคลเพื่อให้การบริหารงานบุคคลมีประสิทธิภาพ 
 

ABSTRACT 
 The rescarch entitled “Personnel Administration According to 
Sappurisadhamma7 of School Administrations in Secondary Schools”. The 
objectives of this study were :1) To study Personnel Administration According to 
Sappurisadhamma of School Administrations in Secondary Schools. 2) To compare 
the spinions on Personnel Administration According to Sappurisadhamma7 of 
School Administrators in Secondary School. 3) To find the correlation of sub-
variables according to Sappurisadhamma7 with an overview of the 
keadingSappurisadhamma used in personal administration. 4) To provide 
guidelines for the development of Personal Administration According to 
Sappurisadhamma7 of School Administration in Secondary School.  
 

 The finding of the study were as follows : 
 1. The education personnel had the opiniors towards applying 
Sappurisadhamma๗ of school administrators in Secondary school by overall at 
high level. The descending order size Attanute, Parisanuta, Atthanuta, 
Puggatanuta. Kalannuta, Dhammannuta and Mattannuta. 
 2. The persons who had different: personal factors were not 
statistical significant of overall meanicore and each dimension at .05 level. There 
fore the hypotheses were rejected. 
 3. The sub-variable of Sappurisadhamma๗ had highly correlate with 
overall mean score There fore the hypotheses had been accepted 
 4. The guileline of best practice in personical administration accordiry 
to Sappurisadhamma๗ of School Administrators in Secoundary Schools were as 
follows: 
 1)  Attanute knowing the law : knowing the cause. 
 2)  Parisanuta knowing the meaning :  knowing the purpose : knowing 
the consequence. 
 3)  Atthanuta knowing the oneself. 
 4)  Puggatanuta moderation : knowing how to be temperate. 
 5)  Kalannuta knowing the proper time : knowing how to choose and 
keep time. 
 6)Dhammannuta knowing the assembly : knowing the society. 



-๑๗๙- 
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลยัสงฆ์นครสวรรค์  ปีที่ ๓ ฉบับที่  ๒ พฤษภาคม-มิถุนายน  ๒๕๕๘ 

 

 7)Mattannuta knowing the individual : knowing thedifferent individual. 
 

๑.ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ได้ให้ความส าคัญกับการ
เตรียมความพร้อมของประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ไว้ครอบคลุมทั้งมิติ
ด้านความมั่นคงสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นเสาหลักของประชาคมอาเซียน แม้
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ จะไม่ได้ก าหนด “ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน” ไว้เป็นการเฉพาะก็ตาม ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นและข้อเสนอแนะของสภา
ที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง “แนวทางปฏิรูปประเทศไทยท่ามกลางกระแสการ
เปลี่ยนแปลง”๑๘เนื่องมาจากความร่วมมือกันระหว่างประเทศของสมาชิกในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ท าให้การประกอบการ  ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมที่
เปลี่ยนแปลงเหล่านี้เป็นแรงผลักดันให้การบริหารการศึกษาต้องมีการปฏิรูปการศึกษา เพื่อให้
สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซียน ซึ่งการศึกษานับเป็นรากฐานที่ส าคัญที่จะช่วยให้คนได้
พัฒนาตนเองในด้านต่างๆ และสามารถด ารงชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้ จึงจ าเป็นต้องพัฒนาคุณภาพคน
ในทุกมิติอย่างสมดุล ทั้งจิตใจ ร่างกาย ความรู้ ทักษะความสามารถและความเป็นผู้น า ให้
เพียบพร้อมทั้งด้าน “คุณธรรม” และ “ความรู้” ซึ่งจะน าไปสู่การคิดวิเคราะห์อย่าง “มีเหตุผล” 
รอบคอบและระมัดระวัง ด้วยจิตส านึกในศีลธรรมและคุณธรรม๑๙        ซึ่งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
อย่างมากในการส่งเสริมและการพัฒนาการศึกษา ก็คือ บุคลากรทางการศึกษาทั้งหลายตั้งแต่
ระดับผู้บริหาร ข้าราชการครู และเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา 
 การศึกษาในปัจจุบันมีปัญหามากมายโดยเฉพาะการทุจริตในหน้าที่ของบุคลากร
ทางการศึกษาหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ครู เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาก็ตาม ดังจะเห็นได้จากบทความตามหนังสือพิมพ์หรือสื่อแขนงอื่นๆ ที่มักจะ
พบเห็นได้บ่อยครั้งว่าบุคคลเหล่านี้ขาดคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งปัญหาเหล่านี้ได้แก่ ครู ผู้บริหาร
โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษามีปัญหาเรื่องความรับผิดชอบ ติดอบายมุข ท าตัวไม่ มี
คุณธรรมมีการแสดงตนไม่เหมาะสมกับการเป็นครู เห็นแก่ตัว และมีเรื่องชู้สาวเกิดขึ้นบ่อย รวมทั้ง
ปัญหาเอาเวลาราชการไปใช้งานส่วนตัว นอกจากนี้ยังพบว่าข้าราชการครูโดยเฉพาะผู้บริหาร
สถานศึกษาถูกด าเนินการทางวินัยค่อนข้างมากเนื่องจากมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมโดยเฉพาะการ
ทุจริตต่อหน้าที่๒๐    สิ่งเหล่านี้มักก่อให้เกิดปัญหาตามมาอย่างมากทั้งต่อตัวเอง สังคมและ
ประเทศชาติ เพราะเป็นสิ่งที่มีผลกระทบต่อตัวผู้เรียนโดยตรง ซึ่งผู้เรียนถือว่าเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่ง
                                           

๑๘สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , ความเห็นและข้อเสนอแนะเรื่อง“แนวทางการ
ปฏิรูปประเทศไทยท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง”, (กรุงเทพมหานคร : ส านักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ, ๒๕๕๔), หน้า๒๗๑-๒๗๒. 

๑๙ภัสวรรณปรางค์พันธุ์, การพัฒนาคุณธรรมผู้น าเยาวชนตามหลักฆราวาสธรรม๔ : ศึกษากรณี 
โรงเรียนสามพรานวิทยาอ าเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต,(บัณฑิตวิทยาลัย 
:มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑). 

 ๒๐วรภาสประสมสุข, หลักการบริหารการศึกษาตามแนวพุทธธรรม, วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต,  
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยนเรศวรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา),๒๕๔๙. 
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ที่บุคลากรทางการศึกษาทุกคนต้องเร่งส่งเสริมและพัฒนา เพื่อให้เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนา
ประเทศต่อไปนั่นเอง 
 จากปัญหาที่มี การใช้หลักธรรมในการบริหารจัดการก็ถือได้ว่าเป็นทางเลือกหนึ่งที่
ช่วยแก้ปัญหาได้ ซึ่งหลักธรรมมีให้ผู้บริหารได้เลือกใช้ตามความเหมาะสมในทุกเรื่องไม่ว่าในเรื่อง
การบริหารงานบุคคลก็ตาม หมวดธรรมที่ประยุกต์ใช้เป็นรากฐานคุณธรรมของผู้บริหารโรงเรียน 
ได้แก่   สัปปุริสธรรม ๗ เป็นธรรมของสัตบุรุษ คุณสมบัติของคนดี ธรรมของผู้ดี มีข้อธรรม ๗ ข้อ 
คือ ๑) ธัมมัญญุตา ความรู้จักธรรม รู้หลักหรือรู้จักเหตุ ๒) อัตถัญญุตา ความรู้จักอรรถ รู้ความมุ่ง
หมาย หรือรู้จักผล ๓) อัตตัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักตน ๔) มัตตัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักประมาณ ๕) 
กาลัญญุตา ความรู้จักกาล คือรู้กาลเวลาอันเหมาะสม ๖) ปริสัญญุตา รู้จักชุมชนและรู้จักที่ประชุม 
รู้กิริยาที่จะประพฤติต่อชุมชนนั้นๆ ๗) ปุคคลัญญุตา ความรู้จักบุคคล ผู้บริหารการศึกษาควรยึด
หลักธรรมสัปปุริสธรรม ๗ เพื่อการครองตนประยุกต์ใช้ในการบริหารงานบุคคลและการตัดสินใจ๒๑ 
 คุณธรรมและจริยธรรม จึงถือเป็นปัจจัยส าคัญในการด าเนินบทบาทหน้าที่ของการ
เป็นผู้บริหาร หากผู้บริหารขาดซึ่งคุณธรรมและจริยธรรม ย่อมจะท าให้ผู้บริหารนั้นขาดความชอบ
ในการท าหน้าท่ีในองค์กรนั้นต่อไป ทั้งนี้เนื่องจากคุณธรรมและจริยธรรมถือเป็นคุณสมบัติที่ส าคัญ
ของบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร ที่ท าให้ผู้บริหารสามารถได้รับการยอมรับความเช่ือถือ ตลอดจน
ความ   นับถือจากบุคคลต่างๆ ทั้งในองค์กรและสังคมทั่วไป ดังนั้นปัญหาการขาดคุณธรรมและ
จริยธรรมของผู้บริหารย่อมท าให้ผู้บริหารไม่เป็นท่ียอมรับต่อบุคคลทั่วไปทั้งในองค์กรและในสังคม 
ซึ่งย่อมส่งผลกระทบต่อหลักบริหารงานและภาพลักษณ์ขององค์กรให้เสื่อมลง และย่อมน ามาซึ่ง
ความล่มสลายขององค์กรในอนาคตเช่นกัน๒๒ 
 ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ 
ของผู้บริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษาซึ่งเป็นธรรมของสัตบุรุษ คุณสมบัติของคนดี คือ
ความรู้จักเหตุ ความรู้จักผลความรู้จักตน ความรู้จักประมาณ ความรู้จักกาล ความรู้จักชุมชน และ
ความรู้จักบุคคล เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาและ
ประยุกต์ใช้ต่อไป 
 
๒.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ๒.๑ เพื่อศึกษาการบริหารงานบุคคลตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ของผู้บริหาร
สถานศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
 ๒.๒ เพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามหลักสัป
ปุริสธรรม ๗ ของผู้บริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยจ าแนกตามสถานภาพส่วน
บุคคล 
 ๒.๓  เพื่อหาความสัมพันธ์ของตัวแปรย่อยในหลักสัปปุริสธรรม ๗ กับภาพรวมใน
การน าหลักสัปปุริสธรรม ๗ มาใช้ในการบริหารงานบุคคล 

                                           
 ๒๑อ้างแล้ว. 
 ๒๒พระมหารุ่งโรจน์ธมฺมฏฺฐเมธี (ศิริพันธ์), การศึกษาวิเคราะห์ภาวะผู้น าในพระพุทธศาสนาเถร

วาท,วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย),๒๕๕๐.  
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 ๒.๔  เพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานบุคคลตามหลักสัปปุริสธรรม 
๗ ของผู้บริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
 
๓.วิธีด าเนินการวิจัย 
 ด าเนินการวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม (Mixed Methods Research) 
กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่โรงเรียนมัธยมศึกษาอ าเภอเมืองพิจิตร 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ในปีการศึกษา ๒๕๕๖เป็นกลุ่มศึกษาใน
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 าเภอเมืองพิจิตรสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๑ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง(Purposive Sampling) จ านวน ๗ท่าน 

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

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่การหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที (t-test) ในกรณีตัวแปรต้นสองตัว การทดสอบเอฟ(F-test) โดย
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) ในกรณีตัวแปรต้นตั้งแต่สามตัวขึ้นไป 
และเมื่อพบว่ามีความแตกต่างจึงท าการเปรียบเทียบรายคู่โดยมีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด (Least 
Significant Difference : LSD) และหาความสัมพันธ์โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ตามวิธี
ของสเปียร์แมน (Spearman rank-order Correlation Coefficient) 
 ส าหรับข้อมูลที่ไดจากการสัมภาษณ์น ามาวิเคราะห์ เนื้อหา โดยใชเทคนิคการวิ
เคราะหเนื้อหา (Content Analysis Technique) ประกอบบริบทและประมวลผลเข้าด้วยกัน 
และสรุปแนวทางในการบริหารงานบุคคลตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ของผู้บริหารสถานศึกษา ใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา 
 
