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บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์เรื่องนี้	 มีวัตถุประสงค์	 1)	 เพื่อศึกษาความต้องการของครูที่มีต่อการจัดท�าหลักสูตร

สถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 2)	 เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะ 

เกี่ยวกับความต้องการของครูที่มีต่อการจัดท�าหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ	

อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการศึกษาจาก	หนังสือและงานวิจัย

ที่เกี่ยวข้อง	ศึกษาภาคสนาม	(Field	study)	เพื่อสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายจ�านวน	14	ท่าน	น�าไปวิเคราะห์

ประกอบงานวิจัยนี้	ด้วยวิธีการวิเคราะห์เชิงพรรณนา

ผลการวิจัยพบว่า	

1.	 ผู้บริหารและครูโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ	 มีความต้องการจัดท�าหลักสูตรสถานศึกษา 

ทั้ง	 8	 ด้านโดย	 1)	 ด้านการออกแบบหลักสูตร	 ต้องการที่จะออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องกับกระทรวง

ศึกษาธิการก�าหนด	2)	ด้านการจัดท�าเอกสารหลักสูตร	ต้องการจะจัดท�าเอกสารให้มีสาระทันสมัย	3)	ด้าน

การบริหารจดัการหลกัสตูรสถานศึกษา	ต้องการจะให้มิการบรหิารท่ีโปร่งใสตามหลกัสตูรธรรมภบิาล	4)	ด้าน

การสนับสนุนส่งเสริมการใช้หลักสูตร	ต้องการให้ผู้บริหารและมีส่วนเกี่ยวข้องให้การสนับสนุน	5)	ด้านการ

จัดการเรียนการสอน	 ต้องการให้ครูจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสิ่งส�าคัญ	 6)	 ด้านการประเมิน

ก่อนน�าหลักสูตรมาไปใช้	ต้องการที่จะให้ด�าเนินการดั่งกล่าว	7)	ด้านการประเมินการใช้หลักสูตร	ต้องการ

ให้มีการประเมินจริงทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และการใช้หลักสูตรว่าต้องปรับปรุงแก้ไขส่วนไหน	8)	ด้านการ

ประเมินสัมฤทธิ์ผลการใช้หลักสูตร	ต้องการให้ประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนทุกกลุ่มสาระและท�ารายงาน

ผลต่อสาธารณะ

2.	 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความต้องการของครูที่มีต่อการจัดท�าหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน

เทศบาลวัดราษฎรอุทิศ	 อ�าเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด	 คือต้องมีการระดมสมองของผู้มีส่วนร่วมในการจัดท�า

หลักสูตรสถานศึกษา	 และด�าเนินการตามภารกิจ	 7	 ประการคือ	 1)	 การเตรียมความพร้อม	 2)	 การจัดท�า

หลกัสูตรสถานศกึษา	3)	การวางแผนด�าเนนิการใช้หลกัสตูร	4)	การด�าเนนิการบรหิารหลกัสตูร	5)	การนเิทศ	

1	 นักศึกษาปริญญาโท	 สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง,	 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 วิทยาเขต

ร้อยเอ็ด.
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ก�ากบัตดิตามประเมนิผล	6)	การสรปุผลการด�าเนนิงาน	7)	ข้อบกพร่องปรบัปรงุพฒันาให้เป็นหลกัสตูรสถาน

ศึกษา

ABSTRACT

The	objectives	of	this	research	were	1)	to	study	teachers’	requirements	for	drawing	

up	school	curricula	Wat	Rashadornuthis	in	Muang	district,	Roi	Et	province	2)	to	study	the	

suggestions	teachers	requirements	for	drawing	up	school	curricula	Wat	Rashadornuthis	in	

Muang	district,	Roi	Et	province.	This	research	was	the	qualitative	research	that	studied	from	

books,	related	research	and	field	study	to	interview	14	target	audiences	and	analyze	by	

descriptive	analysis.

Results	of	the	study	were	as	follows	:

1.		School	administrator	and	teacher	in	Wat	Rashadornuthis	school	want	to	raw	up	

8	school	curriculums	1)	curriculum	design;	need	design	courses	 in	accordance	with	the	

Ministry	of	Education,	2)	curriculum	documents	construction;	need	modern	documents	

construction,	3)	school	curriculum	management;	need	administration	in	transparency	by	

good	 governance,	 4)	 curriculum	 implementation	 promotion;	 need	 administrator	 and	 

stakeholders	to	support,	5)	teaching	and	learning	process;	need	teacher	teaching	as	child	

center,	6)	assessment	curriculums	before	coming	to	the	course,	7)	curriculum	evaluation;	

need	an	assessment	of	all	learning	groups	and	curriculum	that	need	an	improvement,	and	

8)	curriculum	outcomes	evaluation;	need	assessment	of	 students’	achievement	 for	all	

learning	groups	and	report	the	results	to	the	public.

2.		Suggestions	 of	 teachers’	 requirements	 for	 drawing	 up	 school	 curricula	Wat	 

Rashadornuthis	in	Muang	district,	Roi	Et	province	were	involvers	must	have	brainstorm	for	

school	 curriculum	 construction	 and	 implementation	 of	 7	missions	 seriously	 as	 follow:	 

1)	 preparation,	 2)	 curriculum	 construction,	 3)	 curriculum	 implementation	 planning,	 

4)	curriculum	management,	5)	supervision,	monitoring	and	evaluation,	6)	operations	results,	

and	7)	defects	improvements	to	curriculum.

1. ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

การศกึษาเป็นเครือ่งมอืทีส่�าคญัในการพฒันาทรพัยากรมนษุย์ทีม่คุีณภาพ	สามารถลดช่องว่างของ

บคุคลในสงัคมลงได้	ในการจะขจดัหรอืลดช่องว่างของสงัคมนีจ้ะต้องสร้างโอกาสทางการศกึษาให้เท่าเทยีม

กัน	 โดยการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนให้ได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพ	 

ได้มาตรฐานเทียบเคียงกับโรงเรียนชั้นน�า	ให้เป็นที่ยอมรับและศรัทธาของนักเรียน	ชุมชน	ผู้ปกครอง	ซึ่งใน

สภาพปัจจุบันการจัดการศึกษาของโรงเรียนระดับต่าง	 ๆ	 ยังมีความหลากหลายทั้งมาตรฐานและคุณภาพ	



ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ประจ�ำเดือน กรกฎำคม-ธันวำคม 2558 3

วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

โรงเรียนที่มีมาตรฐานและคุณภาพสูงมักจะอยู่เฉพาะในกรุงเทพมหานคร	หรืออยู่ในเขตอ�าเภอเมืองและมี

อยูจ่�านวนจ�ากดั	ไม่ครอบคลมุทกุพืน้ทีโ่ดยเฉพาะอ�าเภอในชนบทห่างไกล	ซึง่คนยากจนต้องเรยีนในเขตพืน้ที่

และส่วนมากยงัเป็นโรงเรยีนขนาดเลก็	มคีวามขาดแคลนในทุกด้าน	ท�าให้ไม่สามารถจัดการศกึษาได้อย่างมี

คุณภาพ	 ได้มาตรฐานตามที่ต้องการ	 (กระทรวงศึกษาธิการ,	 2546	 ก,	 หน้า	 18)	 สภาพดังกล่าวก่อให้เกิด 

ช่องว่างทางสังคม	(Social	Divided)	และเป็นอปุสรรคต่อการสร้างสงัคมแห่งการเรยีนรูแ้ละระบบเศรษฐกจิ

ฐานความรู้	 (Learning	 Society	 and	 Knowledge-Based	 Economy)	 กระทรวงศึกษาธิการได้พัฒนา

แนวคดิ	และด�าเนินโครงการต่อเน่ืองตลอดมา	โดยมหีลกัการและความเช่ือว่า	การศึกษาสามารถเปลีย่นแปลง

สถานภาพคนจากคนจนไปเป็นคนมีฐานะได้	 หากได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ	 มีพ้ืนฐานการเรียนรู้ที่ดี	 

ที่สามารถเรียนรู้	 และพัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิต	 จะสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นแรงงานท่ีมีคุณภาพ	 

เป็นแรงงานที่มีฝีมือ	มีรายได้และมีคุณภาพชีวิตสูงขึ้น	สามารถหลุดพ้นวงจรความยากจนได้	 อันเป็นความ

มุ่งม่ันของรัฐบาลโดยพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนที่ประชาชนใฝ่ฝัน	 อยากให้บุตรหลานได้เข้าเรียน	 

ในโรงเรียนดีที่มีคุณภาพ	(กระทรวงศึกษาธิการ,	2546	ข,	หน้า	21)	

ในการด�าเนินการที่จะให้โรงเรียนมีคุณภาพมาตรฐานตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลนั้น	 การพัฒนา

หลกัสูตรเพือ่ให้ได้หลกัสตูรทีส่ามารถปรบัใช้ได้อย่างเหมาะสมกบัสภาพของโรงเรยีนและชมุชน	จงึเป็นเรือ่ง

ส�าคัญและจ�าเป็นอย่างยิ่งเพราะไม่มีหลักสูตรใด	 ๆ	 ที่ก�าหนดไว้จะสามารถใช้ได้เหมาะสมทุก	 ๆ	 โรงเรียน	

กระบวนการวางแผนและพัฒนาหลักสูตรจะแปรเปลี่ยนไปตามระบบการศึกษา	ตามโรงเรียน	ตามชั้นเรียน	

และตามสถานการณ์ต่าง	 ๆ	 หลักสูตรที่ใช้ได้ดีที่สุดส�าหรับโรงเรียนหรือในช้ันเรียนแห่งหนึ่ง	 อาจใช้ได้ไม่ด	ี 

ในอีกโรงเรียน	หรือชั้นเรียนอีกแห่งหนึ่ง	(บรรพต	สุวรรณประเสริฐ,	2544,	หน้า	13	-	14)	ดังนั้น	ในการจัด

ท�าสาระหลักสูตร	 และการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสถานศึกษาและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน	ท้องถิ่นและสังคม	 รวมท้ังต้องค�านึงธรรมชาติของผู้เรียน	 โดยมุ่ง 

ส่งเสริมพัฒนาการและศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคนอย่างเต็มที่	(ธ�ารง	บัวศรี,	2542,	หน้า	83)	ได้ก�าหนด

ให้มมีาตรฐานและสาระการเรยีนรู้มุ่งสูค่วามเป็นเลศิ	(Advanced	Program)	ทีใ่ห้มอีสิระในการจดัการเรยีน

โดยเปิดโปรแกรมการเรยีนอย่างหลากหลาย	เชือ่มโยงกบัอาชีพในท้องถ่ิน	เน้นให้ผูเ้รยีนทุกคนสามารถสือ่สาร

ได้ด้วยภาษาอังกฤษ	และสามารถใช้เทคโนโลยีได้	เป็นตลาดความรู้ให้แก่ชุมชน	หลักสูตรสะท้อนภูมิปัญญา

ท้องถิน่สามารถเรยีนได้ทัง้นกัเรยีน	และบคุคลทัว่ไปเพ่ือให้หลักสตูรสถานศึกษามลีกัษณะโดดเด่นสมกับการ

เป็นโรงเรียน	 ของท้องถิ่นและชุมชน	 โรงเรียนจะต้องด�าเนินการศึกษา	 วิเคราะห์	 ตรวจสอบ	 และทบทวน

กระบวนการจัดท�าหลักสูตรตั้งแต่เริ่มต้น	 โดยกระทรวงศึกษาธิการ	 (2546	 ก,	 หน้า	 76	 -	 77)	 ได้ก�าหนด

แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน	โดยใช้ผลการตรวจสอบสถานภาพของโรงเรียน	และ

ความต้องการของชมุชนและท้องถิน่	ปรบัแต่งวสิยัทัศน์และเป้าหมายของโรงเรยีนให้สอดรบักบัความต้องการ

ของชุมชนและสอดคล้องกับหลักสูตรของโรงเรียน	 ทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา	 ตรวจสอบศักยภาพของ 

ผู้บริหาร	 ครู	 และบุคลากร	 ทบทวนระบบบริหารจัดการ	 และการจัดปัจจัยเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน	 

ตรวจสอบระบบสนับสนุน	และส่งเสริมการด�าเนินงาน	ปรับแผนในการพัฒนาบุคลากรให้เหมาะสมกับการ

พัฒนาโรงเรียนไปสูค่วามเป็นโรงเรยีน	ทบทวนระบบการประเมนิผลและระบบการประเมนิตนเอง	เน้นกลไก

การท�างานด้วยระบบคณุภาพ	จดุเน้นภาพความส�าเรจ็ของโรงเรยีน	การพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษาส�าหรบั	
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เป็นการตรวจสอบ	 และพัฒนาองค์ประกอบของหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสถานศึกษาได้ท�าไว้แล้ว	 ให้มีความ

สมบูรณ์ครบถ้วนตามหลักการของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน	 พุทธศักราช	 2551	 และเพิ่ม

เอกลักษณ์ที่โดดเด่นตามจุดเน้นภาพความส�าเร็จของโรงเรียน	ซึ่งมีแนวด�าเนินการ	คือ	การตรวจสอบความ

สอดคล้องของหลักสูตรสถานศึกษากับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	พุทธศักราช	2551	

หลักสูตรสถานศึกษากับภาพความส�าเร็จของโรงเรียน	 ซึ่งมีภาพความส�าเร็จของนักเรียน	 คร	ู 

ผู้บริหารโรงเรียน	ผู้ปกครอง	ชุมชน	รวมทั้งวิสัยทัศน์และเป้าหมายของสถานศึกษาที่เกิดจากการมีส่วนร่วม

ของทุกฝ่าย	 โดยเฉพาะการพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้รู้จักคิดวิเคราะห์	 มีนิสัยใฝ่รู้	 รักการอ่านและค้นคว้า	

สามารถแสวงหาความรูด้้วยตนเองเป็นคนดี	มคุีณธรรม	มทีกัษะการด�ารงชวีติในสงัคมยคุใหม่	สามารถสบืสาน

วิถีวัฒนธรรมไทยได้อย่างมั่นใจในตนเอง	ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	และการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้	สร้างงาน	

สร้างอาชีพ	และน�าเสนอผลงานได้อย่างสร้างสรรค์	การส�ารวจตรวจสอบข้อมูลสภาพปัญหาในชุมชน	สังคม	

ภูมิปัญญาท้องถิ่น	คุณลักษณะอันพึงประสงค์	เพื่อเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว	ชุมชน	สังคม	ประเทศชาติ	

เมื่อสถานศึกษาตรวจสอบหลักสูตรของตนเองกับหลักการของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	

พุทธศักราช	2551	ภาพความส�าเร็จของโรงเรียน	และความเป็นท้องถิ่นแล้ว	หากพบว่า	องค์ประกอบของ

หลักสูตรสถานศึกษาองค์ประกอบใดที่ยังไม่สมบูรณ์	 ให้เติมเต็มให้ครบถ้วน	 และก�าหนดลักษณะเด่นของ

สถานศึกษา	เพื่อแสดงความเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียน	เนื่องจากสังคมไทยมีบริบทของสังคมแต่ละพื้นที่ที่

แตกต่างกัน	คือ	บริบทสังคมเมือง	บริบทสังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท	และบริบทสังคมชนบท	ดังนั้น	โรงเรียนทุก

แห่งจึงควรได้พิจารณาถึงองค์ประกอบของบริบทต่าง	 ๆ	 เหล่านั้น	 เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาส�าหรับ

โรงเรียน	ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน	และเหมาะสมกับบริบทของสังคมที่สถานศึกษา

ตั้งอยู่	สถานศึกษาต้องวิเคราะห์บริบทของสังคม	ตรวจสอบ	พัฒนาองค์ประกอบของหลักสูตรสถานศึกษา

ให้มีเอกลักษณ์โดดเด่น	

หลักสูตรสถานศึกษาบริบทสังคมเมือง	 ต้องเป็นหลักสูตรท่ีสร้างผู้เรียนให้เป็นผู้ท่ีมีความรู้มีความ

สามารถในการคิดวิเคราะห์	 วิจารณ์เหตุการณ์ต่าง	 ๆ	 ท่ีมากกว่าในประเทศไทย	 เพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากล	

(Global	Child)	มีศักยภาพในการเรียนรู้	(Ability	to	Learn)	สามารถใช้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีเพื่อ

การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	(Language	and	Technology	Fluency)	หลักสูตรสถานศึกษาส�าหรับ

โรงเรียนบริบทสังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท	 ควรมุ่งเน้นผู้เรียนให้มีความรู้	 ประสบการณ์	 และความสามารถ 

พืน้ฐานเพือ่ประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ	หลกัสตูรสถานศกึษาส�าหรบัโรงเรยีน	บริบทสงัคมชนบท	ควรมรีปูแบบ 

พเิศษทีจ่งูใจให้ชมุชนเหน็คณุค่าของการส่งบตุรหลานให้ได้รบัการศึกษา	อย่างไรกต็าม	หลักสตูรสถานศกึษา

ส�าหรับโรงเรียนควรจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้	ทั้งวิชาการ	วิชางาน	และวิชาชีวิต	(ส�านักงานคณะกรรมการการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน,	2547,	หน้า	70)	เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	พุทธศักราช	2542	

แก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 3)	พ.ศ.	2553	มาตรา	27	ที่ก�าหนดให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก�าหนด

หลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานเพือ่ความเป็นไทย	ความเป็นพลเมอืงทีด่ขีองชาต	ิการด�ารงชีวติและ

การประกอบอาชีพตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อ

โรงเรียนเทศบาลได้พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตั้งปี	 2520	 ล่วงเลยมานานดังนั้นการศึกษาความ

ต้องการของครูที่มีต่อการจัดท�าหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศจะท�าให้มีข้อมูล
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ต่างกันต่อขบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศของคณะครูได้อย่าง 

กระตือรื้อร้น

ดงันัน้	ผูว้จัิยจึงมคีวามสนใจทีจ่ะวจัิยเรือ่งความต้องการของครูทีม่ต่ีอการจดัท�าหลกัสตูรสถานศกึษา

ของโรงเรยีนเทศบาลวัดราษฎรอทุศิ	อ�าเภอเมอืง.จังหวดัร้อยเอด็	ต้องการจดัท�าหลักสตูรสถานศกึษาโรงเรยีน

ให้มีประสิทธิภาพและสนองตอบความต้องการของท้องถิ่นซึ่งมีบริบทสังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1		เพื่อศึกษาความต้องการของครูที่มีต่อการจัดท�าหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 

วัดราษฎรอุทิศ	อ�าเภอเมือง.จังหวัดร้อยเอ็ด

2.2		เพือ่ศึกษาข้อเสนอแนะเก่ียวกบัความต้องการของครท่ีูมต่ีอการจดัท�าหลกัสตูรสถานศกึษาของ

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด

3.  ขอบเขตของการวิจัย

การวจิยัครัง้นีมุ้ง่ศึกษาเรือ่ง	ความต้องการของครทูีม่ต่ีอการจดัท�าหลกัสตูรสถานศกึษาของโรงเรยีน

เทศบาลวัดราษฎรอุทิศ	อ�าเภอเมือง.จังหวัดร้อยเอ็ด

 3.1 ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย

	 	 ได้แก่	ประชากรกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	คือ	ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรครู

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	จ�านวน	14	คน

 3.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา 

	 	 ได้แก่	 ความต้องการของครูที่มีต่อการจัดท�าหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 

วัดราษฎรอุทิศ	อ�าเภอเมือง.จังหวัดร้อยเอ็ด	ทั้งหมด	8	ด้านได้แก่

	 	 1)		 ด้านการออกแบบหลักสูตร	

	 	 2)		 ด้านการจัดท�าเอกสารหลักสูตร	

	 	 3)		 ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร	

	 	 4)		 ด้านการสนับสนุนส่งเสริมการใช้หลักสูตร

	 	 5)		 ด้านการจัดการเรียนการสอน	

	 	 6)		 ด้านการประเมินก่อนน�าไปใช้	

	 	 7)		 ด้านการประเมินการใช้หลักสูตร	

	 	 8)		 ด้านการประเมินสัมฤทธิ์ผลการใช้หลักสูตร

4.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

	 4.1	ประโยชน์ต่อสถานศึกษา

	 	 4.1.1	ข้อมูลที่ได้เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน	 ใช้เป็นข้อมูลรายงานภาพรวมในการใช้หลักสูตร

สถานศึกษาได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	และเกิดประสทิธผิลเพยีงใด	รวมทัง้เป็นข้อมลูในการก�าหนดทศิทางการ
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จัดการศึกษาของโรงเรียน

	 	 4.1.2	ข้อมลูทีไ่ด้เป็นประโยชน์ต่อผูบ้รหิารโรงเรียน	ใช้เป็นข้อมลูในการวางแผนอนาคตในการ

พัฒนาหลักสูตร	และการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ	และเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อไป

	 	 4.1.3	ข้อมูลที่ได้เป็นประโยชน์ต่อครู	 ใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดการเรียนรู ้ให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	หรือแก้ไขจุดด้อยของหลักสูตรกลุ่มสาระต่อไป

	 	 4.1.4	เป็นข้อมูลสารสนเทศส�าหรับเขตพื้นที่การศึกษา	ที่จะน�าไปใช้ในการรายงานหน่วยงาน

ต้นสังกัด	และน�าไปเป็นข้อมูลในการนิเทศ	ติดตาม	และส่งเสริมให้โรงเรียนได้มีการน�าหลักสูตรไปใช้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

6. วิธีด�าเนินการวิจัย

การวิจัยเรื่องความต้องการของครูที่มีต่อการจัดท�าหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 

วัดราษฎรอุทิศ	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด”	 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ	 (Qualitative	Research)	

ซึ่งมีขั้นตอนและวิธีด�าเนินการวิจัย	ดังนี้

6.1	 การวิจัยคร้ังน้ี	 ผู้วิจัยได้ศึกษากลุ่มเป้าหมาย	 ได้แก่	 ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรครู

โรงเรยีนเทศบาลวดัราษฎรอทุศิ	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดัร้อยเอด็	จ�านวน	14	คนได้มาโดยการเลอืกแบบเจาะจง

6.2	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 การวิจัยครั้งนี้	 ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์	 แบ่งออกเป็น	 

2	ตอน	ประกอบด้วย

 ตอนที่	 1	 ความต้องการของครูที่มีต่อการจัดท�าหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดราษฎรอุทิศ	

อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด

 ตอนที่	2	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดหลักสูตรสถานศึกษา

6.3	 การเก็บรวบรวมข้อมูล	

	 การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ด�าเนินการตามขั้นตอน	ดังต่อไปนี้

	 6.3.1	 ขอหนังสือจากศูนย์บัณฑิตวิทยาลัย	 มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย	 วิทยาเขต

ร้อยเอ็ด	เพื่อขอความอนุเคราะห์	ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย

	 6.3.2		ผู้วิจัยส่งหนังสือมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย	 วิทยาเขตร้อยเอ็ด	 ไปยังกลุ่ม

ตัวอย่างเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยโดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง

	 6.3.3		ผู้วิจัยได้น�าแบบสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายจ�านวน	 14	 คน	 ด้วยตนเอง	 

ได้แบบสัมภาษณ์สมบูรณ์	100	เปอร์เซ็นต์

	 6.3.4		ผู้วิจัยติดตามเก็บรวบรวมแบบสัมภาษณ์คืนด้วยตนเอง

7.  ผลการวิจัย

7.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม	พบว่า	ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่

เป็นเพศชาย	คิดเป็นร้อยละ	61.00	อายุไม่เกิน	29	ปีคิดเป็นร้อยละ	37.00	ส�าเร็จการศึกษาระดับประถม 
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ถึง	มัธยม	คิดเป็นร้อยละ	66.90	และมีประสบการณ์ในการท�างาน	ไม่เกิน	5	ปี	คิดเป็นร้อยละ	69.50

7.2  ผลการวเิคราะห์การบริหารจัดการตามหลกัธรรมาภบิาลขององค์การบรหิารส่วนต�าบลใน

เขตอ�าเภอล�าดวน จังหวัดสุรินทร์	พบว่า	โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	อยู่ใน

ระดบัปานกลางทัง้หก	ล�าดับจากด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่มากไปหาน้อย	คอื	ด้านหลกัความโปร่งใส,ด้านหลกันิติธรรม,	

ด้านหลกัคณุธรรม,ด้านหลกัการมส่ีวนร่วม,	ด้านหลกัความรบัผดิชอบ	และด้านหลกัความคุม้ค่า	เมือ่พจิารณา

เป็นรายด้านสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้

	 1)		 ด้านหลกันติิธรรม	พบว่า	การบรหิารจดัการตามหลกัธรรมาภบิาลขององค์การบรหิารส่วน

ต�าบลในเขตอ�าเภอล�าดวน	จังหวัดสุรินทร์	ด้านหลักนิติธรรม	โดยรวม	อยู่ในระดับปานกลาง	เมื่อพิจารณา

เป็นรายข้อพบว่า	 อยู่ในระดับปานกลาง	 ทั้งห้าข้อ	 โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	 คือ	 ข้อ	 2	 ที่ว่า	 “มีการ

ประชาสัมพันธ์กฎหมาย	 ระเบียบข้อบังคับให้เป็นท่ีรู้จักโดยท่ัวกัน”ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดคือ	 ข้อ	 5	 

ที่ว่า	“มีการรับฟังข้อเสนอแนะเรื่องกฎ	ระเบียบข้อบัญญัติจากประชาชน”

	 2)		 ด้านหลักคุณธรรม	 พบว่า	 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหาร

ส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอล�าดวน	 จังหวัดสุรินทร์	 ด้านหลักคุณธรรม	 โดยรวม	 อยู่ในระดับปานกลาง	 เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า	อยู่ในระดับปานกลาง	ทั้งห้าข้อ	โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	คือ	ข้อ	2	ที่ว่า	“มี

การจัดท�าจรรยาบรรณส�าหรับข้าราชการ	และติดตามส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตาม”	ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อย

ที่สุดคือ	ข้อ	3	ที่ว่า	“มีระบบการจัดท�าแผน	และสร้างตัวชี้วัดในการปฏิบัติ”

	 3)		 ด้านหลกัความโปร่งใส	พบว่า	การบรหิารจัดการตามหลกัธรรมาภบิาลขององค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอล�าดวน	จังหวัดสุรินทร์	ด้านหลักความโปร่งใส	โดยรวม	อยู่ในระดับปานกลาง	เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า	 อยู่ในระดับปานกลาง	 ท้ังห้าข้อ	 โดยข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด	 คือ	 ข้อ	 2	 ท่ีว่า	 

“มกีารสร้างจติส�านกึในการปฏบัิตงิานอย่างโปร่งใสสร้างวฒันธรรมใหม่ของการท�างาน”	ส่วนข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่

น้อยที่สุดคือ	ข้อ	5	ที่ว่า	“มีการเสนอรายงานแผนงาน/โครงการ	ผลการด�าเนินงานที่ชัดเจนให้ผู้ปฏิบัติงาน

ทุกระดับในหน่วยงาน	รวมถึงประชาชนรับทราบ”

	 4)		 ด้านหลกัการมส่ีวนร่วม	พบว่า	การบรหิารจดัการตามหลกัธรรมาภบิาลขององค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอล�าดวน	จังหวัดสุรินทร์	ด้านหลักการมีส่วนร่วม	โดยรวม	อยู่ในระดับปานกลาง	เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า	 อยู่ในระดับปานกลาง	 ท้ังห้าข้อ	 โดยข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด	 คือ	 ข้อ	 1	 ท่ีว่า 

“จัดให้มีการท�าประชาคมเพื่อส�ารวจความต้องการและการมีส่วนร่วมเสนอโครงการพัฒนาชุมชนของ

ประชาชน”	ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ	ข้อ	3	ที่ว่า	“เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาเป็นสมาชิก	หรือ

กรรมการในการด�าเนินโครงการต่างๆ”

	 5)		 ด้านหลักความรับผิดชอบ	พบว่า	 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอล�าดวน	จงัหวดัสริุนทร์	ด้านหลกัความรบัผดิชอบ	โดยรวม	อยู่ในระดับปานกลาง	 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า	อยู่ในระดับปานกลาง	ทั้งห้าข้อ	โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	คือ	ข้อ	1	ที่ว่า	

“มีการพัฒนาบุคลากรโดยการอบรมให้ความรู้	 ความเข้าใจสร้างจิตส�านึกของการเป็นข้าราชการท่ีดีในการ

ปฏิบัติงาน”	 ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ	 ข้อ	 5	 ท่ีว่า	 “มีการสร้างขวัญและก�าลังใจให้ปฏิบัติงานตาม 

หลักการบริหารจัดการที่ดี”
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	 6)		 ด้านหลกัความคุม้ค่า	พบว่า	การบรหิารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาลขององค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอล�าดวน	 จังหวัดสุรินทร์	 ด้านหลักความคุ้มค่า	 โดยรวม	 อยู่ในระดับปานกลาง	 เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า	 อยู่ในระดับปานกลาง	 ท้ังห้าข้อ	 โดยข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด	 คือ	 ข้อ	 5	 ท่ีว่า 

“มกีารใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกดิประโยชน์สงูสดุ”	ส่วนข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุคอื	ข้อ3	ทีว่่า	“มกีารส่งเสรมิ

นโยบายการถ่ายโอนและใช้ประโยชน์ก�าลังคนเพื่อลดงบประมาณด้านบุคคล”

7.3	 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย	 โดยผู้วิจัยตั้งสมมติฐานการวิจัยว่า	 บุคลากรที่มีเพศ	 อายุ	

ระดับการศกึษา	และประสบการณ์ในการท�างานต่างกนั	มกีารน�าหลกัธรรมาภบิาลมาใช้ในการบรหิารจดัการ

องค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอล�าดวน	จังหวัดสุรินทร์	แตกต่างกัน	ผลการวิจัย	พบว่า	บุคลากรที่มี

เพศ	 อายุ	 ระดับการศึกษา	 และประสบการณ์ในการท�างานต่างกัน	 มีการน�าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการ

บริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอล�าดวน	จังหวัดสุรินทร์	มีการน�าหลักธรรมาภิบามาใช้	

โดยรวม	ไม่แตกต่างกัน

8.  อภิปรายผลการวิจัย

จากการวิจัยเรื่องความต้องการของครูที่มีต่อการจัดท�าหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาล

วัดราษฎรอุทิศ	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	มีประเด็นส�าคัญที่จะน�ามาอภิปราย	ดังนี้

1.		 ด้านการออกแบบหลกัสตูร	การออกแบบหลักสูตรโรงเรยีนวดัราษฎรอุทิศท่ีมีต่อหลกัสตูรสถาน

ศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ	 อ�าเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด	 คือท้ังผู้บริหารและครูมีความต้องการ

เพราะ	 หลักสูตรสถานศึกษา	 โรงเรียนเทศบาลวัดราษฏรอุทิศ	 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ประกอบด้วยความ

ส�าคัญ	วิสัยทัศน์	คุณภาพของผู้เรียน	สาระมาตรฐานการเรียนรู้	ค�าอธิบายรายวิชา	หน่วยการเรียนรู้	การวัด

และประเมนิผล	หลกัสตูรส�าเรจ็ลงด้วยด้วยความร่วมมอืจากหลายฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบรหิาร	วชิาการ	ฯลฯ	

ได้ให้ความส�าคญัในการด�าเนนิการ	และทีส่�าคญัคณะกรรมการสถานศกึษามบีทบาทส�าคญัท�าให้การด�าเนนิ

การเป็นไปด้วยความเรยีบร้อยและสมัฤทธิผ์ลอย่างมคีณุภาพยิง่สอดคล้องกบัเสน่ห์ บญุช	ู(2547)	ได้ท�าการ

ศึกษาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา	 โรงเรียนในฝัน	 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย	 เพื่อศึกษาการ

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา	 และเพ่ือน�าเสนอแนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนบ้าน 

อ่างกะป่อง	จงัหวดัตราด	ตามแนวทางการจดัท�าหลกัสตูรสถานศึกษาของกรมวชิาการ	กระทรวงศกึษาธิการ	

โดยวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม	(Participatory	Action	Research	-	PAR)	เก็บรวบรวมข้อมูล

โดยการสมัภาษณ์และวเิคราะห์เอกสาร	สรปุความ	ตคีวามโดยใช้การวเิคราะห์แบบสามเส้า	(Triangulation)	

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสัมภาษณ์	ได้แก่	ผู้บริหารสถานศึกษา	1	คน	ครูผู้สอน	6	คน	กรรมการสถานศึกษา	

2	คน	ผลการวิจัย	1)	ด้านการก�าหนดวิสัยทัศน์	ภารกิจ	 เป้าหมาย	และคุณลักษณะอันพึงประสงค์	พบว่า 

ครูขาดความรู้	ความเข้าใจ	มีภาระงานอื่นมาก	เวลาในการจัดท�ามีน้อย	และชุมชนมีส่วนร่วมน้อย	2)	ด้านการ 

ก�าหนดโครงสร้างหลักสูตรพบว่า	 การก�าหนดสัดส่วนเวลาระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้กับกิจกรรมพัฒนา 

ผู้เรียนยังไม่เหมาะสมกัน	และยังไม่มีรายวิชาเพิ่มในช่วงชั้นที่	2-3	3)	ด้านการจัดท�ารายวิชาตามกลุ่มสาระ

การเรยีนรู	้พบว่า	โรงเรยีนยงัไม่ได้ก�าหนด	สาระการเรยีนรูเ้พิม่ทีส่นองความต้องการของผูเ้รยีน	ชมุชน	และ

ตามศักยภาพของผู้เรียน	4)	ด้านการออกแบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	พบว่า	ยังจัดกิจกรรมได้ไม่หลากหลาย	
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วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

นักเรียนไม่ได้เลอืกตามความถนัด	ความสนใจ	และความต้องการของตนเอง	ครผููส้อนไม่เหน็ความส�าคญัของ

กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน	5)	ด้านการจดัการเรยีนรูแ้ละการส่งเสรมิการเรยีนรู	้พบว่า	ครขูาดความมัน่ใจในการ

สอนวิชาภาษาอังกฤษ	 เนื่องจากไม่ได้จบวิชาเอก	 การผลิต	 การใช้สื่อ	 และการใช้แหล่งเรียนรู้ยังมีน้อย 

6)	ด้านการวดัผลและประเมนิผล	พบว่า	ยงัไม่มเีกณฑ์การผ่านช้ันปี	การออกแบบเอกสารหลกัฐานการศกึษา

ยงัไม่สอดคล้องกบัระเบยีบทีโ่รงเรยีนได้วางไว้	7)	ด้านการบรหิารการจดัหลกัสตูร	พบว่า	การก�าหนดเป้าหมาย 

ของโครงการไม่ชัดเจน	 ขาดการนิเทศ	 ติดตามโครงการ	 และก�าหนดโครงการมากเกินไป	 ปฏิบัติไม่ทัน 

8)	 ด้านการเรียบเรียงเป็นเอกสารหลักสูตรสถานศึกษา	 พบว่า	 ยังไม่ทันก�าหนดวิสัยทัศน์และคุณภาพของ 

ผู้เรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้	 แนวทางแก้ไขในแต่ละด้าน	 คือ	 โรงเรียนก�าหนดนโยบาย	 ฝึกอบรมเชิง 

ปฏิบัติการ	ด�าเนินการตามนโยบาย	นิเทศ	ติดตาม	ประเมินผล	ปรับปรุง	และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

2.		 ด้านการจัดท�าเอกสารหลกัสตูรทัง้ผู้บรหิารและครมูคีวามรต้องการเพราะว่า	การจดัท�าเอกสาร

หลักสตูรโดยการวเิคราะห์	สงัเคราะห์	ข้อมลูจากเอกสารและแหล่งข้อมลูต่างๆ	อาท	ิหลกัสตูรแกนกลางการ

ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน	พุทธศักราช	 2551	 รวมทั้งศึกษาสภาพ	 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง	 บริบท	 สภาพปัญหา	

ความต้องการของท้องถิ่น	 ชุมชน	 โดยมีการวางแผนงานที่ชัดเจน	 เพื่อให้เห็นภาพการท�างานตลอดแนว	 

ด้วยกระบวนการท�างานแบบมีส่วนร่วม	สอดคล้องกับ	วนิดา วงษ์นิล	(2546)	ได้ท�าการวิจัยเรื่อง	รูปแบบ

การพฒันาหลกัสตูรการศึกษาขัน้พ้ืนฐานของภาคตะวนัออก	ผลการวจิยัพบว่า	1)	รปูแบบการพฒันาหลกัสตูร

การศึกษาขั้นพื้นฐานของภาคตะวันออก	แต่ละด้านที่มีความส�าคัญอันดับแรก	ได้แก่	การเตรียมความพร้อม	

ควรจัดให้มีการอบรม	 สัมมนา	 ประชุมเชิงปฏิบัติการ	 ชี้แจงให้ครู	 อาจารย์	 ผู้เกี่ยวข้องรับทราบเกี่ยวกับ

หลกัสตูรการศกึษาข้ึนพืน้ฐาน	การจัดท�าสาระหลักสตูร	ควรวเิคราะห์สภาพแวดล้อม	ความพร้อมของโรงเรยีน	

ด้านบุคลากร	 อุปกรณ์	 สื่อการเรียนการสอน	 และแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพื่อท�าหลักสูตรให้สอดคล้องกับ 

ท้องถิน่	การวางแผนด�าเนนิการใช้หลกัสตูร	ควรสร้างบรรยากาศการเรยีนรูโ้ดยจดัสภาพของโรงเรยีนให้เป็นแหล่ง 

เรียนรู้	 การด�าเนินการใช้หลักสูตร	 ควรด�าเนินการตามขั้นตอนที่ก�าหนดไว้ในการวางแผนด�าเนินการใช้

หลกัสตูร	การนเิทศ	ก�ากบั	ติดตาม	ประเมนิผล	ควรส่งเสรมิให้ครปูฏบิตังิานเป็นไปตามมาตรฐาน	และตดิตาม

ผลการเรียนของนักเรียน	 สรุปผลการด�าเนินงาน	 สถานศึกษาควรจัดท�าเอกสารรายงานผลการเรียนของ

นักเรียน	ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองรับรู้	ปรับปรุงพัฒนา	ควรติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการแล้วน�ามา

ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ	 2)	 ผลการศึกษาความเป็นไปได้ของรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานของภาคตะวันออก	พบว่า	มีความเป็นไปได้ในระดับมาก

3.		 ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรทั้งผู้บริหารและครูมีความต้องการเพราะว่า	 มีการก�าหนด

ภารกิจในการจัดท�าหลักสูตรอย่างเป็นขั้นตอนเป็นระบบ	 สอดคล้องกับกองการวิจัยทางการศึกษา	 กรม

วชิาการ	(2546	ข,	หน้า	94	-	95)	ได้วจิยัเรือ่ง	การรายงานการตดิตาม	และประเมนิผลการใช้หลกัสตูรสถาน

ศึกษา	ระดับมัธยมศึกษา	เกี่ยวกับสภาพปัญหาในการใช้หลักสูตรสถานศึกษา	3	อันดับแรก	คือ

	 1.		 บริหารจัดการ	ได้แก่	ครูมีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรไม่ชัดเจน	มีภาระงานพิเศษมาก	

ท�าให้มีเวลาปรับปรุงหลักสูตรน้อย	 และขาดแคลนครูโดยเฉพาะวิชาหลัก	 เช่น	 คณิตศาสตร์	 วิทยาศาสตร์	

และภาษาต่างประเทศ
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	 2.		 การจัดท�าหลกัสตูรสถานศึกษา	ได้แก่	มเีวลาจดัท�าน้อย	ท�าให้งานไม่มคีณุภาพการก�าหนด

วิสัยทัศน์ไม่ชัดเจน	กว้างเกินไป	ปฏิบัติได้ยาก	ขาดข้อมูลสารสนเทศ	บุคลากรไม่เพียงพอ	ส�าหรับด้านการ

จัดโครงสร้าง/สาระการเรียนรู้	 ได้แก่	 ไม่สามารถจัดให้เป็นไปตามความต้องการของชุมชนและนักเรียนได้	

เพราะขาดแคลนครู	ความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรไม่ชัดเจน	โครงสร้างหลักสูตรไม่มีความสัมพันธ์กับสาระ

การเรียนรู้	และการก�าหนดเวลายังไม่เหมาะสม

	 3.		 การจดัการและบรหิารงบประมาณตามระเบียบของทางราชการและเป็นไปตามวตัถปุระสงค์	 

เพื่อส่วนรวมและพัฒนามาตรฐานคุณภาพนักเรียนและโรงเรียน	 ผู้บริหารส่วนใหญ่จัดสวัสดิการ	 โดยได้รับ

เงนิสนับสนุนจากเงนินอกงบประมาณ	เช่น	จดัทศันศกึษา	และให้การสนบัสนนุ	ส่งเสรมิขวญัและก�าลงัใจแก่

ผู้ร่วมงาน	โดยการนิเทศและติดตามงานอย่างใกล้ชิดและสม�่าเสมอ

	 4.		 ด้านการสนับสนุนส่งเสริมการใช้หลักสูตร	 การสนับสนุนส่งเสริมการใช้หลักสูตรนั้นม ี

ขัน้ตอนขัน้ตอนในการพฒันาหลกัสตูรท้องถิน่ในการนัน้โรงเรยีนเทศบาลวดัราษฎรอทุศิ	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดั

ร้อยเอ็ด	 ด�าเนินการ	 12	ขั้นตอน	 คือ	 ขั้นที่	 1	 จัดตั้งคณะท�างานเพื่อจัดท�าหลักสูตร	 ข้ันท่ี	 2		ศึกษาและ

วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน	 ขั้นท่ี	 3	ก�าหนดจุดประสงค์ของหลักสูตร	 ขั้นที่	 4	ก�าหนดเนื้อหาขั้นที่	 5	ก�าหนด

กจิกรรม	ขัน้ที	่6	ก�าหนดชัว่โมงการเรียน	ขัน้ที	่7	ก�าหนดเกณฑ์การวดัและประเมนิผลข้ันที	่8		จดัท�าเอกสาร

หลักสูตร	ขั้นที่	9	ตรวจสอบคุณภาพและการทดลองใช้หลักสูตร	ขั้นที่	10		เสนอขออนุมัติใช้หลักสูตร	ขั้นที่	

11	น�าหลักสตูรไปใช้	ขัน้ที	่12	ประเมนิผลหลักสตูร	สอดคล้องกบั	สอดคล้องกบั	กองการวจิยัทางการศกึษา	

กรมวิชาการ	(2546	ก,	หน้า	49	-	52)	ได้ท�าการวิจัยเรื่องการติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรสถาน

ศึกษา	พบว่า	ด้านปัจจัยในการใช้หลักสูตรสถานศึกษา	พบว่า	1)	ด้านบุคลากร	ผู้บริหารมีการบริหารจัดการ

และทักษะในการบริหารหลักสูตรในระดับมาก	มีความรู้	 และตระหนักในการจัดการบริหารหลักสูตร	 และ

เป็นผู้น�าทางวชิาการ	2)	ด้านสิง่อ�านวยความสะดวกต่อการใช้หลกัสตูร	พบว่า	สถานศกึษาส่วนใหญ่มจี�านวน

ห้องเรียน	มีเครื่องคอมพิวเตอร์	เครื่องอัดส�าเนา	เครื่องขยายเสียง	มีแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถาน

ศึกษาเพียงพอในระดับปานกลาง	 ด้านกระบวนการในการใช้หลักสูตรสถานศึกษา	 พบว่า	 1)	 การบริหาร

จัดการ	 พบว่า	 สถานศึกษาส่วนใหญ่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรสถานศึกษาให้แก่บุคคลท่ีเก่ียวข้อง	 จัดครูเข้า

สอนตรงตามวฒิุ	และตรงกบัความรูค้วามสามารถแต่โรงเรยีนส่วนใหญ่ยงัขาดแคลนคร	ู2)	การนเิทศตดิตาม	

และประเมนิผลการใช้หลกัสตูรสถานศกึษา	พบว่า	สถานศกึษามกีารวางแผนสภาพปัญหาในการใช้หลกัสตูร

สถานศึกษาร้อยละ	 94.4	 วางแผนนิเทศร้อยละ	 83.9	 3)	 การปฏิบัติงานของผู้บริหารด้านการใช้หลักสูตร	 

พบว่า	ผูบ้รหิารปฏบิตังิานตามหลกัสตูรหลงัการใช้หลกัสูตรสถานศกึษาสูงข้ึน	ได้แก่	ส่งเสรมิสนับสนนุครผูู้สอน 

ให้จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	ส่งเสริมสนับสนุนผู้สอนให้ประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการ

ที่หลากหลาย	และพัฒนาคุณธรรม	จริยธรรม	และค่านิยมที่พึงประสงค์ของครู	และนักเรียน	4)	การปฏิบัติ

เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้	พบว่า	ด้านการวางแผนการจัดการเรียนรู้	ครูส่วนใหญ่มากกว่า	ร้อยละ	95.0	ได้

ก�าหนดเนื้อหาในแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับค�าอธิบายรายวิชา	ศึกษาเอกสารหลักสูตรสถานศึกษา

ก่อนวางแผนการจดัการเรยีนรู	้และก�าหนดจดุประสงค์การเรยีนรูส้อดคล้องกับผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงัของ

หลักสูตรสถานศึกษา	ด้านวิธีการจัดการเรียนรู้	ครูส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ	90.0	มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่

เน้นการคิด	ปฏิบัติจริงและส่งเสริมคุณธรรม	ส�าหรับวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ครูด�าเนินการ	คือ	ระดม
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วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

สมองค้นคว้า	ท�ารายงาน	บรรยาย	อภิปราย	และสาธิต	ด้านการใช้สื่อในการจัดการเรียนรู้	พบว่า	นักเรียน

มีส่วนร่วมในการผลิตและใช้สื่อ	และสื่อที่ใช้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้	ด้านการท�าวิจัย	พบว่าครูท�า

วิจัยในชั้นเรียนร้อยละ	68.5	และน�าผลการวิจัยในชั้นเรียนไปใช้	ร้อยละ	64.3	ด้านการวัดผลและประเมินผล	 

พบว่า	 ครูวัดผลและประเมินผลโดยใช้แบบทดสอบอัตนัยและวัดภาคปฏิบัติ	 และแบบประเมินสภาพจริง	 

และส่วนใหญ่	ร้อยละ	93.3	เน้นการประเมนิครอบคลมุด้านความรู	้ทกัษะ	คณุธรรม	และค่านยิม	ด้านกจิกรรม

พัฒนาผู้เรียน	พบว่า	ส่วนใหญ่มีการจัดกิจกรรมแนะแนว	และกิจกรรมนักเรียนที่โรงเรียนจัด	ได้แก่	ลูกเสือ	

เนตรนาร	ีชมุนมุตามกลุม่สาระและชมรมตามความสนใจ	5)	การปฏบิตังิานหลงัการใช้หลกัสตูรสถานศกึษา	

พบว่า	ครูมกีารปฏบิติัสงูขึน้	ได้แก่	บรูณาการ/	สอดแทรกคุณธรรม	จริยธรรม	ค่านยิมท่ีดีงาม	และคณุลกัษณะ

อันพึงประสงค์ในการเรียนการสอนตลอดเวลา	 ศึกษาค้นคว้า	 และแสวงหาข้อมูลข่าวสารเพ่ือใช้ในการ

พัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง	 และเปิดให้ผู้เรียนเลือกท�ากิจกรรมหรือฝึกปฏิบัติตามความสามารถ	 ความ

ถนัด	และความสนใจ	นอกจากนี้ชุมชนมีส่วนร่วมสูงขึ้น	เช่น	การจัดหาสื่อ	อุปกรณ์ต่าง	ๆ	ตลอดจนการจัด

สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้	 และมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียน	 ผลผลิตของการใช้หลักสูตรสถาน

ศกึษา	ความพึงพอใจต่อการใช้หลกัสตูรสถานศกึษา	พบว่า	ผูบ้รหิาร	คร	ูนกัเรยีน	และชมุชน	มคีวามพึงพอใจ

ต่อการใช้หลักสูตรสถานศึกษาในระดับมาก	และนักเรียนมากกว่าร้อยละ	95.0	ผ่านเกณฑ์การประเมินทุก

กลุ่มสาระ	 สภาพปัญหาเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรสถานศึกษา	 พบว่า	 ครูมีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตร 

ไม่ชัดเจน	 มีภาระงานพิเศษมาก	 และขาดแคลนครูโดยเฉพาะวิชาหลัก	 ได้แก่	 คณิตศาสตร์	 วิทยาศาสตร์	 

ขาดผู้นิเทศที่มีความรู้	ความช�านาญและประสบการณ์ในการนิเทศ	ครูไม่เข้าใจสาระการเรียนรู้	การจัดการ

ท�าแผนบูรณาการ	 วิธีการวัดผลและประเมินผล	 การจัดกิจกรรมยังไม่หลากหลาย	 และนักเรียนไม่ได้เลือก

ตามความสนใจ

	 5.		 ด้านการจัดการเรียนการสอนทั้งผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีความต้องการเพราะว่า

หลกัสูตรท้องถิน่ยดึเนือ้หาเป็นศูนย์กลาง	จะมุง่การน�าเสนอเนือ้หาโดยครูจะมบีทบาทมาก	เน้นการบรรยาย

และการสาธิต	หลักสูตรยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางต้องตอบสนองต่อความสนใจและความต้องการของผู้เรียน

โดยผู้เรียนจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากกว่าครูถ้าหลักสูตรยึดปัญหาเป็นศูนย์กลางการ

เรียนการสอนเน้นสร้างสภาพแวดล้อมให้ผูเ้รยีนแก้ปัญหา	โดยพจิารณาเทคนิคและวธิกีารเรยีนรู	้ท่ีสอดคล้อง

กับธรรมชาติของสาระการเรียนรู้และผู้เรียน	 สอดคล้องกับ	ธงชัย ถามะพันธ์	 (2549)	 ได้ท�าการวิจัยเรื่อง	

การประเมนิหลกัสตูรนกัเรยีนจ่า	โรงเรยีน	ชมุพลทหารเรอื	กรมยทุธศกึษาทหารเรอื	พ.ศ.	2547	พบว่า	ด้าน

บริบท	ครูผู้สอนนักเรียนจ่า	และผู้ส�าเร็จการศึกษา	มีความเห็นว่า	จุดมุ่งหมายของหลักสูตรและโครงสร้าง

ของหลักสูตร	โดยรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก	ด้านปัจจัยเบื้องต้น	ครูผู้สอน	นักเรียนจ่า	และผู้ส�าเร็จ

การศึกษามีความเห็นว่า	 ความพร้อมของครูผู้สอน	 ความพร้อมของสื่อการเรียนการสอน	 ความพร้อมของ

อาคารสถานที่	 และสภาพแวดล้อมโดยรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก	 ส�าหรับความพร้อมของนักเรียน

จ่า	 ครูผู้สอนเห็นว่า	 มีความเหมาะสมในระดับน้อย	 ส่วนนักเรียนจ่าและผู้ส�าเร็จการศึกษา	 มีความเห็นว่า	

กระบวนการเรียนการสอน	 การบริหารและการจัดการหลักสูตร	 การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน	

โดยรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก	 ด้านผลผลิต	 ผู้บังคับบัญชาของผู้ส�าเร็จการศึกษา	 มีความเห็นว่า	

คุณลักษณะของผู้ส�าเร็จการศึกษา	 โดยรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก	 ข้อเสนอแนะในการประเมิน
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หลักสูตร	 ควรเน้นการศึกษาทางด้านวิชาชีพตามพรรค-เหล่า	 และเน้นการฝึกปฏิบัติให้มากขึ้น	 ควรจัดหา

วัสดุ	อุปกรณ์	สื่อการเรียนการสอนให้ทันสมัยตามวิทยาการสมัยใหม่	และเพียงพอต่อความต้องการ

	 6.		 ด้านการประเมินก่อนน�าไปใช้	 ทั้งผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีความต้องการเพราะว่า	

การประเมินหลักสูตรก่อนน�าหลักสูตรไปใช้	ในช่วงระหว่างที่มีการสร้างหรือพัฒนาหลักสูตร	มีการด�าเนินการ 

ตรวจสอบทุกขั้นตอนของการจัดการ	 นับแต่การก�าหนดจุดมุ ่งหมายไปจนถึงการก�าหนดการวัดและ 

ประเมินผลการเรียน	 คือเมื่อสร้างสูตรร่างเสร็จแล้วก่อนจะน�าหลักสูตรไปใช้จริงสอดคล้องกับธีรชัย เนตร

ถนอมศักดิ์	 (2550)	 ได้ท�าการวิจัยเรื่อง	 การพัฒนาระบบประเมินหลักสูตรสถานศึกษาด้วยตนเองในระดับ

ประถมศึกษา	พบว่า	ระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาด้วยตนเองในระดับประถมศึกษา	ที่พัฒนาขึ้น

ภายใต้แนวคิดเชิงระบบ	 อันประกอบไปด้วย	 องค์ประกอบด้านตัวป้อน	 ได้แก่	 ตัวหลักสูตรสถานศึกษาท่ี

ด�าเนินการตามรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ	 องค์ประกอบด้านกระบวนการ	 

เป็นการบูรณาการแนวคิดในการประเมินตนเอง	 (Self-Evaluation)	 การประเมินเพื่อเสริมพลังอ�านาจ	

(Empowerment	Evaluation)	และการประเมินผลงานด้วยเทคนิค	Balanced	Scorecard	องค์ประกอบ

ด้านกลไกควบคุม	ใช้การประยกุต์แนวคดิการประเมนิอภมิานเชงิความก้าวหน้า	(Formative	Meta-Evalua 

tion)	และการประเมินอภิมานเชิงรวมสรุป	(Summative	Meta-Evaluation)	ผลที่เกิดขึ้นจากการก�าหนด

ตัวป้อนเข้าสู่กระบวนการ	และกลไกควบคุมของระบบท�าให้ได้องค์ประกอบด้านผลผลิต	ซึ่งได้แก่	 รูปแบบ

การประเมินหลักสูตรสถานศึกษาด้วยตนเองในระดับประถมศึกษา	 และจากการศึกษาถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

จากการน�าผลผลิตไปสู่การปฏิบัติ	 โดยอาศัยการวิเคราะห์เนื้อหา	 จากเอกสารรายงานผลการประเมินเพื่อ

ตรวจสอบตนเองในการน�าหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้	 การสัมภาษณ์	 การสนทนากลุ่ม	 กับกลุ่มเป้าหมาย	 

การวจิยัทัง้จากตัวนกัเรยีน	กระบวนการภายในของสถานศึกษา	การเรยีนรูแ้ละพฒันาของบุคลากรในสถาน

ศกึษา	รวมถงึงบประมาณและทรพัยากร	เพือ่น�าไปสูเ่ป้าหมายของการพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษาท่ีได้ก�าหนด

ไว้ร่วมกัน	ส่วนข้อมูลที่ได้จากองค์ประกอบด้านตัวป้อนกลับ	เพื่อการปรับปรุงและพัฒนา	พบว่า	มีการปรับ

เปลี่ยนรายละเอียดในบางกิจกรรมของการวางระบบในแต่ละองค์ประกอบ	 เพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

ตามบริบทของกลุ่มเป้าหมายการวิจัยทั้งสองแห่ง	 โดยมีองค์ประกอบท่ีเพ่ิมข้ึนในระบบ	 ได้แก่	 ยุทธศาสตร์	 

การขับเคลื่อนผลผลิตสู่การปฏิบัติ

	 7.		 ด้านการประเมินการใช้หลักสูตรทั้งผู้บริหารและครูมีความต้องการเพระว่า	 ประเมิน

หลักสูตรในข้ันทดลองใช้	 เพื่อปรับปรุงแก้ไขส่วนท่ีขาดตกบกพร่องหรือเป็นปัญหา	 ให้มีความสมบูรณ์ 

เพือ่ประสทิธภิาพในการน�าไปใช้ต่อไป	เพือ่หาข้อบกพร่อง		อปุสรรค	จะได้แก้ไขให้เหมาะสมและมรีะสทิธภิาพ 

สอดคล้องกบักระทรวงศกึษาธกิาร	(2546	ก,	หน้า	26-27)	กล่าวถงึหลกัสตูรสถานศกึษาว่า	เมือ่สถานศึกษา

เป็นแหล่งของการแสวงหาความรู้	 สถานศึกษาจึงต้องมีหลักสูตรของตนเอง	 คือ	 หลักสูตรสถานศึกษา 

ซ่ึงประกอบด้วยการเรียนรูท้ัง้มวลและประสบการณ์อืน่	ๆ 	ทีส่ถานศกึษาแต่ละแห่งวางแผนเพือ่พฒันาผูเ้รยีน	

โดยจะต้องจัดท�าสาระการเรียนรู้	 ทั้งรายวิชาที่เป็นพื้นฐาน	และรายวิชาที่ต้องการเรียนเพิ่มเติม	 เป็นรายปี

หรือรายภาค	 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทุกภาคเรียน	 และก�าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์จากมาตรฐาน

การศกึษาขัน้พ้ืนฐาน	ซึง่เป็นส่วนประกอบทีส่�าคัญของการจดัหลกัสตูรสถานศกึษา	และหลกัสูตรสถานศึกษา

จะต้องเกิดจากการที่สถานศึกษาน�าสภาพต่าง	 ๆ	 ที่เป็นปัญหาจุดเด่น/เอกลักษณ์	 ของชุมชน	 สังคม	 
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วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	 คุณลักษณะอันพึงประสงค์เพ่ือเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว	 ชุมชน	

สังคม	และประเทศชาติ	มาก�าหนดเป็นสาระและจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียน	บนพื้นฐานของหลักสูตร

แกนกลาง	 และเพ่ิมเติมสาระและมาตรฐานการเรียนรู้	 หรือรายวิชาได้ตามความถนัดและความสนใจของ 

ผู้เรียน	โดยความร่วมมือของทุกคนในโรงเรียนและชุมชน	ร่วมกันก�าหนด	วิสัยทัศน์	ภารกิจ	เป้าหมาย	เพื่อ

น�าไปสู่การออกแบบหลกัสตูรสถานศึกษาให้มคีณุภาพ	ซึง่หลกัสตูรสถานศกึษาทีม่คีณุภาพ	ต้องเป็นหลกัสตูร

ที่พัฒนามาจากข้อมูล	ของสถานศึกษาและชุมชน	สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน	พุทธศักราช	

2544	ทีม่กีารระดมทรพัยากรทัง้ของสถานศึกษาและของชุมชนมาใช้อย่างคุม้ค่า	และใช้ศกัยภาพท่ีมอียู่อย่าง

เต็มที่ตามแผนภูมิการเชื่อมโยงระหว่างสาระการเรียนรู้แกนกลางกับการจัดท�าหลักสูตรสถานศึกษา

	 8.		 ด้านการประเมนิสัมฤทธิผ์ล	หลงัจากทีม่กีารใช้หลกัสตูรทัง้ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครมูี

ความต้องการเพราะว่า	 มีการจัดการหลักสูตรจนครบกระบวนการเรียบร้อยแล้ว	ท�าการประเมินหลักสูตร

ทั้งระบบ		 เพื่อสรุปผลการตัดสินว่าหลักสูตรที่จัดท�าขึ้นนั้นควรจะด�าเนินการใช้ต่อไป	 ซึ่งผลออกมาอยู่ใน

ระดบัดคีอืทัง้ครแูละนกัเรียนมคีวามเข้าใจหลกัสตูร	สอดคล้องกบั	สธุา พงศ์ถาวรภญิโญ	(2546)	ได้ท�าการ

ศึกษาการติดตามการใช้ผลการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 เขตการศึกษา	 12	

พบว่า	 การบริหารจัดการหลักสูตรของโรงเรียนน�าร่อง	 โดยรวมแล้วมีค่าเฉลี่ยระดับมาก	 ส่วนโรงเรียน 

เครือข่ายอยูใ่นระดับปานกลางและโรงเรยีนทีเ่ริม่ใช้หลกัสตูร	ปีการศกึษา	2546	มค่ีาเฉลีย่การบรหิารจดัการ

สถานศึกษา	โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง	

9.  ข้อเสนอแนะ

ความต้องการของครูที่มีต่อการจัดท�าหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ	

อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ	ดังนี้

 ความต้องการของครูที่มีต่อการจัดท�าหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ	

อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ	ดังนี้

 9.1  ข้อเสนอแนะเพื่อการน�าไปใช้

	 	 ความต้องการของครูที่มีต่อการจัดท�าหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร

อุทิศ	อ�าเภอเมอืง	จังหวัดร้อยเอด็ทัง้ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครมูคีวามต้องการเนือ่งจากเป็นการแสดงความ

ร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	 ท�าให้หลักสูตรเป็นไปด้วยดี	 ดังนั้นในการน�าหลักสูตรไปใช้จึงเป็นสิ่งที่ดีและ 

มีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนของโรงเรียน	 	

 9.2  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

	 	 9.2.1)		 แรงจูงใจการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐานกับการน�าหลักสูตรไปใช้ใน

สถานศึกษา

	 	 9.2.2)		 ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษากับการมีส่วนร่วมของชุมชน

	 	 9.2.3)		 ปัญหาการวางแผนวเิคราะห์และรวบรวมข้อมลูพืน้ฐาน	ท่ีเป็นอปุสรรคในการพฒันา

หลักสูตรสถานศึกษา
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11.  ค�าขอบคุณ

วิทยานพินธ์ฉบบันี	้ส�าเรจ็ขึน้ได้ด้วยความกรณุาจากคณบดีบณัฑติวทิยาลยั	มหาวทิยาลยั	มหามกฏุ

ราชวิทยาลัย	ที่ให้ความรู้และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาครั้งนี้

ผู้วิจัยขออนุโมทนาขอบคุณ	ดร.จ�านง	กมลศิลป์	ที่กรุณาให้ค�าแนะน�าทั้งในด้านวิชาการและแก้ไข

ข้อบกพร่องต่างๆ	ดร.อุทัย	กมลศิลป์	ที่กรุณาให้ค�าแนะน�าติดตาม	 ให้ข้อชี้แนะแนวทางด้านวิชาการ	และ

ข้อคดิเหน็ทีเ่ป็นประโยชน์อย่างมากรวมทัง้ได้ตรวจทานแก้ไขข้อบกพร่อง	จนกระท่ังรปูเล่มวทิยานิพนธ์ฉบบัน้ี 

สมบูรณ์

ขออนุโมทนาขอบคณุ	นายบรรจง	โฆษติจรินนัท์	นายกเทศมนตรเีมอืงร้อยเอด็	นายเรยีบ	สวสัดผิล	

ผู้อ�านวยการโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ	 อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 และ	 พระครูวิจิตร 

ปัญญาภรณ์	ดร.	อาจารย์ภาควชิาการบรหิารการศกึษา	คณะศกึษาศาสตร์	มหาวทิยาลยัมหามกุฎราชวทิยาลยั 

วิทยาเขตร้อยเอ็ด	 ที่กรุณาให้การช่วยเหลือให้ค�าแนะน�าให้ความอนุเคราะห์ในการเป็นผู้เชี่ยวชาญในการ

สร้างแบบสัมภาษณ์

ขออนุโมทนาขอบคุณ	ดร.สัมฤทธิ์	แก้วสมบัติ	ประธานกรรมการและ	ผศ.ดร.เอนก	ศิลปนิลมาลย์

กรรมการ	 ที่กรุณาตรวจรูปแบบ	 ให้ค�าแนะน�า	 แก้ไขรูปแบบ	 และรูปเล่มจนท�าให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้ส�าเร็จ

สมบูรณ์	

ขออนุโมทนาขอบคุณ	ผู้บริหาร	ครู-นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	

จังหวัดร้อยเอ็ด	 ทุกท่านที่มิได้ระบุนามไว้	ณ	ที่นี้ในการประสาทวิชาให้ค�าแนะน�าปรึกษาและอ�านวยความ

สะดวกทางด้านการเรียนการสอนความต้องการการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา

ขออนุโมทนาขอบคุณ	ทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสัมภาษณ์ท�าให้ข้อมูลงานวิจัย	เป็นอย่างดียิ่ง	และ

ก�าลังใจจากเจ้าอาวาสวัดราษฎรอุทิศ	ญาติโยม	และเพื่อนนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต	สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา	มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	วิทยาเขตร้อยเอ็ด	ทุกท่านไว้	ณ	โอกาสนี้
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การศึกษาเชิงวิเคราะห์ประโยชน์ของค�าสอนเรื่องปัจฉิมทิศในพุทธปรัชญาเถรวาท 

ANALYTICAL STUDY ON BENEFITS OF THE TEACHING FOR PACCHIMA-DISA 

IN THERAVADA BUDDHIST PHILOSOPHY

พระค�ามา	ฐิตสทฺโธ	(ศรีหวาด)1

PHRACAMMA	THITASATTO	(SRIWAD)

ท�าวิจัยเมื่อ	พ.ศ.	2558

บทคัดย่อ

วทิยานพินธ์เรือ่ง	การศึกษาเชงิวเิคราะห์ประโยชน์ของค�าสอนเรือ่งปัจฉมิทศิในพุทธปรชัญาเถรวาท	

มีวัตถุประสงค์ดังนี้	1)	เพื่อศึกษาปัจฉิมทิศในพุทธปรัชญาเถรวาท	2)	เพื่อศึกษาประโยชน์ของค�าสอนเรื่อง

ปัจฉิมทิศในพุทธปรัชญาเถรวาท	และ	3)	เพื่อวิเคราะห์ประโยชน์ของค�าสอนเรื่องปัจฉิมทิศในพุทธปรัชญา

เถรวาท	เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ	แบบวิจัยเอกสาร	โดยการศึกษาข้อมูลจากแหล่งต่าง	ๆ	เช่น	พระไตรปิฎก	

เอกสารผลงานวิจัยของนักวิชาการ	 ตลอดจนผลงานของผู้รู้ในทางพระพุทธศาสนาท่ีเก่ียวข้อง	 แล้วสรุปผล

การวิจัย	และน�าเสนอในเชิงพรรณนาวิเคราะห์

ผลการวิจัย พบว่า

1.		 ปัจฉิมทิศในพุทธปรัชญาเถรวาท	 สรุปได้ว่าเป็นทิศท่ีอธิบายรายละเอียดเก่ียวกับบุตรภรรยา	

เพราะมีส่วนส�าคัญในการติดตามเป็นก�าลังใจสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง	การใช้ชีวิตคู่ระหว่างสามีภรรยาเปรียบ

เหมือนต้นไม้	ส่วนหน้าที่ของสามีภรรยาพึงปฏิบัติต่อกันก็เปรียบเหมือนดิน	การที่ต้นไม้จะเจริญเติบโตและ

งอกงามได้ดี	ก็จะต้องมีทั้งการหมั่นรดน�้าพรวนดินใส่ปุ๋ย	การพรวนดินและการดูแลเอาใจใส่จากเจ้าของจะ

ท�าให้ต้นไม้ให้เจรญิเติบโตและงอกงาม	ตามความต้องการปัจจยัของการดแูลคอื	การใส่ปุ๋ยพรวนดินและต้อง

หมั่นตรวจดูว่า	ใบเหลืองหรือไม่ต้นไม้ที่มีแมลงรบกวนหรือไม่	พระพุทธศาสนาถือว่า	หน้าที่ของสามีภรรยา

พงึปฏบิตัร่ิวมกนัในการด�าเนินชีวติสมรสจึงควรปฏบัิตต่ิอกนัอย่างใส่ใจและดแูลทุกข์สขุซึง่กันและกนัอยูเ่สมอ	

อย่างไรก็ตามการอยู่ร่วมกันของสามีภรรยาที่จะเป็นอานิสงส์ต่อกันนั้นจะต้องอยู่ร่วมกันอย่างผู้ประเสริฐ	 

ให้เกียรติกัน	เคารพนับถือกัน	เป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกัน

2.		 ประโยชน์ของค�าสอนเรือ่งปัจฉมิทศิในพทุธปรชัญาเถรวาท		พบว่า	การปฏบัิตติามค�าสอนเรือ่ง

ปัจฉิมทิศได้ชื่อว่ามีประโยชน์มากมาย	ดังนี้	 เมื่อสมาชิกในครอบครัวได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนคือ	สามีปฏิบัติ

หน้าที่ต่อภรรยาและบุตร	 ภรรยาปฏิบัติหน้าที่ของตนต่อสามีและบุตร	 พร้อมกันนั้นบุตรก็ได้ปฏิบัติหน้าที่

เป็นการตอบแทนด้วยความกตญัญูกตเวทต่ีอบดิามารดาเช่นกนั	ถอืว่าแต่ละคนได้ท�าประโยชน์ให้เกดิขึน้แก่

ตนเอง	โดยเฉพาะสามีหรือบิดา	เมื่อได้ท�าการสงเคราะห์บุตรและภรรยาตามหลักการสงเคราะห์แล้ว		ย่อม

ได้ชือ่ว่าท�าประโยชน์ให้เกดิขึน้แก่ตนเองโดยแท้	เมือ่ได้ท�าประโยชน์แก่ตนเองกจ็ะเป็นพืน้ฐานของประโยชน์

1	 นักศึกษาระดับปริญญาโท	 สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา,	 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	

วิทยาเขตร้อยเอ็ด
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ที่จะเกิดขึ้นแก่ครอบครัวรวมไปถึงสังคมด้วย	

3.		 ผลการวเิคราะห์ประโยชน์ของค�าสอนเรือ่งปัจฉมิทศิในพทุธปรชัญาเถรวาท	พบว่า	การปฏบิตัิ

ของสามีภรรยานั้นถือเป็นการให้เกียรติ	 ยกย่องและเห็นความส�าคัญของภรรยา	 อีกท้ังเป็นการสร้างความ 

พึงพอใจให้กับภรรยาของตนด้วย	เมื่อภรรยาได้รับสิ่งเหล่านั้นและปฏิบัติสิ่งต่าง	ๆ 	ตอบแก่สามี	เช่น	จัดการ

ดูแลกิจการต่าง	ๆ	ภายในบ้านด้วยความขยันหมั่นเพียร	จับจ่ายใช้สอยอย่างประหยัด	ซื่อสัตย์ต่อสามี	และ

มนี�า้ใจไมตรีต่อญาตสินทิมติรสหายของสาม	ีซึง่เหมอืนกบัเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระเรือ่งงานและเรือ่งคนให้

กับสามีไม่ต้องวิตกกังวลหรือเสียเวลาโดยใช่เหตุ	 การปฏิบัติของภรรยาต่อสามีก็ย่อมสร้างความพึงพอใจให้

กบัสามเีช่นกนั	เมือ่ทัง้	2	ฝ่ายเกดิความพงึพอใจซึง่กันและกนักย่็อมมโีอกาสทีจ่ะก่อให้เกดิความรกัและความ

ผูกพันที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นซึ่งถือได้ว่าเป็นประโยชน์ที่สามีภรรยาพึงปฏิบัติต่อกัน

ABSTRACT

This	thesis	titled	‘Analytical	Study	on	Benefits	of	The	Teaching	for	Pacchima-Disa	

in	Theravada	Buddhist	Philosophy’	serves	the	purposes:	1)	to	undertake	the	study	on	the	

teaching	of	Pacchima-disa,	(literally	meaning	‘the	direction	behind’;	the	west	direction),	in	

Theravada	Buddhist	Philosophy,	2)	to	study	benefits	of	it,	and	3)	to	analyze	benefits	of	it.	

The	 thesis	 has	 been	 undertaken	 through	 the	 qualitative	 research	methodology,	 the	 

documentary	research.	Data	are	garnered	out	of	the	secondary	resources.	Research	findings	

are	presented	by	way	of	the	analytical	description.

Outcomes of the research findings:

1.		 Pacchima-disa	 in	 Theravada	 Buddhist	 philosophy	 can	be	 concluded	 that	 it	

explains	details	of	children	and	wives,	for	both	play	pivotal	roles	in	following	up	boosting	

father’s	and	husband’s	morale.	Figuratively,	spending	married	life	of	a	couple	is	just	as	a	

tree.	Meanwhile,	their	duties	that	an	individual	must	treat	each	other	are	comparable	to	

the	soil.	That	the	tree	will	grow	up	well	is	solely	dependent	on	actively	watering	it,	doing	

the	 tillage	 for	 it	 and	applying	 fertilizer	 to	 it	on	 the	 regular	basis.	Doing	 the	 tillage	and	 

paying	owner’s	attention	will	make	the	tree	fully	grow	up	as	the	factor	of	taking	good	care	

of	doing	 the	 tillage	and	applying	 fertilizer.	 In	addition,	 the	owner	should	always	check	

whether	or	not	its	leaves	are	yellow	or	it	is	harmed	by	insects.	In	this	perspective,	Buddhism	

regards	this	treatment	as	their	duties	which	either	side	must	do	to	lead	their	married	life.	

As	a	consequence,	either	husband	or	wife	must	treat	each	other	with	care	and	regularly	

look	after	one’s	good	health	and	ailment.	However,	coexistence	of	the	couple	that	generates	 

merits	for	each	other	must	be	noble,	i.e.	honouring,	respecting	and	regarding	each	other	

as	well	as	becoming	a	good	companion	to	each	other.	
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2.		 Benefits	of	the	teaching	on	Pacchima-disa	in	Theravada	Buddhist	philosophy	

indicate	that	practising	the	teaching	on	it	is	taken	as	doing	a	lot	of	good.	Accordingly,	when	

family	members	have	performed	their	duties	to	everyone	in	their	family,	it	is	also	regarded	

as	doing	good	deeds	in	return	with	gratefulness	faithfulness	to	his/her	own.	Practising	it	

constitutes	a	beneficial	basis	for	the	family	and	society	as	a	whole.	

3.	 The	analytical	results	of	benefits	of	practising	the	teaching	on	Pacchima-disa	

in	 Theravada	 Buddhist	 philosophy	 have	 shown	 that	 treating	 his	wife	 is	 considered	 as	 

honoring	her,	lauding	her	and	giving	importance	to	her.	Moreover,	it	is	to	create	satisfaction	

with	his	wife.	Having	received	such	good	treatments,	the	wife	must	treat	her	husband	in	

return	by	well	managing	household	affairs	with	industriousness,	spending	economically,	

being	honest	to	her	husband	and	hospitable	and	helpful	to	friends	and	relatives	of	both	

hers	and	his.	In	doing	so,	she	has	been	called	sharing	a	heavy	burden	of	husband’s	tasks	

and	treating	his	companions	without	worrying	him	and	being	waste	of	time	as	a	necessary	

cause.	Wife’s	treatments	to	her	husband	undoubtedly	satisfy	him.	When	both	of	them	are	

satisfied	with	each	other’s	generosity,	there	has	an	opportunity	leading	to	more	affection	

and	stronger	ties.	All	in	all,	these	are	benefits	that	the	couple	must	treat	each	other	for	

good.

1.  ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา 

มนษุย์มคีวามจ�าเป็นอย่างมากทีจ่ะต้องอยูด้่วยกนัเป็นหมูค่ณะ	ไม่สามารถจะอยูโ่ดดเดีย่วตามล�าพงัได้	 

นับตั้งแต่ระดับสถาบันครอบครัว	สถาบันชาติ	จนถึงระดับโลกการอยู่รวมกันของสังคมมนุษย์	จ�าเป็นต้องมี

ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันในฐานะต่าง	 ๆ	 ทั้งในด้านศิลปะ	 วัฒนธรรม	 ประเพณี	 และการติดต่อ	 เป็นต้น	 

เมื่ออยู่รวมกันเป็นสังคมใหญ่และมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันอยู่ตลอดเวลา	บางครั้งท�าให้เกิดปัญหาต่าง	ๆ	

เช่น	ปัญหาครอบครัว	ปัญหายาเสพติด	ปัญหาการละเมิดสิทธิ	ปัญหาความขัดแย้ง	เป็นต้น	ปัญหาเหล่านี้มี

สาเหตุมาจากการขาดความเคารพต่อกันเป็นประการส�าคัญ	การด�าเนินชีวิตของมนุษย์ย่อมมีความแตกต่าง

กันไปตามลักษณะของสังคมและลักษณะความเจริญทางเทคโนโลยี	ตลอดจนสภาพแวดล้อมที่มีอยู่	ส�าหรับ

ผูท้ีด่�าเนินชวิีตในชมุชนเมอืง	ซึง่มีลกัษณะการด�าเนนิชีวติทีม่คีวามหลากหลายในสถานภาพทางสงัคม	อาชีพ	

ความเชือ่ทางศาสนา	การมทีกัษะความช�านาญในการท�างานเฉพาะด้าน	และระบบความสมัพนัธ์ซึง่เป็นแบบ

ทตุยิภมู	ิซ่ึงสมาชกิของกลุม่ไม่มคีวามผกูพนักนัเป็นส่วนตวั	และการตดิต่อสมัพนัธ์กนัตามบทบาทและหน้าที่

การงานเท่าน้ัน	 สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันพื้นฐานท่ีมีความส�าคัญท่ีสุด	 เพราะเป็นสถาบันท่ีมีบทบาท	

หน้าที่ในการอบรมสั่งสอนและเลี้ยงดูให้สมาชิกของสังคมสามารถด�ารงชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง

มีความสุข	ครอบครัวใด	สมาชิกในครอบครัว	คือ	พ่อ	แม่	ลูก	ท�าตัวเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว	คือรู้จัก

หน้าที่ของตนให้สมบูรณ์	 ไม่ขาดตกบกพร่อง	 ครอบครัวนั้นก็จะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขและความมั่นคง 

ในชีวิต
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ในสังคมไทย	ศิลปะ	วัฒนธรรม	และขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง	ๆ 	ได้รับอิทธิพลมาจากพระพุทธ

ศาสนากล่าวได้ว่าการทีค่นไทยมคีวามเคารพมคีวามอ่อนน้อมถ่อมตนและมคีวามเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่ต่อกนั	เพราะ

อิทธิพลของพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาจึงถือว่ามีบทบาทส�าคัญอย่างยิ่งในการหล่อหลอมจิตใจของ 

คนไทย	จะเห็นได้ว่า	วิถีชีวิตของสังคมไทยในอดีต	ต่างอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข	ซึ่งถ้าหากได้มีการน�าเอา

หลักธรรมต่าง	ๆ	มาปฏิบัติกันอย่างจริงจัง	ก็จะส่งผลให้ผู้ปฏิบัติได้รับผลหรืออานิสงส์ของการปฏิบัติดี	ปฏิบัติชอบ	 

โดยเฉพาะการน�าเอาหลักปัจฉิมทิศหรือหลักทิศ	6	อันได้แก่	ทิศเบื้องหน้า	คือ	ผู้มาก่อน	ได้แก่	บิดามารดา	

ทิศเบื้องขวา	คือ	ผู้ที่ควรเคารพ	ได้แก่	ครูอาจารย์	ทิศเบื้องหลัง	คือ	ผู้ตามมา	ได้แก่	บุตร	ภรรยาหรือคู่ครอง	

ทิศเบื้องซ้าย	คือ	ผู้เคียงข้าง	ได้แก่	มิตรสหาย	ทิศเบื้องล่าง	คือ	ผู้เป็นฐานก�าลัง	ได้แก่	คนรับใช้และคนงาน	

และทิศเบื้องบน	คือ	ผู้มีคุณความดีสูง	ได้แก่	พระสงฆ์	ไปเป็นแนวในการด�าเนินชีวิตต่อไป

มนุษย์หรือโดยภาษาทั่วไปว่า	คนอาศัยอยู่ในสังคม	ในหลายบทบาทและฐานะดังนั้นในการด�าเนิน

ชีวิตแต่ละวัน	ต้องประพฤติปฏิบัติ	 ให้สอดคล้อง	และเหมาะสมกับแต่ละบทบาท	ซึ่งหลักธรรมค�าสอนของ

พระพทุธศาสนา	พระพทุธองค์ทรงแบ่งคนแวดล้อมตวัเราออกเป็น	6	กลุม่เรยีกว่าทศิ	6	แล้วทรงก�าหนดเป็น

อริยวินัยหรือหน้าท่ี	 โดยให้มีปฏิสัมพันธ์รับผิดชอบด้วยกันท้ังสองทาง	 คือระหว่างตัวเรากับบุคคลในแต่ละ

ทศิ	ซึง่ทัง้สองฝ่ายจะต้องมหีน้าทีป่ฏบัิตต่ิอกนัตามทีพ่ระพทุธองค์ทรงก�าหนดไว้	การก�าหนดอรยิวนิยัเพือ่ให้

แต่ละคนประพฤตปิฏิบตัหิน้าทีข่องตน	นบัว่าเป็นกลวธิใีนการสร้างเครือข่ายคนดอีย่างเป็นระบบทีช่าญฉลาดยิง่	 

คือ	ใช้คนดีร่วมสร้างคนดี	จนกระทั่งกลายเป็นเครือข่ายคนดี	ส่งเสริมให้บุคคลปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่

ของตน	ให้ครบสมบูรณ์	เพื่อเกื้อกูล	อุดหนุนต่อกันและกัน	ซึ่งจะช่วยให้สังคมอยู่ร่วมกัน	อย่างมีความสุข1

ปัจฉิมทิศ	หรือ	ทิศเบื้องหลัง	เพราะติดตามเป็นก�าลังสนับสนุนอยู่ข้างหลังจึงได้ชื่อว่าทิศเบื้องหลัง	

ได้แก่	บุตร	ภรรยา	ภรรยาที่ดีนั้นได้แก่ภรรยาอีก	4	จ�าพวก	คือ	1.	มาตุภริยา	ภรรยาที่รักสามีเหมือนกับ

มารดารักบุตร	 2.	 ภคินีภริยา	 ภรรยาที่รักสามีเหมือนกับน้องสาวรักพี่ชาย	 3.	 สขีภริยา	 ภรรยาท่ีดีต่อสามี

เหมือนกับสหาย	และ	4.	ทาสีภริยา	ภรรยาที่เคารพสามีเหมือนกับทาสีเคารพย�าเกรงนาย	ภรรยาไม่ว่าทั้งดี

และเลว	ล้วนแต่ต้องตามหลังบุรุษทั้งนั้น	 เพราะฉะนั้น	พระพุทธเจ้าจึงเรียกว่าทิศเบื้องหลัง	หรือเรียกตาม

บาลีว่าปัจฉิมทิศ	อันแปลว่า	ทิศตะวันตก	ซึ่งอยู่ข้างหลังเราผู้ยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออก2

		 จากทีก่ล่าวมาข้างต้น	ผูว้จัิยจงึมคีวามสนใจการศกึษาเชงิวเิคราะห์ประโยชน์ของค�าสอนเรือ่ง

ปัจฉมิทิศในพุทธปรชัญาเถรวาท	ว่าเมือ่มกีารปฏบิติัตามหลกัปัจฉมิทิศและจะเป็นแนวทางในการวางรากฐาน

ชีวิตที่ดีงามในสังคม	รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติต่อไป

1 พระธรรมปิฎก	 (ป.อ.	 ปยุตฺโต),	 พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม,	 พิมพ์คร้ังที่	 9,	

(กรุงเทพมหานคร	:โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,	2543),	หน้า	226.	
2 นัยนา	 นามเข็ม,	 “ศึกษาวิเคราะห์การบ�ารุงบิดามารดาตามแนวคิดทางพระพุทธศาสนาเถรวาท”,	

ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต,	(บัณฑิตวิทยาลัย	:	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย),	2554,	หน้า	2.	
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1	 เพื่อศึกษาปัจฉิมทิศในพุทธปรัชญาเถรวาท

2.2	 เพื่อศึกษาประโยชน์ของค�าสอนเรื่องปัจฉิมทิศในพุทธปรัชญาเถรวาท	

2.3		เพื่อวิเคราะห์ประโยชน์ของค�าสอนเรื่องปัจฉิมทิศในพุทธปรัชญาเถรวาท

3.  ขอบเขตของการวิจัย

ผู้วิจัยได้ก�าหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ดังนี้

3.1		ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับปัจฉิมทิศจากหนังสือ	เอกสาร	งานวิจัย	และต�าราต่าง	ๆ	ที่นักปราชญ์

ทั้งหลายได้อธิบายไว้

3.2	 ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับประโยชน์ของปัจฉิมทิศที่ปรากฏในพุทธปรัชญาเถรวาท

4.  วิธีด�าเนินการวิจัย

การศึกษาเชิงวิเคราะห์ประโยชน์ของค�าสอนเรื่องปัจฉิมทิศในพุทธปรัชญาเถรวาท เป็นการวิจัย

เอกสาร	(Documentary	Research)	จากเอกสารซึ่งมีวิธีการศึกษาดังนี้

4.1	 ศกึษาวจิยัขัน้ปฐมภมูจิากพระไตรปิฎกฉบบัภาษาไทย	ของมหามกฏุราชวทิยาลยั	พทุธศกัราช	

2534	

4.2	 รวบรวมข้อมลูเอกสารทตุยิภมู	ิทีเ่ป็นหนงัสอื	เอกสารทีเ่กีย่วข้องกบัแนวคิดเกีย่วกบัปัจฉิมทศิ	

4.3	 รวบรวมข้อมูล	เอกสารทุติยภูมิที่เกี่ยวกับประโยชน์ของค�าสอนเรื่องปัจฉิมทิศในพุทธปรัชญา

เถรวาท

4.4	น�าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์แล้วน�าเสนอผลงานแบบพรรณนาวิเคราะห์	 (Descriptive	

Analysis) 

5.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

5.1		ท�าให้ทราบปัจฉิมทิศในพุทธปรัชญาเถรวาท

5.2		ท�าให้ทราบประโยชน์ของค�าสอนเรื่องปัจฉิมทิศในพุทธปรัชญาเถรวาท	

5.3		ท�าให้ทราบการวิเคราะห์ประโยชน์ของค�าสอนเรื่องปัจฉิมทิศในพุทธปรัชญาเถรวาท

5.4		ท�าให้สามารถน�าผลที่ได้จากการวิจัยใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการเผยแผ่ประโยชน์ของการ

ปฏิบัติตามหลักปัจฉิมทิศที่มีต่อสังคม

 

6.  ค�านิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย

ปัจฉิมทิศ	หมายถึง	ผู้ตามมา	คนที่มาทีหลัง	 ได้แก่	บุตร	ภรรยาเมื่อเราเกิดมายังไม่มีสามีภรรยา

และบุตร	 ต่อมาเมื่อได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันในฐานะ	 สามี	 ภรรยา	 จึงมีบุตร	 บุคคลผู้มาทีหลังก็คือสามีภรรยา	 

ซึ่งบุคคลเหล่านี้จะคอยเป็นก�าลัง	คอยสนับสนุนอยู่ข้างหลังเป็นที่พึ่งข้างหลัง	คือมีหน้าที่	 ช่วยสนับสนุนให้

อีกฝ่ายก้าวไปข้างหน้า	 เช่น	 ภรรยาเป็นก�าลังใจให้สามีในการท�างาน	 ก�าลังใจจึงเป็นที่พึ่งอย่างดีให้แก่สาม	ี 
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ดังนั้น	จึงควรท�าการบูชา	คุณความดีและสงเคราะห์กันและกันตามหลักธรรม

ประโยชน์ของค�าสอนเรื่องปัจฉิมทิศ	หมายถึง	ผลดี	ผลประโยชน์สิ่งที่ภรรยา	และบุตร	ได้รับจาก

การปฏิบัติตามหลักค�าสอนเรื่องปัจฉิมทิศ	

7.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

7.1 เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 พระราชวจิิตรปฏภิาณ	(สนุทร	ญาณสุนทฺโร)	ได้กล่าวถึงความกตญัญไูว้ว่า	ความกตญัญกูตเวที

นั้นท�าไม่ยาก	ท�าเพียงสองอย่างเท่านั้น	คือ	1.	เชื่อฟังพ่อแม่	2.	ช่วยพ่อแม่	เชื่อฟังพ่อแม่	เป็นความกตัญญู	

ช่วยพ่อแม่	เป็นกตเวที	คือ	ตอบแทนคุณ	เชื่อพ่อแม่	เราฟังที่ท่านบอก	เราเชื่อที่ท่านสั่ง	เพราะพ่อแม่ย่อมให้

ทั้งพระธรรมและวินัยแก่เรา	 เชื่อไปเถอะ	 อาจารย์ผู้นี้	 อาจารย์คนนี้ไม่หลอกพวกเรา	 เพราะพ่อแม่เป็น

บูรพาจารย์ของพวกเรา	 โอวาทที่สอนให้เราไม่ผิด	 เราเดินไม่ได้	 ท่านยังสอนให้เราเดินได้	 แล้วจ�้าจี้จ�าไช	 

ค�าว่า	พ่อ	–	แม่	นี	้สองค�าเท่านัน้พดูกันสามเดอืนสามปีกว่าจะพดูชดั	ท่านเพยีรพยายามอยูน่ัน่	ถ้าเราไม่เชือ่

ท่าน	 ป่านนี้เราเป็นคนไม่ได้	 เราพูดไม่ได้	 เราเดินไม่ได้	 เห็นอานิสงส์ของการเชื่อพ่อแม่ไหม	 ในเรื่องอ่ืน	 ๆ	 

ที่ออกจากปากพ่อแม่	เป็นความปรารถนาดี	เพราะใจท่านบริสุทธิ์ต่อเรา	เป็นใจของพระอรหันต์	พระวิสุทธิ

เทพ	ดงัน้ัน	ลกูคนใดกต็าม	รวมทัง้ลกูศษิย์คนใดกต็าม	ทีเ่ชือ่ค�าสอนของครอูาจารย์นัน้ถอืว่าเป็นความกตญัญู

รู้คุณแห่งค�าสอนของท่าน	และอะไรที่ท่านให้มา	ต้องรู้คุณสิ่งที่ท่านให้มานี่เรียกว่าเชื่อ	ท่านให้ใส่เสื้ออย่างนี้	

ก็ใส่เสื้ออย่างนี้	ท่านให้เดินอย่างนี้	ก็เดินอย่างนี้	ท่านไม่ให้ท�าอย่างนั้น	ก็ไม่ต้องท�าอย่างนั้น	นี่คือ	เชื่อพ่อแม่	

เป็นความกตัญญู	 ช่วยพ่อแม่	 เป็นกตเวที	 คือ	ตอบแทนคุณท่าน	ช่วยกิจกรรม	ช่วยกิจการ	ช่วยรักษาวงศ์

ตระกูล	เช่น	อยู	่ช่วยรกัษากาย	ตาย	ช่วยเลีย้งวิญญาณ	ช่วยท่านไปอย่างนี	้เจบ็รักษากาย	ตาย	รกัษาวิญญาณ	

ลูกทั้งหลายท�าได้อย่างนี้แล้ว	 ถือว่าช่วยพ่อแม่	 เชื่อพ่อแม่	 ถือว่าเป็นการรับ	 ช่วยพ่อแม่	 ถือว่าเป็นการให	้

หากว่าลูกทั้งหลายปฏิบัติได้อย่างนี้แล้ว	รับรองได้ว่า	ความกตัญญูกตเวที	ทั้งเชื่อ	ทั้งช่วย	ทั้งรับ	ทั้งให้	จะมี

ดังอานิสงส์ที่ได้สรุปไว้ว่า	ตกต�่าก็หาย	ตายก็ฟื้น	ปืนยิงไม่ออก	หอกแทงไม่เข้า1

 พระเผด็จ ทัตตชีโว กล่าวว่าหน้าที่ที่สามีและภรรยา	พึงปฏิบัติต่อกัน	5	ประการ	ดังนี้

	 หน้าที่ของสามีพึงปฏิบัติต่อภรรยา	5	ประการ	คือ

	 	 1.		 ยกย่องว่าเป็นภรรยา

	 	 2.		 ไม่ดูหมิ่น

	 	 3.		 ไม่ประพฤตินอกใจภรรยา

	 	 4.		 มอบความเป็นใหญ่ให้

	 	 5.		 ให้เครื่องแต่งตัว

	 หน้าที่ของภรรยาพึงปฏิบัติต่อสามี	5	ประการ	คือ

	 	 1.		 จัดการงานดี

	 	 2.		 สงเคราะห์คนข้างเคียงสามี

1 พระราชวจิติรปฏภิาณ	(สนุทร	าณสนุทฺโร),	คนดีต้องปิดทอง,	(กรงุเทพมหานคร	:	โรงพมิพ์เล่ียงเชียง,	

2551),	หน้า	80-82.	
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	 	 3.		 ไม่ประพฤตินอกใจสามี

	 	 4.			 รักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้

	 	 5.		 ขยันไม่เกียจคร้านในกิจการทั้งปวง1

 พระเทพเวที (ประยทุธ์ ปยตุโฺต)	กล่าวว่า	การครองเรอืนของคูส่มรสในทัศนะของพทุธศาสนา	

จะเน้นถึงการปรับตัวปรับความรู้สึกของคู่สมรสเข้าหากัน	แสดงออกซ่ึงความเอื้อเฟื้อ	 มีความห่วงหาอาทร

ต่อกนั	และเน้นถงึหน้าทีข่องคูส่มรสทีถ่กูต้องอกีด้วย	หลกัปฏบิตัหิน้าทีท่ีส่มบรูณ์ระหว่างคูส่มรส	จะเป็นการ

แยกให้เห็นถึงหน้าที่ระหว่างกันและกัน	 พระพุทธโฆษาจารย์	 ซ่ึงเป็นพระอรรถกถาจารย์	 ได้จัดให้เป็น 

หลกัปฏบิตัซิึง่เป็นวนิยับญัญตัสิ�าหรบัคฤหสัถ์ผูค้รองเรอืนพระพทุธศาสนามหีลกัเกณฑ์อนัเป็นพืน้ฐานอย่างกว้างๆ	 

เอาไว้	เมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงไปแนวทางการปฏิบัติจะมีข้อปลีกย่อยที่แตกต่างกันออกไป	แต่จริยธรรมของ

พุทธศาสนาที่วางไว้จะอยู่ในรูปแบบเดิมเป็นพื้นฐานอยู่2

 เสาวภาคย์ เพิม่วฒันะกุล	กล่าวว่า	การใช้ชวีติคูเ่ปรยีบเหมอืนต้นไม้	ส่วนหน้าทีข่องสามภีรรยา

พงึปฏบิตัต่ิอกันกเ็ปรยีบเหมอืนดนิ	การทีต้่นไม้จะเจรญิเตบิโตและงอกงามได้ด	ีกจ็ะต้องมทีัง้การหมัน่รดน�า้

พรวนดนิใส่ปุ๋ย	การพรวนดินและการดูแลเอาใจใส่จากเจ้าของจะท�าให้ต้นไม้ให้เจรญิเตบิโตและงอกงาม	ตาม

ความต้องการปัจจัยของการดูแลคือ	การใส่ปุ๋ยพรวนดินและต้องหมั่นตรวจดูว่า	ใบเหลืองหรือไม่	ต้นไม้ที่มี

แมลงรบกวนหรือไม่	พระพุทธศาสนาถือว่า	หน้าที่ของสามีภรรยาพึงปฏิบัติร่วมกันในการด�าเนินชีวิตสมรส