 
๔.สรุปผลการวิจัย 
 ๑.  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าอายุ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นผู้ที่มีอายุระหว่าง ๔๑-๕๐ ปี มากที่สุด เป็นจ านวน ๔๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๘ รองลงมา
เป็นอายุระหว่าง ๕๐ ปีขึ้นไป จ านวน ๔๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๒ อายุระหว่าง ๓๑-๔๐ ปี 
จ านวน ๔๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๕ และอายุระหว่าง ๒๑-๓๐ ปี น้อยที่สุด จ านวน ๒๘ คน คิด
เป็นร้อยละ ๑๖.๕ระดับการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นผู้ที่มีระดับการศึกษาปริญญา
โทมากที่สุด จ านวน ๑๐๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๒ รองลงมาเป็นปริญญาตรี จ านวน ๖๖ คน คิด
เป็นร้อยละ ๓๘.๘ ไม่มีระดับต่ ากว่าปรญิญาตรแีละไมม่ีระดับการศึกษาปริญญาเอก ต าแหน่งหน้าที่
รับผิดชอบ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นครูสอนในโรงเรียน มากที่สุด เป็นจ านวน ๑๕๙ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๕ รองลงมาเป็นนิสิตปฏิบัติการสอน จ านวน ๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๕ และ
รองผู้อ านวยการโรงเรียน น้อยท่ีสุด จ านวน ๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๙ประสบการณ์ในการท างาน
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ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการท างาน๑๕ ปีขึ้นไป มากที่สุด เป็น
จ านวน ๙๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๗ รองลงมาเป็น ๑-๕ ปี จ านวน ๓๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๖ 
ระหว่าง ๖-๑๐ ปี จ านวน ๒๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๓ และ ๑๑-๑๕ ปี น้อยที่สุด จ านวน ๒๑ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๔ 
 ๒.  บุคลากรมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานบุคคลตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก( X = ๓.๘๕) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้านเรียงล าดับค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ดังนี้ 
ด้านอัตตัญญุตา ( X = ๔.๐๑) ด้านปริสัญญุตา ( X = ๓.๙๒) ด้านอัตถัญญุตา ( X = ๓.๘๘) ด้าน
ปุคคลัญญุตา ( X = ๓.๘๕) ด้านกาลัญญุตา ( X = ๓.๘๑) ด้านธัมมัญญุตา ( X = ๓.๗๙) และด้าน
มัตตัญญุตา ( X = ๓.๗๐)     
 ๓.  ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของบุคลากรต่อการบริหารงานบุคคล
ตามหลักสัปปุริสธรรม๗ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยจ าแนกตามสถานภาพ
ส่วนบุคคล พบว่าบุคลากรที่มีอายุต่างกันมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตาม
หลักสัปปุริสธรรม๗ของผู้บรหิารสถานศึกษาในโรงเรียนมธัยมศึกษาโดยภาพรวม(F=๑.๖๑๗, Sig=.
๑๘๗) ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้เมื่อ
พิจารณาในแต่ละด้านพบว่าด้านธัมมัญญุตา (F=๓.๓๒๘, Sig=.๐๒๑) มีความแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ส่วนด้านอื่นพบว่าไม่แตกต่างกัน 
 ๔.  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของสเปียร์แมนระหว่างตัวแปรย่อยในหลักสัปปุริส
ธรรม ๗ กับภาพรวมในการน าหลักสัปปุริสธรรม ๗ มาใช้ในการบริหารงานบุคคล พบว่า
องค์ประกอบของธัมมัญญุตา, อัตถัญญุตา, อัตตัญญุตา, มัตตัญญุตา, กาลัญญุตา, ปริสัญญุตา, 
และวิมังสามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับภาพรวมอยู่ในระดับสูง ซึ่งค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ของ
Spearman ได้แก่(rs=.๗๕๘), (rs=.๘๑๖), (rs=.๗๗๗), (rs=.๘๒๘), (rs=.๘๐๖), (rs=.๘๑๑), (rs=.
๗๘๕) ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ในข้อท่ี ๕,๖,๗,๘,๙,๑๐ และ ๑๑ และแสดงให้
เห็นว่าแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้ท ามานั้น มีความสัมพันธ์ของความเที่ยงตรงภายใน สอดคล้องกับค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟ่า(Alpha coefficient) ของครอนบาค(Cranach) จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
 ๕.  แนวทางการประยุกต์ใช้การบริหารงานบุคคลตามหลักสัปปุริสธรรม๗ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา ได้เสนอแนวทางในการท านโยบายการบริหารงาน
บุคคลตามหลักสัปปุริสธรรม๗ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยบูรณาการ
หลักสัปปุริสธรรม๗ในการบริหารงานบุคคลเพื่อเป็นแนวทางพัฒนาและประยุกต์ใช้หลักสัปปุริส
ธรรม๗ของผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งอธิบายในรายละเอียดดังนี้ 
 บูรณาการหลักธรรมสัปปุริสธรรม๗ในการบริหารงานบุคคลมีทั้งหมด๗ด้านคือ
ด้านธัมมัญญุตาด้านอัตถัญญุตาด้านอัตตัญญุตาด้านมัตตัญญุตาด้านกาลัญญุตาด้านปริสัญญุตา 
และด้านปุคคลัญญุตามาก าหนดเป็นนโยบายการบริหารงานบุคคลตามหลักสัปปุริสธรรม๗ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา คือ 
 ๑)ด้านธัมมัญญุตาวางแผนการบริหารงานบุคคลให้เป็นระบบท้ังด้านการสรรหาการ
ก าหนดหน้าท่ีการประเมินงานเป็นต้น 
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 ๒)ด้านอัตถัญญุตาก าหนดเป้าหมายในการบริหารงานบุคคลให้ชัดเจนส่งเสริม
ขับเคลื่อนงานและตรวจสอบการด าเนินงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 ๓)ด้านอัตตัญญุตาผู้บริหารควรมีบุคลิกภาพท่ีน่าเชื่อถือสร้างศรัทธาให้เกิดแก่บุคคล
ทั่วไปและควรพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถทันต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและตั้งตน
อยู่ในศีลธรรมอันดีงาม 
 ๔)ด้านมัตตัญญุตาผู้บริหารควรตั้งมั่นอยู่ในความพอเพียงและความพอดีทั้งการ
ท างานและการด าเนินชีวิต 
 ๕)ด้านกาลัญญุตาผู้บริหารควรตรงต่อเวลาและรู้กาลเทศะจัดสรรเวลาให้เหมาะสม
เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นและสร้างจิตส านึกให้เกิดแก่คนในองค์กร 
 ๖)ด้านปริสัญญุตาผู้บริหารควรสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชนให้ความร่วมมือและท า
กิจกรรมร่วมกับชุมชน 
 ๗)ด้านปุคคลัญญุตาผู้บริหารควรศึกษาและท าความเข้าใจความแตกต่างของแต่ละ
บุคคลเพื่อให้การบริหารงานบุคคลมีประสิทธิภาพ 
 
 
๕.อภิปรายผลการวิจัย 
 ความคิดเห็นต่อการบริหารงานบุคคลตามหลักสัปปุริสธรรม๗ของผู้บริหาร
สถานศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา พบว่าบุคลากรมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานบุคคลตาม
หลักสัปปุริสธรรม๗ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก(
X = ๓.๘๕)แสดงว่าผู้บริหารสถานศึกษามีการน าหลกัสัปปุรสิธรรม๗ด้านธัมมัญญุตา ด้านอัตถัญญุ
ตา ด้านอัตตัญญุตา ด้านมัตตัญญุตา ด้านกาลัญญุตา ด้านปริสัญญุตา และด้านปุคคลัญญุตา มาใช้
ในการบริหารงานบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุวรรณนา มีเดช ได้วิจัยเรื่อง “การ
บริหารงานบุคคลตามหลักสัปปุริสธรรม๗ของผู้บริหารสถานศึกษาอ าเภอตาคลีจังหวัด
นครสวรรค์” พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรต่อการบริหารงานบุคคลตามหลักสัปปุริสธรรม๗
ของผู้บริหารสถานศึกษาอ าเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์โดยภาพรวมมีความเห็นอยู่ในระดับมาก (
X = ๔.๑๔) เมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละด้านพบว่ามีความเห็นอยู่ในระดับมากทุกด้าน และยัง
สอดคล้องกับค าให้สัมภาษณ์ของพระเมธีธรรมประนาท ซึ่งได้กล่าวไว้ว่า การน าหลักธรรม ๗ 
ประการนี้มาใช้ในการบริหารก่อให้เกิดผลดตี่อองค์กร เพราะยึดหลักความถูกต้อง ยุติธรรม ร่วมคิด
ร่วมท า ท าให้องค์กรมีความเจริญก้าวหน้า “คนก็ส าราญ งานก็ส าเร็จ” ผู้ร่วมงานก็มีความสุขใน
การท างาน มีความเป็นระบบ ท าให้องค์กรมีความยั่งยืน ก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อส่วนรวมการ
บริหารทั้งสองประการนั้นมีแนวทางและเป้าหมายเหมือนกัน แต่หลักธรรม ๗ ประการ เน้นการ
บริหารงานแบบมีส่วนร่วม มีการทุกฝ่ายด้วยหลักความยั่งยืน มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ 
สามารถปรับได้ตลอดเวลา ทั้งนี้เพื่อความเป็นเลิศขององค์กรโดยทั่วไปแล้วการบริหารงานโดย
หลักธรรมทั้ง ๗ ประการนี้ มีความเหมาะสมกับทุกองค์กร ทุกเวลา ทุกสถานท่ี แต่บางท่านอาจจะ
ไม่มีความเข้าใจอย่างท่องแท้ อาจจะเกิดปัญหาในการน าไปใช้ได้ ต้องมีความรู้ความเข้าใจใน
หลักธรรมอย่างถูกวิธี ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ปราศจากอคติ โดยมีเป้าหมายอยู่ที่องค์กร การบริหาร
แบบองค์รวม ไม่แยกส่วนแนวโน้มการบริหารตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ประการนั้น สามารถน ามา
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เป็นหลักในการบริหารได้เลย เพราะมีความเป็นระบบ มีระเบียบแบบแผนที่ชัดเจน ดังนั้น การ
บริหารงานโดยยึดหลักธรรมจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง 
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การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ 
THE SCHOOL  ADMINISTRATION OF BUDDHIST WAY SCHOOLS 

UNDER NAKHONSAWAN MUNICIPALITY 
 

นายธเนศ  เพียรกสิกรรม 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธสังกัด
เทศบาลนครนครสวรรค์๒) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธสังกัด
เทศบาลนครนครสวรรค์ โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ ๓) เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคและ
แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ ของผู้บริหาร
และครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ โดยศึกษากับกลุ่ม
ตัวอย่าง คือผู้บริหารและครูของโรงเรียนวิถีพุทธสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์จ านวน ๘ โรงเรียน 
จ านวนขนาดกลุ่มตัวอย่าง ๑๙๒ คนใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงส ารวจรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบโดยการทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบค่าที (t-test) และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) เมื่อพบว่ามีความแตกต่างกันจึงท าการ
เปรียบเทียบรายคู่โดยมีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference: LSD) และ
สรุปข้อมูลปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ โดยวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้  

 ผลการวิจัย พบว่าผู้บริหารและครูมีความคิดเห็นต่อความคิดเห็นของผู้บริหารและ
ครูต่อการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก (  = ๔.๐๙) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ 

ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธสังกัดเทศบาลนคร
นครสวรรค์ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านก็พบว่าไม่แตกต่างกัน จึง
ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยเมื่อมองในภาพรวม และแบ่งเป็นกลุ่มตามปัจจัยส่วนบุคคล คือเพศ,อายุ
,วุฒิการศึกษา,ต าแหน่ง และประสบการณ์ท างาน ก็พบว่าไม่แตกต่างกันตามนัยส าคัญทางสถิติที่ .
๐๕ จึงปฏิเสธสมมติฐานและยังพบว่าแตกต่างกัน ยอมรับสมมติฐานการวิจัย เฉพาะสถานภาพ
ส่วนบุคคล ดังนี้ อายุ คือ ด้านกายภาพ  ด้านการเรียนการสอน  และด้านการบริหารจัดการ ก็
พบว่าแตกต่างกันตามนัยส าคัญทางสถิติที่ .๐๑ จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ และวุฒิการศึกษา คือ 
ด้านกายภาพ  ด้านการเรียนการสอน  และด้านการบริหารจัดการก็พบว่าแตกต่างกันตาม
นัยส าคัญทางสถิติที่ .๐๑ จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้และต าแหน่งคือ ด้านการเรียนการสอน  
ด้านการบริหารจัดการ และด้านกิจกรรมพื้นฐานชีวิต ก็พบว่าแตกต่างกันตามนัยส าคัญทางสถิติที่ 
.๐๑ จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้และส่วนด้านบรรยากาศและปฏิสัมพันธ์ ก็ยังพบว่าแตกต่างกัน
ตามนัยส าคัญทางสถิติที่ .๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
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สรุปองค์ความรู้แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธสังกัดเทศบาล
นครนครสวรรค์พบว่าบุคลากรเป็นผู้ปฏิบัติงานทั้งงานในหน้าที่และภารกิจที่ได้รับมอบหมายโดย
อาศัยกรอบการปฏิบัติงานตามหลักการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ เมื่อผ่านกรอบการปฏิบัติเรียบร้อย
แล้วจะเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์โดยขั้นตอนนี้จะเป็นการบริหารซึ่ง หมายถึงการตรวจรูปแบบ
วัตถุประสงค์ผลที่คาดว่าจะได้รับและประโยชน์ของการด าเนินงาน หากผลที่ได้รับผ่ านทุก
หลักเกณฑ์และคุ้มค่าต่อการปฏิบัติก็จะน าผลงานท่ีได้รับไปประยุกต์และพัฒนาให้ใช้งานได้จริงให้
เกิดผลจริงตรงกันข้ามหากผ่านขั้นตอนการวิเคราะห์งานแล้วผลที่ได้ไม่คุ้มค่ากับการปฏิบัติ
บุคลากรก็จะต้องน างานกลับมาปรับปรุง/แก้ไขเพื่อทบทวนหาข้อผิดพลาดโดยผ่านกรอบการ
ด าเนินงานท าเช่นนี้จนกว่าผลลัพธ์นั้นจะออกมามีประสิทธิภาพเอื้ออ านวยต่อการปฏิบัติงานจริง
อนึ่งหากบุคลากรใช้ความละเอียดอ่อนในการปฏิบัติงานอย่างมีสติผลงานที่ได้รับก็จะประสบ
ความส าเร็จมีประสิทธิภาพอย่างแน่นอนและยั่งยืนท้ังนี้ความมีประสิทธิภาพที่เกิดแก่ตัวบุคลากรก็
จะเป็นเสมือนตัวช้ีวัดที่ส่งผลให้การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธในสถานศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ 

ABSTRACT 
The purposes of this research were as follows :๑) to study the School  

Administration of Buddhist Way Schools under Nakhonsawan Municipality. ๒) to 
compare the School Administration of Buddhist Way Schools under Nakhonsawan 
Municipality classified by personal factors. ๓) to study problems, obstacles and 
development approach the School  Administration of Buddhist Way Schools 
under Nakhonsawan Municipality. Administrators and teachers responsible for 
Buddhist Way Schools projects under Nakhonsawan Municipality. The sample 
consisted of administrators and teachers the School Administration of Buddhist 
Way Schools under Nakhonsawan Municipality by ๘ schools. 

The sample size was ๑๙๒ persons. The sampling method used survey 
research. The data have been collected by questionnaires. Data were analyzed by 
Frequency, Percentage Mean and Standard Deviation. The tests of hypotheses had 
been done by t-test, F-test (One Way ANOVA) and Least Significant Difference : 
LSD. And summaried the problems, obstacles and suggestions by analyzing and 
synthesizing the data. 

The results showed that : The administrators and teachers had the opinions 
towards the School Administration of Buddhist Way Schools under Nakhonsawan 
Municipality overall in high level ( x = ๔.๐๙). When considering in each aspect it was 
found that in a high level for all aspect.  

The comparison of School Administration of Buddhist Way Schools 
under Nakhonsawan Municipality.Overall, no differences. When considering in 
each aspect it was no different. The hypotheses were rejected. When viewed as a 
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whole and divided into groups based on personal factors were gender, age, 
education qualification, position and work experience it found no significant 
difference in the statistical significance at .๐๕level. The hypotheses were rejected. 
Especially, the personal status ; age were physical, teaching and management it 
found significant difference in the statistical significance at .๐๑ level. The 
hypotheses were accepted. Education qualification : were physical, teaching and 
management it found significant difference in the statistical significance at .๐๑ 
level. The hypotheses were accepted. Position : were teaching, management and 
basic life activities it found significant difference in the statistical significance at .๐๑ 
level. The hypotheses were accepted. However, the atmosphere and the 
interaction it found significant difference in the statistical significance at .๐๕level. 
The hypotheses were accepted. 

The cognitive approach to development the School  Administration of 
Buddhist Way Schools under Nakhonsawan Municipality. There were found that the 
personal who perform the duties and tasks as assigned. Based on the framework principles 
of the School  Administration of Buddhist Way Schools. When the framework 
successfully.Going into the analysis process. This process can be manage, which 
means the object model to link the effect is expected to be received and 
benefits. The result has been through all the rules. Practical and cost effective it 
will bring the work that has been applied and develop practical and real results 
actually provide. Conversely, if the process of analyzing it. The result was not 
worth the practice. Personnel will have to be reviewed and revised to errors. 
Through the framework do this until the results are going to be effective. Facilitate 
the practical even if the personnel used in personnel used in performance 
sensitive. The work that has been achieved, it is certainly powerful and sustaining 
the effectiveness of people as a measure that would result the school 
administration of Buddhist Way Schools effectively. 

 
๑.ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

โรงเรียนถือว่ามีบทบาทส าคัญในการพัฒนาประเทศเพราะเป็นสถาบันท่ีให้การศึกษา
ความรู้และปลูกฝังค่านิยมทัศนคติความเช่ือต่างๆแก่เด็กนักเรียนและเยาวชนโดยครูมีภาระหน้าที่ใน
การสอนตามหลักสูตรของโรงเรียนหรือกระทรวงศึกษาธิการที่ก าหนดให้โดยเน้นทางด้านพุทธิศึกษา
เป็นการให้ความรู้ในเนื้อหาวิชาต่างๆ๘กลุ่มสาระการเรียนรู้คือภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมสุขศึกษาและพลศึกษาศิลปะการงานอาชีพและเทคโนโลยีและ
ภาษาต่างประเทศในอดีตอันยาวนานของการศึกษาไทยมีรากฐานจากการใช้พุทธธรรมมาอบรมสั่ง
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สอน กุลบุตรธิดาและผู้ใหญ่ทั้งหลายแต่อาจไม่เป็นระบบของการศึกษาบังคับอย่างในปัจจุบันแม้ใน
ปัจจุบันจะมีการศึกษาภาคบังคับแก่คนส่วนใหญ่แต่ก็มิได้น าเอาพุทธธรรมมาเป็นฐานของการศึกษา
แต่น าระบบและองค์ความรู้ตามโลกนิยมโดยมีฐานจากประเทศตะวันตกมาเป็นแกนในการจัด
การศึกษาท าให้พุทธธรรมเองเริ่มเหินห่างจากชีวิตของคนไทยยุคปัจจุบันมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งเป็นท่ีน่า
เสียดายในความล้ าค่าของพุทธธรรมจากการที่เป็นฐานของวัฒนธรรมไทยมาแต่อดีตด้วยคุณค่าอัน
อนันต์ขององค์ความรู้ในพุทธธรรมและระบบไตรสิกขาที่ชัดเจนในการศึกษาพัฒนาผู้เรียนทุกวัย
ประกอบกับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยได้พยายามพัฒนาคุณภาพการศึกษามาโดยตลอด
ในอดีตอันยาวนานของการศึกษาไทยมีรากฐานจากการใช้พุทธธรรมมาอบรมสั่งสอนกุลบุตรธิดาและ
ผู้ใหญ่ทั้งหลายแต่อาจไม่เป็นระบบของการศึกษาบังคับอย่างในปัจจุบันแม้ในปัจจุบันจะมีการศึกษา
ภาคบังคับแก่คนส่วนใหญ่แต่ก็มิได้น าเอาพุทธธรรมมาเป็นฐานของการศึกษาแต่น าระบบและองค์
ความรู้ตามโลกนิยมโดยมีฐานจากประเทศตะวันตกมาเป็นแกนในการจัดการศึกษาท าให้พุทธธรรม
เองเริ่มเหินห่างจากชีวิตของคนไทยยุคปัจจุบันมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งเป็นท่ีน่าเสียดายในความล้ าค่าของ
พุทธธรรมจากการที่เป็นฐานของวัฒนธรรมไทยมาแต่อดีตด้วยคุณค่าอันอนันต์ขององค์ความรู้ใน
พุทธธรรมและระบบไตรสิกขาที่ชัดเจนในการศึกษาพัฒนาผู้เรียนทุกวัยประกอบกับตลอดระยะเวลา
ที่ผ่านมาประเทศไทยได้พยายามพัฒนาคุณภาพการศึกษามาโดยตลอดกระทรวงศึกษาธิการจัด
ประชุมเรื่อง “หลักสูตรใหม่เด็กไทยพัฒนา” ณสถาบันราชภัฏสวนดุสิตเมื่อวันที่๒๕ธันวาคมพ.ศ.
๒๕๔๕ได้มีที่ประชุมปรึกษาหารือถึงโรงเรียนที่จัดการศึกษาเพื่อสนองตอบความสามารถท่ีแตกต่าง
กันของบุคคลเพื่อน าพาเด็กและเยาวชนไทยให้ก้าวหน้าทัน การเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างไร้
ขีดจ ากัดจึงได้มีแนวคิดจัดตั้งโครงการโรงเรียนวิถีพุทธข้ึนเพื่อเป็นแบบอย่างส าหรับโรงเรียนอ่ืนที่
สนใจเข้ารวมโครงการ๒๓ 

โรงเรียนวิถีพุทธจึงถือเป็นหนึ่งในโรงเรียนรูปแบบใหม่ที่จะช่วยผลักดันให้เด็กเยาวชน
ไทยสามารถพัฒนาตามศักยภาพเป็นคนดีคนเก่งของสังคมและสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข
กระทรวงศึกษาธิการจึงได้น าความเห็นของที่ประชุมมาหารือต่ออีกหลายครั้งดร.สิริกรมณีรินทร์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะได้ไปกราบขอค าแนะน าเรื่องการจัดโรงเรียนวิถี
พุทธจากพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) วัดญาณเวศกวันเมื่อวันที่๑๔กุมภาพันธ์พ.ศ.๒๕๔๖
นอกจากนั้นยังมีข้าราชการระดับสูงได้ไปกราบขอค าแนะน าในเรื่องเดียวกันนี้จากพระเทพโสภณ 
(ประยูรธมฺมจิตฺโต) อธิการบดีมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยรวมทั้งนิมนต์ท่านมาให้ข้อคิดใน
การประชุมระดมความคิดครั้งแรกในวันท่ี๒๕-๒๗กุมภาพันธ์พ.ศ.๒๕๔๖เป็นการประชุมหารือเรื่อง
โรงเรียนวิถีพุทธเป็นครั้งแรกมีพระภิกษุและฆราวาสผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมประชุมประมาณ๓๐รูป/คน
ได้ข้อสรุปเบื้องต้นเกี่ยวกับหลักส าคัญของการจัดโรงเรียนวิถีพุทธและในวันที่ ๑-๔เมษายนพ.ศ.
๒๕๔๖เป็นการประชุมหารือครั้งที๒่ มีพระภิกษุและฆราวาสร่วมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมก าหนดแนว
การด าเนินการต่อจากหลักการที่ได้ข้อสรุปไว้แล้วประมาณ๕๐รูป/คนจากการประชุมใหญ่๒ครั้งท า

                                           
 ๒๓คณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ, ความสามารถในการแข่งขันทางการศึกษาของประเทศ.๒๕๔๔.  (อัด
ส าเนา) 



-๑๘๙- 
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลยัสงฆ์นครสวรรค์  ปีที่ ๓ ฉบับที่  ๒ พฤษภาคม-มิถุนายน  ๒๕๕๘ 

 

ให้ได้ข้อสรุปโรงเรียนวิถีพุทธในเรื่องส าคัญคือกรอบความคิดแบบโรงเรียนวิถีพุทธและแนวทางการ
ด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธกระทรวงศึกษาธิการจึงมีแนวคิดที่จะส่งเสริมให้สถานศึกษาน าระบบของ
พุทธธรรมมาประยุกต์จัดกับระบบการเรียนการสอนในสถานศึกษาปัจจุบันท้ังนี้เพื่อพัฒนาเยาวชน
ไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติก าหนดให้นักเรียนเป็นคนดีเก่ง
มีความสุขอย่างแท้จริง๒๔ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีความสอดคลองกับเป้าหมายโดยแท้ของพุทธธรรมอยู่แล้ว
ให้มีความชัดเจนข้ึนโดยผ่านการด าเนินงานของโรงเรียนวิถีพุทธอันจะเป็นตัวอย่างที่จะขยายผลสู่
การพัฒนาในโรงเรียนอื่นๆในวงกว้างต่อไป 

วิถี ชีวิตและวัฒนธรรมของชาวไทยได้ รับการกล่อมเกลาจากค าสอนของ
พระพุทธศาสนาตั้งแต่ยุคแรกของประวัติศาสตร์ชาติไทยจนกล่าวได้ว่าวิถีพุทธคือวิถีวัฒนธรรมของ
ชาวไทยส่วนใหญ่จนมีความเป็นเอกลักษณ์ที่ทั่วโลกตระหนักและให้การยอมรับ๒๕พุทธธรรมหรือ
พุทธศาสตร์เป็นองค์ความรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้ศึกษาเข้าใจธรรมชาติของโลกและชีวิตที่แท้จริงและฝึกฝน
ให้ผู้ศึกษาสามารถด าเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตั้งแต่ระดับการด าเนินชีวิตประจ าวัน
ของคนทั่วไปคือการกินอยู่ดูฟังจนถึงระดับการด าเนินชีวิตของนักบวชผู้มุ่งมีชีวิตที่บริสุทธิ์ในทุก
ระดับยังผลผู้ศึกษาเองมีความสุขช่วยให้สังคมมีความสุข๒๖พุทธธรรมมีกรอบการพัฒนาหลักเป็น
ระบบการศึกษา๓ประการเรียกว่าไตรสิกขาคืออธิศีลสิขาอธิจิตสิกขาและอธิปัญญาสิขาท่ีเรียกสั้นๆ
ว่าศีลสมาธิปัญญาเป็นการฝึกหัดอบรมเพื่อพัฒนากายความประพฤติจิตใจและปัญญาไตรสิกขานี้
เป็นการศึกษาที่ครอบคลุมการด าเนินชีวิตทุกด้านและทุกวัยอีกมีความง่ายยากตั้งแต่เรื่องเบื้องต้นทั้ง
ของเด็กและผู้ใหญ่จนถึงเรื่องที่ละเอียดซับซ้อนที่อยากจะหาองค์ความรู้อื่นใดมาเทียบได้ 

ในฐานะที่ผู้ศึกษาเป็นครูได้ท ากิจกรรมกับโรงเรียนวิถีพุทธสังกัดเทศบาลนคร
นครสวรรค์พบว่าครูมีความรู้ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้หลักธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธศาสนา
ในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนวิถีพุทธเป็นอย่างดีแต่เพื่อให้เกิดการด าเนินการเป็นมาตรฐาน
และเกิดแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice )มากขึ้นจึงจ าเป็นที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจาก
ผู้บริหารและครูผู้สอนทั้งในเรื่องความรู้เจตคติที่ดีและความพร้อมที่จะด าเนินงานตามวิถีพุทธซึ่งแนว
ทางการด าเนินงานควรอยู่บนพ้ืนฐานกรอบความคิดรูปแบบโรงเรียนวิถีพุทธตามหลักไตรสิกขาอัน
ได้แก่ศีลสมาธิและปัญญาด้วยเหตุนี้เองผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเพื่อน าผลที่ได้อันเกี่ยวกับ
การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธไปเป็นแนวทางในการด าเนินงานตามแนววิถีพุทธได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนในโรงเรียนและสังคมต่อไปรวมทั้งเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานที่

                                           
 ๒๔กระทรวงศึกษาธิการ,  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.๒๕๔๒,(กรุงเทพมหานคร:โรง
พิมพ์คุรุสภา,๒๕๔๒),หน้า ๔๗. 
 ๒๕กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ, (กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์องค์การ
รับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.), ๒๕๔๖),หน้า ๒๗. 
 ๒๖พระธรรมปิฏก  (ป.อ.ปยุตฺโต),  สู่การศึกษาแนวทางพุทธ, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์องค์การรับ
สินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.), ๒๕๔๖), หน้า ๖. 