จึงควรปฏิบัติต่อกันอย่างใส่ใจและดูแลทุกข์สุขซึ่งกันและกันอยู่เสมอ3

7.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

	 จ�าเนียร	 รักษาภักดี	 ได้ศึกษาวิเคราะห์เรื่อง	 “การศึกษาเรื่องจริยธรรมของคู่สมรสตามหลัก

พทุธศาสนา”	โดยสรปุได้ว่า	จรยิธรรมของคูส่มรสตามหลักพทุธศาสนาเป็นการประยกุต์ตนเองเข้ากบัสงัคม

โดยมีการยอมรับตัวปัญหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาของคู่สมรส	 คือการน�าพุทธจริยธรรมมาเป็น

แนวทางหรือเป็นปทัสถานในการด�าเนินชิวิตของคู่สมรส	 เพราะประโยชน์จากการน�าพุทธจริยธรรมมา

ประยุกต์จะก่อให้เกิดคุณค่าแก่ชีวิตสมรส	 ระดับที่เป็นโลกียสุขและระดับที่เป็น	 โลกุตระสุข	 การน�าหลัก

จริยธรรมทางพุทธศาสนาเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติตนให้ถูกต้อง	 จะช่วยให้คู่สมรสปรับตัว	 ปรับความ

รูส้กึ	จติใจเข้าหากนั	โดยมเีมตตา	อนัจะน�าพาไปสูค่วามมัน่คงในชวีติคูไ่ด้อย่างมคีวามสขุ	อนัจะน�าพาให้เกดิ

ความสงบสุขแก่ตัวบุคคลและสังคมในชีวิตประจ�าวัน4

1 พระเผด็จ	 ทัตตชีโว,	ลิงคาลกสูตร สูตรส�าเร็จการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ,	 (กรุงเทพมหานคร	 :	

ม.ป.ท.,	2542),	หน้า	98-101.	
2 พระเทพเวที	(ประยทุธ์	ปยตฺุโต),	รากฐานพทุธจรยิศาสตร์ส�าหรบัสงัคมไทยร่วมสมยั,	(กรุงเทพมหานคร:	

ส�านักพิมพ์โกมลคีมทอง,	2533),	หน้า	13.	
3 เสาวภาคย์	เพิม่วฒันะกลุ,	“การศกึษาวเิคราะห์เกีย่วกับเดก็หญงิอาชพีพเิศษในสงัคมไทยตามแนวทาง

ของพุทธจริยศาสตร์”,	วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต,	(คณะอักษรศาสตร์	:	มหาวิทยาลัยมหิดล,	

2544)	หน้า	76.
4 จ�าเนียร	 รักษาภักดี,“จริยธรรมของคู่สมรสตามหลักพระพุทธศาสนา”,	 วิทยานิพนธ์ศิลป ศาสตร 

มหาบัณฑิต,	(คณะศิลปศาสตร์	:	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์),	2544,	หน้า	ก.
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 พระมหากมล ถาวโร (มั่งค�ามี)	 ได้ท�าการศึกษาเรื่อง	“การศึกษาวิเคราะห์บทบาทของสตรี

ในพระพุทธศาสนา	:	ศึกษาเฉพาะกรณีบทบาทของสตรใีนสงัคมไทยปัจจบัุน”	พบว่า	ในวฒันธรรมของอนิเดยี	

สตรีมีบทบาทเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาน้อย	 ต่อมาเมื่อพระพุทธเจ้าได้ยอมรับ	 ยกย่องให้สตรีได้บวชใน

พระพุทธศาสนาเรียกว่าภิกษุณีซึ่งถือว่าเป็นพระศาสดาพระองค์แรกในโลกท่ีทรงรับสตรีเข้าในพระศาสนา	

อกีภกิษณุซีึง่ถอืว่าเป็นพระศาสดาพระองค์แรกในโลกทีท่รงรบัสตรีเข้าในพระศาสนา	อกีประการหนึง่สตรทีี่

ไม่ออกบวชเป็นภกิษณุก็ีทรงยกย่องให้ในฐานะเป็นอบุาสกิา	ผูอ้ยูค่รองเรอืนบทบาท	และหน้าทีส่�าคญัในการ

อปุถมัภ์บ�ารงุพระพทุธศาสนา	ช่วยพระสงฆ์ช�าระอธกิรณ์	ปกป้อง	คุม้ครองพระพทุธศาสนา	เช่น	นางวสิาขา

มหาอุบาสิกา	 ในประเทศไทยมีสตรีเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาออกบวชเป็นภิกษุณีแต่คณะสงฆ์ไม่รับรอง	

กฎหมายก็ยังไม่รับรอง	 รวมถึงแม่ชี	 กฎหมายยังไม่รับรอง	 แต่คณะสงฆ์รับรองให้ตั้งเป็นสถาบันแม่ชีไทย 

มีการบริหารจัดการในปัจจุบันแม่ชีไทย	 20,000	 รูป	 การอนุญาตให้สตรีบวชในพระพุทธศาสนานับว่าเป็น

ประวัติศาสตร์ตอนส�าคัญของสตรี	 เพราะพระพุทธเจ้านับว่าเป็นพระศาสดาพระองค์แรกที่มองเห็นสิทธิมนุษยชน 

และความเสมอภาคกัน	 พระพุทธเจ้าทรงยอมรับว่าสตรีก็มีศักยภาพและสติปัญญาเท่าเทียมกับบุรุษใน 

การตรัสรู้ธรรม	 สามารถจะกล่าวได้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นนักต่อสู้เพื่อสิทธิของสตรีคนแรกของโลก	 พระพุทธ

ศาสนาได้กล่าวถงึบทบาทและหน้าทีข่องสตรีไว้	เช่น	บทบาทของมารดา	ภรรยา	ลกู	รวมทัง้มีค�าสอนทีเ่กี่ยวกับ 

การคุ้มครองสตรีทั้งโดยตรงและโดยอ้อมหากศึกษาส�ารวจคัมภีร์ทั้งหมดโดยตลอดแล้ว	 อาจกล่าวได้ว่า 

โดยการเปรียบเทียบกับข้อความที่สรรเสริญหรือพูดถึงสตรีในแง่บวกมีมากกว่า	 สตรีในสังคมไทยปัจจุบันมี

บทบาทชดัเจนในการอปุถมัภ์บ�ารงุพระพทุธศาสนาด้านปัจจยัส่ี	ท้ังยงัเป็นก�าลงัส�าคัญในการปกป้องคุ้มครอง

พระพทุธศาสนา	มีอสิระตามรฐัธรรมนญูให้ประกอบพธิกีรรมทางศาสนาทีต่นนบัถอืโดยไม่รบกวนบคุคลอืน่	

มอีบุาสกิาตัง้สถาบนัแม่ชไีทย	บวชภกิษุณ	ีตัง้ส�านกัสอนสมาธวิปัิสสนาอย่างแพร่หลาย	สตรใีนสมยัพทุธกาล

มีการศึกษาน้อย	 แต่ในปัจจุบันสตรีมีโอกาสที่จะพัฒนาตนเองทั้งการศึกษาและปฏิบัติพระพุทธศาสนาได้ 

ยกฐานะ	 หรือสถานภาพของสตรีให้ความเสมอภาคเท่าเทียมกันกับบุรุษ	 เช่น	 ตั้งภิกษุณีและอุบาสิกาใน

เอตทัคคะเหมือนกับภิกษุและอุบาสกเช่นกันด้านการเผยแผ่	สตรีปัจจุบันมีเทคโนโลยีช่วยได้กว้างขวางกว่า

ในสมัยพุทธกาล1

 พูนทรัพย์ ขุนชิต ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง	 “ศึกษาจริยธรรมด้านกตัญญูของบุตรและธิดาจะต้อง

ปฏบิตัต่ิอมารดาบดิา	:	ศกึษาเฉพาะกรณนีกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย	โรงเรยีนราชวนิติบางแคปานข�า	

กรุงเทพมหานคร)	ได้กล่าวไว้ว่า	ความกตัญญูกตเวทีเป็นสาระส�าคัญของมนุษยชาติ	เพราะท�าให้มีความต่อ

เนื่องในสังคมมนุษย์	 และเป็นบ่อเกิดแห่งความรับผิดชอบต่อความเป็นมนุษย์ได้	 อีกทั้งความกตัญญูกตเวที

เป็นเบือ้งต้นของมนษุยธรรมทัง้หลาย	เพราะเป็นเครือ่งท�าลายความเหน็แก่ตวัซึง่เป็นศตัรสู�าคญัของความดี	

เป็นเหตุให้เกิดความสุขุม	 รอบคอบ	 ความส�านึกในหน้าท่ีและความรับผิดชอบโดยล�าดับ	 นอกจากนี้ความ

กตัญญูกตเวทีนี้เป็นสายสัมพันธ์ที่ผูกพันสังคมให้ยืนยง	ถ้าไม่มีหลักไม่มีเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจ	มนุษย์จะ

ปล่อยตัวปล่อยใจไปตามอารมณ์	ไปตามความอยากที่เกิดขึ้น	ไม่ได้นึกถึงและตระหนักถึงบิดามารดา	ปู่	ย่า	

1 พระมหากมล	ถาวโร	(มัง่ค�าม)ี,	“การศกึษาวเิคราะห์บทบาทของสตรใีนพระพทุธศาสนา	:	ศกึษาเฉพาะ

กรณบีทบาทของสตรีในสงัคมไทยปัจจบุนั”,	วทิยานพินธ์พุทธศาสตรมหาบณัฑติ,	(บณัฑติวทิยาลัย	:	มหาวทิยาลยั

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย),	2550,	หน้า	ก.	



ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ประจ�ำเดือน กรกฎำคม-ธันวำคม 2558 25

วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

ตา	ยาย	ครูอาจารย์	หรือว่าสิ่งที่เคารพในศาสนา	เมื่อไม่มีหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจ	ก็จะตกอยู่ในอ�านาจของ

กิเลสประเภทต่าง	ๆ	ได้	และความชั่วก็จะเกิดมากขึ้นในสังคม	เพราะขาดฐานคือคุณธรรมที่เรียกว่า	กตัญญู

กตเวท	ีดงัน้ัน	ความกตัญญูกตเวท	ีจงึถอืว่าเป็นคณุธรรมทีข่าดมไิด้	ซึง่บคุคลในสมยัก่อนใส่ใจเน้นทีจ่ะอบรม

สั่งสอนในเรื่องนี้เป็นอย่างดี	ไม่ว่านักปราชญ์ในประเทศใด	ๆ	เมื่อจะเขียนหนังสือเพื่อให้เป็นข้อคิดเตือนใจ

อย่างเช่น	 ชาดกในพระพุทธศาสนาก็มักจะมีเรื่องเกี่ยวกับ	 ความกตัญญูกตเวทีเข้าไปแทรกไว้ในเรื่องนั้น	 ๆ	

เป็นจ�านวนมาก	 เพื่อเป็นการปลูกฝังและพัฒนาหลักธรรมเรื่องความกตัญญูกตเวทีให้เกิดข้ึนในจิตใจของ 

ผู้อ่านนั่นเอง1

 สุนทรี แสนค�าดี	ได้ศึกษาเรื่อง	“ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสามีกับภรรยาตามหลักสิงคาลก

สูตร”	พบว่า	สามีท�าหน้าที่หลัก	2	อย่าง	คือ	ในฐานะผู้ให้และฐานะผู้ปฏิบัติ	กล่าวคือ	ในฐานะผู้ให้	สามีควร

ให้การยกย่องภรรยาตามสมควร	รวมทั้งให้ของขวัญตามกาลอันควร	ในฐานะผู้ปฏิบัติ	ไม่ควรดูหมิ่นภรรยา	

ควรซือ่สตัย์ต่อภรรยา	ในขณะเดยีวกันภรรยากค็วรท�าหน้าทีท่�านองเดียวกนัเป็นการตอบแทน	กล่าวคอืควร

เคารพสาม	ีสงเคราะห์ญาติฝ่ายสาม	ีจัดการดูแลบ้านและทรพัย์สนิและมคีวามซือ่สตัย์ต่อสาม	ีในด้านทัศนคติ

ทีส่ามแีละภรรยามต่ีอกนั	พบว่า	สามคีาดหวงัให้ภรรยามคีวามซือ่สัตย์	จดัการดแูลบ้านเรอืนและทรพัย์สมบติั	

ตลอดจนปฏบัิติต่อญาตอิย่างเหมาะสม	ส่วนภรรยากค็าดหวงัในท�านองเดยีวกนั	กล่าวคอื	สามคีวรให้เกียรติ

ยกย่อง	มอบความเป็นใหญ่ในบ้าน	ซือ่สตัย์และมอบของขวญัให้ตามโอกาส	มข้ีอทีน่่าสงัเกตประการหนึง่คอื	

คู่สามีภรรยาที่แต่งงานกันตั้งแต่	 6-10	 ปี	 มีความคาดหวังสูงกว่ากลุ่มอื่น	 ในด้านการน�าค�าสอนของ

พระพุทธเจ้ามาปรับใช้	พบว่า	นอกเหนือจากหลักค�าสอนในสิงคาลกสูตร	ยังมีหลักค�าสอนที่ส�าคัญอื่นๆ	ที่

ควรน�ามาพิจารณา	เช่น	การมีศรัทธา	ศีล	จาคะ	และปัญญาเสมอกัน	ซึ่งจะช่วยท�าให้ความสัมพันธ์ระหว่าง

สามีและภรรยาแนบแน่นยิ่งขึ้น2

 พระมหาสุชาติ นาถกโร (บวกขุนทด)	ได้ท�าการวิจัยในหัวข้อ	“การศึกษาวิเคราะห์เรื่องการ

สงเคราะห์บุตรและภรรยาในพระพุทธศาสนาเถรวาท”	พบว่า	สถานภาพของครอบครัวไทย	ปัจจุบัน	ในยุค

โลกของวัตถุนิยมมีปัญหาทางด้านครอบครัวหลายประการ	 เช่น	 ปัญหาเด็กจรจัด	 ปัญหายาเสพติดในกลุ่ม 

วยัรุน่	ปัญหาโสเภณีเดก็	ปัญหาการข่มขนืช�าเราเดก็	และปัญหาการท�าแท้ง	เป็นต้น	ท้ังน้ีเน่ืองจากผูน้�าครอบครวั 

คือสามี	 (ภรรยา)	 จะต้องด้ินรนขวนขวายออกไปท�างานหามรุ่ง	 หามค�่า	 ไม่มีเวลาเอาใจใส่ดูแลบุตรอย่าง 

ใกล้ชดิ	ท�าให้เขาเหล่านัน้ขาดความรกั	ความอบอุน่	ซึง่	เป็นสาเหตใุห้บตุรไม่มคีวามเคารพเชือ่ฟัง	ขาดจติส�านกึ 

ในการรับผิดชอบต่อหน้าที่การศึกษาเล่า	 เรียน	สถาบันครอบครัวไทยในปัจจุบัน	จึงตกอยู่ในสภาวการณ์ที่

วิกฤตอย่างมาก	จะเห็นได้จาก	สื่อต่างๆ	ทั้งหนังสือพิมพ์	โทรทัศน์	วิทยุ	ที่สื่อสะท้อนให้เห็นถึงความตกต�่า

ทางศลีธรรม	ปัญหา	ทางครอบครวั	ซึง่แสดงให้เหน็ว่า	ทัง้สามีภรรยา	บดิามารดาและบตุร	ต่างกไ็ม่ได้ประพฤติ

ปฏิบัติ	 ตามหลักการสงเคราะห์บุตรและภรรยาอย่างถูกต้อง	 เพราะฉะนั้น	 หากบุคคลทุกฝ่ายในสถาบัน	

1 พูนทรัพย์	 ขุนชิต,	 “ศึกษาหลักจริยธรรมด้านกตัญูกตเวทีของบุตรและธิดาจะต้องปฏิบัติต่อมารดา

บิดา	 :	 ศึกษาเฉพาะกรณีนักเรียนชันมัธยมศึกษาตอนปลาย	 โรงเรียนราชวินิตบางแคปานข�ากรุงเทพมหานคร”,	

วิทยานิพนธ์พทุธศาสตรมหาบัณฑติ,	(บัณฑิตวิทยาลัย	:	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย),	2549,	หน้า	ก.
2 สนุทร	ีแสนค�าด,ี	“ศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างสามกีบัภรรยาตามหลกัสงิคาลกสตูร”,	วทิยานพินธ์พทุธ

ศาสตรมหาบัณฑิต,	(บัณฑิตวิทยาลัย	:	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย),	2552,	110	หน้า.	
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ครอบครัว	ได้ศึกษาหลักการเกี่ยวกับการสังเคราะห์บุตรและภรรยา	(โดยเฉพาะการสงเคราะห์บุตร	ภรรยา

ในทรรศนะของพุทธศาสนา)	ให้รู้ถึงคุณค่า	และสามารถน�าหลักการเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้	ในชีวิตประจ�าวัน 

ในครอบครัวได้	 ย่อมมีส่วนช่วยลดปัญหาระหว่างสามีกับภรรยา	 หรือปัญหา	 ระหว่างบิดามารดากับบุตร	 

อันจะเป็นการช่วยและสร้างสังคมคือ	ครอบครัวให้มีรากฐานมั่นคง	สืบไป1

สรุปได้ว่า	 การปฏิบัติของสามีต่อภรรยานั้นถือเป็นการให้เกียรติ	 ยกย่องและเห็นความส�าคัญของ

ภรรยา	 อีกทั้งเป็นการสร้างความพึงพอใจให้กับภรรยาของตนด้วย	 เมื่อภรรยาได้รับสิ่งเหล่านี้และปฏิบัติ 

สิ่งต่าง	ๆ	ตอบแก่สามี	เช่น	จัดการดูแลกิจการต่าง	ๆ	ภายในบ้านด้วยความขยันหมั่นเพียร	จับจ่ายใช้สอย

อย่างประหยัด	ซื่อสัตย์ต่อสามี	และมีน�้าใจไมตรีต่อญาติของสามี	ซึ่งการปฏิบัติของภรรยาต่อสามีย่อมสร้าง

ความพึงพอใจให้กับสามีเช่นกัน	ย่อมถือได้ว่าเป็นประโยชน์ของการปฏิบัติตามหลักค�าสอนเรื่องปัจฉิมทิศ

8.  สรุปผลการวิจัย

ผลประโยชน์ที่จะพึงได้รับ”	 และ	 “ผลที่คาดหวัง”	 จากการประกอบกุศลกรรมหรือกรรมฝ่ายดีท่ี

เป็นความสมัพนัธ์เชงิเงือ่นไขในลกัษณะของเหตปัุจจยั	เช่นว่า	ถ้าบคุคลกระท�ากรรมฝ่ายดีอย่างใดอย่างหนึง่	

ย่อมได้รับอานิสงส์	 คือ	 คุณประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งเช่นกัน	 ดังเช่น	 เมื่อบุคคลงดเว้นจากการดื่มสุรา	 

ผลที่จะพึงได้	คือ	มีสุขภาพดี	ไม่สิ้นเปลื้องทรัพย์สิน	เป็นต้น

ทิศเบื้องหลัง	หมายถึง	บุตรภรรยา	เพราะติดตามเป็นก�าลังใจสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง	การใช้ชีวิตคู่

ระหว่างสามีภรรยาเปรียบเหมือนต้นไม้	 ส่วนหน้าท่ีของสามีภรรยาพึงปฏิบัติต่อกันก็เปรียบเหมือนดิน	 

การที่ต้นไม้จะเจริญเติบโตและงอกงามได้ดี	 ก็จะต้องมีทั้งการหมั่นรดน�้าพรวนดินใส่ปุ๋ย	 การพรวนดินและ

การดแูลเอาใจใส่จากเจ้าของจะท�าให้ต้นไม้ให้เจรญิเตบิโตและงอกงาม	ตามความต้องการปัจจยัของการดแูล

คอื	การใส่ปุย๋พรวนดินและต้องหมัน่ตรวจดูว่า	ใบเหลอืงหรอืไม่ต้นไม้ท่ีมแีมลงรบกวนหรอืไม่	พระพทุธศาสนา

ถอืว่า	หน้าทีข่องสามภีรรยาพงึปฏบิตัร่ิวมกนัในการด�าเนนิชีวติสมรสจงึควรปฏบิตัต่ิอกนัอย่างใส่ใจและดแูล

ทกุข์สุขซึง่กนัและกนัอยูเ่สมอ	อย่างไรกต็ามการอยูร่่วมกนัของสามภีรรยาทีจ่ะเป็นอานสิงส์ต่อกนันัน้จะต้อง

อยู่ร่วมกันอย่างผู้ประเสริฐ	ให้เกียรติกัน	เคารพนับถือกัน	เป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกัน	

การปฏิบัติของสามีภรรยานั้นถือเป็นการให้เกียรติ	 ยกย่องและเห็นความส�าคัญของภรรยา	อีกทั้ง

เป็นการสร้างความพงึพอใจให้กับภรรยาของตนด้วย	เมือ่ภรรยาได้รบัสิง่เหล่านีแ้ละปฏบิตัสิิง่ต่าง	ๆ	ตอบแก่

สามี	เช่น	จดัการดูแลกจิการต่าง	ๆ 	ภายในบ้านด้วยความขยนัหมัน่เพยีร	จบัจ่ายใช้สอยอย่างประหยดั	ซือ่สตัย์

ต่อสามี	 และมีน�้าใจไมตรีต่อญาติสนิทมิตรสหายของสามี	 ซ่ึงเหมือนกับเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระเรื่องงาน

และเรื่องคนให้กับสามีไม่ต้องวิตกหรือเสียเวลาโดยใช่เหตุ	 การปฏิบัติของภรรยาต่อสามีก็ย่อมสร้างความ 

พงึพอใจให้กบัสามีเช่นกัน	เม่ือทัง้	2	ฝ่ายเกดิความพงึพอใจซึง่กนัและกนักย่็อมมโีอกาสทีจ่ะก่อให้เกดิความรกั 

ความผูกพัน	 และเกิดประโยชน์ต่าง	 ๆ	 ให้แน่นแฟ้นยิ่งข้ึน	 และยังช่วยป้องกันปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนภายใน

ครอบครัวด้วย

1 พระมหาสุชาติ	นาถกโร	(บวกขุนทด),	“การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องการสงเคราะห์บุตรและภรรยา	ใน

พระพุทธศาสนาเถรวาท”,	วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต,	 (บัณฑิต	วิทยาลัย	 :	มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	),	2545,	140	หน้า.	
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วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

1.  ปัจฉิมทิศในพุทธปรัชญาเถรวาท

	 ทิศเบื้องหลัง	ตรงกับภาษาบาลีว่า	ปัจฉิมทิศ	พระธรรมปิฎก	(ป.อ.	ปยุตฺโต)	ได้ให้	ความหมาย

เป็นภาษาอังกฤษดังนี้	The	direction	behind	or	wife	and	children	as	the	west1	พจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน	ได้จ�ากัดความค�าว่า	“ภรรยา”	หมายถึง	ภริยา,	เมีย,	หญิงที่เป็นคู่ครองชาย,	คู่กับ	สามี2 

ภรรยา,	ภริยา	หมายถึง	เมีย3	ตรงกับภาษาอังกฤษว่า	“wife”4

	 “ปุตตะ”	บุตร5	“ลูก”	ผู้ก�าเนิดจากพ่อแม่	หรือโดยปริยายถือว่ามีฐานะเสมือนลูก,	ค�า	ที่พ่อ

แม่เรียกลูกของตนโดยตรง	หรือเรียกเด็กอื่นผู้เยาว์กว่าผู้พูดหลายปีด้วยความรู้สึกรักเอ็นดู,	ค�า	ที่ลูกใช้แทน

ชื่อตนเวลาพูดกับพ่อแม่ด้วยความรักและเคารพ	;	เรียกสัตว์ที่ยังไม่โต6

	 “ภริยา”	หญิงอันบุรุษพึงเลี้ยง,	ภรรยา,	ภารยา,	ภริยา,	เมีย7	หญิงที่เป็นคู่ครองของชาย8

	 “ภรรยา”	หมายถึง	บุคคลที่สามีพึงสงเคราะห์9	ภริยา”,	เมีย,	a	wife10

	 ปุตฺต	ปุตฺร	โอรส,	ลูก,	ลูกชาย,	บุตร11	ปุตฺตา,	บุตรและธิดา	son	and	daughter12

	 ปัจฉิมทิศ หรือ	ทิศตะวันตก	หมายถึง	คนที่มาทีหลัง	ได้แก่	บุตร	ภรรยาเมื่อเราเกิดมายังไม่มี

สามภีรรยาและบตุร	ต่อมาเมือ่ได้ใช้ชวีติอยูด้่วยกนัในฐานะ	สาม	ีภรรยา	จงึมบีตุร	บคุคลผูม้าทหีลงักคื็อสามี

ภรรยา	 ซึ่งบุคคลเหล่าน้ีจะคอยเป็นก�าลัง	 คอยสนับสนุนอยู่ข้างหลังเป็นท่ีพึ่งข้างหลัง	 คือมีหน้าท่ี	 ช่วย

สนับสนุนให้อีกฝ่ายก้าวไปข้างหน้า	เช่น	ภรรยาเป็นก�าลังใจให้สามีในการท�างาน	ก�าลังใจจึงเป็นที่พึ่งอย่างดี

ให้แก่สามี	ดังนั้น	จึงควรท�าการบูชา	คุณความดีและสงเคราะห์กันและกันตามหลักธรรม

1 พระสมชัย	 อนุตฺตโร	 (ดาวศรี),	 “ศึกษาหลักมนุษยสัมพันธ์เชิงพุทธตามแนวทางของหลักธรรมเรื่อง 

ทศิหกในพระพทุธศาสนา”,	วทิยานพินธ์พทุธศาสตรมหาบณัฑติ,	(บณัฑติวทิยาลยั	:	มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณ

ราชวิทยาลัย),	2551,	หน้า	85.	
2 ราชบัณฑิตยสถาน,	พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน,	อ้างแล้ว,	หน้า	817.
3 เปลื้อง	ณ	นคร,	ปทานุกรมนักเรียน	ฉบับปรับปรุงใหม่,	(กรุงเทพมหานคร	:	บริษัทโรงพิมพ์	ไทยวัฒนา

พานิช	จ�ากัด,	2539),	หน้า	225.
4	 พระสมชัย	 อนุตฺตโร	 (ดาวศรี),	 “ศึกษาหลักมนุษยสัมพันธ์เชิงพุทธตามแนวทางของหลักธรรม	 เรื่อง 

ทิศหกในพระพุทธศาสนา”,	วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต,	อ้างแล้ว,	หน้า	87.	
5	 ราชบัณฑิตยสถาน,	พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน,	อ้างแล้ว,	หน้า	702.	
6	 เรื่องเดียวกัน,	หน้า	1020.
7	 เรื่องเดียวกัน,	หน้า.	817.
8	 เรื่องเดียวกัน,	หน้า	818.
9 พระครูศิริปัญญามุนี,	คัมภีร์มงคลทีปนีแปล,	อ้างแล้ว,	หน้า	181.	
10	นาคะประทีป,	ปาลี-สยาม อภิธาน,	อ้างแล้ว,	หน้า	292.		
11	ป.หลวงสมบุญ,	พันตรี.	พจนานุกรม มคธ-ไทย,	อ้างแล้ว,	หน้า	272.		
12	นาคะประทีป,	ปาลี-สยาม อภิธาน,	อ้างแล้ว,	หน้า	292.		
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2.  ประโยชน์ของค�าสอนเรื่องปัจฉิมทิศในพุทธปรัชญาเถรวาท

	 1.		 ภรรยาอนเุคราะห์สาม	ีด้วยจดัการงานด	ีซึง่ได้แก่การท�างานไม่ให้คัง่ค้าง	หน้าทีก่ารท�างานใด 

ซึ่งเป็นหน้าที่ของภรรยา	ภรรยาต้องท�างานนั้นให้ส�าเร็จเรียบร้อยไปเป็นอันดีไม่ให้ล่วงเลยเวลาไปสิ่งใดควร

ท�าให้ส�าเร็จในเวลาใด	 ก็ต้องท�าให้ส�าเร็จในเวลานั้น	 อย่าปล่อยให้สิ่งนั้นล่วงเลยเวลาไปก็ดีท�าสิ่งนั้น 

ไม่เรียบร้อยก็ดี	เรียกว่า	ผิดต่อหน้าที่ของภรรยาก็การงานอันเป็นหน้าที่ของภรรยา

	 2.		 ภรรยาอนเุคราะห์สาม	ีด้วยการสงเคราะห์คนข้างเคยีงผวัให้ด	ีได้แก่	สงเคราะห์ญาตขิอง

สามี	และญาติของตนให้ดี	ด้วยการยอย่องนับถือ	และด้วยการส่งสิ่งของไปให้	เช่น	ส่งข้าว	ส่งแกง	เป็นต้น	

ตามสมควรแก่ฐานะของตนนัน้	และธรรมดาหญงิแม่บ้านแม่เรอืนต้องรูจ้กัใกล้รูจ้กัไกล	รูจ้กัท่ีควรเผือ่แผ่	และ

ไม่ควรเผื่อแผ่	 รู้จักต�่า	 รู้จักสูงจึงจักได้เพราะเหตุว่าแม่เรือนนั้น	ย่อมมีคนเกี่ยวข้องทั้งข้างซ้ายข้างขวา	ข้าง

หน้า	ข้างหลัง	ข้างล่าง	ข้างบน	อยู่ทุกด้าน	แล้วคนที่เกี่ยวข้องข้างซ้ายนั้น	ได้แก่	ญาติมิตรสหายตน	และสามี	

คนที่เกี่ยวข้องขวานั้นได้แก่	ครูอาจารย์ของสามีและของตน	คนที่เกี่ยวข้องด้านหลังนั้น	ได้แก่	บุตรธิดาของ

ตน	 คนที่เกี่ยวข้องข้างหน้านั้น	 ได้แก่	 มารดาบิดาของสามีและของตน	 คนท่ีเก่ียวข้องข้างบนได้แก่	 สมณ

พราหมณ์	คือ	พระภิกษุสามเณรในพระพุทธศาสนา	คนที่เกี่ยวข้องข้างล่างนั้น	ได้แก่	บ่าวไพร่คนใช้ของตน	

หญิงผู้เป็นแม่เรือนจักต้องสงเคราะห์คนเหล่านี้ให้ดี	ด้วยการยกย่องนับถือ	และด้วยการส่งสิ่งของไปให้ตาม

สมควรแก่ฐานะของตน	คือ	ให้ยกย่องนับถือ	บิดามารดา	ปู่	ย่า	ตา	ยาย	ลุง	ป้า	น้า	อา	ทั้งของสามีและของ

ตนให้คล้ายกัน	ถ้าไม่อย่างนั้นก็จะเกิดผิดใจกับสามีเป็น	ข้อใหญ่	เป็นต้น

	 3.		 ภรรยาอนุเคราะห์สามี	 ด้วยไม่นอกใจสามีนั้น	 ได้แก่	 การไม่ละสามีของตนไปปรารถนา

บุรุษอื่นแม้ด้วยใจ	ผู้ที่เป็นภรรยาไม่ควรนอกใจสามี

	 4.		 ภรรยาอนุเคราะห์สามี	 ด้วยรักษาทรัพย์ท่ีสามีหามาได้	 คือ	 ต้องรู้จักดูแลรักษาเงินทอง

บรรดาทีอ่ยูใ่นบ้านแทนสามใีห้ถีถ้่วน	อย่าให้ตกเรีย่เสยีหายโดยทางไม่จ�าเป็น	เป็นอนัขาด	อย่าท�าเป็นคนก้น

ถงุรัว่	คอยลกัทรพัย์ของผวัไปให้แก่คนอืน่	หรอืไปเล่นการพนนั	กนิเหล้าเมาสรุาเป็นอันขาด	เพราะทรพัย์สนินัน้ 

เป็นของสามีและบุตรหลานทั้งนั้น

	 5.		 ภรรยาอนุเคราะห์สามี	ด้วยขยันไม่เกียจคร้านในการงานทั้งปวง	นั้น	คือ	อย่านั่งไหนจม

อยู่ที่นั่น	หรือยืนอยู่ที่ไหนก็ยืนอยู่ที่นั่น	 เหมือนกับหญิงเกียจคร้านทั้งหลาย	ให้ท�าการงานทั้งปวงด้วยความ

อุตสาหะพยายาม	ผู้มีนิสัยไม่เกียจคร้านดังนี้	โดยมากมักเป็นคนกลัวต่อหายนะ	จึงท�าให้เป็นคนหมั่นเอาใจใส่ 

ในธุรการงานของตน	โดยเห็นสิ่งใดจะเป็นประโยชน์	ก็อุตส่าห์ตั้งความเพียรประกอบสิ่งนั้นจนบรรลุ	สิ่งควร

ท�าวันเดียวส�าเร็จ	 ไม่ยอมให้เสียหายไปเพราะความเกียจคร้านเป็นอันขาด	 พูดให้ถูกก็คือ	 เป็นคนท่ีมีใจ

เพลิดเพลินในกิจการงานของตน	ไม่ถือเอาความเหนื่อยยากมาเป็นข้ออ้าง

3.  วิเคราะห์ประโยชน์ของค�าสอนเรื่องปัจฉิมทิศในพุทธปรัชญาเถรวาท

	 การปฏบิตัขิองสามภีรรยานัน้ถอืเป็นการให้เกยีรต	ิยกย่องและเหน็ความส�าคญัของภรรยา	อกี

ทัง้เป็นการสร้างความพงึพอใจให้กบัภรรยาของตนด้วย	เมือ่ภรรยาได้รบัสิง่เหล่านัน้และปฏบัิตสิิง่ต่าง	ๆ 	ตอบ

แก่สามี	 เช่น	จัดการดูแลกิจการต่าง	ๆ	ภายในบ้านด้วยความขยันหมั่นเพียร	จับจ่ายใช้สอยอย่างประหยัด	

ซื่อสัตย์ต่อสามี	 และมีน�้าใจไมตรีต่อญาติสนิทมิตรสหายของสามี	 ซ่ึงเหมือนกับเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระ
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วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

เรือ่งงานและเรือ่งคนให้กบัสามไีม่ต้องวติกกงัวลหรอืเสยีเวลาโดยใช่เหต	ุการปฏบิตัขิองภรรยาต่อสามกีย่็อม

สร้างความพึงพอใจให้กับสามีเช่นกัน	 เมื่อทั้ง	 2	ฝ่ายเกิดความพึงพอใจซึ่งกันและกันก็ย่อมมีโอกาสที่จะก่อ

ให้เกิดความรักและความผูกพันที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นซึ่งถือได้ว่าเป็นประโยชน์ที่สามีภรรยาพึงปฏิบัติต่อกัน

	 นอกจากนีเ้พือ่ให้ได้รบัประโยชน์ทีส่งูขึน้สามภีรรยาต้องรูจ้กัการเอาใจใส่	ดแูล	ถนอมน�า้ใจซึง่

กันและกัน	โดยปฏิบัติในระดับที่เหมาะสมไม่มากเกินไปหรือน้อยเกินไป	รู้ว่าสิ่งใดควรสิ่งใดไม่ควร	อีกทั้งไม่

ก้าวก่ายเร่ืองส่วนตัว	 รวมทั้งการให้ความเคารพซ่ึงกันและกัน	 ไม่ว่าจะเป็นการเคารพในสิทธิส่วนบุคคล

ระหว่างกนั	เคารพความคดิเหน็	ยอมรบัฟังอย่างมเีหตผุล	ไม่ถอืความคดิเหน็ของตนเองเป็นใหญ่	การมคีวาม

รับผิดชอบในบทบาทของตน	 ในชีวิตการครองเรือนย่อมท�าให้บทบาทและหน้าที่แตกต่างจากที่เคยเป็นอยู	่

เพราะจะต้องอยูร่่วมกบัคนอืน่	ดังนัน้การมคีวามรบัผดิชอบต่อบทบาทและหน้าท่ีตนเองจึงถือเป็นเรือ่งส�าคญั	

การปฏิบัติตามนี้แล้วย่อมท�าให้เกิดประโยชน์ในการช่วยขจัดปัญหาที่จะเกิดขึ้นและท�าให้ชีวิตครอบครัวมี

ความสุขตลอดไป	 เพราะลักษณะของครอบครัวไทยสมัยโบราณนั้น	 ถือได้ว่าเป็นครอบครัวท่ีมีความอบอุ่น	

ในด้านความสมัพันธ์ระหว่างสมาชกิในครอบครวัเป็นอย่างยิง่	สบืเนือ่งมาจากขนบธรรมเนยีม	ประเพณแีละ

วัฒนธรรมที่บรรพบุรุษได้อบรมสั่งสอนสืบทอดต่อๆ	 กัน	 กล่าวคือ	 เด็กจะต้องเคารพเช่ือฟังค�าสั่งสอนของ

ผู้ใหญ่	 บุตรหลานจะต้องมีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดาหรือญาติผู้ใหญ่	 เพราะเดิมท่ีมีครอบครัวไทย

สมัยโบราณนั้น	 เป็นสังคมเกษตรกรรม	 แต่ถ้าเมื่อกาลเวลาผ่านพ้นไป	 สังคมเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปตาม

กระแสของสังคมโลกอย่างรวดเรว็และเหน็ได้ชดั	ท�าให้จากทีเ่คยเป็นสงัคมแบบเกษตรกรรมได้เปลีย่นมาเป็น

สงัคมอตุสาหกรรมท�า	ให้โครงสร้างทางสงัคมของครอบครวัเปลีย่นแปลงไปด้วย	คอืจากทีเ่คยเป็นครอบครวั

ขยาย	มสีมาชกิในครอบครวัหลายคนกลายเป็นครอบครวัเดีย่วทีม่สีมาชกิลดน้อยลงท�าให้สถาบนัครอบครวั

ไม่มีความมั่นคงท�าให้ได้รับความกระทบกระเทือนอันเนื่องจากภาวการณ์ทาง	 เศรษฐกิจ	 สังคม	 การเมือง	

การศกึษาเป็นต้น	เพราะฉะนัน้	ครอบครวัจึงเป็นเครือ่งชีใ้ห้เหน็ถงึความสงบสขุและความไม่สงบสขุของสงัคม	

ถ้าครอบครัวมีปัญหา	สังคมก็ย่อมมีปัญหา	แต่ถ้าครอบครัวปราศจากปัญหาก็จะท�าให้มีแต่ความสงบสุข

	 ในสังคมหน่ึงๆ	 ประกอบไปด้วยระบบต่างๆ	 มีครอบครัว	 การเมือง	 เศรษฐกิจ	 การศึกษา	

สาธารณสขุ	ความเชือ่และศาสนา	ในแต่ละระบบกจ็ะท�าหน้าทีแ่ละแสดงบทบาทตามระบบของตนเอง	หาก

ระบบต่างๆ	เหล่า	มีความสมดุล	ก็จะท�าให้สังคมนั้นๆ	มีความสงบเรียบร้อยและพัฒนาก้าวหน้า	ถ้าระบบใด

ย่อหย่อน	ไร้ประสิทธิภาพ	ระบบอื่นๆ	ก็จะเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหา	ครอบครัวจัดเป็นระบบแรกในสังคม	เป็น

สังคมที่มีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อระบบอื่นๆครอบครัวเป็นก�าแพงแห่งชีวิต	 เป็นภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนให้มี

โอกาสต่อสู้ชีวิตต่อไปการสงเคราะห์	ครอบครัวให้อบอุ่น	มีความสุข	จึงเป็นภาระส�าคัญเบื้องต้นที่ต้องจัดให้

มปีระสิทธิผล	องค์ประกอบของครอบครวั	คอื	บดิา	มารดา	และบุตร	ซึง่ถือว่าเป็นทายาทผูส้บืสกุลผูร้บัมรดก	

มีบุตรโดยก�าเนิดและบุตรทางคุณธรรม	บุตรโดยก�าเนิด	มี	4	ประเภท	คือ	1)	บุตรหรือลูกศิษย์	2)	บุตรหรือ

ลูกเลี้ยง	3)	บุตรหรือลูกในไส้	4)	บุตรหรือลูกผู้อาศัยตนเกิด	บุตรโดยคุณธรรม	มี	3	ประเภท	คือ	1)	บุตรที่

มคีณุธรรมสงูสดุกว่าบดิามารดา	2)	บตุรทีม่คีณุธรรมเสมอบิดามารดา	3)	บุตรทีม่คีณุธรรมต�า่กว่าบิดามารดา

	 การสงเคราะห์บตุร	กค็อื	การเลีย้งด	ูให้แนะน�า	อบรมสัง่สอนให้รูจ้กัรับผดิชอบต่อบทบาทและ

หน้าที่	 ให้รู้จักกตัญญูกตเวทีเพื่อให้เป็นคนดีของบิดามารดา	ทางพระพุทธศาสนามีความส�าคัญต่อการปลูก

พฤติกรรม	 การอบรมเลี้ยงดูบุตรที่ไม่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูอย่างถูกต้อง	 จะส่งผลให้มีคุณลักษณะท่ีไม่พึง



Vol.4 No.2 July – December 201530

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus

ประสงค์	อาจก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมได้ในอนาคต	บิดามารดาอบรมเลี้ยงดูบุตรในแนวทางที่ถูกต้อง	คือ

ห้ามปรามป้องกันจากความชั่ว	 ดูแลฝึกอบรมให้ตั้งอยู่ในความดี	 ให้ศึกษาศิลปวิทยา	 เป็นธุระในเรื่องจะม ี

คู่ครองที่สมควร	มอบทรัพย์สมบัติให้เมื่อถึงโอกาส

		 เมื่อบุตรได้รับการสงเคราะห์อย่างถูกต้อง	 ต้องปฏิบัติตนเป็นบุตรท่ีดีโดยการเลี้ยงตอบแทน	

ช่วยท�ากิจธุรการงาน	 ด�ารงวงศ์ตระกูล	 ประพฤติตนให้เหมาะสมกับความเป็นทายาทและเมื่อบิดามารดา 

ล่วงลับไปแล้ว	ก็ท�าบุญอุทิศให้	การสงเคราะห์บุตร	มี	2	วิธี	ได้แก่	สงเคราะห์ด้วยอามิส	คือการสงเคราะห์

ด้วยวัตถุสิ่งของ	เช่น	ให้อาหาร	ให้เครื่องนุ่งห่ม	และส่งเคราะห์	ด้วยธรรมดีกว่าสงเคราะห์ด้วยอามิส

	 ภรรยา	คือ	หญิงผู้ที่สามีต้องเลี้ยงดู	ในพระพุทธศาสนาแบ่งภรรยาได้	7	ประเภท	คือ	1)	วธกา

ภริยา	ภรรยาเยี่ยงเพชฌฆาต	2)	โจรีภริยา	ภรรยาเยี่ยงโจร	3)	อยฺยาภริยา	ภรรยาเยี่ยงนาย	4)	มาตาภริยา	

ภรรยาเยี่ยงมารดา	5)	ภคินีภริยา	ภรรยาเยี่ยงน้องสาว	6)	สขีภริยา	ภรรยาเยี่ยงสหาย	7)	ทาสีภริยา	ภรรยา

เยี่ยงทาสี	ในทางกลับกันสามีก็มีลักษณะเดียวกันกับภรรยา	คือ	วธกสามี	สามีเยี่ยงเพชฌฆาต	และสามีเยี่ยง

โจร	 เป็นต้น	 และได้แบ่งหญิงที่จะเป็นภรรยาอีก	 20	 ประการ	 คือ	 1)	 หญิงที่ยังอยู่ในปกครองของมารดา	 

2)	หญงิทีย่งัอยูใ่นปกครองของบดิา	3)	หญิงทีย่งัอยูใ่นปกครองของมารดาและบิดา	4)	หญงิท่ียงัอยูใ่นปกครอง

ของพ่ีชายน้องชาย	 5)	 หญิงที่ยังอยู่ในปกครองของพ่ีสาวน้องสาว	 6)	 หญิงท่ียังอยู่ในปกครองของญาต	ิ 

7)	หญิงที่ยังอยู่ในปกครองของตระกูล	8)	หญิงที่มีธรรมคุ้มครอง	9)	หญิงที่มีคู่หมั้น	10)	หญิงที่มีกฎหมาย

คุ้มครอง	11)	ภรรยาสินไถ่	12)	ภรรยาที่อยู่ด้วยความพอใจ	13)	ภรรยาที่อยู่เพราะสมบัติ	14)	ภรรยาที่อยู่

เพราะแผ่นผ้า	15)	ภรรยาที่เข้าพิธีสมรส	16)	ภรรยาที่ถูกปรงเทริด	17)	ภรรยาที่เป็นทั้งคนรับใช้	 เป็นทั้ง

ภรรยา	18)	ภรรยาที่เป็นทั้งลูกจ้าง	เป็นทั้งภรรยา	19)	ภรรยาที่เป็นหญิงเชลย	และ	20)	ภรรยาชั่วคราว

		 การทีส่ามยีกย่องให้เกยีรตสิมฐานะภรรยา	ไม่ดหูมิน่	ไม่นอกใจ	มอบความเป็นใหญ่ในบ้าน	ให้

เครื่องแต่งตัวเป็นของขวัญตามโอกาส	ให้ความไว้วางใจ	มีความเกรงใจ	มีความรักความผูกใจกัน	ช่วยเหลือ

เกือ้กลูซ่ึงกนัและกนัเพือ่ยดึเหนีย่วน�า้ใจกนัไว้	ย่อมสามารถประคบัประคองใจให้อยูร่่วมกนัด้วยความรกั	เมือ่

ภรรยาได้รับการสงเคราะห์ดูแลดี	กป็ฏบิติัหน้าทีข่องตน	โดยจดัการงาน	ดแูลงานบ้านให้เรยีบร้อย	สงเคราะห์

คนข้างเคียงของสามี	 เช่น	 หมู่ญาติและข้าทาสบริวาร	 ไม่ประพฤตินอกใจสามี	 ประหยัดดูแลรักษาทรัพย์ที่

สามหีามาได้	ขยนัเอาใจใส่	ไม่เกยีจคร้าน	การสงเคราะห์ภรรยาถอืว่าเป็นความดีและเป็นสริมิงคลในครอบครวั	

เช่น	นกุลบิดาและธรรมิกอุบาสก

		 ธรรมเครื่องสงเคราะห์บุตรและภรรยา	เพื่อให้เป็นผู้น�าครอบครัว	คือสามีรู้จักวางท่าทีปฏิบัติ

ต่อบุตรภรรยาอย่าเหมาะสม	 เช่นหลักพรหมวิหารธรรม	หลักสังคหวัตถุ	 และความกตัญญูกตเวที	 เป็นต้น 

ผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมดังกล่าว	 จะท�าให้ครอบครัวประสบความเจริญรุ่งเรือง	 มีความสุข	 บิดามารดา

สงเคราะห์บตุรอย่างถกูต้อง	ย่อมได้รบัประโยชน์หลายประการ	กล่าวคอืได้รบัความสขุใจและความสบายใจ

ในเมื่อลูกเป็นคนดี	มีงานท�า	ได้ฝากผีฝากไข้	ช่วยบ�ารุงเลี้ยงดูในยามเจ็บป่วยและวัยชรา	ครอบครัวมีความสุข 

ร่มเยน็	เป็นแบบอย่างทีดี่ของสงัคม	สงัคมมทีรพัยากรมนษุย์ทีม่คีณุภาพ	ท�าให้ประเทศชาตมิคีวามมัน่คงและ

เจรญิก้าวหน้า	และเม่ือสามสีงเคราะห์บตุรอย่างถกูต้อง	ย่อมได้รบัประโยชน์หลายประการ	ครอบครวัม่ันคง

ไม่แตกแยก	ครอบครวัสงบสขุ	ลดปัญหาสงัคมเกีย่วกบัการหย่าร้าง	เดก็จรจดั	เดก็เร่ร่อน	เป็นต้น	เป็นตวัอย่าง

ที่ดีต่อสังคม	ที่ส�าคัญท�าให้สมาชิกในครอบครัวมีสุขภาพจิตที่ดี
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วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

	 เมื่อคนทุกฝ่ายในครอบครัวคือบิดามารดา	 และบุตรได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างสมบูรณ	์

นอกจากได้รับประโยชน์ในปัจจุบัน	 (ทิฏฐธรรมิกัตถประโยชน์)	 และประโยชน์ในเบ้ืองหน้า	 (สัมปรายิกัตถ

ประโยชน์)	คอื	สคุตโิลกสวรรค์	ยงัจะได้รบัประโยชน์สงูสดุ	(ปรมตัถประโยชน์)	หรอืประโยชน์ทีเ่ป็นสาระแท้

ซึง่เป็นจดุหมายขัน้สดุท้ายของชวีติ	คอื	มรรคผล	นพิพาน	คอืรูแ้จ้งสภาวะของสิง่ทัง้หลายตามความเป็นจรงิ	

รู้เท่าทันคติธรรมดาของสังขารธรรมไม่ตกเป็นทาสของโลกและชีวิต	 ไม่ถูกบีบคั้นด้วยอ�านาจความยึดติด 

ถือมั่น	 สามารถท�าจิตให้เป็นอิสระ	 ปลอดโปร่งผ่องใสสะอาดสว่างและสงบมีความสุขประณีตภายในเป็น

เครื่องประดับกิเลสและกองทุกข์ทั้งปวงได้

		 การสงเคราะห์บุตรและภรรยา	พระพุทธเจ้าตรัสว่า	เป็นอุดมมงคล	และด้วยบันไดแห่งความ

ดนีี	้ย่อมก้าวไปสู่บนัไดขัน้สงูตามล�าดับจนถงึเป้าหมายสดุท้ายคอืนพิพาน	แต่ถ้าบคุคลยงัไม่สามารถสงเคราะห์

บุตรและภรรยาอันเป็นพื้นฐาน	จะก้าวไปสู่บันไดขั้นสูง	ย่อมเป็นไปไม่ได้	ดังนั้น	ผู้ได้ปฏิบัติตามหลักธรรมนี้	

จึงชื่อว่าก�าลังก้าวไปสู่การสั่งสมประโยชน์สูงสุดในอนาคตด้วยความไม่ประมาท

		 ในยุคปัจจุบัน	เป็นยุคข้อมูลข่าวสาร	คนในสังคมส่วนใหญ่เป็นวัตถุนิยม	ชอบวัตถุและบริโภค

นยิม	ชอบเสพบรโิภค	ถอืเรือ่งกนิ	กามและเกยีรติเป็นใหญ่	ให้ความส�าคญัต่อวตัถอุย่างมาก	ละเลยไม่ประพฤติ

ปฏบิตัติามหลังค�าสอนทางศาสนา	ทัง้ยงัถอืว่าหลกัค�าสอนทางศาสนานัน้ไม่เกีย่วข้องกบัการพฒันาประเทศ	

และท�าให้เกยีจคร้าน	ทัง้นี	้เนือ่งจากมคีวามเข้าใจผดิ	(มจิฉาทฏิฐ)ิ	ในเรือ่งชีวติเกดิหนเดยีวตายหนเดยีว	ไม่มี

ชาติหน้าด้วยเหตุนี้	จึงท�าให้คนในสังคมโลก	มีความพัฒนาแต่เรื่องวัตถุ	 ให้ความส�าคัญแก่วัตถุเป็นอย่างยิ่ง

เป็นเหตใุห้คนในสงัคมส่วนย่อยท�าตามเมือ่ต่างคนต่างต้องการวตัถมุาเสพบรโิภคและวัตถเุหล่านีน้ัน้มจี�านวน

จ�ากัดจ�าเป็นต้องมีการยื้อแย่งแข่งขันซึ่งกันและกัน	 อันเป็นสาเหตุอย่างหนึ่งของปัญหาครอบครัว	 ที่ท�าให้ 

สามีภรรยาจะต้องดิ้นรนขวนขวายรีบออกไปท�างานตั้งแต่กลับเย็น	 ไม่มีเวลาเอาใจใส่ดูแลบุตรอย่างใกล้ชิด	

ท�าให้เขาเหล่านั้นขาดความรัก	ความอบอุ่น	ซึ่งเป็นสาเหตุให้บุตรไม่มีความเคารพเชื่อฟัง	เป็นบุตรอกตัญญู	

เนรคุณบิดามารดา	ขาจิตส�านึกในการรับผิดชอบต่อหน้าที่การศึกษาเล่าเรียน	และเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหา

ต่างๆ	ตาม	เช่น	ปัญหาเด็กจรจัด	ปัญหายาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น	ปัญหาโสเภณีเด็ก	ปัญหาการข่มขืนช�าเรา

เด็ก	และปัญหาการท�าแท้ง	เป็นต้น

9.  ข้อเสนอแนะ

จากการศึกษาเชิงวิเคราะห์ประโยชน์ของค�าสอนเรื่องปัจฉิมทิศในพุทธปรัชญาเถรวาท	 ผู้ท�าการ

วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้

9.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	 1)		 ผู้ที่เป็นภรรยาในสังคมควรปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเองให้สมบูรณ์ยึดหลักปัจฉิมทิศเป็น

แนวทางในการด�าเนินชีวติอย่างถกูต้องและเหมาะสมเพือ่ให้เกดิความสขุในการด�าเนินชวีติในระดับครอบครวั

และเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพในการด�าเนินชีวิตให้สูงขึ้น

	 2)		 ผู้ที่เป็นหัวหน้าครอบครัวซึ่งเป็นผู้น�าควรประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักธรรมเพื่อให้

เป็นตัวอย่างของภรรยา	และบุตร	หรือเป็นการปลูกฝังจิตส�านึกระดับขั้นพื้นฐาน
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9.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

 1)		 ควรมกีารศกึษาเรือ่ง	“ความสมัพนัธ์ของหลกัทศิ	6	กบัความรกัและความผกูพันในสงัคม

ตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท”

	 2)		 ควรมกีารศกึษาเรือ่ง	“รปูแบบการส่งเสริมให้ภรรยา	และบตุรปฏบิติัตามหลักปัจฉมิทศิ”

10. บรรณานุกรม

พระธรรมปิฎก	 (ป.อ.	 ปยุตฺโต),(2543)	พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม,	 พิมพ์ครั้งที่	 9,	

กรุงเทพมหานคร	:	โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.	