-๑๙๐- 
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลยัสงฆ์นครสวรรค์  ปีที่ ๓ ฉบับที่  ๒ พฤษภาคม-มิถุนายน  ๒๕๕๘ 

 

เป็นเลิศ( Best Practice ) ของการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธเพื่อให้สถานศึกษาได้น าไปปรับใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการบริหารงานต่อไป 
 
๒.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

๒.๑ เพือ่ศึกษาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ 
๒.๒ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธสังกัดเทศบาลนคร

นครสวรรค์ โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
๒.๓ เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคและแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียน

วิถีพุทธสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ 
 
๓.วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิจัยผสมผสานวิธี (Mixed Research) มีการใช้วิธีวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative research) วิธีการเชิงส ารวจ (Survey research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) เพื่อให้การวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการโรงเรียนวิธีพุทธสังกัดเทศบาลนคร
นครสวรรค์มีสาระครอบคลุมครบถ้วน เหมาะส าหรับน าไปพัฒนาต่อไป โดยผู้วิจัยได้ศึกษาจาก
เอกสารและงานวิจัยวิจัย มีขั้นตอนดังนี ้

ประชากรที่ใช้วิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบ โครงการโรงเรียนวิถี
พุทธสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ จ านวน ๘ โรงเรียนประชากรจ านวน ๓๗๑ คน  ในปีการศึกษา 
๒๕๕๗ 

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้เป็นผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถี
พุทธสั งกัด เทศบาลนครนครสวรรค์ จ านวน๑๙๒ คน โดยใช้ตารางก าหนดขนาดของ 
R.V.Krejcie&D.W.Morgan๒๗ใ ช้วิ ธีการ เลือกตั วอย่ างโดยการสุ่ มแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เพื่อใช้เก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยโดยแบ่งออกเป็น๓ตอนดังน้ี 

ตอนที่๑เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่เพศ  
อายุ  ระดับการศึกษาต าแหน่งและประสบการณ์ท างานซึ่งมีลักษณะเป็นแบบตรวจรายการ (Check 
List) 

ตอนที่ ๒  เป็นแบบสอบถามความคิดเห็น การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ
สังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ โดยใช้แบบสอบถามชนิด 

การตรวจสอบความเที่ยงตรงและความน่าเช่ือถือผู้ศึกษาได้แจกแบบสอบถาม
ให้แก่ พนักงานครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนเทศบาล ในเขตอ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งมี

                                           
๒๗Krejcie.Robert V. & Morgan.Daryle W. Determining Sample Size for Research  

Activities , (Educational and, Psychological Measurement. ๓๐(๓) ๑๙๗๐). P ๖๐๘. 



-๑๙๑- 
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลยัสงฆ์นครสวรรค์  ปีที่ ๓ ฉบับที่  ๒ พฤษภาคม-มิถุนายน  ๒๕๕๘ 

 

คุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่จะท าการศึกษาจ านวน๓๐คนเพื่อทดสอบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามเข้าใจค าถามในแบบสอบถามอย่างชัดเจนหรือไม่เมื่อมีข้อบกพร่องก็จะได้ท าการ
แก้ไขให้ถูกต้องแล้วจึงน าแบบสอบถามแจกให้กับกลุ่มตัวอย่างที่จะท าการศึกษาดังที่ได้ก าหนดไว้
แล้วในส่วนของกลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษา 

ตอนที่๓เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธสังกัดเทศบาล
นครนครสวรรค์ ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open ended Questionnaire) 

เพื่อพิจารณาทั้งในด้านเนื้อหาสาระและโครงสร้างของค าถามตลอดจนภาษาที่ใช้
และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและ
วัตถุประสงค์(Item – Objective Congruence Index: IOC) โดยได้ค่า IOC ตั้งแต่๐.๕ขึ้นไปทุกข้อ 
 หาความเช่ือมั่นของเครื่องมือ (Reliability) โดยน าแบบสอบถามที่แก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try-
out) ที่ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จ านวน ๓๐ คน เพื่อหาความเช่ือมั่นด้วยวิธีการหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟ่า(Alpha coefficient) ของครอนบาค (Cronbach )๒๘ ได้ระดับความเช่ือมั่น .
๘๘๑ 

การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์วิเคราะห์โดยการทดสอบค่าที (t – 
Test)และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F-test / One Way ANOVA) ในกรณีตัวแปรต้น
ตั้งแต่สามตัวขึ้นไป 
๔.สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ศึกษาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธสังกัดเทศบาล
นครนครสวรรค์มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธสังกัดเทศบาลนคร
นครสวรรค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ 
โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลเพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคและแนวทางการพัฒนาการบริหาร
จัดการโรงเรียนวิถีพุทธสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ โดยเลือกผู้อ านวยการ และครูผู้รับผิดชอบ 
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ของโรงเรียนวิถีพุทธสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์  จ านวน  ๘  โรงเรียน
จ านวน  ๓๗๑คนใช้ระเบียบวิจัยผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) มีการใช้วิธีวิจัยเชิง
ปริมาณรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน ๑๙๒ คน ซึ่งได้
จากการแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และน ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อ
การวิจัยทางสังคมศาสตร์ เพื่อให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับข้อมูล ที่ได้รวบรวมมา สถิติที่ใช้
วิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เปรียบเทียบโดยการ
ทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบค่าที (t-test ) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One 
way ANOVA ) เมื่อพบว่ามีความแตกต่างกันจึงท าการเปรียบเทียบรายคู่โดยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อย

                                           
๒๘Cronbach, Lee J. Essentials of psychological testing (๔th ed.). New York: Harper 

& Row, ๑๙๗๑.:P. ๑๖๐. 
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ที่สุด (Least Significant Difference : LSD )และใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการสัมภาษณ์  และสรุปข้อมูลแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 ผลการวิจัย พบว่าผู้บริหารและครูมีความคิดเห็นต่อความคิดเห็นของผู้บริหารและ
ครูต่อการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก (  = ๔.๐๙) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ 

ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธสังกัดเทศบาลนคร
นครสวรรค์ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านก็พบว่าไม่แตกต่างกัน จึง
ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยเมื่อมองในภาพรวม และแบ่งเป็นกลุ่มตามปัจจัยส่วนบุคคล คือเพศ,อายุ
,วุฒิการศึกษา,ต าแหน่ง และประสบการณ์ท างาน ก็พบว่าไม่แตกต่างกันตามนัยส าคัญทางสถิติที่ .
๐๕ จึงปฏิเสธสมมติฐานและยังพบว่าแตกต่างกัน ยอมรับสมมติฐานการวิจัย เฉพาะสถานภาพ
ส่วนบุคคล ดังนี้ อายุ คือ ด้านกายภาพ  ด้านการเรียนการสอน  และด้านการบริหารจัดการ ก็
พบว่าแตกต่างกันตามนัยส าคัญทางสถิติที่ .๐๑ จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ และวุฒิการศึกษา คือ 
ด้านกายภาพ  ด้านการเรียนการสอน  และด้านการบริหารจัดการก็พบว่าแตกต่างกันตาม
นัยส าคัญทางสถิติที่ .๐๑ จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้และต าแหน่งคือ ด้านการเรียนการสอน  
ด้านการบริหารจัดการ และด้านกิจกรรมพื้นฐานชีวิต ก็พบว่าแตกต่างกันตามนัยส าคัญทางสถิติที่ 
.๐๑ จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้และส่วนด้านบรรยากาศและปฏิสัมพันธ์ ก็ยังพบว่าแตกต่างกัน
ตามนัยส าคัญทางสถิติที่ .๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

สรุปองค์ความรู้แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธสังกัดเทศบาล
นครนครสวรรค์พบว่าบุคลากรเป็นผู้ปฏิบัติงานทั้งงานในหน้าที่และภารกิจที่ได้รับมอบหมายโดย
อาศัยกรอบการปฏิบัติงานตามหลักการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ เมื่อผ่านกรอบการปฏิบัติเรียบร้อย
แล้วจะเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์โดยขั้นตอนนี้จะเป็นการบริหารซึ่ง หมายถึงการตรวจรูปแบบ
วัตถุประสงค์ผลที่คาดว่าจะได้รับและประโยชน์ของการด าเนินงาน หากผลที่ได้รับผ่ านทุก
หลักเกณฑ์และคุ้มค่าต่อการปฏิบัติก็จะน าผลงานท่ีได้รับไปประยุกต์และพัฒนาให้ใช้งานได้จริงให้
เกิดผลจริงตรงกันข้ามหากผ่านขั้นตอนการวิเคราะห์งานแล้วผลที่ได้ไม่คุ้มค่ากับการปฏิบัติ
บุคลากรก็จะต้องน างานกลับมาปรับปรุง/แก้ไขเพื่อทบทวนหาข้อผิดพลาดโดยผ่านกรอบการ
ด าเนินงานท าเช่นนี้จนกว่าผลลัพธ์นั้นจะออกมามีประสิทธิภาพเอื้ออ านวยต่อการปฏิบัติงานจริง
อนึ่งหากบุคลากรใช้ความละเอียดอ่อนในการปฏิบัติงานอย่างมีสติผลงานที่ได้รับก็จะประสบ
ความส าเร็จมีประสิทธิภาพอย่างแน่นอนและยั่งยืนท้ังนี้ความมีประสิทธิภาพที่เกิดแก่ตัวบุคลากรก็
จะเป็นเสมือนตัวช้ีวัดที่ส่งผลให้การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธในสถานศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 

๕.ข้อเสนอแนะ 
ในการวิจัยเรื่องการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์

ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี ้
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๑) ผู้บริหารรวมทั้งครูผู้สอนควรจริงจังและเข้มงวดต่อคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียนให้มากขึ้นการมีจิตสาธารณะการเรียนการสอนควรให้ความส าคัญกับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและพฤติกรรมนักเรียนควบคู่กันไปโดยเน้นผู้เรียนเป็นหลักส าคัญ 

๒) ควรน าหลักวิถีพุทธมาเป็นแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาผู้เรยีนทั้งด้านความรู้
และความประพฤติพร้อมบูรณาการหลักสูตรการเรียนการสอนให้เข้ากับหลักพุทธธรรม 

๓) ผู้บริหารควรเพิ่มมาตรการส่งเสริมการเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธและแนว
ทางการปฏิบัติงานด้านหลักการเป็นอยู่อย่างพอเพียงท้ังการจัดการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขาอย่าง
จริงจัง 

๔) จัดให้ครูทุกกลุ่มสาระเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับพุทธศาสนามีความรู้ความ
เข้าใจมีความประพฤติเป็นแบบอย่างของพุทธศาสนิกชนท่ีดี 

๕) โรงเรียนควรจะก าหนดนโยบายเรื่องการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธไว้ใน
แผนปฏิบัติงานของโรงเรียน 

๖) กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธควรกระท าอย่างต่อเนื่องมีการนิเทศติดตามและ
ประเมินผลเป็นระยะๆ 

๗) ควรปรับปรุงกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธให้สอดคล้องกับวิถีประจ าวันของ
บุคลากรภายในโรงเรียนให้มากและเข้มแข็งที่สุด 

๘)โรงเรียนควรจัดกิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตส านึกด้านคุณธรรมให้กับครูและ
นักเรียนให้มากขึ้น 

๙) จัดให้ครูทุกกลุ่มสาระเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับพุทธศาสนามีความรู้ความ
เข้าใจมีความประพฤติเป็นแบบอย่างของพุทธศาสนิกชนท่ีดี 

๑๐)มีการประสานชุมชนและภาคีเครือข่ายให้มีบทบาทต่อโรงเรียนมากขึ้น 
๑๑) จัดท าแผนบริหารที่ชัดเจนสามารถน ามาปฏิบัติได้ตามแนววิถีพุทธ 
๕) เนื่องจากการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธเป็นสิ่งที่มีความส าคัญและจ าเป็นที่

โรงเรียนจะต้องให้การสนับสนุนให้นักเรียนได้รู้จักการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ ดังนั้นผู้รับผิดชอบหรือมี
ส่วนเกี่ยวข้องด้านการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ ควรให้ความส าคัญในการท าวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อน า
ข้อมูลไปวางแผนในการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธในปีต่อๆ ไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรศึกษาวิจัยแนวการ
บริหารโรงเรียนวิถีพุทธแนวใหม่ เพิ่มเติมจากการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธจากที่เคยจัดแบบเดิม 
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การประยุกต์ใชห้ลักพรหมวิหาร ๔ ในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา 
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต ๒ 

AN APPLICATION OF FOUR BRAHMAVIHARAS IN PERSONNEL ADMINISTRATION  
OF EDUCATIONAL ADMINISTRATORS UNDER NAKHONSAWAN PRIMARY  

EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 2 
 

     นางสาวปาริชาติ ประมลูทรัพย ์
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยเรื่อง การประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร ๔ ในการบริหารงานบุคคลของ

ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต ๒ มี
วัตถุประสงค์ ดังนี้ (๑) เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร ๔ ในการบริหารงานบุคคลของ
ผู้บริหารสถานศึกษา (๒) เพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักพรหม
วิหาร ๔ ในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา โดยจ าแนกตามสถานภาพสว่นบุคคล(๓) 
เพื่อหาความสัมพันธ์ของตัวแปรย่อยในหลักพรหมวิหาร ๔ กับภาพรวมของการประยุกต์ใช้หลัก
พรหมวิหาร ๔ ในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา และ (๔) เพื่อเสนอแนวทางใน
การพัฒนาการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร ๔ ในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา ใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต ๒  

ด าเนินการวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม (Mixed Methods Research) 
กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้การวิจัยเชิงปริมาณเป็นข้าราชการครูของโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต ๒ ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ จ านวน 
๓๐๘ คน ได้มาจากการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างใช้โดยสูตรของทาโร่ ยามาเน่ และใช้วิธีการการ
สุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจับสลากสุ่มเลือกโรงเรียนที่จะน ามาเป็น
กลุ่มตัวอย่างให้ได้ขนาดตัวอย่างครบ ๓๐๘ คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นผู้บริหาร
สถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต ๒ 
ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง(Purposive Sampling) จ านวน ๗ ท่าน  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (questionnaire) และแบบสัมภาษณ์
(interview) โดยมีค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) เท่ากับ ๐.๘๘๑ 

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)  
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ส าหรับข้อมูลที่ไดจาการสัมภาษณ์น ามาวิเคราะห์เนื้อหา โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis Technique) ประกอบบริบทและประมวลผลเข้าด้วยกัน และสรุป
แนวทางในการพัฒนาการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร ๔ ในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร
สถานศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ผลการวิจัยพบว่า 
๑. ข้าราชการครูมีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร ๔ ในการ

บริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านมุทิตา ด้านกรุณา ด้านเมตตาและด้านอุเบกขา  

๒. ข้าราชการครูที่มีสถานภาพส่วนบุคคลต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้
หลักพรหมวิหาร ๔ ในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา ท้ังโดยรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกัน อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .๐๕ จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

๓. ตัวแปรย่อยในหลักพรหมวิหาร ๔ ทุกตัว คือ ความเมตตา ความกรุณา ความ
มุทิตาและความอุเบกขา มีความสัมพันธ์สูงกับภาพรวมของการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร ๔ ใน
การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .๐๑ จึงยอมรับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 

๔. แนวทางในการพัฒนาการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร ๔ ในการบริหารงาน
บุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านเมตตาผู้บริหารควรสร้างความสุขให้เกิดขึ้นภายใน
สถานศึกษา โดยบริหารงานตามกฎระเบียบ ข้อบังคับและแบบแผนของทางราชการค านึงถึง
ประโยชน์ของผู้เรียนและสถานศึกษาเป็นส าคัญ,ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหาร,เป็น
แบบอย่างท่ีดีในทุกเรื่อง,สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ด้านกรุณาผู้บริหารควรให้ความช่วยเหลือ
บุคลากรในทุกเรื่อง, มีการสร้างขวัญและก าลงัใจ, มีแผนพัฒนาบุคลากรด้านมุทิตาผู้บริหารควรยก
ย่องชมเชยผู้ที่ท าความดี, แสดงความยินดีกับบุคลากรที่ประสบความส าเร็จ, พัฒนาความรู้
บุคลากรอย่างเสมอภาค ด้านอุเบกขาผู้บริหารควรประเมินความดีความชอบอย่างยุติธรรม, 
ปฏิบัติงานในรูปของคณะกรรมการ, มีสวัสดิการให้บุคลากรตามความเหมาะสม, ตัดสินปัญหา
อย่างเป็นธรรม ปราศจากอคติ 

ABSTRACT 
 The research entitled: “An Application Of Four Brahmaviharas In 
PersonnelAdministration Of Educational Administrators Under Nakhonsawan Primary 
Educational Service Area Office ๒” The objectives of this research were as follows: 
๑) to study An Application Of four Brahmaviharas In Personnel Administration Of 
Educational Administrators ๒) to compare the opinion about An Application Of Four 
Brahmaviharas In PersonnelAdministration Of Educational Administrators classified by 
personal factors ๓) to studythe relationship of the sub-variables An Application Of 
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Four Brahmaviharas with an overviewofAn Application Of Four Brahmaviharas In 
Personnel Administration Of Educational Administrators and ๔) to provide 
guidelines for the development of An Application Of Four Brahmaviharas In 
Personnel Administration Of Educational Administrators Under Nakhonsawan 
Primary Educational Service Area Office ๒. 
 The research used Mixed Methods Research. The sample used 
quantitative research were teachers Under Nakhonsawan Primary Educational 
Service Area Office ๒, in 2556 B.E. by the number of ๓๐๘ bodies. Derived from 
determining the sample size by using Taro Yamane and Simple Random Sampling.By 
lottery randomly selectedschools to bring the sample to the full sample size of 
308 bodies. The sample used qualitative research wereEducational Administrators 
UnderNakhonsawan Primary Educational Service Area Office 2 used Purposive 
Sampling by the number of 7 bodies. 
 The tools used in this research were questionnaire and interview with 
an equal level of reliability at 0.881. 
 The statistics used in data analysis were Frequencies, Percentage, 
Mean, Standard Deviation, t-test, F-test (One way ANOVA) and Least Significant 
Difference (LSD) and find Spearman rank-order Correlation Coefficient. 
 The results showed that 
 1) Teachers’ opinions towards An Application Of Four Brahmaviharas In 
PersonnelAdministration Of Educational Administrators as a whole in high level. The 
mean average of descending order wereMudita, Karuna, Metta and Upekkha. 
 2) Teachers with different personal status had an opinion towards An 
ApplicationOf Four Brahmaviharas In Personnel Administration Of Educational 
Administrators overalland each aspect were not difference statistically significant level 
at .๐๕ . The hypotheses were rejected. 
 3) Sub-variables in Four Brahmaviharas: Metta, Karuna, Mudita and 
Upekkha were highly correlated with the overall and Application Of Four 
Brahmaviharas In Personnel Administration Of Educational Administrators 
statistically significant level at .01. The hypotheses were rejected. 
 4) The development to Application Of Four Brahmaviharas In Personnel 
Administration Of Educational Administrators ; Metta: should be managed according 
to the rules and regulations of the government scheme. Taking into account the 
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interests of the students and school were important. Personnel involved in the 
administration, set a good example in all things, create harmony in company. 
Karuna: should assist personnel in all matters, create the morale, there are plans to 
develop the personnel.Mudita: should praise the good person, congratulations on 
a successful personnel.Develop knowledge equally personnel. Upekkha: should 
assess the merit equally.Performance in term of the committee. There are 
benefits to the appropriate personnel. Fairly decide the issue without bias. 
 
๑.ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรให้เจริญก้าวหน้าและบรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้นั้น 
ย่อมต้องอาศัยปัจจัยที่ส าคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร นั่นก็คือ 
ผู้บังคับบัญชา หรือผู้บริหารในองค์กร ซึ่งความสามารถและลักษณะของผู้น านั้นมีส่วนสัมพันธ์
ใกล้ชิดกับปริมาณ คุณภาพ และคุณค่าขององค์กร สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานได้เป็นอย่างดี ซึ่งพฤติกรรมของผู้น านั้นจะเป็นเหตุปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในการท างาน ความรักความสามัคคี  และความพึงพอใจในการท างานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ถ้าองค์กรใดไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนถ้าผู้น าหรือผู้บริหารไม่มี
หลักธรรมในการครองใจคน ไม่มีมนุษยสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชาแล้วนั้นย่อมส่งผลต่อสภาพ
จิตใจของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ท าให้ขาดขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน การด าเนินงานของ
องค์กรก็จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว ้
 ในการบริหารจัดการของสถานศึกษานั้นผู้บริหารสถานศึกษาถือว่าเป็นบุคคลส าคัญ
ที่จะ ช้ีวัดความส าเร็จและความล้มเหลวของสถานศึกษา เพราะการบริหารจะมีประสิทธิภาพ
เพียงใด ขึ้นอยู่ความรู้ความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษา และดุลยพินิจในการเลือกใช้บุคลากร
ให้เหมาะสมกับงาน แต่นั่นไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะบางครั้งการบริหารงานระหว่างผู้บริหารกับคณะ
ครูก็ไม่ราบรื่นนัก อาจต้องเผชิญกับการต่อต้านทั้งที่รุนแรงและไม่รุนแรง อาจจะแสดงออกใน
รูปการขอย้ายสถานศึกษาเนื่องจากไม่พอใจในการบริหารงานของผู้บริหาร หรือไม่ได้รับความ
ร่วมมือจากครูในการพัฒนางานท าให้ผลงานทางวิชาการไม่เป็นที่ยอมรับของประชาชน หรือการ
รวมตัวกันเพื่อประทวงขับไล่ผู้บริหาร เป็นต้น ดังนั้นสิ่งส าคัญที่ผู้บริหารควรจะระลึกไว้เสมอคือ
การใช้ความอดทนในการแก้ปัญหา ผู้บริหารที่ดีต้องบริหารได้ทั้งงานและน้ าใจของเพื่อนร่วมงาน 
การใช้อ านาจหรือพระเดชในการท างานเพียงอย่างเดียวคงจะไม่เพียงพอ ควรใช้พระคุณให้
มากกว่าพระเดช หรือใช้อ านาจบารมีให้มากกว่าอ านาจทางกฎหมาย ใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนา
มาเป็นแนวทางในการบริหารเพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหารสถานศึกษาและครู 
วิธีนี้จะสร้างความรัก ความศรัทธา ความเช่ือถือและเช่ือมั่นให้เกิดขึ้นในตัวผู้บริหาร และเป็น
แรงจูงใจให้เกิดความสามัคคีร่วมมือกันปฏิบัติงานเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน 
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 หลักธรรมทางพุทธศาสนา ซึ่งถือว่าเป็นหลักธรรมในการครองใจคน เป็นหลักธรรม
ประจ าใจอันประเสริฐของผู้เป็นใหญ่ที่ควรปฏิบัติต่อผู้น้อย และเป็นหลักธรรมที่นักปกครองต้องมี
ไว้ประจ าใจและประพฤติปฏิบัติตาม นั่นคือ หลักพรหมวิหาร ๔ ประกอบด้วย เมตตา กรุณา 
มุทิตา และอุเบกขา ดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ในโทณพราหมณสูตร พรมณวรรค ปัญจกนิบาต 
อังคุตตรนิกาย ว่า “เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ผู้เจริญพรหมวิหาร ๔ ประการนี้ ได้ชื่อว่า เป็นผู้
เสมอด้วยพรหม”๒๙ การที่ผู้บริหารมีพฤติกรรมโดยเมตตาอยากให้ผู้อื่นมีความสุข มีกรุณาอยากให้
ผู้อื่นพ้นทุกข์เมื่อได้รับความทุกข์ร้อน มีมุทิตารู้สึกช่ืนบานใจในเวลาที่ผู้อื่นได้รับความดี และมี
อุเบกขา รู้จักวางเฉย ไม่เสียใจ ไม่ดีใจ ไม่ตัดสินใจเอนเอียง เพราะอ านาจอคติผิดๆ ถือว่าเป็นการ
ปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาท่ีดี  
 ผู้บริหารที่ใช้หลักพรหมวิหาร ๔ เป็นแนวทางในการบริหารงาน ย่อมเป็นศูนย์รวม
จิตใจ รวมงาน เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ และสามารถจัดการกับปัญหาต่างๆ ได้เป็น
อย่างดี ท าให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานตามมา กล่าวได้ว่าผู้บริหารสถานศึกษาที่มีทั้ง
ความรู้ ความสามารถ และหลักธรรมในการครองใจคน ย่อมเป็นผู้บริหารที่สมบรูณ์แบบ ส่งผลให้
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการดียิ่งขึ้น ช่วยท าให้คุณภาพการศึกษาไทยได้มาตรฐานมาก
ยิ่งข้ึนในทางกลับกันถา้ผู้บริหารสถานศึกษาขาดหลักธรรมข้อน้ี ยอมเกิดความล าเอียงไดงาย ความ
ล าเอียงเป็นปญหาอุปสรรคอยางแรงทั้งในการบริหารตน บริหารคน และบริหารงาน อีกทั้งยัง
ท าลายกระบวนการยุติธรรมที่ทุกคนตองการ จึงเปนสาเหตุใหเกิดความขัดแยง ผลกระทบของป
ญหานี้  นอกจากจะท าใหกระบวนการบริหารงานต่างๆ ภายในโรงเรียนไมเขมแข็ง และท าลาย
ขวัญก าลังใจของครูในโรงเรียนแลว ยังสงผลกระทบไปถึงการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน 
อันจะท าให้คุณภาพดานการเรียนการสอนของโรงเรียนไมไดมาตรฐานอีกดวย 
 จากความส าคัญของการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา และคุณประโยชน์จาก
การใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา คือ หลักพรหมวิหาร ๔ ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
ผู้บริหารสถานศึกษากับครูแล้วนั้น ผู้วิจัยในฐานะเป็นครูในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์เขต ๒ และก าลังศึกษาปริญญาโทหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จึงสนใจอย่างยิ่งที่จะศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้
หลักพรหมวิหาร ๔ ในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต ๒ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับปฏิบัติตนตามหลักพรหม
วิหาร ๔ ของผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตัวผู้วิจัยและส านักงานเขตฯ ในการ
ก าหนดนโยบาย วางแผน และแนวทางในการพัฒนา ส่งเสริมเกี่ยวกับการใช้หลักธรรมทาง

                                           
๒๙กรมการศาสนา อ้างใน วิเชียร บุญกล้า, “การศึกษาการใช้หลักพรหมวิหาร ๔ ของผู้บริหาร

สถานศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต ๓”, วิทยานิพนธ์
ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, ๒๕๕๐). 
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พระพุทธศาสนา คือ หลักพรหมวิหาร ๔ ในการบริหารงานบุคคลให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาใน
สังกัดอีกด้วย 
 
๒.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ๒.๑เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร ๔ ในการบริหารงานบุคคลของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต ๒ 
 ๒.๒  เพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร ๔ 
ในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์เขต ๒ โดยจ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล 
 ๒.๓  เพื่อหาความสัมพันธ์ของตัวแปรย่อยในหลักพรหมวิหาร ๔ กับภาพรวมของ
การประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร ๔ ในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต ๒  
 ๒.๔  เพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนาการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร ๔ ในการ
บริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์เขต ๒ 
 