นัยนา	 นามเข็ม,(2554),	 “ศึกษาวิเคราะห์การบ�ารุงบิดามารดาตามแนวคิดทางพระพุทธศาสนาเถรวาท”, 

ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต,	บัณฑิตวิทยาลัย	:	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.	

พระราชวิจิตรปฏิภาณ	 (สุนทร	ญาณสุนฺทโร),	คนดีต้องปิดทอง,	 (กรุงเทพมหานคร	 :	 โรงพิมพ์เลี่ยงเชียง,	

2551),	หน้า	80-82.	

พระเผด็จ	ทัตตชีโว,	(2542)	ลิงคาลกสูตร สูตรส�าเร็จการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ,	กรุงเทพมหานคร	:	

ม.ป.ท..	

พระเทพเวท	ี(ประยุทธ์	ปยุตฺโต),	(2533)รากฐานพุทธจริยศาสตร์ส�าหรบัสงัคมไทยร่วมสมยั,	(กรงุเทพมหานคร:	 

ส�านักพิมพ์โกมลคีมทอง.	

เสาวภาคย์	เพิม่วฒันะกลุ,	(2544)“การศึกษาวเิคราะห์เกีย่วกบัเดก็หญงิอาชีพพเิศษในสงัคมไทยตามแนวทาง

ของพุทธจริยศาสตร์”,	 วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต,	 คณะอักษรศาสตร์	 :	

มหาวิทยาลัยมหิดล.	

จ�าเนียร	รักษาภักดี,	(2544),	“จริยธรรมของคู่สมรสตามหลักพระพุทธศาสนา”,	วิทยานิพนธ์ศิลป ศาสตร

มหาบัณฑิต,	คณะศิลปศาสตร์	:	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.	

พระมหากมล	ถาวโร	 (มั่งค�ามี),	 (2550)	“การศึกษาวิเคราะห์บทบาทของสตรีในพระพุทธศาสนา	 :	ศึกษา

เฉพาะกรณบีทบาทของสตรใีนสงัคมไทยปัจจบุนั”,	วทิยานพินธ์พทุธศาสตรมหาบณัฑติ,	บณัฑติ

วิทยาลัย	:	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.	

พนูทรพัย์	ขนุชติ,	(2549)	“ศกึษาหลกัจรยิธรรมด้านกตญัญกูตเวทขีองบตุรและธดิาจะต้องปฏบิตัต่ิอมารดา

บิดา	 :	 ศึกษาเฉพาะกรณีนักเรียนชันมัธยมศึกษาตอนปลาย	 โรงเรียนราชวินิตบางแคปานข�า

กรุงเทพมหานคร”,	วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต,	 บัณฑิตวิทยาลัย	 :	 มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.	

สุนทรี	แสนค�าดี,	(2552)	“ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสามีกับภรรยาตามหลักสิงคาลกสูตร”,	วิทยานิพนธ์

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต,	บัณฑิตวิทยาลัย	:	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.	

พระมหาสุชาติ	นาถกโร	(บวกขุนทด),	(2545)	“การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องการสงเคราะห์บุตรและภรรยา	

ในพระพุทธศาสนาเถรวาท”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต,	 บัณฑิตวิทยาลัย	 :	

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
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วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

พระสมชัย	อนุตฺตโร	 (ดาวศรี),	 (2551)	“ศึกษาหลักมนุษยสัมพันธ์เชิงพุทธตามแนวทางของหลักธรรมเรื่อง

ทศิหกในพระพทุธศาสนา”, วทิยานพินธ์พทุธศาสตรมหาบณัฑติ, บณัฑติวทิยาลยั	:	มหาวทิยาลยั

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.	

เปลื้อง	ณ	 นคร,	ปทานุกรมนักเรียน ฉบับปรับปรุงใหม่,	 (กรุงเทพมหานคร	 :	 บริษัทโรงพิมพ์	 ไทยวัฒนา 

พานิช	จ�ากัด,	2539.

11. ค�าขอบคุณ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้	 ส�าเร็จได้ด้วยความกรุณาอย่างดียิ่งจากบุคคลหลายฝ่าย	 ในการให้ค�าแนะน�า

ปรึกษาและปรับปรุงแก้ไขวิทยานิพนธ์	ท�าให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 พร้อมคณะผู้บริหาร	 พระราชปริยัติวิมล,ดร.	 

รองอธิการบดี	 วิทยาเขตร้อยเอ็ด	ที่ได้เปิดสถานศึกษาในระดับปริญญาโทขึ้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด	ท�าให้ผู้วิจัย

ได้มีโอกาสศึกษาในระดับชั้นที่สูงขึ้น	ผู้วิจัยจึงขอกราบพระคุณเป็นอย่างสูงยิ่งไว้	ณ	โอกาสนี้	

ขอขอบคณุ	พระครวูศิษิฏ์ธรรมวงศ์,ดร.	อาจารย์ทีป่รกึษาวิทยานพินธ์	และพระใกล้รุง่	ปญฺญาวชิโร, 

ดร.	อาจารย์ทีป่รกึษาวทิยานพินธ์ร่วม	วทิยานพินธ์ฉบับนีจ้ะไม่ประสบผลส�าเรจ็เลย	หากผูวิ้จยัไม่ได้รบัความ

กรุณา	 ความเมตตาการเสียสละเวลาเพื่อให้ความรู้ให้ค�าแนะน�า	 ให้ข้อคิดเห็นต่าง	 ในการแก้ไขปรับปรุง

วิทยานิพนธ์จากท่านผู้มีพระคุณที่ผู้วิจัยได้กล่าวนามมา	ผู้วิจัยจึงขอขอบคุณเป็นอย่างสูงไว้	ณ	โอกาสนี้	

ขอขอบพระคุณท่านคณาจารย์ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทความรู้	และประสบการณ์ตลอดระยะเวลาที่

ผู้วิจัยศึกษา	ผู้วิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้	ณ	โอกาสนี้	

ขอกราบขอบพระคุณ	พระราชปริยัติวิมล,	ดร.	ประธานกรรมการ	พระมหามฆวินทร์	ปุริสุตฺตโม,	

ผศ.ดร.	และ	ดร.วิเชียร	แสนมี	กรรมการสอบวิทยานิพนธ์	ที่ได้กรุณาและเมตตาให้แนวคิด	ตรวจสอบแก้ไข

ข้อบกพร่อง	ให้ค�าแนะน�าและช่วยเหลอืในการแก้ไขปัญหาอปุสรรคต่างๆ	จนท�าให้วทิยานพินธ์ฉบบันีส้�าเรจ็

และมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น	ผู้วิจัยจึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้	ณ	โอกาสนี้	

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยทุกท่าน	 นักศึกษาปริญญาโทรุ่นพี่	 เพื่อน	 รุ่นน้อง	 ผู้ซ่ึงเป็น

กัลยาณมิตรที่ได้ให้ความช่วยเหลือ	ให้ก�าลังใจด้วยดีตลอดมา	ผู้วิจัยขอขอบคุณไว้	ณ	โอกาสนี้	

สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณคุณพ่อ	คุณแม่	ญาติ	อันเป็นที่เคารพรักยิ่ง	ที่ได้ช่วยกันวางรากฐานการ

ศึกษา	วางรากฐานศีลธรรมอันดี	และผู้เป็นก�าลังใจที่ส�าคัญยิ่งของผู้วิจัย

คณุค่าและประโยชน์ของวทิยานพินธ์ฉบับนี	้ผูว้จิยัขออทุศิเป็นเครือ่งแสดงความกตญัญ	ูกตเวทติา	

เพื่อบูชาแด่	 พระอุปัชฌาย์	 บูรพาจารย์	 พระคุณบิดามารดา	 และผู้มีพระคุณทุกท่านที่ให้การศึกษาอบรม 

สั่งสอนให้สติปัญญาและคุณธรรมเครื่องชี้น�าสู่ความส�าเร็จ	
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การศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาคุณภาพครอบครัวด้วยการงดเว้น 

จากการประพฤติผิดในกามตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท 

(AN ANALYTICAL STUDY OF DEVELOPMENT THE FAMILY OF QUALITY BY 

ABSTINECE FROM SEXUAL MISCONDUCT ACCORDING TO THERAVADA 

BUDDHIST PHILOSOPHY)

พระเหลาค�า	จนฺทสาโร	(เทพพอักษร)1

ท�าวิจัยเมื่อ	พ.ศ.	2558

บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์นี้	 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพครอบครัว	

ด้วยการงดเว้นจากการประพฤติผิดในกามตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท	วิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ

ด้วยการศึกษาจากพระไตรปิฎก	หนังสือและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องประกอบงานวิจัย	ด้วยวิธีการวิเคราะห์เชิง

พรรณนา	

ผลจากการศึกษาพบว่า ครอบครัวในทัศนะพระพุทธศาสนาก็คือ	 ครอบครัวท่ีประกอบด้วยบิดา

มารดา	 และบุตรที่มีความสัมพันธ์ทางกายและทางด้านจิตใจ	 ซึ่งมีอุดมการณ์และเป้าหมายชีวิตร่วมกันใน

ทางพระพุทธศาสนา	โดยการสร้างบรรยากาศภายในครอบครัวให้เหมาะสมต่อการฝึกฝนพัฒนาตนเองทาง

ด้านศีล	 สมาธิและปัญญา	 โดยเฉพาะการเจริญจิตภาวนานั้นก็เพื่อประโยชน์แก่การเจริญเติบโตทางจิต

วิญญาณของสมาชิกในครอบครัวทุกคน	 ทั้งนี้เพราะครอบครัวเป็นรากฐานส�าคัญของสังคมท่ีผลิตบุคลากร

ให้กับสังคมโลก	ถ้าครอบครัวแต่ละครอบครัวดีแล้วสังคมและประเทศชาติก็จะดีตามไปด้วย

การงดเว้นจากการประพฤติลามกในการเสพเมถุน	มคีวามมุง่หมายอยูท่ีก่ารสร้างความเป็นปึกแผ่น	

ปลูกสามัคคี	และป้องกันการแตกร้าวในหมู่มนุษย์	มีขอบเขตหรือข้อห้ามคือหญิงและชายย่อมประพฤติผิด

ในกามด้วยกันทั้ง	2	ฝ่าย

การรักษาความซื่อสัตย์ต่อคู่สามีภรรยา	 ด้วยการมีเจตนาเป็นเคร่ืองงดเว้นจากการประพฤติผิดใน

กาม	ห้ามประพฤตใินเรือ่งเพศ	จงึเป็นผูส้�ารวมในกามคอืการตัง้อยูใ่นอาการทีส่�ารวมเรือ่งเพศยนิดใีนคูค่รอง

ของตน	สามีซื่อสัตย์ต่อภรรยา	ภรรยาซื่อสัตย์ต่อสามี	การรักษาความซื่อสัตย์ตามหลักมนุษยธรรม	(ศีล	5)	

ของบุคคลในครอบครัวการสร้างความซื่อสัตย์ตามหลักมนุษยธรรม	 การรักษาความซ่ือสัตย์ในด้านความ

ประพฤติที่แสดงออกทางกาย	ทางวาจา	ก็จะท�าให้ครอบครัวสงบสุขแบบยั่งยืน

1	 นักศึกษาปริญญาโท	สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา,	มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	วิทยาเขต

ร้อยเอ็ด
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ABSTRACT

This	research	serves	the	purpose	to	study	concepts	and	on	developing	familial	

qualities	based	on	Theravada	Buddhist	Philosophy	by	abstaining	from	sexual	misconducts.	

It	has	been	conducted	through	the	qualitative	methodology,	collecting	data	out	of	The	

Tipitaka	 and	 relevant	 texts	 and	 researches	 to	 compliment	 it.	 Research	 findings	 are	 

presented	with	the	analytical	description

Outcomes	 of	 the	 research	 findings:	 Families	 in	 Buddhism’s	 attitude	 refers	 to	 

extended	ones	with	which	familial	members	are	physically	and	mentally	tied.	Each	of	them	

possesses	mutual	 ideologies	 and	 aims	 in	 Buddhism	 by	 creating	 familial	 atmospheres	 

suitable	 for	 self-developments	 in	 domains	 of	morality,	 concentration	 and	 wisdom.	 

Specifically	in	the	domain	of	mental	developments,	they	are	to	benefit	spiritual	growth	of	

every	 familial	member	 since	 each	member	 is	 regarded	 as	 the	 key	 social	 base	 that 

produces	 human	 resources	 to	 the	 nation	 and	 global	 society.	 Accordingly,	 if	 familial	 

members	of	a	nation	behave	well,	the	results	definitely	deem	good	to	follow	suit.

The	 abstinence	 from	 obscene	 conducts	 of	 sexual	 intercourses	 aims	 to	 create	 

solidity,	plant	harmony,	and	protect	human	disunity.	It	has	the	boundary	or	taboo	that	

both	women	and	men	can	surreptitiously	undergo	sexual	misconducts	for	both	sides.	To	

retain	honesty	between	the	spouses	with	the	intention	to	abstain	from	sexual	misconducts	

to	misbehave	towards	carnality	is	considered	as	sexual	awareness	of	their	spouses.	Overall,	

it	is	obvious	that	a	couple	of	spouses	to	honestly	behave	well	towards	one	another.	The	

retention	of	familial	members’	honesty	based	on	abstaining	from	sexual	misconducts,	the	

creation	 of	 honesty	 following	 humanitarian	 grounds,	 and	 the	 everlasting	 continuity	 of	

honesty	in	the	aspect	of	behaviors	exposed	by	physical	and	verbal	acts	enable	their	own	

familial	members	to	live	sustainably	peaceful	life.

1.  ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

สงัคมไทย	เป็นสงัคมทีม่วีถิชีีวติผกูพนัอยูก่บัพระพทุธศาสนามาเป็นเวลาช้านานการด�าเนนิชวีติจะ

ควบคูไ่ปกับศาสนาโดยการน�าเอาหลกัธรรมมาเป็นครรลองชีวติเสมอมาโดยรวมคอืว่า	สงัคมไทยกบัพระพทุธ

ศาสนาเอื้อเฟื้อเกื้อหนุนและส่งเสริมกันมาตลอดในแง่ของจริยธรรมพระพุทธศาสนาเป็นรากฐานของสังคม

ไทยท่ีมีบทบาทส�าคัญในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมจนท�าให้สังคมมีความสงบร่มเย็นมีความสุขมาโดย

ตลอด	 กล่าวคือหลักค�าสอนมีความผูกพันกับวิถีชีวิตคนไทยตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย	 การด�าเนินชีวิตด้วย

การน�าหลักธรรมทางศาสนามาปฏิบัติเป็นการช้ีให้เห็นถึงความส�าคัญของจริยธรรมท่ีต้องมีศาสนาเป็นแกน

หลัก	ในอดีตที่ผ่านมา	สถาบันครอบครัวไทยมีหลักฐานที่มั่นคงในการเสริมสร้างการพัฒนาสังคม	มีความใกล้ชิด 

และผูกพันเหมือนครอบครัวเดียวกันการสื่อสารและสายสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว	การอบรม 
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สั่งสอนและเล้ียงดูพฤติกรรมในการแสดงบทบาทและสถานะของมารดาบิดาและบุตรธิดา	 ลักษณะและ

ปรากฏการณ์ของบุคคลโดยรวมทั้งบรรยากาศในครอบครัว	 ล้วนเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาจิตใจ

และคุณลกัษณะแห่งพฤติกรรมของบุตรธิดาเพราะความสัมพนัธภาพระหว่างสมาชกิในครอบครวัจะด�าเนิน

ไปอย่างราบร่ืนด้วยความรกัและความเข้าใจ	ในลกัษณะพฒันาการและธรรมชาตขิองทกุคนในครอบครวั	จะ

เป็นเครือ่งชีว้ดัสขุภาพจติและประสทิธภิาพของครอบครวัอนัจะเป็นกลไกตอบโต้หรอืต่อต้านกบัสิง่เร้าต่างๆ	

อันเกิดจากพฤติกรรมที่สังคมไม่พึงปรารถนาครอบครัวเป็นดรรชนีช้ีให้เห็นถึงปกติสุขและความไม่ปกติสุข

ของสังคม	ถ้าครอบครัวมีปัญหาสังคมย่อมมีปัญหา	ถ้าครอบครัวไม่มีปัญหา	สังคมย่อมมีความสงบสุขความ

รักหรือการเอาใจใส่ต่อผู้อื่น	 ต่อครอบครัวจะเป็นโซ่คล้องดวงใจของครอบครัวให้เป็นความเอื้ออาทรซึ่งกัน

และกนั	ความรกัความอบอุน่ทีห่ลายคนแสวงหากจ็ะได้รบัการแบ่งปัน	ความรกัการเอาใจใส่ต่อกนักเ็ป็นความ

รับผิดชอบที่ทุกคนต้องปฏิบัติ	 สายใยแห่งครอบครัวเป็นเคร่ืองแสดงถึงความห่วงใยซึ่งกันและกันระหว่าง

สมาชิกในครอบครัว	ซึ่งสามารถสร้างความสุขได้เหมือนดังเงาตามตัวในภาวะที่สังคมมีการเปลี่ยนแปลง	วิถี

ชวิีตของสังคมไทยมกีารเปลีย่นแปลงอย่างเหน็ได้ชัด	เนือ่งด้วยเหตุปัจจยัหลายประการ	เช่น	ระบบเศรษฐกจิ	

ระบบของสงัคมท่ีมกีารหลัง่ไหลทางวฒันธรรม	และการเมอืง	เป็นต้น	ล้วนแต่เป็นเหตนุ�าไปสูก่ารเปลีย่นแปลง	

ของสถาบันครอบครัว

การเปลี่ยนแปลงทางสังคม	 มีผลกระทบต่อครอบครัวท�าให้มีการปรับเปลี่ยนตามภาวะทางสังคม

ท�าให้วถิชีวีติไทย	ปัญหากาเมสมุจิฉาจารหรอืปัญหาทางเพศ	นบัได้ว่าเป็นปัญหาของสงัคมปัญหาหนึง่	ถอืได้

ว่า	เป็นตวัการส�าคญัในการท�าลายเสถยีรภาพของสงัคมทุกๆด้าน	โดยเฉพาะอย่างยิง่	ในด้านขนบธรรมเนยีม

ประเพณีและวัฒนธรรม	 และวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทย	 ที่ได้สั่งสมมาตั้งแต่บรรพบุรุษอันยาวนาน	

ระบบของศลีธรรมอนัล�า้ค่า	ทีไ่ด้รับอทิธพิลมาจากพทุธปรชัญา	ได้ถูกท�าลายลงด้วยพฤตกิรรมมกัมากในกาม

ของปัจเจกบุคคลในสังคมปัจจุบัน

ปัญหาอาชญากรรมที่ร้ายส่วนใหญ่ปรากฏในสังคม	 เกิดจากการด�าเนินชีวิตที่ขาดหลักจริยธรรม

โดยพืน้ฐาน	คอื	ศลี	5	ทัง้สิน้	“ในสงัคมปัจจบุนันี	้มากด้วยการสงัหาร	ผลาญชวีติ	การปองร้ายกนั	การท�าร้าย

กนั	การลักขโมย	ปล้นจีแ้ย่งชงิ	การท�าผดิทางเพศ	การหลอกลวง	การเสพของมนึเมาถงึสิง่เสพติด	ก�าลงัแพร่

ระบาดไปทั่วทุกหนทุกแห่ง	”	(พระเทพเวที,	2532,	หน้า	771)	ปัญหากาเมสุมิจฉาจารหรือปัญหาจริยธรรม

ทางเพศ	นับได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมปัญหาหนึ่ง	ถือได้ว่า	เป็นตัวการส�าคัญในการท�าลายเสถียรภาพ

ของสังคมทุกๆ	ด้าน	โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านขนบธรรมเนียมประเพณี	และวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม

ไทย	ทีไ่ด้สะสมมาตัง้แต่บรรพบรุษุอนัยาวนาน	ระบบของศลีธรรม	จรยิธรรมอนัล�า้ค่า	ทีไ่ด้รบัอทิธพิลมาจาก

พุทธปรัชญา	 ได้ถูกท�าลายลงด้วยพฤติกรรมอันส�าส่อนทางเพศของปัจเจกบุคคลในสังคมปัจจุบันเกือบจะ

หมดสิ้นแล้วจะเห็นได้จากการวิจัยพฤติกรรมทางเพศของคนไทย	โดย	วีรสิทธิ์	สิทธิไตรย์	รองผู้อ�านวยการ

โครงการรณรงค์โรคเอดส์	สภากาชาดไทย	ซึ่งได้กล่าวถึงเรื่องนี้ในผลงานการวิจัยตอนหนึ่งว่า	มั่วกัน	ผัวใคร

เมียใครไม่สนเล่นซุกซนกันทัง้เมือง	ผลการวิจัยของวรีสิทธิ์	สิทธิไตรย์	ในเรือ่งพฤติกรรมทางเพศดังกล่าวนั้น	

ได้พบว่าชายโสดหรือแต่งงานแล้ว	ได้มีเพศสัมพันธ์กับหญิงโสดและหญิงบริการหรือหญิงที่แต่งงานแล้วเป็น

จ�านวนมาก	ส่วนหญิงโสดหรือหญิงแต่งงานแล้วได้มีเพศสัมพันธ์กับชายโสด	ชายแต่งงานแล้ว	สามีเก่า	สามี

ปัจจุบัน	ถือว่าเป็นเครือข่ายโยงใยถึงกันหมด	ส่วนหญิงโสดที่เคยได้มีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานนั้น	ผู้วิจัยได้
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ค้นพบว่า	มีทุกระดับชั้นไม่ว่าจะเป็นโสเภณี	พนักงานเสิร์ฟ	นักร้อง	ชาวไร่ชาวนา	กรรมกร	แม่ค้า	นักเรียน	

นักศึกษา	นิสิต	ครู	เป็นต้นจากการวิจัยถึงพฤติกรรมดังกล่าวนี้	แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า	พฤติกรรมทาง

เพศของปัจเจกบุคคลในสังคมไทยในปัจจุบันนี้	นับว่าเป็นปัญหาศีลธรรม	จริยธรรมเป็นอย่างมากเรียกได้ว่า

เป็นการท้าทายต่อกฎเกณฑ์ทางสังคม	ที่นับถือพระพุทธศาสนา	มีหลักการด�าเนินชีวิตเรียกว่าพุทธปรัชญา	

ซึ่งมีกฎระเบียบควบคุมพฤติกรรมทางเพศ	เรียกว่า	“กาเมสุมิจฉาจาร”	ซึ่งเป็นข้อตกลงว่า	เป็นบรรทัดฐาน	

หรือเง่ือนไขทางสงัคมทีจ่ะต้องปฏบิติัร่วมกนัในเร่ืองเพศสัมพนัธ์ปัจจบัุนนี	้การฝ่าฝืนเง่ือนไขอันนัน้ได้เกดิข้ึน

แล้วในสังคมโดยทั่วไปและนับวันที่จะเพิ่มปริมาณมากขึ้นโดยล�าดับ	ตามกระแสวิวัฒนาการทางสังคม	ที่ได้

รับอิทธิพลจากสังคมวัตถุนิยม	(Materialism)	เชิงบริโภคที่ถือว่า	ความสุขทางเนื้อ	หนัง	มังสา	หรือทางวัตถุ

เป็นความสุขที่มีแก่นสาร	 (Hedomism)	 มีสารประโยชน์เป็นความดีสูงสุดของชีวิต	 พฤติกรรมทางเพศ 

ดังกล่าวนี้	นับว่า	เป็นเรื่องที่ควรแก่การศึกษาวิเคราะห์ต่อไปว่า	ท�าไม?	หรือเพราะอะไร?	สังคมมนุษย์ในปัจจุบันนี้ 

โดยเฉพาะอย่างยิง่สงัคมไทย	ซึง่เป็นสงัคมทีน่บัถอืพระพทุธศาสนา	มหีลกัจรยิธรรมในพทุธปรชัญาเป็นกรอบ

ในการด�าเนินชีวิตเป็นส่วนใหญ่	ซึ่งสารัตถะ	(Substance)	ของพุทธปรัชญาก็คือมุ่งหมายให้ผู้ศึกษา	ปฏิบัติ

ได้เข้าถึงกฎสากลทางธรรมชาติโดยเฉพาะเรื่องกามนั้น	พุทธปรัชญาก็คือมุ่งหมายให้ผู้ศึกษา	และปฏิบัติได้

เข้าถึงกฎสากลทางธรรมชาติโดยเฉพาะเรือ่งกามนัน้	พทุธปรชัญาแสดงทัศนะ	ให้ปัจเจกบุคคลใช้วจิารณญาณ

ในการบริโภคกาม	 รู้จักประมาณในการบริโภคกาม	 เมื่อพิจารณาตามจุดมุ่งหมายของพุทธปรัชญาและ

พฤตกิรรมของผูน้บัถอืพระพทุธศาสนาแล้ว	ถ้าจะน�าเอาหลกัพทุธปรัชญาก็คงจะไม่ผดิกล่าวว่า	“เป็นการล้มเหลว 

ครัง้ยิง่ใหญ่ของผูป้ฏบิตัติามหลกัพทุธปรชัญากค็งจะไม่ผดิ”	เพราะเหตผุลคอืพฤตกิรรมของปัจเจกบุคคลใน

สังคมท่ีแสดงออกมาน้ัน	 เป็นการสวนกระแสพุทธปรัชญาโดยสิ้นเชิง	 จะเห็นได้จากพฤติกรรมทางเพศ	 

ที่เป็นการประพฤติผิดศีลข้อ	กาเมสุมิจฉาจาร	ที่ปรากฏในสังคมอย่างเกลื่อนกลาดในสังคมปัจจุบันนี้	และมี

ทุกระดับชั้น	 ไม่ว่าจะมองในแง่ฐานะภูมิประเทศ	 ท่ีอยู่อาศัย	 หรือฐานะทางการศึกษา	 และมองในแง่ทาง

เศรษฐกิจ

ผูว้จิยัเหน็ว่าปัญหาทางเพศของครอบครวัเป็นปัญหาท่ีส�าคญั	จงึได้ท�าการศึกษาวเิคราะห์การพฒันา

คุณภาพชีวิตในครอบครัวด้วยการงดเว้นจากการประพฤติผิดในกามตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท	 เพื่อน�า 

ผลที่ได้จากการศึกษานี้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาต่อไป

 

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1		เพื่อศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพครอบครัว

2.2		เพื่อศึกษาการพัฒนาคุณภาพครอบครัวด้วยการงดเว้นจากการประพฤติผิดในกามตามแนว

พุทธปรัชญาเถรวาท

2.3		เพือ่วเิคราะห์การพฒันาคุณภาพครอบครวัด้วยการงดเว้นจากการประพฤตผิดิในกามตามแนว

พุทธปรัชญาเถรวาท

3.  ขอบเขตของการวิจัย

ในการวจิยัครัง้นี	้ผูว้จิยัได้การศกึษาวเิคราะห์การพฒันาคณุภาพครอบครวัด้วยการงดเว้นจากการ
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ประพฤติผิดในกามตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท	โดยวางขอบเขตของการวิจัยไว้ดังนี้

1.		 ศกึษาวเิคราะห์การวเิคราะห์การพฒันาคุณภาพครอบครวัด้วยการงดเว้นจากการประพฤตผิดิ

ในกามตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท	จากพระไตรปิฎกภาษาไทย	ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย	พิมพ์เนื่องใน

โอกาสครบรอบ	200	ปี	แห่งกรุงรัตนโกสินทร์	พุทธศักราช	2525

2.		 ศึกษาจากเอกสารคือ	หนังสือทั่วไป	วิทยานิพนธ์	วารสาร	บทความ	และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

4. วิธีการด�าเนินการวิจัย

ในการวิจัยครั้งนี้	 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ	(Qualitative	Research)	ซึ่งเป็นการวิจัยทางเอกสาร	

(Documentary	Research)	โดยมีขั้นตอนในการปฏิบัติดังนี้

1.		 ขั้นส�ารวจข้อมูล

	 1.1	 ศึกษาค้นคว้าการศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาคุณภาพครอบครัวด้วยการงดเว้นจากการ

ประพฤติผิดในกามตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท

	 1.2	 ส�ารวจเอกสารงานวจัิยท่ีมผู้ีเขยีนและศึกษาวจิยัเก่ียวกบัการพฒันาชีวติในครอบครัวด้วย

ศีลข้อที่	3	ในพุทธปรัชญาเถรวาท

2.		 ขั้นรวบรวมข้อมูล

	 2.1	 รวบรวมข้อมูลจากเอกสารชั้นปฐมภูมิ	 (Primary	 Source)	 คือพระไตรปิฎกภาษาไทย	

ฉบับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 พิมพ์เนื่องในวโรกาสครบรอบ	 200	 ปี	 แห่งกรุงรัตนโกสินทร	์

พุทธศักราช	2525

	 2.2	 รวบรวมเอกสารชั้นทุติยภูมิ	(Secondary	Source)	จากอรรถกถา	ฎีกา	อนุฎีกา	ปกรณ์	

วเิศษต่างๆ	และจดัล�าดับความเกีย่วข้องกับการพฒันาชีวติในครอบครวัด้วยศลีข้อท่ี	3	ในพทุธปรชัญาเถรวาท

	 2.3	 รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร	 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาชีวิตในครอบครัวด้วยศีล 

ข้อที่	3	ในพุทธปรัชญาเถรวาท

3.		 ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล

	 3.1	น�าข้อมูลเกี่ยวกับความหมายประเภท	 และหลักธรรมท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาชีวิตใน

ครอบครัวด้วยศีลข้อที่	3	ในพุทธปรัชญาเถรวาท	มาศึกษาวิเคราะห์ตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้

	 3.2	 ศึกษาประเด็นต่างๆ	 ตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้เกี่ยวกับการพัฒนาชีวิตในครอบครัวด้วยศีล

ข้อที่	3	ในพุทธปรัชญาเถรวาท

4.		 ขั้นน�าเสนอข้อมูล

	 ผู้วิจัยจะน�าเสนอผลการศึกษาวิจัยในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์

5.  นิยามศัพท์เฉพาะ

การพัฒนาคุณภาพครอบครัว	 หมายถึง	 การท�าให้บุคคลในครอบครัวมีคุณภาพมากขึ้น	 ด้วย

กระบวนการเพิม่พนูในวนิยั	(ศลี)	ฝึกฝนความอดทน	(สมาธ)ิ	ความสามารถในการเรยีนรู	้(ปัญญา)	ก่อให้เกดิ

ทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบแก่ครอบครัวท�าให้ประสบความส�าเร็จ
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ครอบครัว	หมายถึง	กลุ่มบุคคลที่มีความผูกพันและใช้ชีวิตร่วมกัน	ท�าหน้าที่เป็นสถาบันหลัก	เป็น

แกนกลางของสังคมที่เป็นรากฐานส�าคัญยิ่งต่อการด�ารงชีวิต	 ครอบครัวมีหลากหลายรูปแบบและหลาย

ลักษณะ	นอกเหนือจากครอบครัวที่ครบถ้วนทั้งบิดามารดา	และบุตรในสังคมไทย

การประพฤตผิิดในกาม	หมายถงึ	ศลีข้อกาเมสมุจิฉาจารา	เวรมณ	ีสกิขาปะทงัสะมาทยิาม	ิคอืห้าม

ประพฤติผิดในกาม	ในหลักเบญจศีล

พุทธปรัชญาเถรวาท	หมายถึง	ปรัชญาเชิงพุทธนิกายเถรวาท

6.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

6.1  เอกสารที่เกี่ยวข้อง

	 ภสัสร	ลมิานนท์ ได้กล่าวไว้ในหนงัสอืเกีย่วกบั	“ บทบาทของผูช้ายกบัปัญหาครอบครวัไทย

ในปัจจุบัน” พบว่า	ปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัวไทยในปัจจุบัน	ส่วนหนึ่งเกิดจากค่านิยมและการประพฤติ

ปฏิบัติบางประการที่มีการสืบทอดกันจากคนรุ่นหนึ่ง	 ค่านิยมที่เห็นชัดเจนก็คือการยกให้ชายเป็นใหญ่กว่า

หญงิ	ยอมรบัให้ชายสามารถใช้ชวีติอย่างเป็นอสิระและมบีทบาทส่วนร่วมในกิจกรรมประจ�าวนัของครอบครวั

นอ้ยเกนิไป	สิง่เหลา่นีท้�าให้ชายสร้างปญัหาครอบครวัในรปูแบบตา่งๆ	อาทิ	เช่น	การดืม่สรุา	เจ้าชู	้การเที่ยว

โสเภณี	การมีภรรยาน้อย	การทุบตีหรือท�าร้ายสมาชิกในครอบครัว	การหย่าร้าง	หรือการทอดทิ้งครอบครัว	

(ภัสสร	ลิมานนท์,	2541,	หน้า	285)

	 จรัญ	พรหมอยู่ ได้กล่าวไว้ในหนังสือเกี่ยวกับ”	ความขัดแย้งของผู้คนในสังคม”ว่า	เกิดจาก

การไม่สามารถปฏิบัติตนตามบทบาทและหน้าท่ีได้สมบูรณ์จึงน�าไปสู่ความขัดแย้งท้ังตนและแก่คนอื่นๆ	 ได้	

ซึ่งพอสรุปใจความได้ว่าเมื่อคนมีสถานภาพทางสังคม	 แต่ละคนก็มีแนวทางท่ีปฏิบัติตนไปตามแนวทางของ

สถานภาพของตน	ซึ่งเรียกว่าบทบาท	ซึ่งยังต้องเกี่ยวข้องกับสิทธิ	และหน้าที่ซึ่งตนต้องผูกพันกับสังคม	การ

ที่คนมีบทบาทต่อสังคมและประพฤติตนตามสิทธิและหน้าท่ีแห่งบทบาทสมกับสถานภาพของตนต่อสังคม	

เป็นส่ิงส�าคญัทีจ่ะควบคมุให้เป็นระเบยีบและตรงกนัข้าม	ถ้าคนในสงัคมประพฤตบิกพร่อง	ไม่ด�าเนนิบทบาท

ของตนในสังคมให้ถูกต้องแล้วก็จะท�าให้สังคมไม่เป็นระเบียบได้	 เกิดปัญหาสังคมขึ้น	 เช่น	 ผู้พิพากษาไม่ให้

ความเป็นธรรม	มุ่งแต่จะรับสินจ้างรางวัล	ต�ารวจไม่จับกุมผู้กระท�าผิดกฎหมายบ้านเมือง	อาศัยเครื่องแบบ

ประพฤตเิป็นอนัธพาล	ครอูาจารย์เอาเวลาราชการไปหารายได้พเิศษ	ไม่สนใจการสอนศษิย์	เมือ่ความรบัผดิชอบ 

แต่ละอย่างมไีม่พอ	เกดิความขดัแย้งกนัเองในหน้าทีต่่างๆ	กจ็ะก่อให้เกดิความวุน่วายแก่ผูค้นในการด�าเนนิชวิีต 

ร่วมกันในสังคมได้	(จรัล	พรมอยู่,	2526,	หน้า	27	–	28)

	 จิตรา	 สุวานิช ได้กล่าวไว้ในหนังสือเกี่ยวกับ	“พฤติกรรมวัยเด็ก เกี่ยวกับปัญหาครอบครัว

แตกแยก” ว่า	มีอิทธิพลต่อการพัฒนาพฤติกรรมของเด็กไว้ดังนี้	1.	ครอบครัวที่พ่อแม่หย่าร้างกัน	การหย่า

ร้างกันของพ่อแม่นับว่าเป็นผลร้ายต่อพัฒนาการทางด้านจิตใจของเด็กมากแล้วเด็กจะเกิดความรู้สึกว้าเหว่

และไม่มัน่ใจในตนเอง	2.	ครอบครวัทีพ่่อแม่ทะเลาะววิาทกนัจะท�าให้เดก็มีความวติกกังวลสงู	เดก็จะไม่เข้าใจ

พ่อแม่ทะเลาะกนัแล้วอาจจะดีกนัได้หรอือาจจะพดูคยุกนัเหมอืนกนัปกติ	ในความเข้าใจของเดก็	3.	ครอบครวั

ทีม่พ่ีอคนเดียวหรอืแม่คนเดยีว	มผีลท�าให้เดก็เจรญิเตบิโตขึน้โดยไม่ได้รบัความอบอุน่เท่าท่ีควร	ความเศร้าโศก 

เสียใจของสามีภรรยา	 ความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจล้วนแต่มีผลต่อการที่จะต้องปรับตัวกับคู่สมรส	 และ 
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ส่งผลกระทบมาถึงเด็กได้ทั้งสิ้น	(จิตรา	สุวานิช,	2526,	หน้า	31	–	34)

6.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

	 จ�าเนียร	 รักษาภักดี	 ได้ท�าวิทยานิพนธ์	 เรื่อง	 การศึกษาจริยธรรมของคู่สมรสตามหลักพุทธ

ศาสนา	 พอสรุปได้ดังนี้	 ในสังคมปัจจุบันคู่สมรสได้ประสบกับปัญหาการหย่าร้างจ�านวนมาก	 และปัญหา 

ดังกล่าว	 ยังส่งผลกระทบต่อโครงสร้างสังคม	 การน�าพุทธจริยธรรมเก่ียวกับคู่สมรสมาประยุกต์ใช้	 จึงเป็น 

วถิทีางทีจ่ะแก้ปัญหาดงักล่าวได้	และพทุธจรยิธรรมยงัมุง่การเสรมิสร้างพฒันาของคูส่มรสในการสร้างสรรค์

สถาบันครอบครัวให้มีเสถียรภาพ	(จ�าเนียร	รักษาภักดิ์,	2543)

	 นางสาวกุลวีร์	 ประภาพรพิพัฒน์	 ได้ท�าวิทยานิพนธ์	 เรื่อง	 แนวคิดและจริยศาสตร์ท่ีเก่ียวกับ

เพศในพุทธศาสนาเถรวาท	 พอสรุปได้ดังนี้	 จริยศาสตร์ท่ีเก่ียวกับเพศของคฤหัสถ์	 พบว่าพุทธศาสนามิได้

ปฏิเสธวิถีชีวิตแบบคฤหัสถ์ที่ยังมีคู่ครอง	พุทธศาสนาให้ความส�าคัญพันธะสัญญาระหว่างบุคคลและหน้าท่ี

หรอืจรยิธรรมระหว่างการสมรสมากกว่าพธิแีต่งงาน	ซึง่เป็นเพยีงธรรมเนียมทางสงัคม	การไม่ประพฤตนิอกใจ

เป็นแกนหลกัหนึง่ทีย่ดึโยงภาระแห่งการครองคูพ่ทุธศาสนาสนบัสนนุรปูแบบการใช้ชวีติคูแ่บบผวัเดยีวเมยีเดยีว	 

การยินดีพอใจในคู่ครองของตนเองโดยมีกามสังวรเป็นพื้นฐาน	(นางสาวกุลวีร์	ประภาพรพิพัฒน์,	2544)

	 นิลบุล	ศริวิรวฒุ	ิได้ท�าวทิยานพินธ์	เรือ่ง	พฤตกิรรมการเลอืกคูค่รองของชาวอสีาน	:ศกึษากรณี	

บ้านหนองสอ	ต�าบลล�าปาว	อ�าเภอเมือง	จังหวัดกาฬสินธุ์	ผลการวิจัยพบว่า	การเลือกคู่นั้นมีหลักเกณฑ์ใน

การเลอืกทีส่�าคญัอยู	่2	ประการคอื	1.	ขนบธรรมเนยีมนยิมในการเลอืกคูค่รอง	2.	ความสมัพนัธ์ระหว่างการ

เลอืกคูค่รองกบัวถีิชวีติ	แบ่งย่อยเป็น	4	ประการ	คอื	(1)	ลกัษณะคูค่รองทีด่ใีนอดตี	ฝ่ายชายต้องเป็นคนขยนั	

ท�าไร่ไถนา	 ไม่ดื่มเหล้า	 เมาสุรา	 ไม่เจ้าชู้	 ฝ่ายหญิงเป็นแม่บ้านคือ	 เป็นแม่บ้านการเรือน	 ขยันและมัธยัสถ์	 

แต่ปัจจุบนั	ฝ่ายชายและฝ่ายหญงิต้องมีหน้าทีก่ารงานทีด่	ี(2)	โอกาสในการเลอืกคูค่รอง	เดมิหนุม่สาวพบปะกนั 

ที่บ้าน	ที่ไร่นา	 และในงานบุญ	แต่ปัจจุบันพบกันที่สถานศึกษา	ที่ท�างาน	ที่งานบุญ	และที่สาธารณะต่างๆ 

(3)	ผูม้ส่ีวนช่วยการเลอืกคูค่รอง	เดิมหนุม่สาวและเพือ่นเป็นผูม้ส่ีวนในการเลอืก	โดยอยูใ่นความดแูลของพ่อแม่ 

อย่างใกล้ชิด	แต่ปัจจุบันพ่อแม่มีบทบาทน้อยลง	(4)	ขั้นตอนในการเลือกคู่ครองเดิมพ่อแม่เป็นผู้ตัดสินใจว่า	

จะอนุญาตให้แต่งงานหรือไม่	 แต่ปัจจุบัน	 การแต่งงานอยู่ที่หนุ่มสาว	 พ่อแม่เป็นเพียงผู้รับทราบเท่านั้น	 

(นิลุบล	ศิริวรวุฒิ,	2538)

 พระมหาวจิิตร	คมภีฺโร	(ศิรริตัน์) ได้ศึกษาวจิยัเร่ือง	“อดุมคตชีิวติคูส่มรสในพทุธปรชัญาเถรวาท	

“ว่า	 ชีวิตคู่ที่กลมกลืนกัน	 ถือเป็นพื้นฐานอันมั่นคงที่จะท�าให้ครองรักกันได้ยืดยาว	 ซึ่งเรียกว่า	 สมชีวิธรรม	 

4	 ประการ	 คือ	 1.	 สมสัทธา	 มีศรัทธาเสมอกัน	 2.	 สมสีลา	 มีศีลเสมอกัน	 3.	 สมจาคา	 มีจาคะเสมอกัน	 

4.	สมปัญญา	มปัีญญาเสมอกนั	และหลกัพทุธปรชัญาเถรวาทท่ีสามภีรรยาประพฤตปิฏบิตัร่ิวมกนันัน้สามารถ

สรุปลงเป็น	3	ข้อด้วยกัน9	คือ	ทาน	ศีล	และภาวนา	(พระมหาวิจิตร	คมฺภีโร,	2548)

 สทุศัน์	อดุมโสภกจิ ได้ศึกษาวจัิยเรือ่ง	“ปัญหาครอบครวัของผูใ้ช้แรงงานกะกลางคนื :	ศกึษา

เฉพาะกรณีสถานประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปูจังหวัดสมุทรปราการ”	พบว่า	ปัญหาที่พบ

จากการท�างานในกะกลางคนืได้แก่	ปัญหาสขุภาพ	การพกัผ่อนไม่เพยีงพอ	ปัญหาค่าครองชพีสงู	ปัญหาการ

เดินทางที่ไม่สะดวก	 ปัญหาไม่มีเวลาให้แก่คู่สมรสและบุตร	 ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	

ปัญหาอุบัติเหตุจากการท�างานปัญหาการรับประทานอาหาร	 ปัญหาการแก้ไขปัญหาในการท�างานส�าหรับ
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วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

ด้านความสมัพนัธ์ของสมาชกิภายในครอบครวัของผูใ้ช้แรงงานกะกลางคนื	พบว่า	ยงัมปัีญหา	ความไม่เข้าใจ

กนัอยูบ้่างไม่ว่าจะเป็นความซือ่สตัย์	การนอกใจคู่สมรส	การดืม่สุรา	การเล่นการพนนั	การสบูบหุรี	่และปัญหา

การไม่มีเวลาดูแลบุตร	 ปัญหาเหล่านี้น�ามาซึ่งความขัดแย้งภายในครอบครัว	 และสภาพความสัมพันธ์โดย

ทั่วไปของสมาชิกในครอบครัวยังมีความอบอุ่น	 เป็นอย่างดี	 เมื่อมีปัญหาต่างๆ	 เกิดข้ึน	 ท้ังฝ่ายโรงงานและ 

คูส่มรสมกัจะปรกึษาหารอืร่วมกนัเพือ่แก้ไขปัญหาให้ลลุ่วงบรรเทาลงได้ในทีส่ดุ	(สทุศัน์	อดุมโสภกจิ,	2540)

	 จากเอกสารและงานวจัิยทีย่กมานี	้ผูว้จิยัจะน�าไปเป็นข้อมลูอ้างองิและใช้วเิคราะห์ในประเด็น

และการศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาคุณภาพครอบครัวด้วยการงดเว้นจากการประพฤติผิดในกามตามแนว

พุทธปรัชญาเถรวาท

7.  สรุปผลการวิจัย

สรุปการศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาคุณภาพครอบครัวด้วยการงดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม

ตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท	สรุปผลเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	ได้ดังนี้

1.  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพครอบครัว

	 ครอบครัวในทัศนะพระพุทธศาสนาก็คือ	 ครอบครัวท่ีประกอบด้วยบิดามารดา	 และบุตรท่ีมี

ความสัมพันธ์ทางกายและทางด้านจิตใจ	 ซึ่งมีอุดมการณ์และเป้าหมายชีวิตร่วมกันในทางพระพุทธศาสนา	

โดยการสร้างบรรยากาศภายในครอบครัวให้เหมาะสมต่อการฝึกฝนพัฒนาตนเองทางด้านศีล	 สมาธิและ

ปัญญา	โดยเฉพาะการเจริญจิตภาวนานั้นก็เพื่อประโยชน์แก่การเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณของสมาชิกใน

ครอบครัวทุกคน	ทั้งนี้เพราะครอบครัวเป็นรากฐานส�าคัญของสังคมที่ผลิตบุคคลากรให้กับสังคมโลก	และมี

อุดมการณ์ครอบครัวที่ว่าถ้าครอบครัวแต่ละครอบครัวดีแล้วสังคมและประเทศชาติก็จะดีตามไปด้วย

	 จุดเร่ิมต้นของการสร้างครอบครัวของมนุษย์ท่ีปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนานั้น	 การมี 

เพศสัมพันธ์ระหว่างเพศหญิงและเพศชายนั้นเกิดจาก	ความยินดีพอใจในกามคุณ	5	หรือกามารมณ์	คือ	รูป	รส	 

กลิ่น	เสียง	สัมผัส	ของเพศตรงข้ามซึ่งเกิดจากการเพ่งมองดูซึ่งกันและกันแล้วเกิดความก�าหนัดกระสันอย่าง

รุนแรง	 จึงเสพสมสู่กันในที่โล่งแจ้งจนเป็นเหตุให้เหล่าสัตว์บางพวกเกิดความรังเกียจในการกระท�าดังกล่าว	

ท�าให้เหล่าสัตว์ท่ีต้องการสมสูก่นันัน้ต้องหลบหลกีไปอยู่ในสถานทีต่่างหากและมกีารสร้างท่ีก�าบังเกดิข้ึนเพือ่

ปกปิดในช่วงเวลาทีม่เีพศสมัพนัธ์กนัซึง่มผีลในช่วงระยะเวลาต่อมามบีตุรเกดิขึน้ซึง่เป็นจดุเริม่ต้นการเกดิมา

ของมนษุย์และการสร้างครอบครวัในเวลาต่อมา	และการมีเพศสมัพนัธ์กก็ลายเป็นเรือ่งปกตขิองมนุษย์ทีเ่กดิมา 

คร้ันเมื่อเจริญเติบโตถึงเวลาอันสมควรก็จะต้องมีครอบครัวเพื่อท�าการสืบสายพันธุ์มนุษย์ต่อไปจนกระท่ัง 

การมีคู่ครองเพื่อสร้างครอบครัวและท�าการสืบสายพันธุ์เป็นเรื่องปกติธรรมดาของมนุษย์อย่างที่ปรากฏให้

เหน็อยูท่กุวนันีซ้ึง่ลกัษณะของครอบครัวไทยมลีกัษณะใหญ่อยู	่2	ประเภท	ได้แก่	ลกัษณะครอบครวัเดีย่วจะ

พบมากในสงัคมเมอืง	และลกัษณะครอบครวัขยายจะพบมากในสงัคมชนบท	ครอบครวัไทยในปัจจุบนัได้รบั

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสังคม	เศรษฐกิจ	การเมือง	วัฒนธรรม	ท�าให้มีปัญหาต่างๆ	ที่มีผลกระทบ 

ต่อเด็ก	 ได้แก่	 โครงสร้างครอบครัวเปลี่ยนแปลงไป	 โดยจ�านวนครอบครัวขยายลดลง	 ครอบครัวเดี่ยวเพิ่ม 

มากขึ้น	 รูปแบบของครอบครัวมีความหลากหลาย	 ค่านิยมและความเชื่อของครอบครัวเปลี่ยนตามอิทธิพล

ตะวันตกปัญหาความยากจนของครอบครวัสตรต้ีองออกท�างานหารายได้นอกบ้าน	ครอบครวัต้องเคลือ่นย้าย
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ไปท�างานต่างถิ่น	ปัญหาครอบครัวขาดความรู้และความพร้อมในการเลี้ยงดูเด็ก	ซึ่งสภาพปัญหาเหล่านี้เป็น

เง่ือนไขส�าคญั	ทีส่ร้างผลกระทบต่อเด็กเกีย่วกบัปัญหาสขุภาพกายสุขภาพจติ	ปัญหาด้านค่านิยมบรโิภคนยิม	

น�าไปสู่พฤติกรรมของเด็กในวัยต่างๆ	ในทางไม่เหมาะสมและมีส่วนผลักดันให้เด็กจ�านวนหนึ่งถูกปล่อยปละ

ละเลย	 หรือทอดทิ้งกลายเป็นเด็กมีปัญหา	 เกิดปมด้อยน�าไปสู่พฤติกรรมที่ก้าวร้าวท�าผิดกฎหมายในที่สุด	

ปัญหาทีเ่กดิจากการประพฤติในกาม	คือ	ปัญหาเศรษฐกจิ	ซึง่เกดิจากรายได้ไม่พอกบัรายจ่าย	ใช้จ่ายฟุม่เฟือย	

ไม่คิดท�ามาหากิน	เมื่อฐานะทางการเงินไม่มั่นคง	คู่สมรสอาจหงุดหงิด	ทะเลาะเบาะแว้งกันง่ายๆ	หรือแก้ไข

ปัญหาด้วยวิธีผดิๆ	ปัญหาด้านความประพฤติและสงัคม	เช่น	การชอบดหูมิน่	เยาะเย้ย	ประชดประชันก้าวร้าว	

หยาบคาย	ไม่ซือ่ตรง	นอกใจ	ขาดความเข้าใจและเห็นอกเหน็ใจกนั	ขาดความรบัผดิชอบ	ปัญหาด้านอารมณ์	

และจิตใจ	 หากผู้สมรสไม่บรรลุวุฒิภาวะทางอารมณ์	 เช่น	 เอาแต่ใจตัวเอง	 ขาดเหตุผล	 ชอบหึงหวง	 โมโห 

ฉุนเฉียว	โกรธง่าย	ปัญหาสุขภาพอนามัย	เช่น	คู่สมรสมีกลิ่นตัวแรง	ร่างกายสกปรก	เป็นโรคเจ็บป่วยเรื้อรัง	 

ติดสุรา	และเสพยาเสพติด	เป็นต้น	ปัญหาเรื่องเพศสัมพันธ์	เช่น	การไม่ยอมร่วมหลับนอนด้วยความจ�าเจใน

บทบาทและพฤตกิรรมทางเพศ	ความเบีย่งเบนทางเพศ	เป็นต้น	ปัญหาการประพฤตนิอกใจสามารถแก้ไขได้

โดยการรักษาศีลข้อ	3	คือ	กาเมสุมิจฉาจาร	คือการงดเว้นการประพฤติในกามนั่นเอง

2. การพัฒนาคุณภาพครอบครัวด้วยการงดเว้นจากการประพฤติผิดในกามตามแนวพุทธ

ปรัชญาเถรวาท

	 ค�าว่า	 การประพฤติในกาม	 คือ	 กาเมสุมิจฉาจาร	 หมายถึงการประพฤติผิดในกามทั้งหลาย	 

เมือ่แยกออกเป็นสองบทแล้วจะเหน็ได้ว่า	บทว่า	กาเมส	ุแปลว่าความประพฤตเิอือ้เฟ้ือด้วยดใีนกรรมของคน

คู่กันทั้งหลาย	บทว่า	มิจฉาจาร	แปลว่า	ความประพฤติอันทรามที่บัณฑิตติเตียนโดยส่วนเดียว	เมื่อรวมเข้า

เป็นบทเดียวกันแล้ว	 ค�าว่า	 กาเมสุมิจฉาจาร	 จึงหมายถึง	 พฤติกรรมทางเพศท่ีบัณฑิตท้ังหลายติเตียน	 

กล่าวคือเป็นการประพฤติผิดจริยธรรมทางเพศ	กาเมสุ	มิจฺฉาจารา	เวรมณี	แปลว่า	เจตนาเป็นเครื่องงดเว้น

จากการประพฤตผิดิในกามคอืงดเว้นจากการประพฤตลิามกในการเสพเมถนุ	สกิขาบทนีม้คีวามมุง่หมายอยู่

ที่การสร้างความเป็นปึกแผ่น	ปลูกสามัคคี	และป้องกันการแตกร้าวในหมู่มนุษย์	มีขอบเขตหรือข้อห้ามของ

สกิขาบทน้ี	ทัง้หญงิและชายย่อมประพฤติผดิในกามด้วยกันทัง้	2	ฝ่าย	ในอรรถอฏัฐสาลนิไีด้แบ่งประเภทของ

ชายและหญิง	คือหญิงที่ต้องห้ามส�าหรับชาย	มี	3	จ�าพวก	คือหญิงมีสามี	โดยที่สุดแม้แต่ภรรยาเช่าชั่วคืนก็

ถือว่ามีเจ้าของ	หญิงมีผู้พิทักษ์รักษา	เช่น	บิดามารดา	หรือญาติ	เป็นต้น	หญิงที่จารีตห้าม	เช่น	แม่	ย่า	ยาย	

ทวด	ลูก	หลาน	เหลน	ภิกษุณี	ฯลฯ	หญิงทั้ง	3	ประเภทนี้	เมื่อชายประพฤติล่วงเกิน	โดยเขายินยอมหรือไม่

ยินยอมก็ตามศีลย่อมขาดชายที่ต้องห้ามส�าหรับหญิงมี	 2	 จ�าพวก	 คือชายอื่นทุกคน	 นอกจากสามีของตน	

ส�าหรบัหญงิทีม่สีามแีล้ว	ชายทีจ่ารตีห้าม	เช่น	ภกิษ	ุสามเณร	และนกับวชต่างศาสนา	ส�าหรบัหญงิทุกประเภท	

ชาย	2	ประเภทนีเ้ป็นวตัถแุห่งกาเมสุมจิฉาจารของหญงิ	คอื	ผดิศลี	เว้นไว้แต่ถกูข่มขนืโดยไม่เต็มใจ	ส่วนการ

เคล้าคลึงหรือพูดเกี้ยว	แม้ศีลจะไม่ขาด	ย่อมท�าให้ศีลด่างพร้อยได้	กาเมสุมิจฉาจาร	เป็นความประพฤติอัน

ชั่วร้าย	มีโทษทั้งทางโลกและทางธรรม	ในทางโลกมีกฎหมายส�าหรับลงโทษผู้ประพฤติล่วงประเวณีในหญิง

ที่มีใช่ภริยาตน	 ในทางพระพุทธศาสนาถือว่าการกระท�าเช่นนั้นเป็นบาปแก่ผู้กระท�า	องค์ประกอบของการ

ประพฤตผิิดในกาม	คอื	วตัถทุีไ่ม่ควรเกีย่วข้อง	จิตคดิจะเสพในวตัถนุัน้	ความพยายามเสพเมถนุ	มคีวามพอใจ

ในการประกอบมรรค	 ซึ่งกันและกัน	 พฤติกรรมทางเพศที่มีปัญหาเกี่ยวกับหลักคุณธรรมจริยธรรมข้อการ 
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วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

งดเว้นจากการประพฤติผดิในกามตามแนวพทุธปรชัญาเถรวาทคอืฝ่ายใดฝ่ายหนึง่มคีูค่รอง	ไม่มคีูค่รองทัง้สองฝ่าย	 

หมายถงึ	ทัง้ฝ่ายชายและฝ่ายหญงิต่างกย็งัไม่มคีูค่รองคอืคูภ่รรยาหรอืว่าสาม	ีหรอืเคยมมีาแล้วแต่ได้หย่าร้าง

กันหมดพันธะกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	 เมื่อบุคคลทั้งสองได้มีเพศสัมพันธ์กัน	 ใครจะเป็นผู้ผิดศีลในข้อ

กาเมสุมิจฉาจาร	 หรือว่าเป็นการประพฤติผิดทั้งคู่	 ซ่ึงปัญหาท่ีเกิดจากพฤติกรรมทางเพศ	 ในลักษณะเช่นน้ี	

นับวันแต่จะเพิ่มปริมาณขึ้นโดยล�าดับในสังคมยุคปัจจุบันนี้	อาจเป็นค่านิยมเชิงวัตถุบริโภคได้เจริญงอกงาม

อย่างรวดเรว็และได้แพร่ขยายไปทัว่กลุม่บคุคล	ไม่ว่าจะเป็นกลุม่นกัเรยีนหรอืนกัศึกษา	คร	ูอาจารย์	กรรมการ	

เป็นต้น	มีคู่ครองทั้งสองฝ่าย	โสเภณี	มีเพศสัมพันธ์ทางสายเลือด

	 สาเหตุการประพฤติผิดในกามคือ	ความมกัมากในกาม	สงัคมมทีศันคตใินเรือ่งคูค่รองหลายคน	

หรือเรื่องกามารมณ์เป็นเรื่องธรรมดา	ความหลงมัวเมาในกาม	รูป	รส	กลิ่น	เสียง	เช่น	สังคมเห็นว่าการมีกิ๊ก

เป็นเร่ืองทีท่นัสมยั	เป็นเรือ่งด	ีท�าให้เกดิการมีกิก๊ทกุเพศ	ทกุวยัเกดิขึน้	ความหลง	ความเหงา	ความคดิไม่ตรง

กัน	ความเห็นแก่ตัวของผู้ประพฤติเห็นแก่สุขส่วนตัว	ครอบครัวแตกแยก	สิ่งแวดล้อมต่างๆ	เช่นการแต่งตัว	

แฟชัน่ตามสมยันยิมทีเ่ลยีนแบบวฒันธรรมตะวนัตก	ส่ือท่ีทันสมัยท�าให้คนผิดศลีธรรมมากมาย	โดยไม่เกรงกลัว 

ต่อบาป	

	 ปัญหาท่ีเกิดจากการประพฤติผิดในกามคือปัญหาด้านจริยธรรม	 ปัญหาจริยธรรมกับเพศ

สมัพนัธ์น้ัน	เป็นปัญหาทีม่คีวามสลบัซบัซ้อนมาก	และมคีวามละเอยีดอ่อนพร้อมกบัความแขง็กระด้างอยูใ่น

ตัว	กล่าวคือเพศสัมพันธ์	 เป็นทั้งตัวก่อสร้างและตัวท�าลาย	ปัญหาจริยธรรมกับเพศสัมพันธ์นั้น	สามารถหา

ค�าตอบได้ถ้าบุคคลในสังคม	 นั้นๆ	 โดยมีพื้นฐานคือความศรัทธาในหลักธรรมต่อศาสนานั้นๆ	 ถึงแม้ว่าหลัก 

ค�าสอนของแต่ละศาสนาจะมีความแตกต่างกันบ้างทางสารัตถะ	แต่จุดมุ่งหมายโดยพื้นฐานแล้ว	ทุกศาสนา	

ล้วนแต่จะมีจุดประสงค์ที่จะยกระดับพฤติกรรมของมนุษย์ท่ีเป็นศาสนิกของตนเองท่ียึดม่ันอยู่ในศีลธรรม	

หรือมาตรฐานของความดีซึ่งใช้เป็นเครื่องอ้างในการตัดสินว่า	การกระท�านั้นๆ	ถูกหรือผิดค่านิยมในสังคมปัจจุบันนี้

ให้ความส�าคัญเกี่ยวกับเรื่องเพศสัมพันธ์มากไป	 จนกลายเป็นปัญหาจริยธรรมประพฤติผิดศีลข้อกาเม 

สมุจิฉาจาร	กลายเป็นเรือ่งปกตธิรรมดา	ทัง้ทีปั่ญหาความทุกข์ความเดือดร้อนท่ีเกดิจากพฤติกรรมดังกล่าวน้ัน 

มีปรากฏให้เห็นในสังคมอย่างมากมาย	ปัญหาชู้สาวแย่งคู่รักคู่ครอง	จนกลายเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมตาม

มาอกี	ปัญหาเหล่านีส้ะท้อนบ่งบอกถงึสญัญาณ	คอื	ความเสือ่มทรามของสงัคมในยคุปัจจบัุน	การเสือ่มทราม

ดังกล่าวนี้ล้วนแต่เป็นโทษที่เกิดจาก	 การมองข้ามระบบศีลธรรมจริยธรรมหรือ	 “ถูกน�ามาใช้ในทางที่ผิด”	 

ซึ่งการประพฤติที่อยู่ในข่ายกาเมสุมิจฉาจารหรือพฤติกรรมที่ล่อแหลมต่อกาเมสุมิจฉาจาร	 ย่อมไม่เป็นที่

ปรารถนาต่อสังคมและถกูลงโทษทางสงัคมตามฐานะแห่งพฤตกิรรม	ต่อมาก่อให้เกดิปัญหาอาชญากรรมอกี

มากมายไม่ว่าจะเป็นการพาดหวัข่าวทางหน้าหนังสอืพมิพ์แต่ละวนั	จะพบเหน็การฆ่ากนัเรือ่งกาเมสมุจิฉาจาร	

อย่างไม่มีเว้นแต่ละวันและน�าปัญหานั้นมาสู่ครอบครัวในที่สุดคือปัญหาสุขภาพและปัญหาเศรษฐกิจ

3.  วเิคราะห์การพัฒนาคณุภาพครอบครวัด้วยการงดเว้นจากการประพฤติผดิในกามตามแนว

พุทธปรัชญาเถรวาท

	 การพฒันาคณุภาพครอบครวัด้วยการงดเว้นจากการประพฤตผิดิในกามตามแนวพทุธปรชัญา

เถรวาท	คือ	ปรัชญาเพื่อความดับทุกข์หรือปรัชญาว่าด้วยการแก้ปัญหาชีวิตโดยทั่วไปนั่นเอง	และเป้าหมาย

อันสูงสุดของพุทธปรัชญา	คือ	ปรัชญาเพื่อความดับทุกข์หรือปรัชญาเพื่อการแก้ปัญหาชีวิตโดยทั่วไปนั่นเอง	
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และเป้าหมายอันสูงสุดของพุทธปรัชญาคือ	“นิพพาน	อันได้แก่	ภาวะที่มีความดับทุกข์	ถือเป็นคุณค่าสูงสุด

ในชวิีต	นิพพานเป็นเป้าหมายของชวิีต	ชวีติทีดี่คอืชวีติทีมุ่ง่พระนพิพาน	ชวีติทีไ่ม่ด	ีคอื	ชวีติทีด่�าเนนิสวนทาง

พระนิพพาน	ดังนั้น	นิพพานจึงเป็นหลักตัดสินความดีความชั่ว”แนวทางการแก้ไขปัญหาไว้	อย่างเป็นระบบ	

ด้วยวิธีอันล�า้ลกึพสิดารสกัเพยีงใดกต็าม	แต่ปัญหากาเมสมุจิฉาจารในสงัคมกย็ากท่ีจะสิน้สดุได้	เพราะเหตผุล	

คือ	ภูมิสติปัญญาของแต่ละบุคคลนั้นมีธรรมชาติที่แตกต่างกัน	กล่าวคือ	บางคนอาจเข้าใจแนวทางนั้นเป็น

อย่างดี	 แต่ไม่สามารถที่จะน�าไปปฏิบัติให้ส�าเร็จผลได้บางคนอาจไม่เข้าใจ	 และไม่สามารถที่จะน�าไปปฏิบัติ

ได้	บางคนอาจจะเข้าใจและสามารถน�าไปปฏบิตัใิห้ส�าเรจ็ผลได้	ด้วยเหตผุลคอื	ความแตกต่างระหว่างบคุคล

ดังกล่าวนั้น	 ทั้งด้านอุปนิสัยและภูมิสติปัญญาตลอดถึงสิ่งแวดล้อมซึ่งล้วนแต่เป็นมูลเหตุเอื้ออ�านวยปัญหา

กาเมสมุจิฉาจารในฐานะทีแ่ตกต่างกนั	บางรายปัญหาต่างๆ	นัน้อาจแอบแฝงเข้าไปกับปัญหาอืน่ๆ	เช่น	ปัญหา

เศรษฐกิจ	 ปัญหาค่านิยม	 หรือแม้กระทั่งปัญหาการเมืองการปกครอง	 ก็สามารถจะเอื้ออ�านวยให้เกิดการ

ประพฤติผิด	ข้อกาเมสุมิจฉาจารได้ดังนั้น	ผู้วิจัยจึงได้แยกวิเคราะห์เป็นประเด็นไป	เพื่อให้มองเห็นแนวทาง

การแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างกว้างขวางและชัดเจนยิ่งขึ้น	

	 การรักษาความซื่อสัตย์ต่อคู่สามีภรรยา	 ด้วยการมีเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการประพฤติ

ผิดในกาม	ห้ามประพฤติในเรื่องเพศ	จึงเป็นผู้ส�ารวมในกามคือการตั้งอยู่ในอาการที่ส�ารวมเรื่องเพศยินดีใน

คู่ครองของตน	 สามีซื่อสัตย์ต่อภรรยา	 ภรรยาซื่อสัตย์ต่อสามี	 การรักษาความซ่ือสัตย์ตามหลักมนุษยธรรม	

(ศีล	 5)	 ของบุคคลในครอบครัวการสร้างความซื่อสัตย์ตามหลักมนุษยธรรม	การรักษาความซื่อสัตย์ในด้าน

ความประพฤตทิีแ่สดงออกทางกาย	ทางวาจา	เช่น	สามปีระพฤตซิือ่สตัย์ต่อภรรยาของตน	ไม่มชีู	้ไม่ประพฤติ

นอกใจ	เรียกว่า	สทารสันโดษ	ส่วนภรรยามีความซื่อสัตย์	ความจงรักภักดีต่อสามีของตน	เรียกว่า	ปติวัตร	

หากคูส่ามภีรรยาใดทีม่คีวามซือ่สตัย์ต่อกนัจะสร้างความเข้มแขง็มัน่คงให้แก่ครอบครวั	เพราะสามภีรรยาได้

ยึดมั่นข้อปฏิบัติตามหลักมนุษยธรรม(ศีล	5)	และเบญจธรรม	หรือกัลยาณธรรม	5	ข้อ	อย่างจริงใจ	ซื่อตรง	

โดยเฉพาะข้อ	3	 เป็นประโยชน์สุขแก่ครอบครัวทั้งสามีและภรรยา	แนวทางการน�าความซื่อสัตย์มาใช้เสริม

สร้างความเข้มแขง็ของครอบครวัด้านการครองเรอืนคูส่ามภีรรยาควรปฏบิตัติามแนวทางของหลกัธรรมของ

ผู้ครองเรือนด้วยความจริงใจ	ซึ่งสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างสามีภรรยาได้	เพื่อเกิดความสงบสุข

ราบรื่นในชีวิตคู่ของครอบครัว	ที่เรียกว่า	ฆราวาสธรรม	4	ข้อ	ได้แก่	(1)	สัจจะ	คือ	ความจริง	ซื่อสัตย์จริงใจ	

พูดจริง	ท�าจริง	(2)	ทะมะ	คือ	ความฝึกฝน	การข่มใจ	ฝึกนิสัย	ปรับตัว	รู้จักควบคุมใจ	ฝึกหัดดัดนิสัย	แก้ไข

ข้อบกพร่อง	ปรับปรุงตัวให้เจริญก้าวหน้าด้วยสติปัญญา	(3)	ขันติ	คือ	ความอดทนตั้งหน้าท�าหน้าที่การงาน

ด้วยความขยันหมั่นเพียรไม่หวั่นไหว	และ(4)	จาคะ	คือ	ความเสียสละ	สละความสุขสบายและผลประโยชน์

ส่วนตนได้	 ใจกว้างพร้อมที่จะรับฟังความทุกข์	ความคิดเห็นและความต้องการของผู้อื่น	พร้อมที่จะร่วมมือ

ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อไม่คับแคบเห็นแก่ตนหรือเอาแต่ใจตัวเอง

	 การสร้างชีวิตของครอบครัวให้มีชีวิตราบรื่นด้วยหลักการประกันชีวิตส�าหรับผู้ครองเรือนมี 

ข้อปฏิบัติด้วยความจริงใจเรียกว่า	ฆราวาสธรรม	ซึ่งเป็นหลักประกันชีวิตของครอบครัวได้แก่	สัจจะ	คือ	คู่ชีวิต 

มีความรักจริงใจซื่อสัตย์ต่อครอบครัว	ทะมะ	คือ	การฝึกฝนอบรมข่มใจปรับตัวให้สู้กับปัญหาอุปสรรคที่เข้า

มาในครอบครัว	ขันติ	 คือ	อดทนอดกลั้นไม่หวาดหวั่นในการฝึกฝนข่มใจต่อปัญหา	และรู้จักปรับตัวให้เรียนรู ้

อยูก่บัปัญหาทีเ่ข้ามาในครอบครวัอย่างเข้มแขง็ทัง้ร่างกายทัง้จติใจและไม่ย่อท้อ	จาคะ	คอื	ครอบครวัมคีวาม
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วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

สุขเพียบพร้อมด้วยทรัพย์สินเงินทองแล้วต้องรู้จักความเสียสละช่วยเหลือคู่ครองญาติท้ังสองฝ่ายและ

สงเคราะห์สังคมอื่น

	 กามสงัวร	คือ	การส�ารวมระวงัควบคุมตนในเรือ่งกามารมณ์	ความต้องการทางเพศให้พอเหมาะ

พอดี	ไม่ให้หลงใหลในรูปเสียง	กลิ่น	รส	สัมผัส	ตามกระแสแฟชั่นนิยม	ที่ผิดธรรมผิดทางหรือเกินพอดี	จน

ท�าให้ตนเอง	ครอบครวั	และสงัคมต้องเดือดร้อนพอใจยนิดใีนคูค่รองตวัเอง	ไม่มวัเมาเจ้าชู้	ควบคมุ	และยบัยัง้

อารมณ์ทีก่่อให้เกดิปัญหารักษาจิตของตนให้ดี	ไม่ให้อารมณ์อยูเ่หนอืเหตผุล	เพราะบางครัง้อ�านาจของอารมณ์

อาจท�าให้อนาคตพังทลายลงได้ในพริบตาน�ามาซึ่งความน่ารังเกียจต่อผู้พบเห็น	 ฉะนั้นจะท�าอะไรก็ให้อยู่ใน

ความพอดี	เมื่อพอดีก็จะพองาม	ความงามที่แท้จริงก็จะตามมา

	 การสร้างทัศนะคตทิีด่นีัน้	คอื	การท�าความเข้าใจในเรือ่งของกรรมและการให้ผลของกรรม	ทัง้

กรรมดีและกรรมชัว่	คือการปฏบิัติตามหลักศีลธรรม	และจรยิธรรมของสังคม	กรรมชั่วคอื	การปฏิบัตสิวนทาง 

กับหลักศีลธรรมและจริยธรรมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางเพศ	 ในที่นี้ผู ้วิจัยหมายถึงการเปลี่ยนแปลง 

ตามหลักจริยธรรม	ในพุทธปรัชญาจากบุคคลประเภทหนึ่งมาเป็นบุคคลประเภทที่สอง	คือ	รู้จักวิธีบริโภคกาม 

วิธีปฏิบัติต่อกามอย่างถูกต้องตามธรรมชาติอย่างอิสระ	 ไม่ตกเป็นทาสของกามคุณ	 คอยระมัดระวังมิให้

กามคณุก่อให้เกิดโทษ	หรือเกดิปัญหาทางจริยธรรมได้	ใช้ปัญญาพจิารณาให้เป็นคณุ	และโทษตามความเป็นจริง

	 เมื่อจ�าเป็นที่จะต้องมีพฤติกรรมทางเพศสัมพันธ์	 ก็ให้ตระหนักถึงศีลธรรมและจริยธรรมอันดี

งามของสังคม	และประกอบกิจการด้วยความรักความทะนุถนอมมีเมตตาต่อกันและกัน	ปรารถนาให้คู่รักคู่

ครองของตนเองมีปีติสุข	ไม่มีปัญหาทางศีลธรรม	และจริยธรรมตามมา	พฤติกรรมทางเพศสัมพันธ์เช่นนี้	ได้

ชือ่ว่า	ปฏบิตัติามหลกัจรยิธรรมทางเพศ	ตามแนวทางตามพทุธปรชัญา	ผลทีเ่กดิจากการงดเว้นการประพฤติ

ในกามคอื	เกดิความซือ่สตัย์จรงิใจต่อกนั	ไว้วางใจกันได้	ย่อมให้ความเคารพในสทิธิความเป็นสามภีรรยาของ

กันและกัน	 ไม่เกิดการหย่าร้าง	 การแตกร้าวภายในครอบครัว	 สามารถสร้างความมั่นคง	 และความอบอุ่น

ภายในครอบครัว	ย่อมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสงบสุข	และ	ก�าจัดภัยเวรทั้งปัจจุบันและอนาคต

	 แนวทางการแก้ปัญหาการประพฤติในกามทางสังคมคืออบรมศีลธรรม	พัฒนาจิตใจให้เห็นถึง

ความเหมาะสมในการด�าเนินชีวิต	ส่งเสริมให้สังคมเรียนรู้และเข้าใจในเรื่องคู่ครอง	และเรื่องทางกามารมณ์

ที่ถูกต้อง	ส่งเสริมให้คนที่ประพฤติดี	ให้นึกถึงครอบครัวตัวเองให้มากๆ	ถ้าตัวเองโดนแย่งจะล�าบากกาย	ใจ	

อย่างไรการเห็นอกเห็นใจผู้อื่น	 ตระหนักถึงการเป็นสังคมแบบไทยๆ	 สร้างความส�าคัญกับเร่ืองเพศมากข้ึน	

นอกจากนี้ยังมีกฎหมายในการลงโทษคนที่ประพฤติในกามอย่างเป็นระบบอีกด้วย

8.  ข้อเสนอแนะเพื่อการท�าวิจัย

8.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	 การประพฤติผิดในกาม	ถือเป็นปัญหาใหญ่ในครอบครัวการน�าหลักเบญจศีล	เบญจธรรมทาง

พระพุทธศาสนามาใช้ในชีวิตประจ�าวันอย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์ของตัวเองผู้ปฏิบัติและครอบครัว	ชุมชน	

องค์กรและสังคม

8.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

		 8.2.1	 ศึกษาหลักธรรมในการพัฒนาคุณภาพครอบครัวตามหลักทิศทั้ง	6	
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		 8.2.2	 การประยุกต์ใช้หลักเบญจศีลในการแก้ปัญหาการท�าแท้งของเยาวชน

		 8.2.3	 ศกึษาการน�าศลีข้อที	่3	ประยกุต์ใช้เพือ่แก้ปัญหาการอยูก่่อนแต่งของสงัคมไทยปัจจบุนั
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กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง	ต่อพระอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งสองท่านไว้	ณ	โอกาสนี้	

ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงต่อพระราชปริยัติวิมล,	ดร.	ที่เมตตาเป็นประธานกรรมการสอบ

วิทยานพินธ์	ขอขอบพระคณุ	ผศ.ดร.พระมหามฆวนิทร์	ปรสุตฺุตโม	ขอเจรญิพรขอบคณุ	ดร.สชุาติ	บษุย์ชยานนท์	 

รวมท้ังอาจารย์สาขาวชิาพทุธศาสนาและปรชัญาตลอดจนเจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้อง	ทีเ่มตตาให้ค�าแนะน�าให้ก�าลงัใจ 

ตลอดจนตรวจแก้ไขและแนะน�ารูปแบบวิทยานิพนธ์จนส�าเร็จด้วยดี

เน่ืองจากงานวิจัยครั้งนี้ส่วนหนึ่งได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยของบัณฑิตวิทยาลัย	 มหาวิทยาลัย 

มหามกุฏราชวิทยาลัย	วิทยาเขตร้อยเอ็ด	จึงขอกราบขอบพระคุณบัณฑิตวิทยาลัย	มา	ณ	ที่นี้ด้วย
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ขอกราบขอบพระคุณ	พระมหาประภาส	ปริชาโน,	ดร.	ที่ให้เมตตาตรวจเอกสาร	ให้ค�าแนะน�าและ

ความรู้อันส�าคัญยิ่ง	 จนท�าให้การวิจัยคร้ังน้ีส�าเร็จไปด้วยดี	 ขอขอบคุณเจ้าหน้าท่ีห้องสมุดมหาวิทยาลัย 

มหามกุฏราชวิทยาลัย	 วิทยาเขตร้อยเอ็ด	 เจ้าหน้าท่ีห้องสมุดมหาวิทยาลัย	 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 

เจ้าหน้าที่หอสมุดแห่งชาติ	 และกราบขอบคุณพระเพื่อนนักศึกษา	ที่ให้ค�าปรึกษาและคอยให้ก�าลังใจด้วยดี

ตลอดมา

ประโยชน์และคุณค่าของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ผู ้วิจัยขอมอบเป็นกตัญญูกตเวทิตาแด่บุพการี	

บรูพาจารย์	และผูม้พีระคุณทกุท่านทัง้ในอดีตและปัจจุบนั	ทีท่�าให้ข้าพเจ้าเป็นผูม้กีารศกึษาและประสบความ

ส�าเร็จมาตราบเท่าทุกวันนี้	 ที่มีส่วนส�าคัญเป็นก�าลังใจ	 เป็นแรงสนับสนุนผลักดัน	 ท�าให้ผู้วิจัยสามารถท�า

วิทยานิพนธ์ได้จนส�าเร็จด้วยดี
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ศึกษาวิธีการบ�ารุงบิดามารดาตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาทของประชาชน 

ในอ�าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 

PURSUE THE METHOD OF MINISTERING TO PARENTS FOLLOWING THE 

PRECEDING PHILOSOPHY IN ROI ET’S CHATURAPHAK PHIMAN DISTRICT

พระเปลี่ยน	สุรกฺโข	(ศรีนานนท์)1

PHRA	PLIAN	SURAKKHO	(SRINANON)

ท�าวิจัยเมื่อ	พ.ศ.	2558

บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์	 ดังนี้	 1.เพื่อศึกษาวิธีการบ�ารุงบิดามารดาตามแนวพุทธปรัชญา

เถรวาท	2.	เพ่ือศกึษาวธิกีารบ�ารงุบดิามารดาตามแนวพทุธปรชัญาเถรวาทของประชาชนในอ�าเภอจตรุพกัตร

พมิาน	จงัหวดัร้อยเอด็	และ	3.	เพือ่ศกึษาวเิคราะห์วธิกีารบ�ารงุบดิามารดาตามแนวพทุธปรชัญาเถรวาทของ

ประชาชนในอ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	จังหวัดร้อยเอ็ด

วิทยานิพนธ์นี้	เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ	โดยศึกษาจากพระไตรปิฎก	จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง	และ	

โดยการเก็บข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์เชิงลึก

ผลการวิจัยปรากฏว่า	 การบ�ารุงบิดามารดาท่ีปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนา	 พระพุทธเจ้าทรง

สรรเสรญิบคุคลทีก่ารบ�ารงุบดิามารดา	เป็นบคุคลทีห่าได้ยาก	รวมทัง้ผูท้ีมี่ความกตญัญกูตเวทต่ีอบดิามารดา	

ในทิศเบื้องหน้า	คือ	ท่านเลี้ยงเรามาแล้ว	 เลี้ยงท่านตอบ	ช่วยท�ากิจธุระการงานของท่าน	ด�ารงวงศ์ตระกูล	

ประพฤติตนให้เหมาะสมกับความเป็นทายาท	เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วท�าบุญอุทิศให้ท่าน	ดังนั้น	บุตรธิดาจะ

ต้องเลี้ยงดูบิดามารดาให้เป็นอย่างดีทั้งทางกายและทางจิตใจ	 ให้ท่านมีความเป็นอยู่ท่ีดีมีสุขภาพกายและ

สุขภาพจิตที่สมบูรณ์	 ผู้ที่เลี้ยงดูบิดามารดา	 ย่อมได้รับการยกย่องว่าเป็นบัณฑิต	 เป็นสัตบุรุษ	 ผู้ท่ีเลี้ยงบิดา

มารดาย่อมได้รับอานิสงส์ตอบแทนให้มีความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้า	 ประมวลได้ดังนี้	 คือ	 การบ�ารุงบิดา

มารดา	มีลักษณะคือ	การปรนนิบัติเลี้ยงดูด้วยปัจจัย	4	การยอมเสียสละชีวิตของตนเพื่อปกป้องชีวิตมารดา

บิดา	และการให้มารดาบิดาตั้งอยู่ในธรรม	เสียสละ	แม้ว่าเราจะตอบแทนพระคุณท่านถึงเพียงนี้แล้ว	ก็ยังนับว่า 

เล็กน้อยมาก	 เม่ือเทียบกับพระคุณอันยิ่งใหญ่ที่ท่านมีต่อเรา	 ผู้ท่ีมีความกตัญญูกตเวทีต้องการจะสนอง 

พระคุณท่านให้ได้ทั้งหมด	พึงกระท�าดังนี้	ถ้าท่านยังไม่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา	ก็พยายามชักน�าให้ท่าน

ตัง้อยูใ่นศรทัธาให้ได้	ถ้าท่านยงัไม่ถงึพร้อมด้วยการให้ทานกพ็ยายามชกัน�าให้ท่านยนิดใีนการบรจิาคทานให้

ได้	ถ้าท่านยงัไม่มศีลี	กพ็ยายามชกัน�าให้ท่านรกัษาศลีให้ได้	ถ้าท่านยงัไม่ท�าสมาธภิาวนา	กพ็ยายามชกัน�าให้

ท่านท�าสมาธิภาวนาให้ได้	เพราะว่าการตั้งอยู่ในศรัทธา	การให้ทาน	การรักษาศีล	การท�าสมาธิภาวนา	เป็น

ประโยชน์โดยตรง	และเป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่ตัวบิดามารดาผู้ประพฤติปฏิบัติเอง	ทั้งในภพนี้	ภพหน้า

1	 นักศึกษาระดับปริญญาโท	 สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา,	 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	

วิทยาเขตร้อยเอ็ด
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การบ�ารงุบดิามารดาตามแนวพทุธปรชัญาเถรวาทของประชาชนในอ�าเภอจตรุพกัตรพมิาน	จงัหวดั

ร้อยเอ็ด	 ได้แก่	บุตรธิดากระท�าตนเป็นคนดีมีคุณธรรมต่อมารดาบิดา	 โดยเริ่มจากคุณธรรมในเบื้องต้น	คือ	

การบ�ารุงเลี้ยงดูมารดาบิดาทางร่างกายและสูงขึ้นไปการบ�ารุงมารดาบิดาทางด้านของจิตใจ	การที่บุตรธิดา

รูจ้กัหน้าที	่ทีจ่ะตอบแทนพระคณุต่อบดิาและมารดาโดยมโนธรรมตามหลกัของศลีธรรมในพระพทุธศาสนา	

คือ	ความกตัญญูกตเวทีรู้คุณและตอบแทนคุณผู้ที่มีอุปการก่อนชื่อว่าคนดีและหาได้ยาก	หากทุกคนมีความ

ศรัทธาเชื่อม่ันในคุณของพระรัตนตรัย	 ต่ังมั่นอยู่ในศีล	 มีจิตเอื้ออาทรต่อผู้อื่น	 และเป็นผู้มีปัญญาเป็น 

สัมมาทิฏฐิ	สังคมและประเทศชาตินั้นย่อมเจริญ	และยังผลแห่งสันติสุขให้บังเกิดขึ้นแก่โลก

ส่วนวิเคราะห์วิธีการบ�ารุงบิดามารดาตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาทของประชาชนในอ�าเภอ 

จตรุพกัตรพมิาน	จงัหวดัร้อยเอ็ด	ได้แก่	วธิกีารบ�ารงุบดิามารดา	คอื	วถิชีวีติของลกู	หน้าทีข่องลกู	เมือ่รู้ว่าท่าน 

มีคุณหรือมีอุปการะต้องตอบแทนท่าน	เพราะพ่อแม่เป็นผู้ให้ชีวิตแก่ลูก	หรือ	มองให้ลึกลงไปอีกก็เห็นได้ว่า

ลูก	คือวิญญาณของพ่อแม่	พ่อแม่เป็นผู้ได้ท�าหน้าที่ของความเป็นพ่อแม่มาแล้วอย่างสมบูรณ์	ท่านจึงได้ชื่อ

ปพุพการ	ีส่วนบตุรธดิาหรอืลกูๆ	ต้องท�าหน้าทีข่องตน	คอืความเป็นลกูให้สมบรูณ์	ท่านเลีย้งเรามาแล้วเลีย้ง

ท่านตอบ	 ช่วยท�ากิจธุรการงานของท่าน	 ด�ารงวงศ์ตระกูล	 ประพฤติตนให้เหมาะสมกับความเป็นทายาท	 

จึงจะได้ชื่อว่า	 กตัญญูกตเวที	 และเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วท�าบุญอุทิศให้ท่าน	 ความจริงเรื่องนี้ถือว่าเป็น

วัฒนธรรมดัง้เดิมของสงัคมมนษุย์	เป็นวัฒนธรรมในเชิงสงัคมท่ีคนในสงัคมจะต้องท�าหน้าท่ีของตนให้สมบูรณ์

จึงจะมีชีวิตรอดในสังคม	

ABSTRACT

The	 purposes	 of	 this	 research	were:	 1)	 to	 study	 the	method	 of	ministering	 to	 

parents	following	Theravada	Buddhist	philosophy,	2)	to	pursue	the	method	of	ministering	

to	parents	following	the	preceding	philosophy	in	Roi	Et’s	Chaturaphak	Phiman	district	and,	

3)	to	analyze	the	method	of	ministering	to	parent	following	the	preceding	philosophy	in	

Roi	Et’s	Chaturaphak	Phiman	district.	It	is	based	on	the	qualitative	research	methodology,	

garnering	data	from	secondary	sources	and	in-depth	interviews.	

The	findings	 indicated	that	the	Buddha	lauds	children	ministering	to	parents	as	

incomparable,	unique	figures	in	Buddhism’s	cannon.	Such	children	are	labeled	as	those	

appreciating	and	reciprocating	the	done	favors	to	parents	as	the	direction	in	front.	What	

children	must	cater	to	their	parents	who	brought	up	the	former	is	that	the	former	should	

take	good	care	of	the	latter,	do	work	for	them,	keep	up	the	honor	and	traditions	of	their	

families,	make	themselves	worthy	of	their	heritage	and	do	offerings	by	dedicating	to	the	

latter	after	death.	As	a	result,	children	must	look	after	parents	as	best	as	possible	both	

physically	and	mentally	so	as	to	have	them	experience	good	living	with	sound	body	and	

mind.	To	do	so,	such	children	are	heralded	as	‘pundits’	and	‘noble	figures’,	gaining	merits	

in	return	in	both	this	world	and	the	world	of	the	life	after	death.	The	ways	to	which	parents	
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are	ministered	are	 that	children	must	 take	care	of	parents	with	 four	necessities,	being	

prompt	to	sacrifice	their	lives	to	protect	parents,	and	having	the	latter	have	the	right	views	

and	what	parents	have	done	to	children	although	they	have	made	great	contribution	to	

the	latter.	More	importantly,	children	longing	for	doing	their	best	to	parents	should	do	the	

following:	Unless	parents	have	faith	in	Buddhism,	try	to	convince	them	to	have	it.	Unless	

they	make	offerings,	try	to	convince	them	to	make.	Unless	they	observe	precepts,	try	to	

convince	them	to	do.	Unless	they	practise	concentration,	try	to	convince	them	to	do	so.	

By	virtue	of	doing	all	mentioned,	 they	are	of	direct	and	great	benefits	to	parents	who	

behave	and	practise	in	this	world	and	in	the	world	of	the	life	after	death.	