๓.วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจับในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม (Mixed Methods Research) 
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต ๒ ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ จ านวน ๓๐๘ คน ใช้วิธีการการ
สุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจับสลากสุ่มเลือกโรงเรียนที่จะน ามาเป็น
กลุ่มตัวอย่างให้ได้ขนาดตัวอย่างครบ ๓๐๘ คน และผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหาร
สถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต ๒ 
จ านวน ๗ ท่าน ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง(Purposive Sampling) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ การหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที (t-test) 
ในกรณีตัวแปรต้นสองตัว การทดสอบเอฟ (F-test) โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One way ANOVA) ในกรณีตัวแปรต้นตั้งแต่สามตัวขึ้นไป และเมื่อพบว่ามีความแตกต่างจึงท า
การเปรียบเทียบรายคู่โดยมีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference : LSD) 
และหาความสัมพันธ์โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ตามวิธีของ สเปียร์แมน (Spearman rank-
order Correlation Coefficient)ส าหรับข้อมูลที่ไดจาการสัมภาษณ์น ามาวิเคราะห์เนื้อหา โดยใช้
เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis Technique) ประกอบบริบทและประมวลผล
เข้าด้วยกัน  
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๔. สรุปผลการวิจัย 
 ๔.๑  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวิจัย พบว่า ข้าราชการครูผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 
๒๕๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๕ และเพศชาย จ านวน ๕๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๕ เมื่อพิจารณา
ถึงอายุพบว่าเป็นผู้ที่มีอายุระหว่าง ๔๑-๕๐ ปี มากที่สุด เป็นจ านวน ๑๐๑ คน คิดเป็นร้อยละ 
๓๒.๘ รองลงมาเป็นอายุระหว่าง ๓๑-๔๐ ปี จ านวน ๙๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๘ อายุระหว่าง 
๒๑-๓๐ ปี จ านวน ๘๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๖ และอายุระหว่าง ๕๑-๖๐ ปี น้อยที่สุด จ านวน 
๓๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๙.๗เมื่อพิจารณาระดับการศึกษาพบว่าระดับปริญญาตรีมากที่สุด จ านวน 
๒๖๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๔ รองลงมาเป็นปริญญาโท จ านวน ๔๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๖ 
และไม่มีระดับการศึกษาปริญญาเอก เมื่อพิจารณาประสบการณ์การท างานพบว่าระหว่าง ๑๑-๒๐ 
ปี มากที่สุด เป็นจ านวน ๑๓๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๘ รองลงมาเป็นต่ ากว่า ๑๐ ปี จ านวน 
๑๒๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๙ ระหว่าง ๒๑-๓๐ ปี จ านวน ๓๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๑ และ 
๓๑ ปีขึ้นไป น้อยท่ีสุด จ านวน ๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๒ 
 ๔.๒  ระดับความคิดเห็นของข้าราชการครูต่อการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร ๔ ใน
การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา 
 ผลการวิจัย พบว่า ข้าราชการครูมีความคิดเห็นต่อการประยกุต์ใช้หลักพรหมวิหาร ๔
ในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านั กงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์เขต ๒ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =๔.๘๑) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกด้าน รายละเอียดดังต่อไปนี้  
 ด้านเมตตา พบว่า ข้าราชการครูมีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 
๔ในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์เขต ๒ ด้านเมตตา โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =๔.๘๐) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าระดับมากที่สุดทุกข้อ 
 ด้านกรุณา พบว่า ข้าราชการครูมีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร ๔
ในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์เขต ๒ ด้านกรุณา โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =๔.๘๒) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าระดับมากท่ีสุดทุกข้อ 
 ด้านมุทิตา พบว่า ข้าราชการครูมีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร ๔
ในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์เขต ๒ ด้านมุทิตา โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =๔.๘๔) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าระดับมากท่ีสุดทุกข้อ 
 ด้านอุเบกขา พบว่า ข้าราชการครูมีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 
๔ในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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ประถมศึกษานครสวรรค์เขต ๒ ด้านอุเบกขา โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =๔.๗๘) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าระดับมาก ๑ ข้อ ส่วนข้ออ่ืนๆ อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ 
 ๔.๓  ผลเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของข้าราชการครูเกี่ ยวกับการ
ประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร ๔ ในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา 
 เพศ ผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการครูที่มีเพศต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการ
ประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร ๔ ในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต ๒ โดยภาพรวม (t=.๗๑๑, Sig=.๔๗๘) 
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .๐๕ จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่าไม่แตกต่างกันทุกด้าน 
 อายุ ผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการครูที่มีอายุต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการ
ประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร ๔ ในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต ๒ โดยภาพรวม (f=.๘๐๒, Sig=.๔๙๔) 
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .๐๕ จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่าไม่แตกต่างกันทุกด้าน 
 ระดับการศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการครูที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีระดับ
ความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร ๔ ในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร
สถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต ๒ โดยภาพรวม 
(t=-๑.๑๗๙, Sig=.๒๓๙) ไม่แตกต่างกัน อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .๐๕ จึงปฏิเสธ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าไม่แตกต่างกันทุกด้าน 
 ประสบการณ์การท างาน ผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการครูที่มีประสบการณ์การ
ท างานต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร ๔ ในการบริหารงานบุคคล
ของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต ๒ 
โดยภาพรวม (f=.๐๖๕, Sig=.๙๗๘) ไม่แตกต่างกัน อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .๐๕ จึง
ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าไม่แตกต่างกันทุกด้าน 
 ๔.๔หาความสัมพันธ์ของตัวแปรย่อยในหลักพรหมวิหาร ๔ กับภาพรวมของการ
ประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร ๔ ในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต ๒ 
 ผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรย่อยในหลักพรหมวิหาร ๔ ในด้านความกรุณา (rs= .๙๓๐)มี
ความสัมพันธ์ระดับสูงมากกับภาพรวมของการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร ๔ ในการบริหารงาน
บุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .๐๑ ส่วนด้านความเมตตา (rs= .
๘๓๘)ความมุทิตา (rs= .๘๐๙)และความอุเบกขา (rs= .๘๔๒)มีความสัมพันธ์ระดับสูงกับภาพรวม
ของการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร ๔ ในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต ๒ อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .
๐๑  
 ๔.๕ สรุปผลการสัมภาษณ์การประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร ๔ ในการบริหารงาน
บุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์
เขต ๒ 
 จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) จ านวน ๗ ท่าน สามารถสรุป
ภาพรวมเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร ๔ ในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร
สถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต ๒ได้ดังนี้ 
 ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารงานต่างๆ ภายในสถานศึกษาอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ ยึดความยุติธรรม ถูกต้อง โปร่งใส เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและแบบ
แผนที่วางไว้ โดยยึดประโยชน์ของผู้เรียนและสถานศึกษาเป็นส าคัญ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้
บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ลงมือท าและรับผิดชอบร่วมกันอย่างเสมอภาค รู้จักน า
เทคนิคการจูงใจมาใช้เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจในการท างานให้แก่บุคลากร นอกจากน้ีผู้บริหารยัง
เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  ส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาความรู้ความสามารถจนประสบ
ความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน ให้ค าแนะน าช่วยเหลือบุคลากรที่เดือดร้อนหรือประสบปัญหาด้วย
ความยินดี ซึ่งการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร ๔ ในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา
นี้ท าใหก้ารปฏิบัติงานและภารกิจต่างๆ ของสถานศึกษาเป็นไปด้วยความราบรื่นจึงควรส่งเสริมให้
ผู้บริหารน าหลักพรหมวิหาร ๔ มาเป็นแนวทางในการบริหารงานเพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากร วิธีนี้จะสร้างความรัก ความศรัทธา ความเช่ือถือและ
เชื่อมั่นให้เกิดขึ้นในตัวผู้บริหาร และเป็นแรงจูงใจให้เกิดความสามัคคีร่วมมือกันปฏิบัติงานเพื่อมุ่ง
ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน 
 
๕. อภิปรายผลการวิจัย  
 การอภิปรายผลการวิจัย เรื่อง “การประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร ๔ ในการ
บริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์เขต ๒” ผู้วิจัยขออภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 ๕.๑ การศึกษาการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร ๔ ในการบริหารงานบุคคลของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต ๒ 
 จากการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นของข้าราชการครูที่มีต่อการประยุกต์ใช้หลักพรหม
วิหาร ๔ ในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =
๔.๘๑) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหาร
สถานศึกษามุ่งปฏิบัติในกิจกรรมทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรเพื่อให้บุคลากรมีขวัญก าลังใจ เกิด
ความพึงพอใจในการท างาน รวมทั้งมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรพร้อมที่จะร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงาน
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เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และความต้องการขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความพึงพอใจ
และมีความสุข โดยน าหลักพรหมวิหาร ๔ด้านเมตตา ด้านกรุณา ด้านมุทิตาและด้านอุเบกขา มา
ประยุกต์ร่วมกับการบริหารงานบุคคล โดยสอดคล้องกับการสัมภาษณ์ผู้บริหารจ านวน ๗ ท่าน ซึ่ง
สามารถสรุปภาพรวมเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร ๔ ในการบริหารงานบุคคลของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต ๒ได้ว่า
ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารงานต่างๆ ภายในสถานศึกษาอย่างเต็มก าลังความสามารถ ยึดความ
ยุติธรรม ถูกต้อง โปร่งใส เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและแบบแผนที่วางไว้ โดยยึด
ประโยชน์ของผู้เรียนและสถานศึกษาเป็นส าคัญ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม
คิด ร่วมตัดสินใจ ลงมือท าและรับผิดชอบร่วมกันอย่างเสมอภาค รู้จักน าเทคนิคการจูงใจมาใช้เพื่อ
สร้างขวัญและก าลังใจในการท างานให้แก่บุคลากร นอกจากน้ีผู้บริหารยังเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
ส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาความรู้ความสามารถจนประสบความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ให้
ค าแนะน าช่วยเหลือบุคลากรที่เดือนรอ้นหรือประสบปญัหาดว้ยความยนิดีผลการวิจัยสอดคล้องกบั 
พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) กลาวไววา พรหมวิหาร ๔ ในหนังสือมณีแหงปญญาตอน
คุณธรรมส าหรับนักบรหิาร สามารถสรุปความไดวา นักบริหารตองมีพรหมวิหาร ๔ ธรรม คือธรรม
ส าหรับผูใหญ ๔ ประการ เพราะเมตตาจะท าใหนักบริหารรูจักมองแงดีของเพื่อนรวมงานและ
จดจ าไวเพื่อจะไดใชคนใหเหมาะสมกับลักษณะที่ดีของเขา กรุณาจะท าใหนักบริหารเปดใจกวาง
รับฟงปญหาของคนอื่น มุทิตาท าใหนักบริหารสงเสริมใหคนท างานมีโอกาสพัฒนาความรู
ความสามารถจนไดเลื่อนต าแหนงสูงขึ้นและอุเบกขาจะท าใหผู้บริหารมีความยุติธรรมในการให
รางวัลและลงโทษ โดยรูเทาทันคนรวมงานทุกคน และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐพร ภูทอง
เงิน ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารงานบุคลากรของผู้บริหารสถานศึกษา ตามหลักพรหมวิหาร ๔ใน
กลุ่มสถานศึกษาเขตพื้นที่ ที่ ๑ - ๔ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 
๑” พบว่าผู้บริหารสถานศึกษาได้น าหลักหลักพรหมวิหาร ๔ มาใช้ในกระบวนการของผู้บริหารที่
ต้องปฏิบัติเกี่ยวข้องกับบุคลากรในสถานศึกษาร่วมทั้งใช้ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ พร้อมทั้ง
ด าเนินการธ ารงรักษาพัฒนาให้บุคลากรมีศักยภาพที่ เหมาะสมในการปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ต่อการท างานเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน รวมทั้งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พระมหาบุญญวัฑฒ์ปญฺญาวุฑฺโฒ (อ่อนดี)ได้วิจัยเรื่อง “การศึกษาการบริหารงาน
บุคลากรตามหลักพรหมวิหาร ๔ โรงเรียนประถมศึกษาเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร” พบว่า 
การศึกษาการบริหารงานบุคลากรตามหลักหลักพรหมวิหาร ๔ นี้เป็นแนวทางที่ท าให้ผู้บริหาร
โรงเรียนต้องรู้จักส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรให้ได้ใช้ความคิดริเริ่มใหม่ๆ ในการปฏิบัติงานในการ
ก าหนดค่าตอบแทนและประโยชน์ท่ีเกื้อกูลแก่บุคลากรตามผลงานท่ีได้ปฏิบัติ การประยุกต์ใช้หลัก
พรหมวิหาร ๔ ในการบริหารบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพอย่างยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์ การให้ 
ความรักความเมตตาเป็นกันเองคอยช่วยเหลือเกื้อกูลยกย่องชมเชยบุคลากรที่ประสบความส าเร็จ
ในการปฏิบัติงานการวางตนเป็นกลาง ไม่เอนเอียงในการจัดบุคลากรให้เหมาะแก่ต าแหน่งหน้าที่
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การงาน ส่งเสริมให้บุคลากรไปฝึกอบรมความช านาญเฉพาะด้านมกีารประพฤติตนเป็นกลางเหมาะ
กับกาลเทศะ ตลอดถึงให้การสนับสนุนในการเลื่อนต าแหน่งหรือปรับระดับความสามารถตาม
ความเหมาะสมของแต่ละบุคคล 
 ๕.๒  การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 
๔ ในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์เขต ๒ โดยจ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล 
 จากการวิจัย พบว่า ข้าราชการครูที่มีเพศต่างกัน อายุต่างกัน ระดับการศึกษาต่างกัน 
และประสบการณ์การท างานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร ๔ ในการ
บริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา ทั้งโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน อย่างมีระดับ
นัยส าคัญทางสถิติที่ .๐๕ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษายึดหลักพรหมวิหาร ๔ เป็น
หลักธรรมประจ าใจจึงปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแสดงออกถึงความรัก 
ความหวังดี ปรารถนาให้บุคลากรมีความสุขและประสบประโยชน์ มีความสงสารและพยายาม
หาทางช่วยเหลือบุคลากรให้พ้นจากความทุกข์ยาก มีความยินดีไม่คิดอิจฉาริษยาเมื่อบุคลากรเมื่อ
ประสบความส าเร็จและปฏิบัติต่อบุคลากรทุกคนอย่างเสมอภาคด้วยความยุติธรรม ท าให้บุคลากร
ภายในสถานศึกษาประเมินได้ว่าผู้บริหารสถานศึกษามีการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร ๔ ในการ
บริหารงานบุคคลอย่างชัดเจน โดยสอดคล้องกับการวิเคราะห์และการสังเคราะห์ผลการสัมภาษณ์
ผู้บริหารทั้ง ๗ ท่าน คือ ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารงานต่างๆ ภายในสถานศึกษาอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ ยึดความยุติธรรม ถูกต้อง โปร่งใส เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและแบบ
แผนที่วางไว้ โดยยึดประโยชน์ของผู้เรียนและสถานศึกษาเป็นส าคัญ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้
บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ลงมือท าและรับผิดชอบร่วมกันอย่างเสมอภาค รู้จักน า
เทคนิคการจูงใจมาใช้เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจในการท างานให้แก่บุคลากร ไม่สร้างความ
แตกแยกให้เกิดแก่บุคลากร นอกจากนี้ผู้บริหารยังเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ดูแลเอาใจใส่ให้ความ
ช่วยเหลือบุคลากรในสถานศึกษาตามความสามารถของตน ส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาความรู้
ความสามารถจนประสบความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ให้ค าแนะน าช่วยเหลือบุคลากรที่
เดือดร้อนหรือประสบปัญหาด้วยความยินดี มีการวางแผนปรับปรุงพัฒนาบุคลากร เพื่อให้
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยน าผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรมาใช้เป็น
แนวทางในการวางแผนพัฒนาบุคลากร และสามารถจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
บุคลากรอย่างเหมาะสมด้วยการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร ๔ ในการบริหารงานบุคคลของ
ผู้บริหารสถานศึกษานี้ท าให้การปฏิบัติงานและภารกิจต่างๆ ของสถานศึกษาเป็นไปด้วยความ
ราบรื่น ผลการวิจัยสอดคล้องกับ พระธรรมปิฏกที่กล่าวไว้ว่าการบริหารโดยมีหลักธรรมพรหม
วิหาร ๔ จะเป็นการบริหารที่มีคุณธรรมด าเนินการปกครองด้วยความเป็นธรรม ท าให้สังคมมีสุข 
คุณธรรม ๔ อย่างนี้ส่งเสริมการบริหารสนับสนุนการบริหารด้วยความเรียบร้อยสมประสงค์ ในการ
ที่ผู้บริหารจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น ผู้บริหารจะต้องมี
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คุณธรรมในการประพฤติปฏิบัติด้วยเพื่อให้ผู้ตามเกิดความเลื่อมใสศรัทธาและให้ความร่วมมือใน
การปฏิบัติภารกิจต่างๆ ด้วยดีและยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ มุกดา อนุกานนท์ ได้ศึกษาวิจัย
เรื่อง “การศึกษาพฤติกรรมตามหลักพรหมวิหาร ๔ ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามการรับรู้ของ
ครูผู้สอนโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยม เขต ๑๗” พบว่า คุณธรรม
ของผู้บริหาร ตามหลักพรหมวิหาร ๔ ตามการรับรู้ของครูผู้สอนอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านมุทิตา ด้านเมตตา ด้านอุเบกขา และด้านกรุณา ส่วนการ
เปรียบเทียบคุณธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ตามหลักพรหมวิหาร ๔ โดยจ าแนกตามเพศ 
ประสบการณ์การท างาน และขนาดของโรงเรียนทั้งโดยรวมและรายด้าน พบว่าแตกต่างกันอย่าง
ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  
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ประเภทของบทความท่ีลงตีพิมพ์ในวารสาร 
 วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วทิยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ตีพิมพ์บทความประเภทต่างๆ 
ดังนี ้