Ministering	to	parents	following	Theravada	Buddhist	philosophy	as	done	by	residents	

in	 the	district	mentioned	above	has	 it	 that	decent	children	behave	well	 towards	 their	

parents,	 ranging	 from	 fundamental	 virtues	 to	 the	 higher	 ones	 by	 catering	 to	 them	 

physically	and	by	cherishing	their	mind.	That	children	realize	their	own	duties	to	make	

great	 contribution	 to	 parents	 in	 return	 by	 conscience	 based	 on	 rule	 of	 Buddhism’s	 

morality	on	appreciating	and	reciprocating	the	done	favor	is	called	‘incomparable,	decent	

figures.	 If	 everyone	 has	 faith	 in	 The	 Triple	 Gems,	 stay	 solid	 in	morality,	 possessing	 

hospitality	 to	 others,	 having	 right	 understanding	wisdom,	 the	 society	 and	 the	 nation	 

actually	prosper.	It,	of	course,	culminates	in	bringing	about	fruits	of	peace	in	the	world.	

The	method	of	ministering	to	parents	following	Theravada	Buddhist	philosophy	in	

the	above	district	have	thus	been	stated:	Having	realized	the	parents	of	great	contribution,	

children	must	do	favorable	things	in	return.	As	parents	give	birth	to	children,	children	are	

parents’	soul.	Parents	are	those	who	have	done	their	duties	of	perfect	parenthood.	That	

is	why	they	are	literally	called	‘prior	actors’	whereas	children	must	do	the	same	in	return.	

To	do	as	stated	in	children’s	duties,	those	children	are	labeled	‘those	appreciating	and	

reciprocating	the	done	favors	to	parents.	and	do	offerings	by	dedicating	to	the	latter	after	

death.	In	fact,	such	duties	are	regarded	as	origin	cultures	of	human	beings.	They	are	social	

cultures	that	social	members	must	do	their	duties	completely.	So	they	can	survive	in	their	

society,	

1.  ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา 

สงัคมไทย	เป็นสงัคมทีม่วีถิชีีวติผกูพนัอยูก่บัพระพทุธศาสนามาเป็นเวลาช้านานการด�าเนนิชวีติจะ

ควบคูไ่ปกบัศาสนา	โดยการน�าเอาหลกัธรรมมาเป็นครรลองชีวิตเสมอมา	โดยรวมคอืว่าสงัคมไทยกบัพระพทุธ

ศาสนาเอื้อเฟื้อเกื้อหนุนและส่งเสริมกันมาตลอดในแง่ของจริยธรรมพระพุทธศาสนาเป็นรากฐานของสังคม

ไทยมีบทบาทส�าคัญในการปลูกฝังจริยธรรมจนท�าให้	 สังคมมีความสงบร่มเย็นมีความสุขมาโดยตลอด	 
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วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

กล่าวคือมีความผูกพันกับวิถีชีวิตคนไทยต้ังแต่เกิดจนกระท้ังตาย	การด�าเนินชีวิตด้วยการน�าหลักธรรมทาง

ศาสนามาปฏบิัตเิป็นการชีใ้ห้เหน็ถงึความส�าคญัของจรยิธรรมทีต้่องมศีาสนาเป็นแกนหลกั	ในอดีตทีผ่่านมา	

สถาบนัครอบครวัไทยมหีลกัฐานทีม่ัน่คงในการเสรมิสร้างการพฒันาสงัคม	มคีวามใกล้ชดิและผกูพนัเหมอืน

ครอบครัวเดียวกันการสื่อสารและสายสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว	 การอบรมสั่งสอนและเลี้ยงดู

พฤติกรรมในการแสดงบทบาทและสถานะของมารดาบิดาและบุตรธิดา	

กตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่	 กตัญญูหมายถึง	 รู้อุปการคุณท่ีพ่อแม่ท�าไว้แก่เรา	 และกตเวทีตอบแทน

อุปการคุณของท่าน	รวมความว่ากตัญญูกตเวที	หมายถึง	รู้อุปการคุณที่พ่อแม่ท�าแล้ว	และตอบแทน	เพราะ

พ่อแม่ชือ่ว่าเป็นบพุการบีคุคลของเรา	ถ้าเป็นคนอืน่นอกจากพ่อแม่เขาได้ท�าอปุการะแก่เราก่อน	เขากไ็ด้ชือ่ว่า 

เป็นบุพการีบุคคลของเราเหมือนกัน	 เราก็ควรแสดงกตัญญูกตเวทีต่อผู้นั้นด้วย	ส�าหรับพ่อแม่นี้	 เราต้องมั่น

อยูใ่นกตญัญกูตเวทอีย่างแท้จรงิ	เพราะในโลกนีไ้ม่มผีูใ้ดจะเป็นบพุการขีองเราก่อนยิง่กว่าพ่อแม่	และเราเกดิ

มาตลอดชาตินี้ก็จะมีพ่อได้เพียงคนเดียว	 และแม่ได้เพียงคนเดียวเท่านั้น	 ถ้าท่านตายแล้วก็หาใหม่อีกไม่ได้	

เราจงึต้องมัน่ในกตญัญูกตเวทต่ีอท่านให้มากทีส่ดุ	ทัง้ในเวลาทีท่่านยงัมชีวีติอยู	่หรอืท่านตายจากเราไปแล้ว

ปัจจุบันตามที่ปรากฏให้เห็นทางสื่อต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์วิทยุ	หรือโทรทัศน์	จะปรากฏอยู่

เสมอว่า	มีผู้สูงอายุถูกทอดทิ้ง	ไม่ได้รับการเอาใจใส่เลี้ยงดูจากลูกหลาน	บางคนก็อาศัยอยู่บ้านตนเอง	แต่อยู่

อย่างยากล�าบาก	ด้วยความชราของร่างกายทีไ่ม่สามารถประกอบหน้าทีก่ารงานได้ท�าให้มคีวามเป็นอยูอ่ย่าง

แร้นแค้น	ทั้ง	ๆ	ที่ผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งเหล่านี้หลาย	ๆ	คนมีบุตรธิดาหลาย	ๆ	คน	แต่ละคนมีหน้าที่การงาน

ทีด่	ีๆ 	แต่ไม่ได้ให้ความส�าคญัในการทีจ่ะดแูลบดิามารดาผู้สงูวยัตอบแทน	เมือ่บดิามารดาไม่ร้องขอกไ็ม่ใส่ใจ

ผู้สูงอายุหลาย	ๆ	คนก็ไม่ได้อาศัยอยู่บ้านของตนเอง	 แต่ถูกส่งให้ไปอยู่บ้านพักคนชรา	 ซึ่งโดยความเป็นอยู่

อาจจะสะดวกสบายกว่าการอยู่ล�าพัง	 แต่โดยสภาพจิตใจแล้ว	 ผู้สูงอายุท้ังหลายต่างโหยหา	 ความรักความ

อบอุ่นในครอบครัวที่แวดล้อมด้วยลูกๆหลานๆ	 ยุคสมัยปัจจุบันปัญหาสังคมต่าง	 ๆ	 ท่ีเกิดข้ึนมากมาย	 

เริม่ตัง้แต่มนษุย์ไม่ปฏบิตัหิน้าทีข่องตนให้ดทีีส่ดุละเลยขาดการเอาใจใส่	มองข้ามความส�าคญัไป	บดิามารดา

ไม่เอาใจใส่ในหน้าท่ีของบิดามารดา	 เห็นแก่ความสุขส่วนตัว	 ไม่เอาใจใส่ต่อบุตรธิดาไม่อบรมบุตรธิดาให้ดี

ที่สุด	เขาจึงไม่รู้จักหน้าที่หรือบุญคุณของบิดามารดา	ไม่รับรู้ความเป็นบิดามารดา	จนในที่สุดก็เนรคุณบิดา

มารดา	ฉะนั้นเมื่อมองเห็นพื้นฐานแห่งปัญหาอย่างนี้แล้ว	ถ้าต่างคนต่างยึดมั่นในหน้าที่ของตนและตั้งใจท�า

หน้าที่ของตนให้ดีที่สุด	 บิดามารดาท�าหน้าที่ของบิดามารดาให้สมบูรณ์แบบบุตรธิดาก็ท�าหน้าท่ีของตนให้

สมบูรณ์แบบ	ปัญหาสังคมทั้งหลายที่เกิดขึ้นในประเทศของเราทุกวันนี้	ก็จะลดลงเรื่อย	ๆ	จนเบาบางลงใน

ที่สุด	(พระธรรมกิตติวงศ์	(ทองดี	สุรเตโช),	2541,	หน้า	30.)	

จากเหตุผลและความส�าคัญของปัญหาดังท่ีกล่าวมาข้างต้นท�าให้ผู้ศึกษาวิจัยมีความสนใจท่ีจะท�า

ศึกษาการบ�ารุงบิดามารดาตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาทของประชาชนในอ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	จังหวัด

ร้อยเอ็ด	และได้เล็งเห็นว่าถ้าหากประชาชนในอ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	จังหวัดร้อยเอ็ด	ได้น�าหลักธรรมการ

บ�ารงุบดิามารดาตามแนวพทุธปรัชญาเถรวาท	ปฏิบัตหิน้าท่ีของบุตรธดิา	การตอบแทนบุญคณุของบิดามารดา

ถือเป็นสิ่งจ�าเป็นต่อคนเป็นลูก	 เพราะจะช่วยส่งเสริมให้ชีวิตของคุณน้ันรุ่งเรือง	 เจริญก้าวหน้าต่อๆ	 ไป 

ซึ่งอานิสงส์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณ	และเพื่อกระตุ้นเตือนให้บุตรธิดาตระหนักถึงหน้าที่ของตนเพื่อจะได้รับรู้และ
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น�าไปประพฤตปิฏบิติัได้ถกูต้องตามแนวพทุธปรชัญาเถรวาท	เป็นแบบอย่างทีด่ขีองเยาวชน	เพือ่ให้เกดิความ
สงบสุขแก่ทุกคนทุกวัยในสถาบันครอบครัวและประเทศชาติสืบไป

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1		เพื่อศึกษาวิธีการบ�ารุงบิดามารดาตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท
2.2	 เพื่อศึกษาวิธีการบ�ารุงบิดามารดาตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาทของประชาชนในอ�าเภอ 

จตุรพักตรพิมาน	จังหวัดร้อยเอ็ด
2.3	 เพื่อศึกษาวิเคราะห์วิธีการบ�ารุงบิดามารดาตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาทของประชาชนใน

อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	จังหวัดร้อยเอ็ด

3.  ขอบเขตของการวิจัย
ผู้วิจัยได้ก�าหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ดังนี้
3.1		การบ�ารุงบิดามารดาตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาทเป็นอย่างไร
3.2	 การบ�ารุงบิดามารดาตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาทของประชาชนในอ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	

จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นอย่างไร
3.3	 วธีิการบ�ารงุบดิามารดาตามแนวพทุธปรชัญาเถรวาทของประชาชนในอ�าเภอจตรุพกัตรพมิาน	

จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นอย่างไร

4.  วิธีด�าเนินการวิจัย
การวจิยัน้ีเป็นการวจัิยเชงิคุณภาพ	(Qualititative	research)	โดยการเกบ็ข้อมลูด้วยแบบสมัภาษณ์

เชิงลึกมีขั้นตอนการศึกษาดังนี้คือ
1.  ขั้นส�ารวจข้อมูล 
	 1.1	 ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องศึกษาวิธีการบ�ารุงบิดามารดาตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท
	 1.2		ส�ารวจเอกสาร	งานวจิยัทีมี่ผูรู้้เขยีนและศึกษาเกีย่วกบัเรือ่งศกึษาวธิกีารบ�ารงุบดิามารดา

ตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาทของประชาชนในอ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	จังหวัดร้อยเอ็ด
	 1.3		กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก	ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่	ประชาชนในอ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	จังหวัด

ร้อยเอ็ด
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่	แบบสัมภาษณ์เชิงลึก
3.  การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือ
 1)		 ศึกษาแนวคิด	ทฤษฏี	เอกสาร	ต�ารา	งานวิจัยที่เกี่ยวข้องตามชื่อ	วัตถุประสงค์และกรอบ

แนวคิดในการวิจัยเก่ียวกับบทบาทวิธีการบ�ารุงบิดามารดาตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาทของประชาชนใน
อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	จังหวัดร้อยเอ็ด	เพื่อน�ามาใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสัมภาษณ์

 2)		 ข้อมลูทีไ่ด้มาจากขัน้ตอนที	่1	มาเป็นประเดน็ค�าถามแบบสมัภาษณ์	แล้วน�าเสนออาจารย์

ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ
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วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

 3)		 ปรับปรุงแบบสัมภาษณ์ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา

 4)		 น�าแบบสมัภาษณ์ทีป่รบัปรงุแล้วไปให้ผูเ้ชีย่วชาญจ�านวน	3	ท่านพจิารณาความเหมาะสม

และความถกูต้องของเนือ้หา	ภาษา	และความสอดคล้องเกีย่วกบัประเดน็ค�าถาม	คอื 1)	พระมหา	ดร.อ�านวย	

มหาวีโร	2)	ดร.สมศรี	แก้วกิตติ	และ	3)	ดร.ประพิศ	โบราณมูล

 5)		 ปรับปรุงแก้ไขแบบสัมภาษณ์ตามค�าแนะน�าของผู้เช่ียวชาญแล้วน�าไปเสนออาจารย์ท่ี

ปรึกษาเพื่อขอความเห็นชอบก่อนน�าไปเก็บข้อมูล

4. ขั้นรวบรวมข้อมูล 

	 1.		 รวบรวมข้อมูลจากเอกสารชั้นปฐมภูมิ	(Primary	Sources)	คือ	พระไตรปิฎกภาษาไทย	

ฉบับหลวง	พุทธศักราช	2525	เกี่ยวกับเรื่องศึกษาวิธีการบ�ารุงบิดามารดาตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท

	 2.		 รวบรวมเอกสารชั้นทุติยภูมิ	(Secondary	Sources)	จากอรรถกถา	ฎีกา	อนุฎีกา	ปกรณ์

วิเสสต่าง	ๆ	ต�ารา	หนังสือ	บทความ	วารสาร	งานวิจัยที่เกี่ยวข้องอันเป็นผลงานการค้นคว้าของท่านผู้รู้ใน

พุทธปรัชญาเถรวาท	ซึ่งเป็นที่ยอมรับของนักวิชาการโดยทั่วไป	และจากอินเตอร์เน็ต	กับเรื่องศึกษาวิธีการ

บ�ารุงบดิามารดาตามแนวพทุธปรชัญาเถรวาทของประชาชนในอ�าเภอจตรุพกัตรพมิาน	จงัหวดัร้อยเอด็	แล้ว

ล�าดับความส�าคัญในเรื่องเหตุผล	และที่มา	เพื่อแยกประเภท

	 3.		 น�าหนังสือจากศูนย์บัณฑิตศึกษา	มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	วิทยาเขต	ร้อยเอ็ด	

ถึง	 ท่านนายอ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 เพื่อขออนุญาต	 เก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย	 ในการ

สัมภาษณ์

	 4.		 รวบรวมข้อมลูภาคสนาม	(Field	Research)	ผูศ้กึษาวจิยัได้ด�าเนนิโดยวธิกีาร	สร้างความ

สัมพันธ์กับผู้ให้ข้อมูลหลัก	และกลุ่มเป้าหมาย	พบปะพูดคุยเพื่อสร้างความคุ้นเคย	แจ้งวัตถุประสงค์ในการ

เก็บรวบรวมข้อมูล	 ก�าหนดนัดหมายวันเวลาที่จะด�าเนินการสัมภาษณ์ท่ีแน่นอน	 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้

เตรียมตัวและเตรียมเอสสารอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องในการเก็บรวบรวมข้อมูล	

5.  ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล

	 1.		 น�าข้อมูลเกี่ยวกับความหมาย	ความส�าคัญ	ลักษณะ	และประโยชน์ของเรื่องศึกษาวิธีการ

บ�ารงุบดิามารดาตามแนวพทุธปรัชญาเถรวาทของประชาชนในอ�าเภอจตุรพกัตรพมิาน	จงัหวดัร้อยเอ็ด	มาศกึษา 

วิเคราะห์ตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้

	 2.		 ศึกษาวิเคราะห์ประเด็นต่าง	ๆ	ตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้เกี่ยวกับประโยชน์ของเรื่องวิธีการ

บ�ารุงบิดามารดาตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาทของประชาชนในอ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	จังหวัดร้อยเอ็ด

6.  ขั้นน�าเสนอข้อมูล

	 ผู้วิจัยน�าเสนอผลการศึกษาวิจัยในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์รวบรวมข้อมูลภาคสนาม	Field	

Research)	 เช่น	 การสัมภาษณ์เชิงลึก	 (In-depth	 Interview)	 การสังเกตแบบมีส่วนร่วม	 (Participant	

Observation)	แล้วน�ามารวบรวมเป็นข้อมูล	โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้

	 1.		 เรยีบเรยีงจดัหมวดหมูข้่อมูลทีเ่กีย่วข้องทัง้จากด้านต�าราเอกสาร	งานวจิยัและข้อมลูจาก

การสัมภาษณ์ภาคสนาม	

	 2.		 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มา	 ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยด้วยวิธีพรรณวิเคราะห์ตาม 
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หลักอุปนัยวิธี	

	 3.		 สรุปผลการวิจัย	และข้อเสนอแนะ

	 4.		 น�าเสนอผลการวิจัย

5.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

5.1		ท�าให้ทราบวิธีการบ�ารุงบิดามารดาตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท

5.2		ท�าให้ทราบวิธีการบ�ารุงบิดามารดาตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาทของประชาชนในอ�าเภอ 

จตุรพักตรพิมาน	จังหวัดร้อยเอ็ด

5.3		ท�าให้ทราบการวิเคราะห์วิธีการบ�ารุงบิดามารดาตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาทของประชาชน

ในอ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	จังหวัดร้อยเอ็ด

5.4		น�าผลจากการวจิยัไปเป็นข้อมลูสารสนเทศในการวจิยั	และเผยแผ่หลกัค�าสอนเกีย่วกบัวธิกีาร

บ�ารุงบิดามารดาตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาทของประชาชนในอ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	จังหวัดร้อยเอ็ด

 

6.  ค�านิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย

การบ�ารุงบิดามารดา	หมายถึง	การท�าอุปการะต่อบิดามารดาซึ่งสามารถกระท�าได้	2	ทาง	คือ

1)		 การบ�ารุงทางกาย	หมายถึง	การมอบให้ซึ่งปัจจัย	4	ดูแลบ�ารุงเลี้ยงสุขภาพกาย	

2)		 การบ�ารุงทางใจ	หมายถึง	การดูแลจิตใจให้มีความโสมนัสอยู่เสมอ	ไม่กระท�าความหม่นหมอง

ให้ปรากฏในจิตใจ

พระพุทธศาสนาเถรวาท	หมายถึง	หลักธรรมค�าสอนที่ปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา	นิกาย

เถรวาท	 ซึ่งประกอบด้วยพระไตรปิฎก	 อรรถกถา	 ฎีกา	 ซึ่งถือตามคติที่พระอรหันต์	 พุทธสาวกได้วางหลัก 

พระธรรมวินัยเป็นแบบแผนไว้เมื่อครั้งปฐมสังคายนา	สืบทอดกันมาจนแพร่หลายในประเทศไทย

7.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

พระมหาบุญกอง	 คุณาธโร	 (2548,บทคัดย่อ)	 ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง	 “การศึกษาเชิงวิเคราะห์ความ

กตัญญู	(กตญฺญุตา)	ในพระพุทธศาสนาเถรวาท”	สรุปผลการศึกษาว่า	เมื่อกล่าวถึงความกตัญญูแล้ว	ย่อมมี

ผลทั้งต่อบุคคลและสิ่งอื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 โดย	 เป็นการศึกษา	 ตีความค�าสอนพระพุทธศาสนา	 ตามสภาพ 

สังคม	เพื่อให้สอดคล้องกับท้องถิ่นนั้นๆ	เพราะเมื่อพระพุทธศาสนาเข้ามาประดิษฐานในประเทศไทย	ท�าให้

พุทธศาสนิกชนคนไทย	 มีหลักความเชื่อถือ	 และการประพฤติปฏิบัติ	 ท่ีสืบเนื่องมาจากพระพุทธศาสนา	 

อนัส่งผลให้มเีอกลกัษณ์	ทีโ่ดดเด่นเป็นพระพทุธศาสนาแบบคนไทย	ท่ีได้ตคีวามความหมายของกตญัญกูตเวที	

ให้กว้างขวางและสอดคล้องกบัสภาพสงัคมไทย	ดังนัน้	ความกตญัญ	ูจงึไม่ได้มขีอบเขตอยูแ่ค่มนษุย์กบัมนษุย์

เท่านั้น	แต่มีกับสิ่งแวดล้อมอื่นๆ	อีก	เช่น	พืช	สัตว์	ป่าไม้	แม่น�้า	ล�าคลองเพื่อสร้างวัฏจักรที่ดีให้แก่ธรรมชาติ	

ซึ่งจะเกิดผลดีกับทุกสิ่งที่เป็นธรรมชาติ	ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์	พืช	สัตว์และสสาร	ท�าให้สิ่งเหล่านี้เอื้อประโยชน์

ให้แก่กันและกัน	 และในฐานะที่มนุษย์เป็นส่วนย่อยส่วนหนึ่งของธรรมชาติ	 มนุษย์จึงความมีความกตัญญู

กตเวทเีป็นอย่างยิง่ทัง้ต่อมนุษย์ด้วยกนัเองและต่อสิง่แวดล้อมทีอ่ยูร่่วมโลกเดยีวกนั	เพราะความกตญัญกูตเวที
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วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

เป็นคุณธรรมค�้าจุนโลกให้อยู่รอด	 และเป็นคุณธรรมท่ีสร้างความรักความผูกพันให้มนุษย์สัตว์	 สถาบัน	

ธรรมชาติแวดล้อม	อยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนและสมดุล

พระมหาสุชิน	 สุชีโว	 (2546,บทคัดย่อ)	 ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง	 “การศึกษาวิเคราะห์เรื่องหลักการ

สงเคราะห์ญาตใินพระพทุธศาสนาเถรวาท”	ความกตญัญ	ูหมายถงึ	ความรูสึ้กส�านกึในบญุคณุทีค่นอืน่กระท�า

แล้วแก่ตนเอง	กล่าวคือ	ญาติผู้ใดก็ตามที่ท�าคุณแก่ตนแล้ว	ไม่ว่าจะมากก็ตาม	น้อยก็ตาม	เช่น	ให้การเลี้ยงดู	

สั่งสอน	ให้ที่พัก	ให้งานท�า	ระลึกถึงด้วยความซาบซึ้งอยู่เสมอไม่ลืมอุปการคุณนั้นเลย	คิดจะตอบแทนท่าน

ทั้งหลายผู้มีอุปการคุณเหล่านั้น	 บุคคลผู้ที่มีจิตส�านึก	 คิดตอบแทนคุณญาติ	 ผู้ที่เคยอุปการคุณต่อตนเอง 

ชือ่ว่าเป็นคนด	ีควรแก่การยกย่องสรรเสรญิ	เป็นแบบอย่างทีดี่	คนทีม่คีวามกตญัญกูตเวท	ีเป็นคนทีห่าได้ยาก	

เพราะ

	 (1)		คนจ�านวนมากได้ดีมีความสุขแล้ว	มักลืมตัว	ลืมผู้เคยมีอุปการคุณ

	 (2)	 	คนจ�านวนมากเห็นแก่ตัว	อยากได้รับผลประโยชน์จากผู้อื่นฝ่ายเดียว

	 (3)		คนจ�านวนมากแสวงหาผลประโยชน์	โดยมิได้ค�านงึว่าผู้อืน่มคุีณความดทีีพ่ึง่พาอาศยัอย่างไร

	 (4)		คนจ�านวนมาก	เมือ่จะตอบแทนคณุแก่ผูใ้ด	มกัจะท�าเพยีงเพ่ืออวดตนแก่ผูอ้ืน่ว่าตนมคีวาม

กตัญญูกตเวที	มิได้ท�าด้วยความบริสุทธิ์ใจและจริงจัง

	 (5)		คนจ�านวนมาก	มกัเมนิเฉยต่ออปุการะทีค่นอืน่ท�าแก่ตน	โดยคดิว่าเขาอดุหนนุเอือ้เฟ้ือแก่

ตนเพียงนิดหน่อย	หรือเขาท�าตามหน้าที่ของเขา

	 (6)	 คนบางคนแสดงให้เขาเห็นว่า	ตนเป็นคนกตญัญกูตเวท	ีเพราะหวงัผลประโยชน์บางอย่าง

จากเขา

ความกตัญญูกตเวที	จึงเป็นเครื่องหมายแสดงความเป็นคนดี	เพราะการแสดงความกตัญญูกตเวที	

ถือว่าเป็นพื้นฐานของการท�าความดีที่รู้จักตอบแทนผู้มีคุณ	 เรียกว่ากตัญญู	 คือเห็นคุณค่าของผู้มีคุณผู้รู้

อปุการะทีผู้่อืน่กระท�าแล้ว	และเรยีกว่ากตเวท	ีคอื	รูจ้กัตอบแทนบญุคณุผูอ้ืน่ทีท่�าอปุการะแก่ตน	ฉะนัน้รวม

เรียกว่า	กตัญญูกตเวที	แปลว่า	ผู้รู้อุปการะที่ผู้อื่นกระท�าแล้วและกระท�าความดีตอบแทน

อ�านวย	จั่นเงิน	(2539,บทคัดย่อ)	ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง	“การพัฒนาความกตัญญูกตเวทีตามแนวคิด

ของพระพุทธวรญาณ	(ทองย้อย	กิตฺติทินฺโน)”	สรุปผลการศึกษาว่า	ความเป็นบุคคลผู้มีความกตัญญูกตเวที	

จัดว่าเป็นคุณธรรม	 ที่ส�าคัญส�าหรับมนุษยชาติ	 เป็นคุณธรรมพื้นฐานของมนุษย์ท�าให้มีความสัมพันธ์กันใน

สังคมมนุษย์	 และเป็นบ่อเกิดแห่งความรับผิดชอบต่อความเป็นมนุษย์	 และเป็นคุณธรรมเบ้ืองต้นของ

มนุษยธรรมทั้งหลาย	เพราะเป็นเครื่องท�าลายความเห็นแก่ตวั	ซึ่งเป็นอันตรายส�าคัญของความดี	เป็นเหตุให้

เกิดความสุขุม	รอบคอบ	ความส�านึกในหน้าที่และความรับผิดชอบโดยล�าดับ

พูนทรัพย์	ขุนชิต	 (2548,บทคัดย่อ)	 ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง	“ศึกษาจริยธรรมด้านกตัญญูของบุตรและ

ธิดาจะต้องปฏิบัติต่อมารดาบิดา	 :	 ศึกษาเฉพาะกรณีนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย	 โรงเรียนราชวินิต

บางแคปานข�า	กรุงเทพมหานคร	 ได้กล่าวไว้ว่า	 ความกตัญญูกตเวทีเป็นสาระส�าคัญของมนุษยชาติ	 เพราะ

ท�าให้มคีวามต่อเนือ่งในสงัคมมนษุย์	และเป็นบ่อเกิดแห่งความรบัผดิชอบต่อความเป็นมนษุย์ได้	อกีทัง้ความ

กตญัญกูตเวทเีป็นเบือ้งต้นของมนุษยธรรมทัง้หลาย	เพราะเป็นเครือ่งท�าลายความเหน็แก่ตวัซึง่เป็นศตัรสู�าคัญ

ของความดี	เป็นเหตุให้เกิดความสุขุม	รอบคอบ	ความส�านึกในหน้าที่และความรับผิดชอบโดยล�าดับ	นอกจากนี ้
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ความกตัญญูกตเวทีน้ีเป็นสายสัมพันธ์ที่ผูกพันสังคมให้ยืนยง	 ถ้าไม่มีหลักไม่มีเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจ	 

มนษุย์จะปล่อยตวัปล่อยใจไปตามอารมณ์	ไปตามความอยากทีเ่กิดขึน้	ไม่ได้นกึถงึและตระหนกัถงึบิดามารดา	

ปู	่ย่า	ตา	ยาย	ครู	อาจารย์	หรอืว่าสิง่ทีเ่คารพในศาสนา	เมือ่ไม่มหีลกัยดึเหนีย่วทางจติใจ	กจ็ะตกอยูใ่นอ�านาจ

ของกิเลสประเภทต่าง	 ๆ	 ได้	 และความชั่วก็จะเกิดมากขึ้นในสังคม	 เพราะขาดฐานคือคุณธรรมท่ีเรียกว่า	

กตัญญูกตเวที	ดังนั้น	ความกตัญญูกตเวที	จึงถือว่าเป็นคุณธรรมที่ขาดมิได้	ซึ่งบุคคลในสมัยก่อนใส่ใจเน้นที่

จะอบรมสั่งสอนในเรื่องนี้เป็นอย่างดี	ไม่ว่านักปราชญ์ในประเทศใด	ๆ	เมื่อจะเขียนหนังสือเพื่อให้เป็นข้อคิด

เตอืนใจอย่างเช่น	ชาดกในพระพทุธศาสนาก็มกัจะมเีรือ่งเกีย่วกบั	ความกตญัญกูตเวทเีข้าไปแทรกไว้ในเรือ่ง

นั้น	ๆ	เป็นจ�านวนมาก	เพื่อเป็นการปลูกฝังและพัฒนาหลักธรรมเรื่องความกตัญญูกตเวทีให้เกิดขึ้นในจิตใจ

ของผู้อ่านนั่นเอง

จากการศึกษาทบทวนเอกสารงานวจิัยที่เกีย่วขอ้งท�าใหผู้ว้ิจยัได้ทราบหลกัธรรมเกีย่วกบัการบ�ารงุ

บิดามารดาตามแนวคิดทางพระพุทธศาสนา	 ซึ่งสามารถน�าไปเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 

ได้เป็นอย่างดี

8. สรุปผลการวิจัย

จากการวิจัยเรื่อง	 ศึกษาวิธีการบ�ารุงบิดามารดาตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาทของประชาชนใน

อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	จังหวัดร้อยเอ็ด	พบว่า	บุตรธิดาที่รู้จักบ�ารุงบิดามารดา	ย่อมเป็นอภิชาตบุตรโดยแท้

ย่อมได้รับอานิสงส์	คอื	คณุค่าแต่สิง่ทีด่ีๆ 	ส�าหรบัชวีติของตนเอง	บตุรธดิาทีด่กีตญัญรููค้ณุ	เป็นบคุคลตวัอย่าง

แก่คนอื่นได้	บุตรธิดาบางคน	อาจจะน�าพาบุพการีผู้ขาดศรัทธาให้มีศรัทธา	ผู้ขาดศีลให้มีศีล	ผู้ขาดจาคะให้

รู้จักบริจาคและผู้ขาดปัญญา	ให้มีสติปัญญารู้จัก	บาปบุญ	คุณ	โทษ	และรู้จักคุณค่าของความเป็นมนุษย์ที่

สมบรูณ์	อานิสงส์ของการบ�ารุงบดิามารดา	ม	ีดงันี	้คอื	ท�าให้มคีวามอดทน	ท�าให้เป็นคนมสีติรอบคอบ	ท�าให้

เป็นคนมเีหตผุลท�าให้พ้นทกุข์	ท�าให้พ้นภยัได้	ท�าให้ได้ลาภโดยง่าย	ท�าให้แคล้วคลาดภยัในยามคบัขนั	ท�าให้

เทวดาลงมาพิทักษ์รักษา	ท�าให้ได้รับการยกย่องสรรเสริญ	ท�าให้มีความเจริญก้าวหน้า	ถ้ามีลูกก็จะได้ลูกที่ดี	

ท�าให้มีความสุข	ท�าให้เป็นตัวอย่างอันดีแก่อนุชนรุ่นหลัง

ฉะนั้น	เพื่อที่จะท�าให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นส�าหรับผู้ที่สนใจศึกษา	ผู้วิจัยจะน�าผลที่ได้จากการ

วิเคราะห์มาสรุปแสดงให้ทราบ	พร้อมทั้งข้อเสนอแนะบางประการอันจะเป็นประโยชน์ต่อการค้นคว้าและ

วิจัยครั้งต่อไป	ดังนี้

1. วิธีการบ�ารุงบิดามารดาตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท

	 จากการวิจัย	 พบว่า วิธีการบ�ารุงบิดามารดาตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท ประกอบด้วย 

รายละเอียด	ดังนี้

 การบ�ารุงบิดามารดาที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนา	 พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญ	 บุคคลท่ี

การบ�ารงุบดิามารดา	เป็นบคุคลทีห่าได้ยาก	รวมทัง้ผูท้ีม่	ีความกตญัญกูตเวทต่ีอบดิามารดา	ในทศิเบือ้งหน้า	

คือ	 ท่านเลี้ยงเรามาแล้ว	 เลี้ยงท่านตอบช่วยท�ากิจธุระการงานของท่าน	 ด�ารงวงศ์ตระกูล	 ประพฤติตนให้

เหมาะสมกบัความเป็นทายาท	เม่ือท่านล่วงลบัไปแล้วท�าบุญอทิุศให้ท่าน	ดงันัน้	บุตรจะต้องเลีย้งดบิูดามารดา

ให้เป็นอย่างดีทั้งทางกายและทางจิตใจ	 ให้ท่านมีความเป็นอยู่ที่ดี	 มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ	์ 
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วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

ผูท้ีเ่ลีย้งดบูดิามารดา	ย่อมได้รบัการยกย่องว่าเป็นบณัฑติ	เป็นสตับรุษุ	ผูท้ีเ่ลีย้งบดิามารดาย่อมได้รบัอานสิงส์

ตอบแทนให้มีความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้า	 ประมวลได้ดังนี้	 คือ	 การบ�ารุงบิดามารดา	 มีลักษณะคือ	 

การปรนนิบตัเิลีย้งดูด้วยปัจจยั	4	การยอมเสยีสละชวีติของตนเพือ่ปกป้องชวีติมารดาบิดา	และการให้มารดา

บิดาตั้งอยู่ใน	 ธรรม	 เสียสละ	 แม้ว่าเราจะตอบแทนพระคุณท่านถึงเพียงนี้แล้ว	 ก็ยังนับว่าเล็กน้อยมาก 

เมื่อเทียบกับพระคุณอันยิ่งใหญ่ที่ท่านมีต่อเรา	 ผู้ท่ีมีความกตัญญูกตเวทีต้องการจะสนองพระคุณท่านให้ได้

ทั้งหมด	พีงกระท�าดังนี้	ถ้าท่านยังไม่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา	ก็พยายามชักน�าให้ท่านตั้งอยู่ในศรัทธาให้ได ้

ถ้าท่านยังไม่ถึงพร้อมด้วยการให้ทานก็พยายามชักน�าให้ท่านยินดีในการบริจาคทานให้ได้	ถ้าท่านยังไม่มีศีล	

ก็พยายามชักน�าให้ท่านรักษาศีลให้ได้	ถ้าท่านยังไม่ท�าสมาธิภาวนา	ก็พยายามชักน�าให้ท่านท�าสมาธิภาวนา

ให้ได้	เพราะว่าการต้ังอยูใ่นศรทัธา	การให้ทาน	การรกัษาศลี	การท�าสมาธภิาวนา	เป็นประโยชน์โดยตรง	และ

เป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่ตัวบิดามารดาผู้ประพฤติปฏิบัติเอง	ทั้งในภพนี้	ภพหน้า

2.  การบ�ารงุบิดามารดาตามแนวพุทธปรชัญาเถรวาทของประชาชนในอ�าเภอจตุรพักตรพิมาน 

จังหวัดร้อยเอ็ด

 บุตรธิดากระท�าตนเป็นคนดีมีคุณธรรมต่อมารดาบิดา	 โดยเริ่มจากคุณธรรมในเบ้ืองต้น	 คือ	 

การบ�ารุงเลีย้งดมูารดาบดิาทางร่างกายและสงูขึน้ไปการบ�ารงุมารดาบดิาทางด้านของจติใจ	การรูจ้กับทบาท

และหน้าทีอ่นัดีงามและถกูต้องต่อกนัในครอบครวัตามแนวทางแห่งพระพทุธศาสนา	และความประพฤตขิอง

ประชาชนในอ�าเภอจตรุพกัตรพมิาน	จงัหวดัร้อยเอด็	กระท�าตนเป็นคนดหีรอืไม่มากน้อยเพยีงใด	หากทกุคน

มีความศรัทธาเชื่อมันในคุณของพระรัตนตรัย	ตั่งมั่นอยู่ในศีล	มีจิตเอื้ออาทรต่อผู้อื่น	และเป็นผู้มีปัญญาเป็น

สัมมาทิฏฐิ	สังคมและประเทศชาตินั้นย่อมเจริญ	และยังผลแห่งสันติสุขให้บังเกิดขึ้นแก่โลก

3. วธิกีารบ�ารุงบดิามารดาตามแนวพุทธปรชัญาเถรวาทของประชาชนในอ�าเภอจตรุพกัตรพมิาน  

จังหวัดร้อยเอ็ด

	 จากการวิจัย	พบว่า	วิธีการบ�ารุงบิดามารดา	คือ	วิถีชีวิตของลูก	หน้าที่ของลูก	เมื่อรู้ว่าท่านมี

คณุหรอืมอีปุการะต้องตอบแทนท่าน	เพราะพ่อแม่เป็นผูใ้ห้ชวีติแก่ลกู	หรอื	มองให้ลกึลงไปอกีกเ็หน็ได้ว่าลกู	

คือวิญญาณของพ่อแม่	 พ่อแม่เป็นผู้ได้ท�าหน้าที่ของความเป็นพ่อแม่มาแล้วอย่างสมบูรณ์	 ท่านจึงได้ชื่อ 

ปพุพการ	ีส่วนบตุรธดิาหรอืลกูๆ	ต้องท�าหน้าทีข่องตน	คอืความเป็นลกูให้สมบรูณ์	ท่านเลีย้งเรามาแล้วเลีย้ง

ท่านตอบ	 ช่วยท�ากิจธุรการงานของท่าน	 ด�ารงวงศ์ตระกูล	 ประพฤติตนให้เหมาะสมกับความเป็นทายาท	 

จึงจะได้ชื่อว่า	 กตัญญูกตเวที	 ความจริงเรื่องนี้ถือว่าเป็นวัฒนธรรมด้ังเดิมของสังคมมนุษย์	 เป็นวัฒนธรรม 

ในเชิงสังคมที่คนในสังคมจะต้องท�า	หน้าที่ของตนให้สมบูรณ์	จึงจะมีชีวิตรอดในสังคม	และเมื่อท่านล่วงลับ

ไปแล้วท�าบุญอุทิศให้ท่าน

9.  ข้อเสนอแนะ

จากการศึกษา	 เรื่องวิธีการบ�ารุงบิดามารดาตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาทของประชาชนในอ�าเภอ

จตรุพกัตรพมิาน	จงัหวดัร้อยเอด็นัน้	ผูวิ้จยัเหน็ว่า	การบ�ารงุบดิามารดาถอืเป็นหน้าทีข่องบตุรธดิาผูป้ระเสรฐิ

พึงกระท�าทั้งทางร่างกายและจิตใจ	 ในการวิจัยครั้งนี้	 ผู้วิจัยจึงได้น�าเสนอข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีการบ�ารุง

บิดามารดาตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาทของประชาชนในอ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	จังหวัดร้อยเอ็ด	เพื่อเป็น
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แนวทางให้บุตรธิดาบ�ารุงบิดามารดาในชีวิตประจ�าวัน

1.  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	 หลงัจากทีไ่ด้ศึกษาวเิคราะห์ในประเดน็ดังกล่าวข้างต้นแล้ว	ผูว้จิยัได้ค้นพบประเดน็หลายอย่าง

ทีควรจะน�ามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์	ดังนี้

	 สถาบันครอบครัว	 สถาบันการศึกษา	 สถาบันศาสนาท่ีควรจะให้ความรู้ทางพระพุทธศาสนา

เพือ่ช่วยกระตุน้เตอืน	และปลกูฝังคณุธรรมโดยเฉพาะความกตญัญกูตเวทใีห้เกดิขึน้กบัประชาชนทกุคนโดย

ผ่านขบวนการปลกูฝังและกจิกรรมต่าง	ๆ 	เช่น	การอบรมคณุธรรม	การปฏบิตัธิรรม	ตลอดทัง้กจิกรรมวนัแม่	

วันพ่อ	รวมถึงการเข้าวัดท�าบุญ	ตักบาตร	ไหว้พระ	สวดมนต์	นั่งสมาธิภาวนา	เป็นต้น	เพราะความกตัญญู

กตเวทีน้ันเป็นความเชื่อที่มีมาควบคู่กับสังคมไทยจนเป็นวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธ	 ซ่ึงมีการอบรม 

สัง่สอนและถ่ายทอดกนัมาเป็นระยะเวลาอย่างยาวนาน	โดยเฉพาะบิดามารดาได้รบัยกย่องว่าเป็นพรหมของ

บุตร	 เป็นบุรพเทพ	บุรพาจารย์และ	 อาหุไนยบุคคล	 หรือพระอรหันต์ของบุตรธิดาซ่ึงมีวิธีการแสดงความ

กตัญญกูตเวทีของลูกที่มตี่อบดิามารดา	จะตอ้งตอบแทนพระคุณทา่นสามารถกระท�าได้โดยทา่นเลี้ยงเรามา

แล้วเลีย้งท่านตอบ	ช่วยท�าการงานของท่าน	ด�ารงวงศ์ตระกลู	ประพฤตตินให้เหมาะสมแก่การรบัทรพัย์มรดก	

ท�าบุญอุทิศให้ท่านเม่ือท่านล่วงลับไปแล้ว	 เพราะการบ�ารุงบิดามารดานั้นจึงเป็นสิ่งจ�าเป็นที่ทุกคนจะต้อง

กระท�าทันทีที่มีโอกาสในปัจจุบันโดยไม่ต้องรอโอกาสมาถึง	ต้องรีบท�าทันที	ดังนี้	

	 1)		 ด้านการเลี้ยงดูมารดาบิดา	 คือ	 การนอบน้อมด้วยกาย	 แสดงความเคารพด้วยวาจา 

เฝ้ารักษาพยาบาลในเวลาไม่สบาย	 ท�าการงานช่วยเหลือบิดามาดา	 การด�ารงวงศ์ตระกูล	 ประพฤติตนให้

สมควรที่จะรับทรัพย์มรดก

	 2)		 ด้านการช่วยท�าการงานของท่าน	คือ	เตรียมอาหารให้มารดาบิดารับประทาน	กวาดบ้าน

ถูบ้านให้มารดาบิดาดูแลท�าความสะอาดห้องนอนของมารดาบิดา	 และจัดอาหารให้มารดาบิดาเมื่อท่าน 

เจ็บป่วย

	 3)		 ด้านการท�าบุญอุทิศให้มารดาบิดาเมื่อท่านล่วงลับไปแล้ว	คือ	มั่นท�าบุญตักบาตรถึงบิดา	

หรือมารดา	ที่ล่วงลับไปแล้ว	มั่นถวายสังฆทาน	เข้าวัดฟังธรรมแผ่เมตตาแก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วด้วยใจบริสุทธิ์

	 4)		 ด้านการประพฤติตนให้สมควรได้รับมรดก	คือ	มีความกตัญญูกตเวที	ต่อบิดามารดาโดย

การเล้ียงดบูดิามารดาเป็นการตอบแทน	เลีย้งดูพ่อแม่ยามแก่เฒ่าอย่าปล่อยให้ท่านอดรนัทดใจในวยัชรา	ช่วย

ท�ากิจการงานของท่าน	 ไม่นิ่งดูดายเป็นคนไร้น�้าใจเข้าไปช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่	 ด�ารงวงศ์ตระกูลไม่ท�า

ตระกูลให้เสื่อมและเสียหาย

	 5)		 ด้านการด�ารงวงศ์ตระกูล	 คือ	 ทุกคนที่ดีควรจะเป็นผู้มีความกตัญญูกตเวที	 มีคุณธรรม	

จริยธรรม	จะต้องมีธรรมะในการด�าเนินชีวิต	เช่น	การเสียสละ	การมีระเบียบวินัยและรับผิดชอบต่อหน้าที่

ของตนเอง

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการท�าวิจัย

	 จากการศึกษาครั้งนี้	 ผู้วิจัย	 ได้ค้นพบประสบแนวทางการศึกษาหลายอย่างซึ่งจ�าเป็นอย่างยิ่ง

ในการศึกษาครั้งต่อไป	ผู้วิจัยขอเสนอแนะต่อไปนี้

	 1)		 ศึกษาผลกระทบที่บุตรธิดาได้รับจากการไม่บ�ารุงบิดามารดาของประชาชนในอ�าเภอ 
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วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

จตุรพักตรพิมาน	จังหวัดร้อยเอ็ด

	 2)		 ศึกษาคุณ	 (อานิสงส์)	 ที่บุตรธิดาพึงได้รับจากการเอาใจใส่บ�ารุงดูแลบิดามารดาของ

ประชาชนในอ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	จังหวัดร้อยเอ็ด

	 3)		 ศกึษาปัญหาทีเ่กดิจากการทีบุ่ตรธดิาไม่บ�ารงุบิดามารดาในปัจจบัุนทีส่่งผลกระทบต่อการ

ที่ผู้สูงวัยถูกทอดทิ้งของประชาชนในอ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	จังหวัดร้อยเอ็ด
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ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนและให้การอนุเคราะห์	 ที่เป็นสมาชิกในครอบครัว	 เพื่อน	สหธรรมิก	

และนักศกึษารุ่นพีท่ีเ่ป็นก�าลงัใจ	คอยให้ความช่วยเหลอืเป็นแหล่งข้อมลูสนบัสนนุงานด้านเอกสารทีใ่ช้ในการ

ประกอบท�าวิทยานิพนธ์นี้เป็นอย่างดียิ่ง

ประโยชน์จากวทิยานพินธ์นีผู้ว้จิยัขอน้อมไว้เพือ่บชูาคุณของพระรตันตรยัอนัม	ีพระพทุธ	พระธรรม	

พระสงฆ์	คุณของบิดา	มารดา	อุปัชฌาย์	อาจารย์	ผู้ที่สั่งสอนอบรมเลี้ยงดูและให้วิชาความรู้มาตลอดจนผู้มี

อุปการคุณทุกท่านที่ได้สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือ	 ขอทุกท่านจงเป็นผู้มีส่วนร่วมในความส�าเร็จที่เกิด

จากงานวิจัยในครั้งนี้ด้วย
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การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต�าบล 

ในเขตอ�าเภอล�าดวน จังหวัดสุรินทร์ 

GOOD GOVERNANCE-BASED MANAGEMENTS OF TAMBON ADMINISTRATIVE 

ORGANIZATIONS IN LAMDUAN DISTRICT, SURIN PROVINCE.

พระสมสฤษฏ์	สุทฺธิญาโณ	(นิลแก้ว)1

PhraSomsrit	Sutthiyano	(Nilkaew)

ท�าวิจัยเมื่อ	พ.ศ.	2557

บทคัดย่อ

การวจัิยครัง้นี	้มวีตัถุประสงค์สามประการคอื	1)	เพือ่ศกึษาการบรหิารจดัการตามหลกัธรรมาภบิาล

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลในอ�าเภอล�าดวน	 จังหวัดสุรินทร์	 2)	 เพื่อเปรียบเทียบการบริหารจัดการตาม

หลกัธรรมาภบิาลขององค์การบรหิารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอล�าดวน	จงัหวดัสรุนิทร์	ตามปัจจยัส่วนบคุคลที่

มเีพศ	อาย	ุระดบัการศกึษา	และประสบการณ์ในการท�างานต่างกนั	และ	3)	เพ่ือศกึษาข้อเสนอแนะเกีย่วกบั

การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอล�าดวน	 จังหวัดสุรินทร์	

กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย	ได้แก่	บคุลากรองค์การบรหิารส่วนต�าบลในอ�าเภอล�าดวน	จงัหวดัสรุนิทร์	จ�านวน	

154	คน	เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามประมาณค่าห้าระดับ	จ�านวน	30	ข้อมีค่า

อ�านาจจ�าแนกรายข้อระหว่าง	 0.39–0.80	 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ	 0.78	 และสถิติที่ใช้ในการ

วเิคราะห์ข้อมลู	ได้แก่	ค่าร้อยละ	ค่าเฉลีย่	ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	ค่า	t-test	และการทดสอบความแปรปรวน

แบบทางเดียว	(One-way	ANOVA)

ผลการวิจัย	พบว่า

บคุลากรน�าหลกัธรรมาภบิาลมาใช้ในการบรหิารจดัการขององค์การบรหิารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอ

ล�าดวน	จังหวัดสุรินทร์	โดยรวมทั้งหกด้าน	มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า	

มค่ีาเฉลีย่อยูใ่นระดบัปานกลางทกุด้าน	ล�าดบัจากด้านท่ีมค่ีาเฉลีย่มากไปหาน้อย	คอื	ด้านหลกัความโปร่งใส

รองลงมาคอื	ด้านหลกัความคุม้ค่า	ด้านหลกันติธิรรม	ด้านหลกัการมส่ีวนร่วม	ด้านหลกัความรบัผดิชอบและ

ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	คือ	ด้านหลักคุณธรรม	ตามล�าดับและผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ

การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอล�าดวน	 จังหวัดสุรินทร์	

ระหว่างเพศ	อายุ	ระดับการศึกษา	และประสบการณ์การท�างาน	พบว่า	เมื่อพิจารณาทั้งโดยรวม	และรายด้าน 

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการน�าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติ

1	 นักศึกษาปริญญาโท	 สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง,	 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 วิทยาเขต

ร้อยเอ็ด.
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บุคลากรได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหาร

ส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอล�าดวนจงัหวดัสรุนิทร์	คอื	ควรใช้ทรพัยากรทีม่อียูร่่วมกนัให้เกดิประโยชน์สงูสดุของ

แต่ละหน่วยงานทีม่อียู	่ควรลดการคอรปัชัน่ในหน่วยงานและปลกูจตินกึทีด่ใีนการบรหิารงานพร้อมเปิดเผย

ข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์ให้ประชาชนได้รบัทราบอย่างท่ัวถงึ	ส่วนข้อเสนอแนะจ�านวนน้อยทีส่ดุคอื	การใช้หลกั

นิติธรรม	 หากเคร่งครัดจนเกินไปอาจท�าให้การบริหารงานเกิดความล่าช้า	 และเกิดความยุ่งยากของปัญหา

ตามมา	ควรมีการผ่อนสั้นผ่อนยาวเอื้ออาทรต่อกันโดยถูกต้องตามระเบียบ

ABSTRACT

The	 purpose	 of	 this	 thematic	 paper	were	 1)	 to	 study	 good	 governance-based	 

administration	and	management	of	Tambon	Administration	Organizations	in	Surin	province’s	

Lamduan	district,	2)	to	compare	the	organizations’	good	governance-based	administration	

and	management	according	to	personnel’s	individual	factors	of	their	different	sexes,	ages,	

education	 and	 the	 Experience	 levels	 and	 3)	 to	 examine	 their	 suggestionsfor	 good	 

governance-based	administration	and	management	in	the	said	district.	The	sampling	groups	

employed	 for	 the	 research	 154	 personnel	 of	 all	 Tambon	 Administration	Organizations	

therein.	The	data	collecting	instrument	was	the	questionnaire	of	30	questions	with	five	

rating	scales,	having	the	discriminative	power	between	0.39	and	0.80	and	the	reliability	for	

the	whole	 issue	 at	 0.78	 Statistics	 used	 for	 analyzing	 data	 included	percentage,	mean,	

standard	deviation,	referential	ones	of	t-test	and	F-test	(One-way	ANOVA).	

The	results	of	research	were	found	as	follows:	

Personnel	 applied	 good	 governance-based	 administration	 and	management	 to	

Tambon	Administration	Organizations	in	Surin	province’s	Lamduan	district	as	a	whole	of	

six	aspects	at	thehigh	level	of	their	mean.	Individually,	every	aspect	in	descending	order	

was	at	the	high	level,	namelyaspects	of:	transparency,	worthiness,	legal	justice,	participation,	 

responsibility	and	virtues–the	aspectwith	the	lowest	mean	respectively.	And	outcomes	of	

comparison’s	 finding	 on	 factors	 affecting	 good	 governance-based	 administration	 and	 

management	of	Tambon	Administration	Organizations	in	Surin	province’s	Lamduan	district	

with	sexes,	ages	education	and	the	Experience	levels	showed	that	the	application	of	good	

governance-based	administration	and	management	was	identically	correlated	with	those	

three	 factors	 as	 validated	 by	 statistical	 significance.	 Personnel’s	 suggestions	 for	 good	 

governance-based	administration	and	management	of	Tambon	Administration	Organizations	

in	Surin	province’s	Lamduan	district	were	that	each	organizationshould	together	use	their	

existent	resources	to	the	highest	benefits,	diminish	corruption	 in	each	organization	and	

raise	good	awareness	of	administration,	and	get	ready	to	disclose	useful	informationto	the	
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whole	of	people.	As	with	the	suggestion	with	the	lowest	frequency,	it	was	that	of	legal	

justice;	it	said	that	in	case	rules	of	law	were	stringently	applied,	it	might	delay	processes	

of	 administration	 and	 subsequently	 cause	 difficulties.	 As	 a	 result,	 there	 should	 have	 

ideally	legal	compromise	within	the	arm	of	laws.

1.  ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

ในปัจจุบันสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลง	 ก้าวหน้าไปโดยตลอด	 โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงทาง 

การเมอืงการปกครอง	กล่าวคือ	จากเดิมจะเน้นการรวมศนูย์อ�านาจ	นบัตัง้แต่มรีฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัร

ไทย	 พ.ศ.	 2540	 ได้ให้ความส�าคัญกับแนวคิดการกระจายอ�านาจมากขึ้น	 และได้ก่อให้เกิดการปฏิรูปการ

ปกครองส่วนท้องถิ่น	 โดยเน้นให้คนในท้องถิ่นมีโอกาสในการบริหารภายในท้องถ่ินของตนเองได้	 ท้ังนี้	 

รูปแบบการปกครองท้องถิ่นจะแบ่งออกเป็น	 2	 ประเภทใหญ่	 คือ	 ระบบทั่วไปที่ใช้แก่ท้องถ่ินทั่วไป	 ได้แก่	

องค์การบรหิารส่วนจังหวัด	เทศบาล	และองค์การบรหิารส่วนต�าบล	และระบบพเิศษ	ทีใ่ช้เฉพาะท้องถิน่บางแห่ง 

ได้แก่	กรุงเทพมหานคร	และเมืองพัทยา	แต่รูปแบบองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีมากที่สุด	และสะท้อน

ถึงการกระจายอ�านาจที่ลงไปถึงประชาชนมากที่สุด	คือ	องค์การบริหารส่วนต�าบล	

องค์การบริหารส่วนต�าบล	 เป็นองค์กรที่มีอ�านาจอิสระในการบริหารงาน	 และปกครองตนเองได	้ 

แต่ในช่วงเวลาที่ผ่านมา	องค์การบริหารส่วนต�าบล	ยังประสบปัญหาหลายประการ	เช่น	ปัญหาจากเงื่อนไข

การจดัตัง้	ปัญหาอ�านาจหน้าที	่ปัญหาการคลงั	ปัญหาอ�านาจอทิธพิล	ปัญหาการขาดทกัษะการบรหิาร	และ

ปัญหาการการบริหารจัดการ	เป็นต้น	จากปัญหาที่เกิดขึ้นมากมายท�าให้มีการแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหา

ดังกล่าว	 และแนวคิดหนึ่งที่องค์การบริหารส่วนต�าบลได้น�ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาในองค์กร	 คือ	 แนวคิด

เรื่อง	ธรรมาภิบาล	(Good	Governance)	(นฤมล	ทับจุมพล,	2546,	หน้า	61)

ปัจจุบัน	 การบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอล�าดวน	 โดยภาพรวมยัง

ประสบปัญหาในการด�าเนินโยบายสาธารณะ	 เรื่องการให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ให้บริการของตน	 

การอ�านวยความสะดวกด้านสิ่งสาธารณูปโภค	 เพื่อให้เกิดความอยู่ดีมีสุข	 ยังเป็นไปโดยสมบูรณ์ไม่เต็มท่ี	

ประชาชนยังเดือดร้อนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบ	โอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณะค่อนข้างน้อย

จากเหตผุลข้างต้น	ท�าให้ผูศ้กึษาเกดิความสนใจทีจ่ะศกึษาการบรหิารจดัการตามหลกัธรรมาภบิาล

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอล�าดวน	 จังหวัดสุรินทร์	 ซ่ึงเป็นหน่วยงานราชการท้องถ่ินระดับ

อ�าเภอ	ที่มีภารกิจ	และอ�านาจหน้าที่ในการให้บริหารสาธารณะแก่ประชาชน	ในการบริหารงาน	ได้ยึดหลัก

บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล	 หรือการบริหารงานตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี	 และองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลได้ให้ความส�าคัญต่อการน�าหลักการของธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานขององค์การบริหาร

ส่วนต�าบลเพยีงใด	ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษา	การน�าหลกัการบรหิารจดัการทีด่มีาใช้ในการบรหิารงาน	

เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต�าบลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1		เพื่อศึกษาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต�าบลในเขต 

อ�าเภอล�าดวน	จังหวัดสุรินทร์

2.2		เพื่อเปรียบเทียบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของบุคคลากรองค์การบริหาร 

ส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอล�าดวน	 จังหวัดสุรินทร์	 ที่มี	 เพศ	 อายุ	 ระดับการศึกษา	 และประสบการณ์ในการ

ท�างาน	ต่างกัน

2.3	 เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะ	 แนวทางการปรับปรุงพัฒนาเก่ียวกับการบริหารจัดการตาม 

หลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอล�าดวน	จังหวัดสุรินทร์

3. สมมติฐานการวิจัย

3.1	บุคลากรท่ีมีเพศต่างกันมีการน�าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอล�าดวน	จังหวัดสุรินทร์แตกต่างกัน

3.2	บุคลากรที่มีอายุต่างกันมีการน�าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอล�าดวน	จังหวัดสุรินทร์	แตกต่างกัน

3.3		บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีการน�าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการ

องค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอล�าดวน	จังหวัดสุรินทร์	แตกต่างกัน

3.4	บุคลากรที่มีประสบการณ์การท�างานต่างกันมีการน�าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหาร

จัดการองค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอล�าดวน	จังหวัดสุรินทร์	แตกต่างกัน

4.  ขอบเขตของการวิจัย

4.1	 ขอบเขตด้านประชากร	ได้แก่	บคุลากรองค์การบริหารส่วนต�าบล	ในเขตอ�าเภอล�าดวน	จงัหวดั

สุรินทร์	 5	 ต�าบล	 แต่ละต�าบลประกอบด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการ	พนักงาน	 และพนักงานจ้าง	 จ�านวน 

ทั้งสิ้น	250	คน

4.2	 ขอบเขตด้านเนื้อหา	 ได้แก่	 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วน

ต�าบลในเขตอ�าเภอล�าดวน	จังหวัดสุรินทร์	ซึ่งแบ่งออกเป็น	หกด้าน	คือ	1)	ด้านหลักนิติธรรม	2)	ด้านหลัก

คุณธรรม	3)	ด้านหลักความโปร่งใส	4)	ด้านหลักการมีส่วนร่วม	5)	ด้านหลักความรับผิดชอบ6)	ด้านหลัก

ความคุ้มค่า

4.3	 ขอบเขตด้านพื้นที่	 ได้แก่	 องค์การบริหารส่วนต�าบล	 5	 ต�าบล	 ในเขตอ�าเภอล�าดวน	 จังหวัด

สุรินทร์

5.  ประโยชน์ที่ได้รับ

5.1		ท�าให้ทราบระดับการบริหารจัดการตามหลกัธรรมาภบิาลขององค์การบริหารส่วนต�าบลในเขต

อ�าเภอล�าดวน	จังหวัดสุรินทร์

5.2		ท�าให้ทราบผลเปรียบเทียบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรองค์การ
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วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

บริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอล�าดวน	จังหวัดสุรินทร์ที่มีเพศ	อายุ	และระดับการศึกษาต่างกัน

5.3	ท�าให้ทราบข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการบรหิารจดัการตามหลกัธรรมาภบิาลขององค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอล�าดวน	จังหวัดสุรินทร์

5.4		ท�าให้สามารถน�าข้อเสนอแนะที่ได้รับ	 เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการ

ตามหลักธรรมาภิบาลในองค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอล�าดวน	จังหวัดสุรินทร์

6.  วิธีด�าเนินการวิจัย

6.1		ประชากรที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 บุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบล	 ในเขตอ�าเภอล�าดวน	

จงัหวดัสรุนิทร์	5	ต�าบล	แต่ละต�าบลประกอบด้วยคณะผูบ้รหิารข้าราชการ	พนกังาน	และพนกังานจ้าง	จ�านวน

ทั้งสิ้น	250	คน

6.2		ตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจิยั	ได้แก่	บคุลากรขององค์การบรหิารส่วนต�าบล	ฝ่ายบรหิาร	สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต�าบล	ข้าราชการ	พนักงาน	และลูกจ้างส่วนต�าบล	5	ต�าบลในเขตอ�าเภอล�าดวน	จังหวัด

สุรินทร์	 ผู้วิจัยได้การก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร	 ยามาเน	 (Taro	 Yamane)	 (สุจินต์	

ธรรมชาติ,	2549,	หน้า	48)	ได้จ�านวนกลุ่มตัวอย่าง	154	คน	

6.3	 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ผู ้วิจัยได้ก�าหนดใช้แบบสอบถาม	 เป็นเครื่องมือส�าหรับ 

เก็บรวบรวมข้อมูล	แบ่งออกเป็น	3	ตอนดังนี้

	 ตอนที่	 1	 เป็นแบบสอบถามปลายปิด	 (Closed-end-Questions)	 มีลักษณะเป็นแบบตรวจ

รายการ	(Check	list)	สอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของประชากรกลุ่มตัวอย่างได้แก่	เพศ	อายุ	ระดับ

การศึกษา	และประสบการณ์ในการท�างาน

	 ตอนที	่2	เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	(Rating	Scale)	สอบถามเกีย่วกับการบริหารจดัการ

ตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอล�าดวน	 จังหวัดสุรินทร์ประกอบด้วย	 

ด้านหลกันติิธรรม	ด้านหลกัคณุธรรม	ด้านหลกัความโปร่งใส	ด้านหลกัการมส่ีวนร่วม	ด้านหลกัความรบัผิดชอบ	 

และด้านหลักความคุ้มค่า	มีลักษณะเป็นมาตราส่วน	ประเมินค่า	5	ระดับของไลเคิร์ท	(Likert’s	five	rating	

scale)ได้แก่	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด

	 ตอนที่	3	เป็นค�าถามแบบค�าถามปลายเปิด(Open–ended	question)	สอบถามเกี่ยวกับข้อ

เสนอแนะเกีย่วกบัการบรหิารจัดการตามหลักธรรมาภบิาลขององค์การบรหิารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอล�าดวน	

จังหวัดสุรินทร์	

6.4		สถิติที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 สถิติเชิงพรรณนา	 คือ	 ความถี่	 ร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน	และสถติิเชงิอนมุาน	คอื	การทดสอบค่าท	ี(t-test)	และการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดยีว	

(One-way	ANOVA)

7.  ผลการวิจัย

7.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม	พบว่า	ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่

เป็นเพศชาย	คิดเป็นร้อยละ	61.00	อายุไม่เกิน	29	ปีคิดเป็นร้อยละ	37.00	ส�าเร็จการศึกษาระดับประถม	 
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ถึง	มัธยม	คิดเป็นร้อยละ	66.90	และมีประสบการณ์ในการท�างาน	ไม่เกิน	5	ปี	คิดเป็นร้อยละ	69.50

7.2  ผลการวเิคราะห์การบริหารจัดการตามหลกัธรรมาภบิาลขององค์การบรหิารส่วนต�าบลใน

เขตอ�าเภอล�าดวน จังหวัดสุรินทร์	พบว่า	โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	อยู่ใน

ระดบัปานกลางทัง้หก	ล�าดับจากด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่มากไปหาน้อย	คอื	ด้านหลกัความโปร่งใส,ด้านหลกันิติธรรม,	

ด้านหลกัคณุธรรม,ด้านหลกัการมส่ีวนร่วม,	ด้านหลกัความรบัผดิชอบ	และ	ด้านหลกัความคุม้ค่า	เมือ่พจิารณา

เป็นรายด้านสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้

	 1)		 ด้านหลักนิติธรรม	 พบว่า	 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหาร 

ส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอล�าดวน	จังหวดัสริุนทร์	ด้านหลกันติธิรรม	โดยรวม	อยูใ่นระดบัปานกลาง	เมือ่พจิารณา

เป็นรายข้อพบว่า	 อยู่ในระดับปานกลาง	 ทั้งห้าข้อ	 โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	 คือ	 ข้อ	 2	 ที่ว่า	 “มีการ

ประชาสัมพันธ์กฎหมาย	 ระเบียบข้อบังคับให้เป็นที่รู้จักโดยท่ัวกัน”ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดคือ	 ข้อ	 5	 

ที่ว่า	“มีการรับฟังข้อเสนอแนะเรื่องกฎ	ระเบียบข้อบัญญัติจากประชาชน”

	 2)		 ด้านหลักคุณธรรม	 พบว่า	 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหาร

ส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอล�าดวน	 จังหวัดสุรินทร์	 ด้านหลักคุณธรรม	 โดยรวม	 อยู่ในระดับปานกลาง	 เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า	 อยู่ในระดับปานกลาง	 ท้ังห้าข้อ	 โดยข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด	 คือ	 ข้อ	 2	 ท่ีว่า	 

“มีการจัดท�าจรรยาบรรณส�าหรับข้าราชการ	 และติดตามส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตาม”	 ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย

น้อยที่สุดคือ	ข้อ	3	ที่ว่า	“มีระบบการจัดท�าแผน	และสร้างตัวชี้วัดในการปฏิบัติ”

	 3)		 ด้านหลกัความโปร่งใส	พบว่า	การบรหิารจัดการตามหลกัธรรมาภบิาลขององค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอล�าดวน	จังหวัดสุรินทร์	ด้านหลักความโปร่งใส	โดยรวม	อยู่ในระดับปานกลาง	เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า	 อยู่ในระดับปานกลาง	 ท้ังห้าข้อ	 โดยข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด	 คือ	 ข้อ	 2	 ท่ีว่า	 

“มกีารสร้างจติส�านกึในการปฏบัิตงิานอย่างโปร่งใสสร้างวฒันธรรมใหม่ของการท�างาน”	ส่วนข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่

น้อยที่สุดคือ	ข้อ	5	ที่ว่า	“มีการเสนอรายงานแผนงาน/โครงการ	ผลการด�าเนินงานที่ชัดเจนให้ผู้ปฏิบัติงาน

ทุกระดับในหน่วยงาน	รวมถึงประชาชนรับทราบ”

	 4)		 ด้านหลกัการมส่ีวนร่วม	พบว่า	การบรหิารจดัการตามหลกัธรรมาภบิาลขององค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอล�าดวน	จังหวัดสุรินทร์	ด้านหลักการมีส่วนร่วม	โดยรวม	อยู่ในระดับปานกลาง	เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า	 อยู่ในระดับปานกลาง	 ท้ังห้าข้อ	 โดยข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด	 คือ	 ข้อ	 1	 ท่ีว่า	 

“จัดให้มีการท�าประชาคมเพื่อส�ารวจความต้องการและการมีส่วนร่วมเสนอโครงการพัฒนาชุมชนของ

ประชาชน”	ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ	ข้อ	3	ที่ว่า	“เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาเป็นสมาชิก	หรือ

กรรมการในการด�าเนินโครงการต่างๆ”

	 5)		 ด้านหลักความรับผิดชอบ	พบว่า	 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอล�าดวน	 จังหวัดสุรินทร์	 ด้านหลักความรับผิดชอบ	 โดยรวม	 อยู่ในระดับ 

ปานกลาง	เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า	อยู่ในระดับปานกลาง	ทั้งห้าข้อ	โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	คือ	

ข้อ	1	ที่ว่า	“มีการพัฒนาบุคลากรโดยการอบรมให้ความรู้	ความเข้าใจสร้างจิตส�านึกของการเป็นข้าราชการ

ที่ดีในการปฏิบัติงาน”	ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ	ข้อ	5	ที่ว่า	“มีการสร้างขวัญและก�าลังใจให้ปฏิบัติงาน 

ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี”
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วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

	 6)		 ด้านหลกัความคุม้ค่า	พบว่า	การบรหิารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาลขององค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอล�าดวน	 จังหวัดสุรินทร์	 ด้านหลักความคุ้มค่า	 โดยรวม	 อยู่ในระดับปานกลาง	 เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า	 อยู่ในระดับปานกลาง	 ท้ังห้าข้อ	 โดยข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด	 คือ	 ข้อ	 5	 ท่ีว่า	 

“มกีารใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกดิประโยชน์สงูสดุ”	ส่วนข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุคอื	ข้อ3	ทีว่่า	“มกีารส่งเสรมิ

นโยบายการถ่ายโอนและใช้ประโยชน์ก�าลังคนเพื่อลดงบประมาณด้านบุคคล”

7.3		ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย	 โดยผู้วิจัยตั้งสมมติฐานการวิจัยว่า	 บุคลากรที่มีเพศ	 อายุ	

ระดับการศกึษา	และประสบการณ์ในการท�างานต่างกนั	มกีารน�าหลกัธรรมาภบิาลมาใช้ในการบรหิารจดัการ

องค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอล�าดวน	จังหวัดสุรินทร์	แตกต่างกัน	ผลการวิจัย	พบว่า	บุคลากรที่มี

เพศ	 อายุ	 ระดับการศึกษา	 และประสบการณ์ในการท�างานต่างกัน	 มีการน�าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการ

บริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอล�าดวน	จังหวัดสุรินทร์	มีการน�าหลักธรรมาภิบามาใช้	

โดยรวม	ไม่แตกต่างกัน

8.  อภิปรายผลการวิจัย

จากการสรุปผลการวิจัย	พบประเด็นส�าคัญสามารถน�ามาอภิปรายผลได้ดังนี้

8.1 ผลการวิเคราะห์ การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต�าบล 

ในเขตอ�าเภอล�าดวน จังหวัดสุรินทร์

	 พบว่าการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอ

ล�าดวน	จงัหวดัสรุนิทร์	โดยรวมอยูใ่นระดับปานกลาง	ผลการวจัิยปรากฏเช่นนีอ้ภิปรายได้ว่า	องค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอล�าดวน	จงัหวดัสรุนิทร์	มนีโยบายมุง่เน้นให้บุคลากร	ของทุกหน่วยงานบริหารจดัการ

ด้านการปกครอง	และบรกิารสาธารณะตามหลกัธรรมาภบิาล	ค่อนข้างชัดเจน	ซึง่สอดคล้องกับการสมัภาษณ์

กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่	ที่ว่า	การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต�าบลในเขต

อ�าเภอล�าดวน	จังหวัดสุรินทร์	โดยรวมเป็นไปตามพื้นที่เขตการปกครอง	การวางแผน	สภาพแวดล้อม	และ

งบประมาณในการบริหาร	ซึ่งสอดคล้องกับ	งานวิจัยของ	ธรรมรัตน์	ธรรมยาฤทธิ์	 ได้ศึกษาการด�าเนินงาน

ตามหลกัธรรมาภบิาลของเทศบาลเมืองหนองคาย	จงัหวดัหนองคาย	ตามหลกัความคดิเหน็ของคณะกรรมการ

ชมุชน	ผลการวจิยัพบว่า	ระดับความคดิเหน็ของคณะกรรมการชมุชนทีมี่ต่อการด�าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาล 

ของเทศบาลเมืองหนองคาย	 จังหวัดหนองคาย	 โดยรวมพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง	 เมื่อพิจารณาเป็น 

รายด้าน	พบว่า	อยู่ในระดับปานกลาง	6	ด้าน	นอกจากนี้	ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ	ฉลองนพ	อัมพรัตน์ 

ได้ศึกษาการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลต�าบลในอ�าเภอกมลาไสย	 จังหวัดกาฬสินธุ์	 เมื่อ

พิจารณารายด้านพบว่ามีระดับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล	อยู่ในระดับปานกลาง	 4	 ด้าน	 ได้แก	่

ด้านหลักความโปร่งใส	 ด้านหลักการมีส่วนร่วม	 ด้านหลักความรับผิดชอบ	 และด้านหลักความคุ้มค่า	 

ตามล�าดบั	และยงัสอดคล้องกับงานวิจัยของ	ช่อทิพย์	เกษรทอง	ได้วจิยัเร่ือง	“แนวทางการพฒันาการปฏิบตังิาน 

ตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอขาณุวรลักษบุรี	 จังหวัดก�าแพงเพชร” 

ผลการวิจัยพบว่า	 สภาพการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลององค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอ

ขาณุวรลักษบุรี	จังหวัดก�าแพงเพชร	อยู่ในระดับปานกลาง
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8.2 ผลการเปรียบเทียบเพื่อเปรียบเทียบการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต�าบลใน

เขตอ�าเภอล�าดวน จังหวัดสุรินทร์ ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการท�างานต่างกัน 

ซึ่งผลการวิจัยพบประเด็นที่น่าสนใจที่ควรน�ามาอภิปรายผล	ดังนี้

	 1)		 เพศ	พบว่า	บุคลากรที่มีเพศต่างกันมีการน�าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการ

องค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอล�าดวน	 จังหวัดสุรินทร์โดยรวมและรายด้านทุกด้าน	 ไม่แตกต่างกัน	

ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้	 (Null	 Hypothesis)	 ผลปรากฏเช่นนี้อภิปรายได้ว่า	 เพศของบุคลกรไม ่

ส่งผลต่อการบรหิารจัดการตามหลกัธรรมาภบิาลขององค์การบรหิารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอล�าดวน	จงัหวัด

สุรินทร์	 ทั้งน้ีเป็นเพราะว่าองค์การบริหารส่วนต�าบลมีการบริหารงานด้านบุคคลด้วยความเสมอภาค	

มาตรฐานเดียวกัน	 ให้ความเท่าเทียมกันกับทุกรายบุคคล	 และทุกภาคส่วน	 ยึดความถูกต้องตามระเบียบ 

ขั้นตอนการปฏิบัติ	 จึงท�าให้บุคลากรแม้ว่าจะมีเพศต่างกัน	 มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	 

ไม่แตกต่าง	

	 2)		 อายุ	พบว่า	บุคลากรที่มีอายุต่างกันมีการน�าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการ

องค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอล�าดวน	 จังหวัดสุรินทร์โดยรวมและรายด้านทุกด้าน	 ไม่แตกต่างกัน	

ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้	 (Null	 Hypothesis)	 ผลปรากฏเช่นนี้อภิปรายได้ว่า	 ระดับการศึกษา 

ของบุคลากร	ไม่ส่งผลต่อการบรหิารจัดการตามหลกัธรรมาภบิาลขององค์การบรหิารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอ

ล�าดวน	 จังหวัดสุรินทร์	 ทั้งนี้เป็นเพราะว่าองค์การบริหารส่วนต�าบลมีการบริหารงานด้านบุคคลด้วยความ

เสมอภาค	มาตรฐานเดียวกัน	ให้ความเท่าเทียมกันกับทุกรายบุคคล	และทุกภาคส่วน	ยึดความถูกต้องตาม

ระเบยีบขัน้ตอนการปฏบัิต	ิจงึท�าให้บคุลากรแม้ว่าจะมอีายตุ่างกัน	กมี็การบรหิารจดัการตามหลกัธรรมาภบิาล 

ไม่แตกต่างกัน	

	 3)		 ระดับการศึกษา	พบว่า	บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีการน�าหลักธรรมาภิบาลมา

ใช้ในการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอล�าดวน	 จังหวัดสุรินทร์โดยรวมและรายด้าน

ทุกด้าน	ไม่แตกต่างกัน	ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้	(Null	Hypothesis)	ผลปรากฏเช่นนี้อภิปรายได้

ว่า	ระดับการศึกษาของบุคลกรไม่ส่งผลต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วน

ต�าบลในเขตอ�าเภอล�าดวน	จงัหวัดสรุนิทร์	ทัง้นีเ้ป็นเพราะว่าองค์การบรหิารส่วนต�าบลมกีารบรหิารงานด้าน

บุคคลด้วยความเสมอภาค	 มาตรฐานเดียวกัน	 ให้ความเท่าเทียมกันกับทุกรายบุคคล	 และทุกภาคส่วน	 

ยึดความถูกต้องตามระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติ	จึงท�าให้บุคลากรแม้ว่าจะมีระดับการศึกษาต่างกัน	ก็มีการ

บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	ไม่แตกต่างกัน	

	 4)		 ประสบการณ์ในการท�างาน	พบว่า	บคุลากรทีม่ปีระสบการณ์ในการท�างานต่างกนัมกีารน�า

หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอล�าดวน	 จังหวัดสุรินทร์

โดยรวมและรายด้านทกุด้าน	ไม่แตกต่างกนั	ไม่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้	(Null	Hypothesis)	ผลปรากฏ

เช่นนี้อภิปรายได้ว่า	 ระดับการศึกษาของบุคลกรไม่ส่งผลต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอล�าดวน	จังหวัดสุรินทร์	ทั้งนี้เป็นเพราะว่าองค์การบริหารส่วนต�าบล

มีการบริหารงานด้านบุคคลด้วยความเสมอภาค	 มาตรฐานเดียวกัน	 ให้ความเท่าเทียมกันกับทุกรายบุคคล	

และทุกภาคส่วน	ยึดความถูกต้องตามระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติ	จึงท�าให้บุคลากรแม้ว่าจะมีประสบการณ์
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วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

ในการท�างานต่างกัน	ก็มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	ไม่แตกต่างกัน	

	 จากผลการวิเคราะห์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต�าบล 

ในเขตอ�าเภอล�าดวน	จงัหวดัสรุนิทร์	ทีก่ล่าวมาข้างต้น	ไม่สอดคล้องกบัการสัมภาษณ์กลุม่เป้าหมายส่วนใหญ่	

ที่ว่า	 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอล�าดวน	 จังหวัด

สุรินทร์	เป็นไปตามพื้นที่เขตการปกครอง	การวางแผน	สภาพแวดล้อม	และงบประมาณในการบริหาร

8.3  การสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายเป็นรายด้าน เกี่ยวกับ การบริหารจัดการขององค์การบริหาร

ส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอล�าดวน จังหวัดสุรินทร์ สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้

	 ด้านหลักนิติธรรม	ผลการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่	พบว่า	องค์การบริหารส่วนต�าบล	

ควรจัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง	 และผู้บริหารต้องเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อยู่ใต้

บงัคบับญัชา	รวมถงึอบรมบคุลากรให้มคีวามรู	้เท่าทนัสถานการณ์และความต้องการของประชาชน	ควรเปิด

โอกาสให้บคุลากรได้รบัการฝึกอบรมความรูค้วามเข้าใจในการปฏบิตัติาม	กฎ	ระเบียบ	ข้อบงัคบัต่างๆ	อย่าง

ถ่องแท้โดยเป็นธรรมเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการทุจริต	และเอารัดเอาเปรียบประชาชน

	 ด้านหลกัคณุธรรม	ผลการสมัภาษณ์กลุม่เป้าหมายส่วนใหญ่	พบว่า	องค์การบรหิารส่วนต�าบล	

ควรจัดให้มีตัวบ่งชี้	และหลักเกณฑ์บังคับที่แน่นอนในเรื่องของศีลธรรม	จริยธรรม	ปฏิบัติตนเป็นผู้ให้บริการ

ที่ดีต่อประชาชน	ปฏิบัติต่อบุคคล	ควรเน้นเรื่องจรรยาบรรณประจ�าหน่วยงาน	

	 ด้านหลกัความโปร่งใส	ผลการสมัภาษณ์กลุม่เป้าหมายส่วนใหญ่	พบว่า	ในเขตองค์การบรหิาร

ส่วนต�าบล	 ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ	 ยังด้อยมาตรฐาน	 เนื่องจากงบประมาณ	 ไม่ได้ถูกน�ามาใช้เท่าท่ีควร	 

ดังนั้นควรมีการตรวจสอบการทุจริตคอรัปชั่น	 และการเบิกจ่ายมาด�าเนินโครงการในแต่ละโครงการควรยึด

หลักความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน	 สามารถตรวจสอบได้จริง	 เปิดเผยข้อมูลตามความเป็นจริงปฏิบัติงาน

ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	และพิจารณา	ตรวจสอบข้อปกพร่อง	พร้อมแก้ไขโดยเร่งด่วน	

	 ด้านหลักการมีส่วนร่วม	 ผลการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่	 พบว่า	 ประชาชนในเขต

องค์การบริหารส่วนต�าบล	 ไม่ได้รับโอกาสการมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นเท่าที่ควร	 องค์การบริหาร

ส่วนต�าบลต้องเปิดกว้างทางความคิดให้ประชาชนได้เสนอความคิดเห็นในการบริหาร	 ปกครองท้องถ่ินของ

ตน	 ควรส่งเสริมการท�าประชาชมเพื่อให้ประชาชนในเขตบริการได้ร่วมเสนอความคิดการบริหารงานด้าน

บริการสาธารณะ	และตอบสนองได้ตรงความต้องการของประชาชน	ชี้แจงท�าความเข้าใจให้ประชาชนเห็น

ความส�าคญั	และประโยชน์ท่ีจะได้รบั	ค�านงึถงึความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่เป็นหลกั	และน�าปัญหา

เร่งด่วน	รบีเร่งแก้ไข	เนือ่งจากเป็นปัญหา	และภาระรบัผดิชอบขององค์การบรหิารส่วนต�าบลทีต้่องปรบัปรงุ

แก้ไขโดยตรง

	 ด้านหลักความรับผิดชอบ	 ผลการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่	 พบว่า	 องค์การบริหาร 

ส่วนต�าบล	มีระเบียบ	ข้อบังคับ	และภาระหน้าที่	 ยังไม่ชัดเจน	ส่งผลให้เกิดความเข้าใจผิด	ทั้งต่อบุคลากร	

และประชาชนทั่วไปควรปรับปรุง	 แก้ไข	 ระเบียบ	 ข้อปฏิบัติ	 และหน้าที่ความรับผิดชอบในองค์กร	

ประชาสัมพันธ์ให้เกิดความเข้าใจท่ีตรงกัน	 ส่งเสริมจิตส�านึกต่อจรรยาบรรณในหน้าท่ีของตนเอง	 ให้ทันต่อ

สถานการณ์ปัจจุบัน	เพื่อป้องกันปัญหาความเสียหายต่อองค์กร	และกระทบต่อประชาชนผู้รับบริการ

	 ด้านหลักความคุ้มค่า	 ผลการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่	 พบว่า	 องค์การบริหารส่วน
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ต�าบล	 ยังไม่สามารถบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลได้ดีเท่าที่ควร	 จึงควรเน้นให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่

เพือ่ให้เกดิประโยชน์สูงสุดท้ังต่อองค์การ	และประชาชนโดยทัว่ไป	ด้านการบรหิารงบประมาณในการด�าเนนิการ 

โครงการ	 ในแต่ละโครงการ	 ได้ผลน้อยกว่าที่ควรจะเป็น	 ต้องปรับปรุงการด�าเนินการต่างๆ	 ให้เป็นไปเพื่อ 

เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่าย	จึงจะเกิดประโยชน์สูงสุด	และลดปัญหาการใช้ทรัพยากรสิ้นเปลืองไปได้	

	 สรุปผลการวิจัย	 “การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต�าบลใน

เขตอ�าเภอล�าดวน	 จังหวัดสุรินทร์”	 ในเชิงคุณภาพจึงไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยเชิงปริมาณ	 ท่ีเป็นเช่นนี้	

อภิปรายได้ว่า	 การสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยตรง	 เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ

บรหิารจดัการขององค์การบรหิารส่วนต�าบล	ในเขตปกครองของตน	จงึไม่ตรงกบัผลการวเิคราะห์ข้อมูลโดย

การสอบถามจากบคุลากรขององค์การบรหิารส่วนต�าบลซึง่เป็นเจ้าหน้าที	่พนกังานทีป่ฏบิตังิานอยูใ่นหน่วยงาน 

นั้น	 ๆ	 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอล�าดวน	 จังหวัด

สุรินทร์	จึงเป็นไปตามพื้นที่เขตการปกครอง	การวางแผน	สภาพแวดล้อม	และงบประมาณในการบริหาร

9.  ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะและข้อค้นพบ	(Fact	Findings)	จากการวิจัยและการอภิปรายผลแล้วสามารถสรุปผล 

โดยแบ่งเป็น	2	ระดับ	ดังนี้

9.1 ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการบรหิารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบรหิารส่วนต�าบล

ในเขตอ�าเภอล�าดวน จังหวัดสุรินทร์	 ซึ่งผลการวิจัยพบว่า	 บุคลากรเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารตาม 

หลักธรรมาภิบาลในเขตอ�าเภอล�าดวน	จังหวัดสุรินทร์	ได้แก่	องค์การบริหารส่วนต�าบลควรมีการส่งเสริมให้

บคุลากรองค์การบรหิารส่วนต�าบล	มคีวามรู	้ความเข้าใจและตระหนกัถงึความส�าคญัของการน�าหลกัธรรมาภบิาล 

มาใช้ในการบรหิารจดัการขององค์การบรหิารส่วนต�าบลและมกีารอบรมเรือ่งการน�าหลกัธรรมาภิบาลมาใช้	

โดยเฉพาะผู้น�า	 และผู ้ปฏิบัติงานอยู ่เสมอเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการน�าหลักธรรมาภิบาลมาใช้	 

รวมท้ังอบรมให้หน่วยงานอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องด้วย	 โดยควรค�านึงถึงด้านความรับผิดชอบและด้านความคุ้มค่า

เป็นอันดับแรก	จ�าแนกข้อที่มีความถี่มาก	และข้อที่มีความถี่น้อย	ในแต่ละด้านดังนี้

	 1)		 ด้านหลกันติิธรรม	พบว่า	การบรหิารจดัการตามหลกัธรรมาภบิาลขององค์การบรหิารส่วน

ต�าบลในเขตอ�าเภอล�าดวน	จงัหวดัสรุนิทร์	โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง	ดงันัน้องค์การบรหิารส่วนต�าบลใน

เขตอ�าเภอล�าดวน	ควรส่งเสริมให้มีการรักษามาตรฐานการด�าเนินการ	และพัฒนาให้ดียิ่งๆขึ้นไป

	 	 	 ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ คอื	ข้อ	2	ทีว่่า	“มกีารประชาสมัพนัธ์กฎหมาย	ระเบยีบข้อบงัคบั

ให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วกัน”	 ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอล�าดวน	 ควรรักษามาตรฐานในการ

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกฎ	ระเบียบข้อบังคับ	ข้อบัญญัติต่างๆ	ที่น�าออกมาใช้ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ	

รวมถึงด�าเนินการให้เป็นไปโดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก

	 	 	 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ	 ข้อ	 5	 ที่ว่า	 “การรับฟังข้อเสนอแนะเรื่องกฎ	 ระเบียบ 

ข้อบญัญัตจิากประชาชน”	ดงันัน้องค์การบรหิารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอล�าดวน	ควรเร่งหามาตรการในการ

ลงพ้ืนที่เพ่ือรับฟังข้อเสนอจากประชาชนที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับกฏ	 ระเบียบข้อบังคับ	 ข้อบัญญัติต่างๆ	

ให้การด�าเนินการตามหลักนิติธรรมเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง
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วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

	 2)		 ด้านหลักคุณธรรม	 พบว่า	 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหาร

ส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอล�าดวน	 จังหวัดสุรินทร์	 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง	 ดังนั้นองค์การบริหารส่วน

ต�าบลในเขตอ�าเภอล�าดวนควรส่งเสริมให้มีการรักษามาตรฐานการด�าเนินการ	และพัฒนาให้ดียิ่งๆขึ้นไป

	 	 	 ข้อท่ีมค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ คอื	ข้อ	2	ทีว่่า	“มกีารจดัท�าจรรยาบรรณส�าหรบัข้าราชการ	และ

ตดิตามส่งเสรมิให้มกีารปฏบิติัตาม”	ดังน้ันองค์การบรหิารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอล�าดวน	ควรรกัษามาตรฐาน

ในบริหารด้านงานระเบียบบุคคล	รวมทั้งส่งเสริม	สนับสนุน	บุคลากรดีเด่นให้เป็นตัวอย่างที่ดีของหน่วยงาน

	 	 	 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ	ข้อ	5	ที่ว่า	“มีระบบการจัดท�าแผน	และสร้างตัวชี้วัดในการ

ปฏิบัติ”	ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอล�าดวน	ควรเร่งท�าแผนส่งเสริมคุณธรรมให้เกิดขึ้นใน

องค์กร	พัฒนาให้เป็นองค์กรตัวอย่างในการปฏิบัติงานด้านบริการประชาชนด้วยความมีคุณธรรมอันดี

	 3)		 ด้านหลกัความโปร่งใส	พบว่า	การบรหิารจัดการตามหลกัธรรมาภบิาลขององค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอล�าดวน	 จังหวัดสุรินทร์	 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง	 ดังนั้นองค์การบริหารส่วน

ต�าบลในเขตอ�าเภอล�าดวน	ควรส่งเสริมให้มีการรักษามาตรฐานการด�าเนินการ	และพัฒนาให้ดียิ่งๆขึ้นไป

	 	 	 ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ คือ	ข้อ	2	ทีว่่า	“มกีารสร้างจิตส�านึกในการปฏบิตังิานอย่างโปร่งใส

สร้างวัฒนธรรมใหม่ของการท�างาน”	 ดังน้ันองค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอล�าดวน	 ควรรักษา

มาตรฐานในการปฏิบัติงานโดยค�านึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติ	 และให้มีการตรวจสอบความ 

ถูกต้องได้

	 	 	 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ	ข้อ	5	ที่ว่า	“การเสนอรายงานแผนงาน/โครงการ	ผลการ

ด�าเนินงานที่ชัดเจนให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับในหน่วยงาน	รวมถึงประชาชนรับทราบ”	ดังนั้นองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอล�าดวน	ควรเร่งสร้างระบบตรวจสอบ	ตวัชีว้ดั	และประเมนิผล	ให้ออกมาเป็นรปูธรรม	

เที่ยงตรงและแน่นอนสามารถตรวจสอบได้

	 4)		 ด้านหลกัการมส่ีวนร่วม	พบว่า	การบรหิารจดัการตามหลกัธรรมาภบิาลขององค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอล�าดวน	 จังหวัดสุรินทร์	 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง	 ดังนั้นองค์การบริหารส่วน

ต�าบลในเขตอ�าเภอล�าดวนควรส่งเสริมให้มีการรักษามาตรฐานการด�าเนินการ	และพัฒนาให้ดียิ่งๆขึ้นไป

	 	 	 ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ คือ	ข้อ	1	ทีว่่า	“จดัให้มกีารท�าประชาคมเพือ่ส�ารวจความต้องการ

และการมส่ีวนร่วมเสนอโครงการพฒันาชมุชนของประชาชน”	ดงันัน้องค์การบรหิารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอ

ล�าดวน	 ควรรักษามาตรฐานในการปฏิบัติงาน	 และส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด�าเนิน

โครงการของท้องถิ่น

	 	 	 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ	ข้อ	3	ที่ว่า	“เปิดโอกาสให้ข้าราชการในหน่วยงานมีส่วนร่วม

ในการแสดงข้อคิดเห็นประกอบการพิจารณาในการบริหารงาน”	 ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต�าบลในเขต

อ�าเภอล�าดวน	 ควรเร่งสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงาน	 เพ่ือเปิดโอกาสให้ส่วนงานต่างๆได้เสนอ

แนวทางการบริหารจัดการในองค์การให้มีประสิทธิ์ภาพ	ตอบสนองงานบริการประชาชนให้ได้เต็มที่

	 5)		 ด้านหลักความรับผิดชอบ	พบว่า	 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอล�าดวน	จังหวัดสุรินทร์	โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง	ดังนั้นองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอล�าดวนควรส่งเสริมให้มีการรักษามาตรฐานการด�าเนินการ	และพัฒนาให้ดียิ่งๆขึ้นไป
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	 	 	 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ	ข้อ	1	ที่ว่า	 “มีการพัฒนาบุคลากรโดยการอบรมให้ความรู้	

ความเข้าใจสร้างจิตส�านึกของการเป็นข้าราชการที่ดีในการปฏิบัติงาน”	ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต�าบลใน

เขตอ�าเภอล�าดวน	ควรรกัษามาตรฐานในการปฏบิตังิาน	และจดัการอบรมพฒันาบคุลากร	เพิม่ความรูค้วาม

เข้าใจ	เพื่อปฏิบัติงานเป็นผู้ให้บริการที่ดีแก่ประชาชน

	 	 	 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ	ข้อ	3	ที่ว่า	“มีการสร้างขวัญและก�าลังใจให้ปฏิบัติงานตาม

หลักการบริหารจัดการที่ดี”	 ดังน้ันองค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอล�าดวน	ควรเร่งอบรมให้ความรู	้

เข้าใจ	 แก่บุคลากรหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างถูกต้อง	 ตรงตามหลักการบริหารจัดการของ

องค์กร

	 6)		 ด้านหลกัความคุม้ค่า	พบว่า	การบรหิารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาลขององค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอล�าดวน	 จังหวัดสุรินทร์	 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง	 ดังนั้นองค์การบริหารส่วน

ต�าบลในเขตอ�าเภอล�าดวน	ควรส่งเสริมให้มีการรักษามาตรฐานการด�าเนินการ	และพัฒนาให้ดียิ่งๆขึ้นไป

	 	 	 ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ คือ	ข้อ	5	ท่ีว่า	“มกีารใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกดิประโยชน์สงูสดุ”	

ดังน้ันองค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอล�าดวน	 ควรรักษามาตรฐานในการปฏิบัติงาน	 โดยค�านึงถึง

คุณค่า	และปริมาณของทรัพยากรในท้องถิ่นที่น�ามาใช้ในการด�าเนินงาน

	 	 	 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ	 ข้อ	 3	 ท่ีว่า	 “มีการส่งเสริมนโยบายการถ่ายโอนและใช้

ประโยชน์ก�าลังคนเพือ่ลดงบประมาณด้านบคุคล”	ดงันัน้องค์การบรหิารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอล�าดวน	ควร

เร่งสร้างข้อตกลงระหว่างหน่วยงาน	 และภายในองค์การ	 ให้มีความเข้าใจในแนวทางเดียวกัน	 ในการใช้

ทรัพยากรบุคคลในสายงาน	และทรัพยากรแวดล้อมในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ได้สูงสุด

9.2  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

	 จากผลการวิจัย	เรื่อง	การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต�าบล

ในเขตอ�าเภอล�าดวน	จังหวัดสุรินทร์	มีประเด็นส�าคัญที่ควรวิจัยต่อไปคือ

	 1)		 ผลการวิจยัพบว่า	การบรหิารจดัการตามหลกัธรรมาภบิาลขององค์การบรหิารส่วนต�าบล

ในเขตอ�าเภอล�าดวน	จงัหวดัสรุนิทร์	ด้านหลกัความรบัผดิชอบ	และหลกัความคุม้ค่า	มค่ีาเฉลีย่น้อยกว่าด้าน