1. บทความพิเศษบทความพิเศษทางวิชาการพิเศษ ที่เสนอเนื้อหาความรู้วิชาการอย่าง
เข้มข้นและผ่านการอ่านและพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานั้นๆ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักวิชาการ
ในวงการวิชาการ/วิชาชีพ 

2. บทความทางวิขาการ ที่เสนอเนื้อหาความรู้ วิชาการไม่เข้มข้นนัก เน้นกลุ่มเป้าหมายที่
เป็นประชาชนท่ัวไป 

3. บทความวิจัย (Research article) ได้แก่รายงานผลงานวิจัยใหม่ที่เป็นประโยชน์ ซึ่ง
ไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารใดๆ มาก่อน 

4. บทความปริทรรศน์(Review article)เป็นบทความที่รวบรวมความรู้จากตํารา 
หนังสือ และวารสารใหม่ หรือจากผลงานและประสบการณ์ของผู้นิพนธ์มาเรียบเรียงขึ้น โดยมีการ
วิเคราะห์วิจารณ์เปรียบเทียบกัน 

5. ปกิณกะ (Miscellany) ได้แก่บทความทบทวนความรู้ เรื่องแปล ย่อความจากวารสาร
ต่างประเทศ การแสดงความคิดเห็น วิจารณ์ แนะนําเครื่องมือใหม่ ตําราหรือหนังสือใหม่ที่น่าสนใจ 
หรือข่าวการประชุมทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ 
 
การส่งบทความ 
 ทุกบทความให้ส่งจดหมายนําส่งพร้อมตันฉบับแบบพิมพ์ 3 ชุด 
 กรณีที่บทความได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์ บรรณาธิการจะแจ้งให้ผู้นิพนธ์ส่งบทความ
ต้นฉบับที่แก้ไขครั้งสุดท้าย พร้องซีดีรอม (CD ROM) ที่บรรจุเนื้อหาและข้อมูลที่มีอยู่ในบทความ
ทั้งหมดที่ได้แก้ไขแล้ว ท้ังนี้ผู้นิพนธ์ต้องมีสําเนาเก็บไว้ด้วยเพื่อการอ้างอิง 
การตรวจสอบบทความและพิสูจน์อักษร 
 ผู้นิพนธ์ควรตระหนักถึงความสําคัญในการเตรียมบทความให้ถูกต้องตามรูปแบบของ
บทความที่วารสารกําหนด ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องแน่นอน พร้อมทั้งพิสูจน์อักษรก่อนที่จะ
ส่งบทความนี้ให้กับบรรณาธิการ การเตรียมบทความให้ถูกต้องตามข้อกําหนดของวารสารจะทําให้
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การพิจารณาตีพิมพ์มีความรวดเรว็มากยิ่งข้ึน และทางกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่พิจารณา
บทความจนกว่าจะได้แก้ไขให้ถูกต้องตามข้อกําหนดของวารสารเสียก่อน 
 
การเตรียมบทความ 

บทความต้องเป็นตัวพิมพ์ดีด โดยใช้ชุดแบบอักษร (font) ชนิดไทยสารบรรณ (TH 
SarabunPSK) ขนาดอักษร 16 จัดกั้นหลังตรง และมีระยะห่างระหว่างบรรทัดหนึ่งช่อง (double 
spacing) ตลอดเอกสาร พิมพ์หน้าเดียวลงบนกระดาษพิมพ์สั้นขนาดเอสี่ (A 4) พิมพ์ให้ห่างจาก
ขอบกระดาษซ้ายกับด้านบน 1 น้ิวครึ่ง และด้านขวากับด้านล่าง 1 น้ิว พร้อมใส่หมายเลยหน้ากํากับ
ทางมุมขวาบนทุกหน้าบทความไม่ควรยาวเกิน 15 หน้า กระดาษพิมพ์สั้น โดยนับรวมภาพประกอบ
และตาราง 
 บทความอาจพิมพ์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ ในกรณีที่บทความเป็นภาษาไทย 
การใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษควรใช้เฉพาะคําที่แปลไม่ได้ หรือแปลแล้วทําให้ได้ใจความไม่ชัดเจน  ถ้า
เขียนทับศัพท์ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของราชบัณฑิตยสถานแล้ววงเล็บภาษาเต็มไว้ในครั้งแรก 
ศัพท์ทางวิชาการที่รับรองโดยราชบัณฑิตยสถานสามารถใช้ได้เลย 
 
รูปแบบของการเตรียมบทความ  

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

เร่ืองอย่างชัดเจน และไม่ควรใช้ตัวอักษรย่อ 
หน้าแรก พิมพ์ด้วยภาษาไทย ประกอบด้วย 
-ชื่อเรื่อง 
-ชื่อผู้นิพนธ์ วุฒิการศึกษา ถ้ามีผู้นิพนธ์หลายท่านให้เขียนตามลําดับของการร่วม

ทํางานวิจัย 
- ตําแหน่ง สถานที่ทํางาน ของผู้นิพนธ์ทุกท่าน 
- ชื่อผู้นิพนธ์ที่ ให้ติดต่อเกี่ยวกับบทความ สถานที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ 

โทรศัพท์มือถือ และโทรสาร รวมทั้งอีเมล์ (E-Mail)ที่สามมารถติดต่อได้สะดวกและรวดเร็ว 
หน้าที่สองพิมพ์ด้วยภาษาอังกฤษ โดยพิมพ์ข้อความที่ตรงกับหน้าแรกทุกประการ 
หน้าที่สาม ชื่อเรื่องภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ 

 
2. ส่วนบทคัดย่อ (Abstract) 
บทคัดย่อควรมีความยาวไม่เกิน 351 คํา โดยแยกต่างหากจากเนื้อเรื่อง บทความวิจัยและ

บทความปริทัศน์ต้องมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บทคัดย่อควรเขียนให้ได้ใจความ
ทั้งหมดของเรื่อง โดยไม่ต้องอ้างอิงเอกสาร รูปภาพ หรือตาราง ในบทคัดย่อภาษาไทยไม่ใช้ศัพท์
ภาษาอังกฤษ ให้แปลหรือเขียนทับศัพท์เป็นภาษาไทย และไม่ต้องวงเล็บคําเติม 
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บทคัดย่อที่เป็นภาษาเดียวกันกับภาษาที่ใช้ในบทความให้อยู่ตามหลังช่ือเรื่อง ส่วน
บทคัดย่อท่ีไม่ใช่ภาษาที่ใช้ในบทความให้อยู่ต่อจากเอกสารอ้างอิง 

ลักษณะของบทคัดย่อควรประกอบไปด้วย วัตถุประสงค์ (Objective) วิธีการศึกษา 
(methods) ผลการศึกษา (Results) สรุป (Conclusion) และสําคัญ (Key words) ซึ่งควรเรียน
เรียงตามลําดับและแยกหัวข้อให้ชัดเจนดังน้ี 

-วัตถุประสงค์ ควรกล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการศึกษา  
-วิธีการศึกษา ควรกล่าวถึงวัสดุหรือผู้ป่วยที่นํามาศึกษา จํานวน ชนิด ประเภท วิธี

การศึกษาหรือหัวข้อ และสถิติที่นํามาใช้ 
- ผลการศึกษา ควรประกอบด้วยผลที่ได้รับจากการศึกษา และค่าสถิติ (ถ้ามีการ

วิเคราะห์)  
- สรุป ควรกล่าวถึงผลการศึกษาท่ีสําคัญ 
- ค าส าคัญ ควรมีคําสําคัญ 3-6 คํา ซึ่งต้องมีปรากฏอยู่ในบทคัดย่อ โดยเรียงคําสําคัญ

ตามตัวอักษร และคั่นด้วยเครื่องหมายอัฒภาค (;) 
 
3. ส่วนเน้ือเรื่อง ควรประกอบด้วย 
3.1 บทน า (Introduction) เป็นส่วนกล่าวนําโดยอาศัยการปริทัศน์ (review) ข้อมูล

จากราบงานวิจัย ความรู้ และหลักฐานต่างๆ จากหนังสือหรือวารสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษา 
และกล่าวถึงเหตุผลหรือความสําคัญของปัญหาในการศึกษาครั้งนี้ สมมุติฐานของการศึกษา 
ตลอดจนวัตถุประสงค์ของการศึกษาให้ชัดเจน 

3.2 วิธีการศึกษา (methods)กล่าวถึงรายละเอียดของวิธีการศึกษาประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่างในการศึกษา และวิธีการศึกษาที่ใช้ในการวิจัยให้ละเอียดพอท่ีผู้อ่านสามารถทําการศึกษาซ้ํา
ได้รวมทั้งสถิติที่นํามาใช้วิเคราะห์ข้อมูล 

3.3 ผลการศึกษา (Results) เป็นการแสดงผลที่ได้จากการศึกษาและวิเคราะห์ในข้อ 
3.2 ควรจําแนกผลออกเป็นหมวดหมู่และสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของการศึกษา โดยการบรรยายใน
เนื้อเรื่องและแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยภาพประกอบ ตาราง กราฟ หรือแผนภูมิ ตามความ
เหมาะสม 

3.4 วิจารณ์ (Discussion)เป็นการอภิปรายผลจากข้อมูลที่ได้มาจากการวิเคราะห์ของผู้
นิพนธ์นํามาเปรียบเทียบกับผลการทดลองของผู้อื่น เพื่อให้มีความเข้าใจหรือเกิดความรู้ใหม่ที่
เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนั้น รวมทั้งข้อดี ข้อเสียของวิธีการศึกษา เสนอแนะความคิดเห็นใหม่ๆ ปัญหา
และอุปสรรคต่างๆ ท่ีได้จากการศึกษา เสนอแนะความคิดเห็นใหม่ๆ ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่ได้
จากการศึกษาครั้งน้ี เพื่อเป็นแนวทางที่จํานําไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ด้วย 

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

หน่วยงานหรือบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือร่วมมือในการวิจัย รวมทั้งแหล่งที่มาของเงินทุนวิจัย และ
หมายเลขของทุนวิจัย 
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3.7 เอกสารอ้างอิง (References) ใช้รูปแบบการอ้างอิงตามมาตรฐานของคู่มือการทํา
วิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สามารถสืบค้นได้จาก 
http://www.mcu.ac.th/site/provide 

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

สําหรับคําบรรยายภาพและตารางให้พิมพ์เหนือภาพหรือตาราง ส่วนคําอธิบายเพิ่มเติมให้ใส่ใต้ภาพ
หรือตาราง 

 
ลิขสิทธิ์ 

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ผู้นิพนธ์ทุกท่านต้องลงลายมือช่ือในแบบฟอร์มใบมอบ
ลิขสิทธิ์บทความให้แก่วารสาร พร้อมกับบทความต้นฉบับที่ได้แก้ไขครั้งสุดท้าย นอกจากนี้ ผู้นิพนธ์
ทุกท่านต้องยืนยันว่าบทความต้นฉบับที่ส่งมาตีพิมพ์นั้น ได้ส่งมาตีพิมพ์เฉพาะในวารสาร
บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์เพียงแห่งเดียวเท่านั้น หากมีการใช้ภาพหรือตาราง
ของผู้นิพนธ์อ่ืนท่ีปรากฏในสิ่งตีพิมพ์อ่ืนมาแล้ว ผู้นิพนธ์ต้องขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อน พร้อมทั้ง
แสดงหนังสือท่ีได้รับการยินยอมต่อบรรณาธิการ ก่อนที่บทความจะได้รับการตีพิมพ์ 

 
 
การติดต่อโฆษณาและการสมัครสมาชิก 
 การติดต่อโฆษณา การสั่งซื้อ และการสมัครเป็นสมาชิกวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ 
วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ กรุณาติดต่อ “กองบรรณาธิการสํานักงานวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ 
วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์เลขที่ 999 ม.6 ถนนพวงทอง ต.นครสวรรค์ออก 
อ. เมื องฯ  จ .นครสวรรค์  60000 หรื อประสานโดยตรงที่  ผศ .ดร .วรกฤต  เถื่ อน ช้าง
 โทรศัพท์. 084-6196994 
 
อัตราค่าวารสาร 
 กําหนดออกวารสารปีละ ๓   ฉบับ จําหน่ายราคาฉบับละ๑๕๐ บาท ไม่รวมค่าส่ง 
 
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.) .....................................................................................................เป็นนิสิต/นักศึกษาระดับ............................... 
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............................... 
□ บรรณาธิการพิจารณาบทความเบื้องต้นแล้วมีความเห็นว่า 
 O  ช าระค่าธรรมเนียม และด าเนินการต่อไป 
 O  โปรดด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมและส่งต้นฉบับพร้อมช าระค่าธรรมเนียมภายในวันที่......................................... 
 O  ไม่พิจารณาตีพิมพ์ เนื่องจาก ...................................................................................................................... 
 O  อื่นๆ  ....................................................................................................................................................... 
 
    ลงนาม .........................................................เจ้าหน้าที่ 
  (.........................................................) 
     ........../........../............ 
 
     ลงนาม ..................................................บรรณาธิการ 
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรกฤต  เถ่ือนช้าง) 
      ........../........../............ 
□ รับบทความที่แก้ไขและช าระเงิน วันที่ ......................................................................... 
□ ส่ง Peer Review  ๑) ............................................................................. ............/............../........... 
รับคืนเมื่อ  ............/............../........... 
  ๒) .............................................................................. ............/............../........... 
รับคืนเมื่อ  ............/............../........... 
□ แจ้งเจ้าของผลงานรับเอกสารแก้ไขหลังส่ง Peer Review 
(โปรดด าเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในวันที่..................................................................หากพ้นก าหนดนี้กองบรรณาธิการ 
   ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ของท่าน) 
□ รับบทความที่แก้ไขหลังจากส่ง Peer Review  วันที่......................................................................................... 
□กองบรรณาธิการตรวจสอบการแก้ไขหลังส่ง Peer Review  ผลปรากฏว่า  
 O  ให้น ากลับไปแก้ไข 
 O  ออกแบบตอบรับได้ ให้ลงวารสารปีที่................ ฉบับที่....................... 
 O  ยกเลิกการตีพิมพ์ เนื่องจาก............................................................................................................... 
 
 
    ลงนาม ...............................................................เจ้าหน้าที่ 
 (.........................................................) 
     ........../........../............ 
 
    ลงนาม ..............................................................บรรณาธิการ 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรกฤต  เถ่ือนช้าง) 
     ........../........../............ 
 
 
 หมายเหตุ ………………………………………………………………………………………………………………………………...................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบตอบรับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความวิชาการ (Peer Review) 

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 

๑. ชื่อ-นามสกุล/นาย/นาง/นางสาว....................................................................................... 
๒. ต าแหน่งทางวิชาการ ........................................................................................................ 
๓. วุฒิการศึกษา 

ปริญญาเอก ........................................................................................................................ 
ปริญญาโท .......................................................................................................................... 
ปริญญาตรี........................................................................................................................... 

๔. ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ .................................................................................................... 
เลขท่ี................หมู่ที่............ถนน .......................................ต าบล/แขวง............................. 
อ าเภอ/เขต............................................จังหวัด................................................
รหัสไปรษณีย์................. 
โทรศัพท์ท่ีท างาน........................................ โทรศัพท์มือถือ................................................ 
โทรสาร........................................................E-mail : …………………………………………......... 

๕. การตอบรับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความวิชาการ (Peer Review)วารสาร
บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย   (โปรดระบุ โดยใสเ่ครื่องหมาย   √   ใน   □    ) 
       ยินดีรับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิกลัน่กรองบทความวิชาการ 
       ไม่สามารถรับเป็นผู้ทรงคุณวฒุิกลั่นกรองบทความวิชาการ 

 
 
    ลงช่ือ..................................................................... 
                              (..........................................................................) 
               .............../...................../................. 
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๑.ชื่อเรื่อง 
  “.......................................................................................................................” 
 
๒. เกณฑ์ส าหรับประเมิน 
 ๒.๑ ความถูกต้องและความทันสมัยของเน้ือหา  หมายถึง เนื้อหาถูกต้องตามหลักวิชาการของศาสตร์ใน
สาขาวิชานั้น ๆ และความถูกต้องนั้นเป็นที่ยอมรับว่าถูกต้องในปัจจุบัน สิ่งที่ควรพิจารณา เช่น ทฤษฎี สูตร กฎ การ
ทดลอง  ข้อมูล การตีความหมาย หลักฐานการอ้างอิง ศักราช ฯลฯ (ยกเว้นการเสนอทฤษฎีใหม่) 
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
 ผลการประเมิน ๑.      ผ่านเกณฑ์ในระดับ      □  ดีเด่น    □ ดีมาก        □ดี 
   ๒.      ยังต้องปรับปรุงแก้ไข 
   ๓.      ไม่ผ่านเกณฑ์ 

๒.๒ การจัดเรียงล าดับเน้ือหา  หมายถึง ล าดับขั้นตอนในการเสนอเรื่องราว เพื่อความเข้าใจง่ายของ
ผู้อ่าน 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
 
 ผลการประเมิน ๑.      ผ่านเกณฑ์ในระดับ      □  ดีเด่น    □ ดีมาก        □ดี 
   ๒.      ยังต้องปรับปรุงแก้ไข 
   ๓.      ไม่ผ่านเกณฑ์ 
 
 
 ๒.๓ ความเหมาะสมและความถูกต้องในการใช้ภาษา  หมายถึง การใช้ภาษาในการเขียนเป็นแบบแผน
ของภาษาไทย ใช้ศัพท์บัญญัติและใช้ศัพท์ทางเทคนิคถูกต้อง  
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
 ผลการประเมิน ๑.      ผ่านเกณฑ์ในระดับ      □  ดีเด่น    □ ดีมาก        □ดี 
   ๒.      ยังต้องปรับปรุงแก้ไข 
   ๓.      ไม่ผ่านเกณฑ์ 
  
 
 
 
 

แบบประเมินบทความทางวิชาการ 
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 ๒.๔ การเสนอแนวคิดของตนเอง หมายถึง การสอดแทรกความคิด ความเห็นเพิ่มเติม ในตอนต่างๆ ของ
เร่ือง อาจจะเป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์ ค าสรุป ข้อเสนอแนะ การประยุกต์เนื้อหาสาระต่างๆ รวมทั้งแนวคิดและความรู้
ใหม่ที่เกิดจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ 
................................................................................................................................................................................... ....
....................................................................................................................................................................................... 
 
 ผลการประเมิน ๑.      ผ่านเกณฑ์ในระดับ      □  ดีเด่น    □ ดีมาก        □ดี 
   ๒.      ยังต้องปรับปรุงแก้ไข 
   ๓.      ไม่ผ่านเกณฑ์ 
  
  
 ๒.๕ คุณค่าของบทความ หมายถึง ประโยชน์ ความส าคัญและความเชื่อถือได้ ในการที่น าบทความไปใช้
เป็นสื่อการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมและใช้อ้างอิง 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
 ผลการประเมิน ๑.      ผ่านเกณฑ์ในระดับ      □  ดีเด่น    □ ดีมาก        □ดี 
   ๒.      ยังต้องปรับปรุงแก้ไข 
   ๓.      ไม่ผ่านเกณฑ์ 
  
  
 ๒.๖ ความเห็นอ่ืนๆ  
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
 
๓. ผลการประเมินบทความทางวิชาการ 
  ๑.      ผ่านเกณฑ์ในระดับ      □  ดีเด่น         □ ดีมาก                □ดี 
  ๒.      ไม่ผ่านเกณฑ์ 
 
 
 
    ลงชื่อ.......................................................กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
         (.........................................................) 
     ............./................/................ 
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(กรณีเป็นบทความวิจัย) 

 
แบบประเมินบทความวิจัย 

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๓  กันยายน – ธันวาคม  ๒๕๕๘ 

------------------------ 
ตอนที่ ๑  ข้อมูลเบื้องต้น 
 ๑.ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ....................................................................................................... 
 ๒.ชื่อบทความ .................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
ตอนที่ ๒  ผลการประเมินคุณภาพบทความ 
 

 
ล าดับ 

 
หัวข้อการประเมิน 

ผลการประเมิน  
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง เหมาะสม 

ไม่ต้องแก้ไข 
เหมาะสม 
ควรแก้ไข 

ไม่เหมาะสม 
ควรแก้ไข 

 
๑ 

 
ความชัดเจนของชื่อเร่ือง 

   .........................................................
.........................................................
.........................................................
......................................................... 

 
๒ 

 
บทคัดย่อภาษาไทยถกูต้องตาม
หลักภาษา 
 

   .........................................................
.........................................................
.........................................................
......................................................... 

 
๓ 

 
การเขียน Abstract ถูกต้อง
ตามหลักภาษา 
 
 

   .........................................................
.........................................................
.........................................................
......................................................... 

 
๔ 

 
บทน าที่แสดงถึงความเป็นมา
และความส าคัญของปัญหา 
 
 

   .........................................................
.........................................................
......................................................... 

บทความ  เลขท่ี................................ 
Vol……., NO…….........., Y………….... 
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ล าดับ 

 
หัวข้อการประเมิน 

ผลการประเมิน  
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง เหมาะสม 

ไม่ต้องแก้ไข 
เหมาะสม 
ควรแก้ไข 

ไม่
เหมาะสม 
ควรแก้ไข 

 
๕ 

 
การใช้ภาษามีความชัดเจนและ
เข้าใจง่าย 
 

   .........................................................
......................................................... 

 
๖ 

 
ความสอดคล้องระหว่าง
วัตถุประสงค์กับชื่อเร่ือง 
 
 

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

 
๗ 

 
การจัดเรียงล าดับของเนื้อหา 

   ..............................................................
..............................................................
.............................................................. 
 

 
๘ 

ความทันสมัยและความถกูต้อง
ในการเขียนเอกสารทฤษฎีและ
งานวิจัย 
 

   ..............................................................
..............................................................
.............................................................. 
 

 
๙ 

 
ความชัดเจนของการออกแบบ
วิจัย/บทความ 
 
 

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

 
๑๐ 

 
ความเหมาะสมและคุณภาพ
เครื่องมือที่ใช้ 
 
 

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

 
๑๑ 

 
ความเหมาะสมของวิธีเกบ็
รวบรวมข้อมูล 
 

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

๑๒  
องค์ความรู้ที่ได้รับจากการ
วิจัย/บทความ 

   ..............................................................
..............................................................
..............................................................
.......................................... 
…………………………………..... 
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ล าดับ 

 
หัวข้อการประเมิน 

ผลการประเมิน  
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง เหมาะสม 

ไม่ต้องแก้ไข 
เหมาะสม 
ควรแก้ไข 

ไม่
เหมาะสม 
ควรแก้ไข 

๑๓  
การสรุปผลข้อมูลถูกต้องตาม
ข้อมูลที่ได้รับ 

   ..............................................................
..............................................................
.............................................................. 

๑๔  
การอภปิรายผลขอ้มูลมี
เอกสาร/งานวิจยัสนับสนุน 

   ..............................................................
..............................................................
........................................................... 

 
๑๕ 

 
มีข้อเสนอแนะที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้อา่น 

   ..............................................................
..............................................................
.............................................................. 

 
๑๖ 

 
การใช้เชิงอรรถเพื่อการอ้างอิง 

   ..............................................................
..............................................................
............................................................. 

 
๑๗ 

 
การเขียนบรรณานุกรม 

   ..............................................................
..............................................................
.............................................................. 

 
๑๘ 

 
ความคิดเห็นอื่นๆ (เพิ่มเติม 

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

 
ตอนที่ ๓ สรุปผลการพิจารณา 
    เผยแพร่ได้ โดยไม่ต้องแก้ไข 
    เผยแพร่ได้ โดยมีการแก้ไข 
    ไม่สมควรเผยแพร่ 
 

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

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

วันที่...............เดือน................................. พ.ศ. ......................... 
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ใบตอบรับการเป็นสมาชิก 
     

    ท่ี......................................................... 
วันท่ี...........เดือน.................พ.ศ.......... 

 
กราบนมัสการ/เรียน   บรรณาธกิารวารสารบัณฑติศึกษาปรทิรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
ข้าพเจ้า (ชื่อภาษาไทย)........................................................................................................... 
(ชื่อภาษาอังกฤษ).................................................................................................................... 
ที่อยู่(ที่สามารถติดต่อได้).................................................................................. .............................. 
............................................................................................................................. ............................................
....................................................................................... ............................................... 
E-Mail……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
เบอร์โทรศัพท์........................................โทรสาร..................................................มีความประสงค์จะขอรับ
สมัครเป็นสมาชิกวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
 
 (  ) สมาชิกประเภทรายปี 300 บาท (จํานวน 1 เล่ม) 
 (  ) เล่มละ 199 บาท 
พร้อมนี้ ข้าพเจ้าได้ส่ง 
 (  ) เงินสด 
 (  ) ธนาณัติ (สั่งจ่าย......................................) 
 (  ) ตั๋วแรกเงินไปรษณีย์ 
 (  ) แคชเชียร์เช็ค ในนาม...................................................... 
โปรดน าส่งวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
 สถานท่ีติดต่อ  ท่ีบ้าน  ท่ีทํางาน 
 เลขท่ี.......................ถนน.................................หมู่ท่ี...................ตําบล/แขวง..................... 
 อําเภอ/เขต...............................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย์......................... 
 โทรศัพท์..................................................โทรศัพท์เคลื่อนท่ี................................................ 
 โทรสาร...............................................E-Mail…………………………………..… 
    ลงชื่อ........................................ 
           (.................................. ) 
(สําหรับเจ้าหน้าท่ี) 
ค่าบํารุงปี พ.ศ...................................... 
เลขท่ีใบเสร็จ........................................ 
ลงวันท่ี..............เดือน..........................พ.ศ................ 
ลงบัญชีแล้ว............................................................... 
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วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
คติธรรม 

“มีใจ  ใช้ปัญญา  เสียสละ  อดทนและกตัญญู” 
โดย..พระเทพปรยิัติเมธี,ผศ.ดร. 

ผู้อ านวยการ 



 