อื่นๆ	ดังนั้น	จึงควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพ	(Qualitative	Research)	เพื่อศึกษาสภาพ	ปัญหา	สาเหตุ	และ

แนวทางแก้ไขปัญหาด้านหลกัความรบัผดิชอบ	และหลกัความคุม้ค่าและน�าผลการวิจยัเป็นข้อมลูสารสนเทศ

ในการพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอล�าดวน	

จังหวัดสุรินทร์ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น

	 2)		 ควรมีการวิจัย	 และพัฒนาตัวชี้วัดธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต�าบลอยู่ตลอด

เวลา	โดยค�านงึถงึความเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา	เพือ่ใช้เป็นกรอบในการพฒันาธรรมาภบิาลขององค์การ

บริหารส่วนต�าบล	เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต�าบลเป็นองค์กรของประชาชน	และสามารถแก้ไขปัญหาของ

ประชาชนได้อย่างแท้จริง

	 3)		 ควรมกีารวจัิยแบบใช้วธิกีารระดมความคดิหาทางออกในการแก้ไขปัญหาและอปุสรรคใน

การน�าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันระหว่างผู้บริหารส่วนท้องถิ่นต่างๆ
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11. ค�าขอบคุณ

วทิยานิพนธ์เรือ่ง	“การบรหิารจดัการตามธรรมาภบิาลขององค์การบรหิารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอ

ล�าดวน	 จังหวัดสุรินทร์”	 ฉบับนี้	 ส�าเร็จลงได้ด้วยดีเพราะความอนุเคราะห์จากทางมหาวิทยาลัยมหามกุฏ 

ราชวิทยาลัย	วิทยาเขตร้อยเอ็ด	มหาวิทยาลัยอันทรงเกียรติที่ผู้วิจัยได้รับการศึกษา

ขอขอบพระคุณคณาจารย์	ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ตลอดจนให้ค�าแนะน�าเป็นอย่างด ี

มาโดยตลอด

ขอขอบคุณ	 ดร.	 สุวัฒน์	 จิตต์จันทร์	 ที่ได้กรุณารับเป็นท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์	 และขอขอบคุณ	 

รองศาสตราจารย์อุดม	พิริยสิงห์	ที่ได้กรุณารับเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม	ตลอดจนให้ความรู้ค�าแนะน�า	 

ค�าปรึกษา	และตรวจแก้ไข	อันเป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัย	จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้	ณ	โอกาสนี้

ขอขอบพระคุณ	คณบดบีัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	ที่เมตตาเป็นประธาน

กรรมการสอบ	ตรวจสอบแก้ไข	รปูแบบ	ขอขอบพระคุณ	ทีก่รุณาเป็นกรรมการสอบ	ตรวจสอบแก้ไขรปูแบบ	

และให้ข้อเสนอแนะอย่างเป็นระบบ	จนท�าให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้ส�าเร็จสมบูรณ์

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่	 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 วิทยาเขตร้อยเอ็ด	ทุกท่านที่ได้อ�านวย

ความสะดวกในเรื่องต่าง	ๆ	จนท�าให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้ส�าเร็จสมบูรณ์

ขอขอบคณุท่านปลดัเทศบาลต�าบลล�าดวน,	ปลัดองค์การบรหิารส่วนต�าบลล�าดวน	และผู้อ�านวยการ 

ศักดิ์สถิตย์	 กมลบูรณ์	 โรงเรียนวัดทักษิณวารี	 ที่ให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัย	 

ทุกท่านได้ให้ค�าแนะน�า	แนวทางแก้ไข	และปรับปรุง	จนได้แบบสอบถามที่มีประสิทธิภาพ

ขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนต�าบล	 และบุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบลในเขต

อ�าเภอล�าดวน	 จังหวัดสุรินทร์ทุกท่าน	ที่กรุณาให้ความช่วยเหลือในด้านการให้ข้อมูลและการเก็บข้อมูลใน

การค้นคว้าวิจัย	จนท�าให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส�าเร็จลงได้อย่างสมบูรณ์

ขอขอบคุณก�านันในเขตอ�าเภอล�าดวนทั้งห้าท่าน	ที่กรุณาให้สัมภาษณ์	และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ 

การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอล�าดวน	 จังหวัดสุรินทร์	

ให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ในท้ายทีส่ดุนี	้คณุค่าและประโยชน์อนัพงึมจีากวทิยานพินธ์ฉบับนี	้ผูว้จิยัขอมอบเป็นกตญัญตุาบูชา

แด่บิดา	มารดา	ครู	อาจารย์	และผู้มีอุปการคุณทุกท่าน
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สภาพการจัดการเรียนการสอนของครูสอนบาลี  

ในส�านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี จังหวัดร้อยเอ็ด 

STATES OF PROVIDING PALI TEACHER INSTRUCTION  

IN PHRAPALIYATTIDHAM INSTITUTES PALI DIVISION IN ROI ET PROVINCE

พระครูปริยัติธรรมากร	ฐานวโร	(ทิพมาลา)1

PHRAKHRUPARIYATTIDNAMMAGON	DHANAVARO	(TIPMALA)

ท�าวิจัยเมื่อ	พ.ศ.	2558

บทคัดย่อ

การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์ของการวจิยั	1)	เพือ่ศกึษาสภาพการจดัการเรยีนการสอนของครสูอน

บาลใีนส�านักเรยีนพระปรยิตัธิรรมแผนกบาลจัีงหวดัร้อยเอด็	2)	เพือ่เปรยีบเทยีบสภาพการจัดการเรยีนการ

สอนของครูสอนบาลีในส�านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีจังหวัดร้อยเอ็ด	 ที่มี	 อายุ	 วิทยฐานะทางโลก

และทางธรรม	ประสบการณ์ในการสอน	ระดับชัน้ทีส่อน	3)	เพือ่ศกึษาข้อเสนอแนะต่อสภาพการจดัการเรยีน

การสอนของครูสอนบาลี	ในส�านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีจังหวัดร้อยเอ็ด	กลุ่มเป้าหมาย	ได้แก่	ครู

ผู้สอนบาลีในส�านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีจังหวัดร้อยเอ็ด	จ�านวน	จ�านวน	121	รูป	/	คน	ได้มาจาก

การเลือกแบบเจาะจง	 (Purposive	 Sampling)	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามประมาณค่า	

(Rating	Scale)	น�าเครื่องมือที่ได้ตรวจสอบแล้วไปทดลองใช้	 (Try	Out)	 ได้ค่าสัมประสิทธิ์ของความเที่ยง

รายข้อ	และสัมประสทิธิข์องความเทีย่งทัง้ฉบบัเท่ากบั	0.85	สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมลูสถติิเชงิพรรณนา	

ได้แก่	ค่าร้อยละ	 (Percentage)	ค่าเฉลี่ย	 (Mean)	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(Standard	Deviation)	และ

สถิติเชิงอนุมานเปรียบเทียบโดยการทดสอบค่าที	(t	-	test)	แบบ	Independent	Samples	

ผลการวิจัยพบว่า

1.		 ระดับสภาพการจัดการเรียนการสอนของครูบาลีในส�านักพระปริยัติธรรมแผนกบาลี	 จังหวัด

ร้อยเอ็ด	5	ด้าน	ได้แก่	ด้านหลักสูตร	ด้านผู้สอน	ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน	ด้านปัจจัยที่สนับสนุนต่อ

การเรียนการสอน	ด้านการประเมินผล	ทั้งโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก

2.		 ผลการเปรียบเทียบสภาพการจัดการเรียนการสอนของครูบาลีท่ีมี	 อายุ	 วิทยฐานะทางโลก	

วทิยฐานะทางธรรมประสบการณ์ในการสอนต่างกนัมสีภาพการจดัการเรยีนการสอนในส�านกัพระปรยิตัธิรรม

แผนกบาลี	จังหวัดร้อยเอ็ด	ทั้งโดยรวมและรายด้าน	แตกต่างกัน	อย่างมีนัยส�าคัญสถิติที่ระดับ	.05	ครูสอน

บาลีทีม่อีายตุ่างกนัมสีภาพการจดัการเรยีนการสอนในส�านกัพระปรยิตัธิรรมแผนกบาล	ีแตกต่างกนั	อย่างมี

นัยส�าคญัทางสถติิทีร่ะดับ	.05	วทิยฐานะทางโลกต่างกนัมสีภาพการจดัการเรยีนการสอนในส�านกัพระปรยิตัิ

ธรรมแผนกบาลี	แตกต่างกัน	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	วิทยฐานะทางธรรมต่างกันมีสภาพการ

1 นักศึกษาปริญญาโท	 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา,	 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 วิทยาเขต

ร้อยเอ็ด.
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จัดการเรียนการสอนในส�านักพระปริยัติธรรมแผนกบาลี	แตกต่างกัน	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	

ประสบการณ์ในการสอนต่างกันมีสภาพการจัดการเรียนการสอนในส�านักพระปริยัติธรรมแผนกบาล ี

แตกต่างกันอย่างมนียัส�าคัญทางสถติิทีร่ะดับ.05	และระดบัช้ันท่ีสอนต่างกันมสีภาพการจดัการเรยีนการสอน

ในส�านักพระปริยัติธรรมแผนกบาลีจังหวัดร้อยเอ็ด	ทั้งโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน	

3.		 ข้อเสนอแนะของสภาพการจัดการเรียนการสอนของครูบาลีในส�านักเรียนพระปริยัติธรรม

แผนกบาลีจงัหวัดร้อยเอด็	คอื	ภายในหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบัการศาสนาควรปรบัปรงุหลกัสตูรเนือ้หาแผนก

บาลีโดยเฉพาะภาษาที่ใช้เรียนใช้สอนให้เป็นภาษาท่ีเข้าใจง่ายต่อการเรียนการสอนมีความทัน	 สมัยต่อ

เหตุการณ์โลกในปัจจุบันและพัฒนาครูหรือบุคลากรสายการเรียนการสอนบาลีให้เป็นมาตร	 ฐานมีคุณภาพ

ทุกแผนกการเรียนการสอนสอน	 โดยการส่งเสริมให้ศึกษาต่อวิชาชีพความเป็นครูและเทคนิควิธีสอนและ

สนับสนุนงบประมาณอย่างเพียงพอ	และศึกษาความคิดเห็นจากกลุ่มพระภิกษุ	สามเณร	ประชาชน	บุคคล

ทั่วไปในการด�าเนินงาน	หรือการบริหารจัดการการศึกษาของส�านักพระปริยัติธรรมในจังหวัดร้อยเอ็ด

ABSTRACT

The	research	serves	the	purposes	to:	1)	study	states	of	providing	Pali	teachers’	

instruction	in	Roi	Et	based-	Phrapariyattidham	Institutes	of	Pali	Division,	2)	compare	thoseof	

providing	their	instruction	to	variables	of	their	ages,	formal	education	qualifications	and	

religious	education	levels,	instructional	experiences	and	the	assigned	levels	of	instruction,	

and	 3)	 to	 examine	 suggestions	 for	 coming	 up	with	 providing	 their	 instructionin	 their	 

Institutes.	The	target	group	with	the	purposive	sampling	comprises	121	Paliteachers,	being	

Buddhist	monks	and	Buddhist	laymen.	The	research	instrument	is	ratingscale	questionnaires,	

in	which	each	of	questions	and	all	of	 them	garner	validity	coefficientsat	0.85	after	 the	

entry	being	used	as	the	tryout.	Descriptive	statistics	exploited	for	dataanalyses	incorporate	

percentage,	mean,	 standard	 deviation	 and	 referential	 ones	 include	 t-test	 and	 F-test	 

(Independent	Samples).	

Outcomes of the research findings:	

1.		 The	 level	of	providing	Pali	 teachers’	 instruction	 in	their	 institutes	has	 rated	

‘high’	both	in	the	overall	domain	and	a	single	one	of	five	domains,	i.e.	curricula,	instructors,	

instructional	activities,	support	factors	of	instruction	and	evaluation.	

2.		 The	comparative	results	confirm	that	providing	their	instruction	bears	significant	

differences	in	variables	of	their	ages,	formal	education	qualifications	and	religious	education	

qualifications,	 instructional	 experiences	 and	 the	 assigned	 levels	 of	 instruction	 in	 the	 

overall	domain	and	a	 single	one,	with	 the	 statistical	 significance	 level	at	 .05.	Likewise,	

variables	of	their	ages,	formal	education	qualifications	and	religious	education	standings,	

instructional	experiences	comparable	to	providing	their	instruction	prove	the	same.	As	for	
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variables	of	the	assigned	levels	of	instruction,	they	specify	the	opposite.	

3.		 Suggestions	for	coming	up	with	providing	their	instruction	in	the	institutes	have	

been	recommended.	Firstly,	the	sector	responsible	for	religious	affairs	should/must	revamp	

curricula	and	contents	of	Pali	Division,	especially	the	language	used	in	the	instructional	

media	to	become	easy	to	understand	for	instruction	and	modern	to	the	current	situations.	

Secondly,	it	should/must	develop	teachers	or	personnel	in	the	field	of	instructing	the	Pali	

language	to	have	them	be	in	line	with	the	required	standards	in	every	instruction	sector,	

encouraging	them	to	further	their	higher	studies	in	teaching	professionalism	and	techniques	

of	 instructional	methods	 and	 supporting	 the	 sufficient	 budget.	 Finally,	 it	 should/must	 

survey	Buddhist	monks’,	novices’,	 residents’	and	 the	public’s	opinions	on	educational	

managements	of	RoiEt	province-	based	Pali	institutes.

1.  ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ�าชาติไทยมาช้านาน	บรรพบุรุษไทยตั้งแต่สมัยเก่าก่อนได้รับเอา

พระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติรักษาและส่งเสริมสืบทอดกันมาไม่ขาดสายโดยน�าหลักธรรมค�าสอนมา

ประพฤติปฏิบัติได้ซึมซาบเข้าไปในจิตใจและติดอยู่ในสายเลือดเนื้อของคนไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	 

(พระญาณสังวร	 (เจริญ	 สุวฑฺฒโน),	 2546,	 หน้า	 1)	 และกลายเป็นส่วนหนึ่งในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน	 

หลักธรรมค�าสอนของพระพุทธศาสนาได้หล่อหลอมกล่อมเกลาจิตใจของคนไทยให้เป็นคนมีศีลธรรม 

คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมตามแบบอย่างของพุทธศาสนิกชน	 ท�าให้สังคมไทยมีความร่มเย็นเป็นสุข	 

และกลายเป็นเอกลกัษณ์อตัลกัษณ์ของชาติไทยทีท่ัว่โลกกล่าวขาน	(ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต,ิ	 

2545,	หน้า	1)

การศึกษาของพระสงฆ์ไทยในเท่าที่ปรากฏตามเอกสารหลักฐาน	พบว่าพระสงฆ์ไทย	มีการจัดการ

ศึกษาพระปริยัติธรรมและมีการพัฒนาการจนถึงปัจจุบันตามท่ีพระราชบัญญัติคณะสงฆ์	 (ฉบับท่ี	 2)	 พ.ศ.	

2535	 มาตรา	 2535	 มาตรา	 15	 ตรี	 (3)	 ได้ก�าหนดภารกิจของคณะสงฆ์ไว้	 6	 ด้าน	 ได้แก่	 การปกครอง	 

การเผยแผ่	การศาสนศกึษา	การศกึษาสงเคราะห์	การสาธารณเคราะห์	และการสาธารณปูการ	กล่าวเฉพาะ	

ด้านการศาสนศกึษาของคณะสงฆ์ได้จดัการศกึษาพระปรยิตัธิรรมแผนกธรรมและพระปรยิตัธิรรมแผนกบาลี	

คู่ขนานกับการจัดการศึกษาของรัฐในปัจจุบัน	(กองศาสนศึกษา,	2527,	หน้า	61)	ซึ่งสอดคล้องกับหลักการ	

การวางแผนการศึกษาของพระพทุธเจ้าต้ังแต่สมยัพทุธกาลซึง่พระองค์ได้วางไว้	3	ข้ัน	คอื	ข้ันปรยิตั	ิข้ันปฏบัิต	ิ

ขั้นปฏิเวธ	 ขั้นปริยัติ	 ได้แก่	 การศึกษาทางทฤษฎี	 คือการศึกษาพระธรรมวินัยให้มีความรู้เป็นพ้ืนฐานโดย 

แจ่มแจ้งก่อนว่า	ค�าสอนของสมเดจ็สัมมาสมัพทุธเจ้ามอีะไรบ้าง	ถ้าจะน�ามาปฏบิติัจะท�าอย่างไร	และเมือ่ปฏบิติั 

แล้วจะได้ผลอย่างไร	ขั้นปฏิบัติ	 คือ	การน�าเอาพระธรรมวินัยมาปฏิบัติด้วยกาย	วาจา	และใจ	และปฏิเวธ	

เป็นขั้นที่แสดงถึงผลของการปฏิบัติตามพระธรรมค�าสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	 (กองบาลีสนามหลวง,	

2548,	หน้า	158)	การจัดการศึกษาพระปรยิติัธรรมแผนกบาล	ีถอืได้ว่าเป็นหวัใจหลกัของพทุธศาสนาทีส่�าคญั

ที่สุดเพราะเนื่องจากพระปริยัติ	คือ	พระไตรปิฎก	อรรถกถา	ฎีกา	และคัมภีร์อื่นๆ	ในพระพุทธศาสนาล้วน
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จารึกด้วยภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตทั้งสิ้น	 ดังนั้นภาษาบาลีจึงเป็นภาษาท่ีรักษาหลักธรรมวินัยของ

พระพุทธศาสนาไว้ได้อย่างสมบูรณ์	(พระเทพปริยัติ	(วรวิทย์คงฺคปญฺโญ),	2545,	หน้า	26)	

ดงันัน้โรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม	จงึถอืก�าเนดิขึน้โดยมหาเถรสมาคมเป็นผูร้บัผดิชอบในการด�าเนนิการ 

จัดการศึกษาของคณะสงฆ์	 แต่ในสถานการณ์การบริหารจัดการของส�านักพระปริยัติธรรมแผนกบาลี 

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพบว่า	 ยังคงรูปแบบหลักสูตรการศึกษาโดยยึดแนวทางเดิมท่ีมีการจัดการศึกษามา

ตั้งแต่รัชกาลที่	 5	 และยังถือปฏิบัติในส�านักพระปริยัติธรรมแผนกบาลี	 จนถึงปัจจุบัน	 (ส�านักงานกองธรรม

สนามหลวง,	 2550,	 หน้า	 15)	 นั่นคือการจัดชั้นเรียนท่ีไม่ได้แบ่งแยกล�าดับช้ันเรียน	 เนื้อหาวิชา	 หลักสูตร	 

การเข้าเรียนในชั้นเรียนไม่ได้คัดแยก	พื้นฐานการศึกษา	อายุ	ประสบการณ์	พรรษา	ความแตกต่างระหว่าง

บุคคล	 และการวัดผลส่วนใหญ่เน้นความท่องจ�าหลักภาษาขาดระบบการนิเทศการศึกษาและเทคโนโลยีที่

ทันสมัย	การวัดผลเป็นแบบแยกส่วนกันเป็นแต่ละรายวิชา	และเหมารวมการตัดสินรวบยอดเมื่อสอบตกวิชาใด 

วิชาอื่นที่สอบผ่านก็ถือว่าไม่ผ่านทั้งหมดต้องสอบใหม่	 ไม่มีการสอบแก้ตัว	 ท�าให้ผู้สอบเสียเวลาสอบใหม	่ 

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งท�าให้ผู้เรียนเกิดความท้อถอย	(กรมการศาสนา,	2541,	หน้า	2)	สอดคล้องกับรายงานการ

ศึกษา	แนวทางการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2542	พบว่า	

ด้านครูผู้สอนน้ันโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี	 ขาดแคลนครูที่มีความรู้แตกฉานขาดประสบการณ ์

การสอน	เป็นระบบพ่ีสอนน้อง	ส่วนใหญ่ก�าลงัศกึษาบาลด้ีวยกนั	ท�าให้ความรูไ้ม่สมบรูณ์	ไม่มเีวลาค้นคว้าและ 

เตรียมการสอน	 ขาดการส่งเสริมอบรมวิชาการศึกษาและขาดขวัญก�าลังใจ	 (ส�านักงานคณะกรรมการการ

ศึกษาแห่ง	 ชาติ,	 2545,	 หน้า	 92-93)	 และผลการศึกษาของทวี	 บุญมี	 และ	 บุรทินข�าภิรัฐ	 พบว่าระบบ 

การเรียนการสอนพระปริยัติธรรมของพระสงฆ์ไม่มีการพัฒนาให้สอดรับกับสถาน	การณ์การเปลี่ยนแปลง

ของโลกปัจจุบันไม่สนองตอบต่อความต้อง	 การของผู้เรียนเนื่องจากวัดหรือส�านักเรียนใช้วิธีบังคับให้ 

พระภิกษุสามเณรถ้าไม่เรียนจะไม่รับเข้าสังกัดนัดหรือส�านักเรียนและส�านัก	 ศาสนศึกษานั้น	 ๆ	 หรือจะ 

ไม่มสิีทธิไ์ด้เรยีนพระปรยิตัธิรรมแผนกสามญัศกึษาหรอืศกึษาต่อในมหา	วทิยาลยัสงฆ์สถาบนัสงฆ์ในจงัหวดั

ร้อยเอ็ดในอดีตจนถงึปัจจุบนัถอืได้ว่ามีบทบาทส�าคัญในการส่งเสรมิการศึกษา	และการปฏบัิตติามบทบัญญตัิ

ของพระสงฆ์ตามหลักธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้า	

การบริหารจัดการของสถาบันสงฆ์ในจังหวัดร้อยเอ็ดมี	มีส�านักเรียนพระปริยัติธรรม	จ�านวนทั้งสิ้น	

36	ส�านักเรียน	และในแต่ละส�านักเรียนมีครูบุคลากรที่เป็นพระสงฆ์	และฆราวาสรวมที่ท�าหน้าที่สอนแผนก

บาล	ีโดยเฉพาะมจี�านวน	121	รปู	/	คน	และเมือ่จ�าแนกเป็นรายส�านกัเรยีน	แต่ละส�านกัเรยีนจะมพีระอาจารย์	

หรือ	ฆราวาส	เฉลี่ยส�านักละ	2	-	9	รูป	/	คน	และครูคนหนึ่งรับผิดชอบผู้เรียน	1	:	20	รูป	หากเมื่อเทียบกับ

การศึกษาภาคปกติถือว่า	 เป็นข้อมูลบุคลากรที่ไม่เพียงพอและขาดแคลน	 ด้วยเหตุผลตามท่ีกล่าวมานี	้ 

ผูวิ้จัยจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศึกษาสภาพการจดัการเรยีนการสอนของครสูอนบาล	ีส�านกัปรยิตัธิรรมแผนกบาล	ี

ในจังหวัดร้อยเอ็ด	 เนื่องจากว่าส�านักปริยัติธรรมแผนกบาลี	 ในจังหวัดร้อยเอ็ดมีจ�านวนถึง	 36	 ส�านักเรียน	

หากส�านักใดทีเ่ป็นศนูย์กลางทีม่ปัีจจยัการเดินทางทีก่ารคมนาคมทีส่ะดวกสบายและมบีรบิทสภาพแวดล้อม

ที่เอื้อต่อการเรียนการสอนมากเท่าใดยิ่ง	 ท�าให้ครูผู้สอนมีภาระรับผิดชอบมากยิ่งข้ึน	 ดังนั้นเพ่ือให้ทราบถึง

สภาพการจัดการเรียนการสอนของครูสอนบาลีในส�านักปริยัติธรรมแผนกบาลีในจังหวัดร้อยเอ็ด	 ที่แท้จริง	

เพื่อใช้เป็นข้อมูลและเป็นแนวทางในการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนของครูให้มี
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วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

คณุภาพสนองตอบต่อความต้อง	การของผูเ้รยีนและเป็นไปตามมาตรฐานการศกึษาของพระราช	บัญญตักิาร

ศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2542	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.2545	และตามเป้าประสงค์ของการจัดการ

ศึกษาของส�านักปริยัติธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด	น�าไปใช้ในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรบุคคล	การบริหารจัดการ	

การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ	 และน�าแนวทางดังกล่าวมาพัฒนาปรับปรุง	 ส่งเสริมและสนับสนุน	

ให้การศึกษาเล่าเรียนส�านักปริยัติธรรมแผนกบาลี	จังหวัดร้อยเอ็ดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1	 เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนของครูสอนบาลี	 ในส�านักเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกบาลี	จังหวัดร้อยเอ็ด

2.2		เพือ่เปรยีบเทยีบสภาพการจัดการเรยีนการสอนของครสูอนบาล	ีในส�านกัเรยีนพระปรยิตัธิรรม

แผนกบาล	ีจงัหวดัร้อยเอด็	จ�าแนกตามอาย	ุวทิยฐานะทางโลกและทางธรรม	ประสบการณ์ในการสอน	ระดบั

ชั้นที่สอน	

2.3		เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะต่อสภาพการจัดการเรียนการสอนของครูสอนบาลี	 ในส�านักเรียน 

พระปริยัติธรรมแผนกบาลี	จังหวัดร้อยเอ็ด

3.  สมมติฐานการวิจัย

3.1		ครูสอนบาลีในส�านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีจังหวัดร้อยเอ็ด	ที่มีอายุต่างกัน	มีสภาพ

การจัดการเรียนการสอน	แตกต่างกัน

3.2		ครูสอนบาลีในส�านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีจังหวัดร้อยเอ็ด	ที่มีวิทยฐานะต่างกันมี

สภาพการจัดการเรียนการสอน	แตกต่างกัน

3.3		ครูสอนบาลีในส�านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีจังหวัดร้อยเอ็ด	 ที่มีประสบการณ์ใน 

การสอน	ต่างกันมีสภาพการจัดการเรียนการสอน	แตกต่างกัน

3.4	 ครูสอนบาลีในส�านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีจังหวัดร้อยเอ็ด	ที่มีระดับชั้นสอนต่างกัน	

มีสภาพการจัดการเรียนการสอน	แตกต่างกัน

4.  ขอบเขตของการวิจัย

4.1  ขอบเขตด้านประชากรได้แก่	ครูผู้สอนบาลีในส�านักเรียนพระปริยัติธรรม	แผนกบาลี	จังหวัด

ร้อยเอ็ด	จ�านวน	121	รูป/คน

4.2  ขอบเขตด้านเนือ้หา ได้แก่	การจดัการเรยีนการสอนของครสูอนบาลใีนส�านกัเรยีน	พระปรยิตัิ

ธรรมแผนกบาลีจังหวัดร้อยเอ็ด	 ในด้านหลักสูตร	 ด้านผู้สอน	 ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน	 ด้านปัจจัยที่

สนับสนุนต่อการเรียนการสอน	และด้านการประเมินผล	

4.3  ขอบเขตด้านพื้นที่ได้แก่	เขตพื้นที่ในการศึกษาเฉพาะจังหวัดร้อยเอ็ด
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5.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

5.1		ผูบ้รหิารส�านกัเรยีนพระปรยิติัธรรมแผนกบาลจีงัหวดัร้อยเอด็น�าข้อมลูสนเทศทีไ่ด้ไปใช้ในการ

พัฒนาและการบริหารจัดการการศึกษาในส�านักเรียน

5.2		ครูสอนบาลีในส�านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีจังหวัดร้อยเอ็ดน�าไปปฏิบัติ	 และ

พัฒนาการจัดกิจกรรมการสอนในส�านักปริยัติธรรมแผนกบาลีในจังหวัดร้อยเอ็ดให้มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล

6.  วิธีด�าเนินการวิจัย

6.1		กลุ่มเป้าหมาย	 ได้แก่	 ครูสอนบาลีในส�านักเรียนพระปริยัติธรรม	 แผนกบาลีจังหวัดร้อยเอ็ด	

จ�านวน	121	รูป	/คน

6.2		เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็น	3	ตอน	ดังนี้

	 ตอนที่	 1	 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่	 อายุ	 วิทยฐานะทางโลก

วิทยฐานะทางธรรม	ประสบการณ์ในการสอน	ระดับชั้นที่สอน	โดยใช้แบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ	

(Check	list)

	 ตอนที่	 2	 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนสอนของบาลีในส�านักเรียน 

พระปริยัติธรรมแผนกบาลี	จังหวัดร้อยเอ็ด	5	ด้าน	ดังนี้	ด้านหลักสูตร	ด้านผู้สอน	ด้านกิจกรรม	การเรียน

การสอน	ด้านปัจจัยที่สนับสนุนต่อการเรียนการสอน	ด้านการประเมินผล	โดยแบบสอบถามมีลักษณะเป็น

มาตราส่วนประเมินค่า	(Rating	Scale)	มี	5	ระดับ	คือ	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	และน้อยที่สุด

	 ตอนที่	 3	 แบบสอบถามแบบปลายเปิด	 (Open	 Ended	Question)	 เพื่อสอบถามปัญหา	

อปุสรรคและข้อเสนอแนะเกีย่วกบัสภาพการจดัการเรยีนการสอนของครบูาลใีนส�านกัเรยีนพระปรยิตัธิรรม

แผนกบาลีจังหวัดร้อยเอ็ด

6.3		สถิติที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 สถิติเชิงพรรณนา	 คือ	 ความถี่	 ร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน	และสถิติเชิงอนุมาน	คือ	การทดสอบค่าที	(t-test)	

7.  ผลการวิจัย

7.1		ผลการวิเคราะห์สภาพการจัดการเรียนการสอนของครูบาลีในส�านักเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกบาลี	จังหวัดร้อยเอ็ด

	 ผลการวิจัยพบว่า	 สภาพการจัดการเรียนการสอนของครูบาลีในส�านักเรียนพระปริยัติธรรม

แผนกบาลีจงัหวดัร้อยเอด็	5	ด้าน	ได้แก่	ด้านหลกัสตูร	ด้านผูส้อน	ด้านกจิกรรมการเรยีนการสอน	ด้านปัจจยั

ที่สนับสนุนต่อการเรียนการสอน	ด้านการประเมินผล	ผลการศึกษา	พบว่า	ครูบาลีมีระดับสภาพการจัดการ

เรยีนการสอนโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก	(µ	=	3.58)	และพจิารณาเป็นรายด้านสภาพการจดัการเรยีนการ

สอนของครูบาลีในส�านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีจังหวัดร้อยเอ็ด	 มากท่ีสุดคือในด้านหลักสูตร	 

รองลงมา	 คือ	 ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน	 ด้านการประเมินผล	 ด้านปัจจัยท่ีสนับสนุนต่อการเรียน 

การสอน	และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด	คือ	ด้านผู้สอน	สรุปเป็นรายด้านได้ผลดังนี้
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วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

	 1.		 ด้านหลักสูตร	พบว่า	สภาพการจัดการเรียนการสอนของครูบาลีในส�านักเรียนพระปริยัติ

ธรรมแผนกบาลี	จังหวัดร้อยเอ็ด	 ในด้านหลักสูตร	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 (µ	=	3.81)	และเมื่อพิจารณา 

รายละเอยีดในแต่ละข้อ	พบว่า	ครบูาลมีคีวามเห็นต่อสภาพการจดัการเรียนการสอนของครบูาลีในส�านักเรยีน 

พระปริยตัธิรรมแผนกบาล	ีจังหวดัร้อยเอด็	มค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ	คอื	ผูบ้รหิารของส�านกัเรยีน	กระตุน้ช่วยเหลอื

แนะน�าให้ก�าลงัใจอาจารย์ได้ท�างานร่วมกนัอย่างมปีระสทิธภิาพในด้านการสอนและระดบัสภาพการจดัการ

เรียนการสอนของครูบาลี	อยู่ในระดับมาก

	 2.		 ด้านผู้สอน	 พบว่า	 สภาพการจัดการเรียนการสอนของครูบาลีในส�านักเรียนพระปริยัติ

ธรรมแผนกบาลี	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ในด้านผู้สอน	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 (µ	 =	 3.42)	 และเมื่อพิจารณา 

รายละเอียดในแต่ละข้อพบว่า	 ครูบาลีมีความเห็นต่อสภาพการจัดการเรียนการสอนของครูบาลีในส�านัก 

พระปริยัติธรรมแผนกบาลี	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 มากที่สุด	 คือ	 มีการจัดให้อาจารย์ท่ีมีความช�านาญในเรื่อง 

การสอนและสามารถถ่ายทอดให้นักเรยีนเข้าใจง่ายในรายวชิาเหมาะสมกบัความรูค้วามสามารถ	และระดบั

สภาพการจัดการเรียนการสอนของครูบาลี	อยู่ในระดับมาก

	 3.		 ด้านกจิกรรมการเรยีนการสอน	พบว่า	สภาพการจดัการเรยีนการสอนของครบูาลใีนส�านกั

เรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี	จังหวัดร้อยเอ็ด	ในด้านกิจกรรมการเรียนการสอนโดยรวมอยู่ในระดับมาก	

(µ	 =	 3.70)	 เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อ	 พบว่า	 มากท่ีสุดคือ	 การเรียนแต่ละเรื่องมีการแจ้ง 

จุดประสงค์ในการเรียนทุกครั้ง	และระดับสภาพการจัดการเรียนการสอนของครูบาลี	อยู่ในระดับมาก

	 4.		 ด้านปัจจัยที่สนับสนุนต่อการเรียนการสอน	พบว่า	 สภาพการจัดการเรียนการสอนของ

ครูบาลีในส�านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	(µ	=	3.46)	เมื่อ

พิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อ	พบว่ามากที่สุดคือ	 ส�านักเรียนมีอาคารสถาน/	ห้องเรียนท่ีพร้อมส�าหรับ

การเรียนการสอน	และระดับสภาพการจัดการเรียนการสอนของครูบาลี	อยู่ในระดับมาก

	 5.		 ด้านการประเมินผล	 พบว่า	 สภาพการจัดการเรียนการสอนของครูบาลีในส�านักเรียน 

พระปริยัติธรรมแผนกบาลี	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	(µ	=	3.52)	เมื่อพิจารณารายละเอียด

ในแต่ละข้อ	 พบว่า	 มากที่สุดคือ	 มีการทดสอบความรู้พื้นฐานเดิมของนักเรียนเพื่อแก้ไข	 และปรับปรุงใน 

ข้อบกพร่อง	และระดับสภาพการจัดการเรียนการสอนของครูบาลี	อยู่ในระดับมาก

7.2		ผลการเปรียบเทียบสภาพการจัดการเรียนการสอนของครูบาลีในส�านักเรียนพระปริยัติธรรม

แผนกบาลี	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 จ�าแนกตาม	 อายุ	 วิทยฐานะทางโลก	 วิทยฐานะทางธรรมประสบการณ์ในการ

สอน	ระดับชั้นที่สอน	สรุปได้ดังนี้

	 1.		 การเปรยีบเทยีบสภาพการจัดการเรยีนการสอนของครบูาลใีนส�านกัเรยีนพระปรยิตัธิรรม

แผนกบาลี	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ที่มีอายุต่างกัน	 มีสภาพการจัดการเรียนการสอนของครูบาลีในส�านักเรียน 

พระปริยัติธรรมแผนกบาลี	 จังหวัดร้อยเอ็ดในด้านผู้สอน	 ด้านปัจจัยท่ีสนับสนุนต่อการเรียนการสอนและ 

ด้านการประเมินผลแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	ส่วนด้านหลักสูตร	และด้านกิจกรรม

การเรียนการสอน	ไม่แตกต่างกัน	

	 2.		 การเปรียบเทียบสภาพการจัดการเรียนการสอนขอครูบาลีท่ีมี	 วิทยฐานะทางโลก	 ท่ีมี

วิทยฐานะทางโลกต่างกัน	มีสภาพการจัดการเรียนการสอนในส�านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีจังหวัด
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ร้อยเอ็ด	ในด้านผู้สอน	ด้านกิจกรรมการเรียนการสอนด้านปัจจัยที่สนับสนุนต่อการเรียนการสอน	ด้านการ

ประเมินผล	แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	ส่วนด้านหลักสูตร	ไม่แตกต่างกัน

	 3.		 การเปรยีบเทยีบสภาพการจดัการเรยีนการสอนของครบูาลใีนพระส�านกัเรยีนปรยิตัธิรรม

แผนกบาลี	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 จ�าแนกตามวิทยฐานะทางธรรม	 ท่ีมีวิทยะฐานะทางธรรมต่างกันมีสภาพการ

จัดการเรียนการสอนในส�านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ในด้านปัจจัยที่สนับสนุน 

ต่อการเรียนการสอนแตกต่างกัน	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 ส่วน	 ด้านหลักสูตร	 ด้านผู้สอน	 

ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน	ด้านการประเมินผล	ไม่แตกต่างกัน

	 4.		 การเปรียบเทียบสภาพการจัดการเรียนการสอนของครูบาลีในส�านักเรียนปริยัติธรรม

แผนกบาล	ีจงัหวดัร้อยเอด็	จ�าแนกตามประสบการณ์ในการสอน	ทีม่ปีระสบการณ์ในการสอน	ต่างกนัมสีภาพ

การจดัการเรยีนการสอนในส�านกัเรยีนพระปรยิติัธรรมแผนกบาล	ีจงัหวดัร้อยเอ็ด	ในด้านผูส้อน	ด้านกจิกรรม

การเรียนการสอน	 ด้านปัจจัยที่สนับสนุนต่อการเรียนการสอน	 ด้านการประเมินผลแตกต่างกัน	 อย่างม ี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	ส่วนด้านหลักสูตร	ไม่แตกต่างกัน	

	 5.		 การเปรยีบเทยีบสภาพการจดัการเรยีนการสอนของครบูาลใีนส�านกัเรยีนพระปรยิตัธิรรม

แผนกบาลี	จังหวัดร้อยเอ็ด	จ�าแนกตามระดับชั้นที่สอน	ที่มีระดับชั้นที่สอนต่างกันมีสภาพการจัดการเรียน

การสอนในส�านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ด้านหลักสูตร	 ด้านผู้สอน	 ด้านกิจกรรม

การเรียนการสอน	ด้านปัจจัยที่สนับสนุนต่อการเรียนการสอน	ด้านการประเมินผล	ไม่แตกต่างกัน

8.  อภิปรายผล

จากการสรุปผลการวิจัย	มีผลการวิจัยที่น่าสนใจและน�ามาอภิปรายผลเพิ่มเติมตามประเด็นต่าง	ๆ	

ดังนี้

8.1		ผลการวิจัยพบว่า	 สภาพการจัดการเรียนการสอนของครูบาลีในส�านักเรียนพระปริยัติธรรม

แผนกบาลี	จังหวัดร้อยเอ็ด	5	ด้าน	ได้แก่	1.	ด้านหลักสูตร	2.	ด้านผู้สอน	3.	ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน	

4.	ด้านปัจจัยที่สนับสนุนต่อการเรียนการสอน	5.	ด้านการประเมินผล	ผลการศึกษา	พบว่า	ครูบาลี	ในส�านัก

พระปริยัติธรรมแผนกบาลี	จังหวัดร้อยเอ็ด	มีระดับสภาพการจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวมอยู่ในระดับ

มากนัน้แสดงว่า	ครบูาลใีนส�านกัพระปรยิตัธิรรมแผนกบาลีจงัหวัดร้อยเอด็	เข้าใจในการการด�าเนนิการหรอื

การจดัการการศกึษาในส�านกัเรยีนหรอืหน้าทีข่องตนเองเป็นอย่างดจีงึส่งผลให้สอดคล้องกับการปฎบิตังิาน

ที่เป็นปัจจุบัน	ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	พระมหาญัตติพงศ์	 เลิศศรี	 (2552,	บทคัดย่อ)	ได้ศึกษาสภาพ

และปัญหาการจัดการเรยีนการสอนพระปรยิติัธรรม	แผนกบาล	ีของส�านกัศาสนศึกษา	ในจังหวดันครสวรรค์	

ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของส�านักศาสนศึกษา	 ใน

จงัหวดันครสวรรค์	พบว่า	สภาพการจดัการเรยีนการสอนพระปรยิตัธิรรม	แผนกบาล	ีของส�านกัศาสนศกึษา	

ในจังหวัดนครสวรรค์	 อยู่ในระดับมาก	 และสอดคล้องกับพระมหาบุญชัย	 ปภสฺสรเมธี	 (จูแวน)	 (2551,	

บทคัดย่อ)	 ได้ศึกษาสภาพการด�าเนินงานการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของส�านักเรียนในเขต

กรงุเทพมหานคร	ในด้านการบรหิารหลกัสตูร	ด้านการจดัการเรยีนการสอน	และด้านการวดัผลและประเมนิผล 

พบว่า	 การด�าเนินการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของส�านักเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร	 โดย



ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ประจ�ำเดือน กรกฎำคม-ธันวำคม 2558 83

วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

รวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับกลาง

8.2	 ผลการเปรียบเทียบสภาพการจัดการเรียนการสอนของครูบาลีในส�านักเรียนพระปริยัติธรรม

แผนกบาลีจังหวัดร้อยเอ็ด

	 1.		 อาย	ุทีม่อีายตุ่างกนั	มสีภาพการจดัการเรยีนการสอนของครบูาลใีนส�านกัเรยีนพระปรยิตัิ

ธรรมแผนกบาลี	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ในด้านผู้สอน	 ด้านปัจจัยท่ีสนับสนุนต่อการเรียนการสอนและด้านการ

ประเมินผลแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	ส่วนด้านหลักสูตร	และด้านกิจกรรมการเรียน

การสอน	พบว่า	 สภาพการจัดการเรียนการสอนในส�านักพระปริยัติธรรมแผนกบาลีทั้งสองด้านไม่แตกต่าง

กัน	ทั้งนี้เป็นเพราะว่าผู้สอนที่มีอายุตั้งแต่ตั้งแต่	31	ปีขึ้นๆปี	จ�านวน	89	รูป/คนนั้นได้สั่งสมประสบการณ์ใน

ด้านการสอนมาและเป็นบุคลากรที่ได้	ร่วมแรง	ร่วมใจ	ร่วมมือ	ในการพัฒนาส�านักเรียนและผู้เรียนมาเป็น

ระยะท่ียาวนานจงึท�าให้เข้าในสถานภาพตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจบุนัของส�านกัเรียนพระปรยิตัธิรรมเป็นอย่างดี	

โดยเฉพาะในด้านปัจจัยที่สนับสนุนต่อการเรียนการสอน	 ครูบาลีที่ท�าการสอนในยุคเริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน	 

จะมองเห็นความแตกต่างและพัฒนาในด้านปัจจัยสนับสนุนต่อการเรียนการสอนตามล�าดับ	 ส่วนการวัดผล

ประเมินผลนั้นครูบาลีที่มีอายุงานมากกว่าย่อมทักษะ	 ความสามารถมีการวัดผลประเมินผลที่หลากหลาย 

ดังที่ปรากฏผลในเบื้องต้นที่กล่าวมา	ซึ่ง	สอดคล้องกับงานวิจัยของพระบุญประทาน	ญาณทีโป	(ทะปะละ)	

(2553,	บทคัดย่อ)	ได้ศึกษาปัจจัยน�าไปสู่ผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนโรงเรียน

พระปริยัติธรรมแผนกบาลี	 :	 กรณีศึกษาวัดจองค�า	 อ�าเภองาว	 จังหวัดล�าปาง	 ปัจจัยความพึงพอใจต่อการ

จดัการเรยีนการสอนโรงเรียนพระปรยิติัธรรมแผนกบาล	ีด้านสภาพแวดล้อมทัว่ไปอาคารสถานที	่ด้านบรหิาร

จัดการหลักสูตรเนื้อหา	ด้านบุคลากรผู้น�าปฏิบัติการสอนของครู	และด้านการเรียนการสอน	โดยรวมอยู่ใน

ระดบัมากและสอดคล้องกบัพระมหาบญุชยั	ปภสสฺรเมธี	(จแูวน)	(2551,	บทคดัย่อ)	ได้ศกึษาสภาพการด�าเนนิงาน 

การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของส�านักเรียนในเขตกรุงเทพมหา	 นคร	 ในด้านการบริหาร

หลักสูตร	 ด้านการจัดการเรียนการสอน	 และด้านการวัดผลและประเมินผล	 ตามความคิดเห็นของอาจารย์

จ�าแนกตามอายุ	 พบว่า	 การด�าเนินการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของส�านักเรียนในเขต

กรุงเทพมหานคร	โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับกลาง	

	 2.		 วทิยฐานะทางโลก	ทีมี่วทิยฐานะทางโลกต่างกนั	มสีภาพการจดัการเรยีนการสอนในส�านกั

เรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี	จังหวัดร้อยเอ็ด	ในด้านผู้สอน	ด้านกิจกรรมการเรียนการสอนด้านปัจจัยที่

สนับสนุนต่อการเรียนการสอน	ด้านการประเมินผล	แตกต่างกัน	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	ส่วน

ในด้านหลักสูตร	 พบว่า	 สภาพการจัดการเรียนการสอนของครูบาลีในส�านักพระปริยัติธรรมแผนกบาล ี

ไม่แตกต่างกนั	ทัง้นีเ้ป็นเพราะว่า	ครผููส้อนทีม่วีทิยฐานะทางโลก	(สายสามญั)	จะผ่านการเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ 

ตรงจากครบูาอาจารย์ทีห่ลากหลาย	จากสถาบนัการเรยีนการสอนท่ีมคีวามพร้อมในทกๆด้าน	ดงันัน้	ครผููส้อน 

ที่จบทางโลกจะมีโลกทัศน์	 วิสัยทัศน์	 มุมมองความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง	 (ด้านผู้สอน)	

ด้านกิจกรรมการเรียนการสอนด้านปัจจัยที่สนับสนุนต่อการเรียนการสอน	ด้านการประเมินผล	เป็นอย่างดี

ดังปรากฏผลที่กล่าวไว้ในเบ้ืองต้น	 สอดคล้องกับงานวิจัยของพระมหาบุญชัย	ปภสฺสรเมธี	 (จูแวน)	 (2551,	

บทคัดย่อ)	 ได้ศึกษาสภาพการด�าเนินงานการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของส�านักเรียนในเขต

กรุงเทพมหานคร	ในด้านการบรหิารหลกัสตูร	ด้านการจัดการเรยีนการสอน	และด้านการวดัผลและประเมนิ
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ผล	 ตามความคิดเห็นของอาจารย์จ�าแนกตาม	 วิทยฐานะทางโลก	 พบว่า	 การด�าเนินการจัดการศึกษา 

พระปริยัติธรรมแผนกบาลีของส�านักเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร	โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับกลาง

	 3.		 วิทยฐานะทางธรรม	ที่มีวิทยะฐานะทางธรรมต่างกันมีสภาพการจัดการเรียนการสอนใน

ส�านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ในด้านปัจจัยท่ีสนับสนุนต่อการเรียนการสอน 

แตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคัญทางสถติทิีร่ะดบั	.05	ส่วนในด้านหลกัสตูร	ด้านผูส้อน	ด้านกจิกรรมการเรยีนการสอน	 

ด้านการประเมินผล	 พบว่า	 สภาพการจัดการเรียนการสอนของครูบาลีในส�านักพระปริยัติธรรมแผนกบาลี

ไม่แตกต่างกันทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าด้วยโครงสร้างการบริหารจัดการภายในส�านักเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกบาลี	 ตั้งแต่ส่วนกลางเป็นต้นมาในเรื่องการบริหารงบประมาณท�าให้ผลการวิจัยของแต่ละบุคคลท่ีได้

ศกึษาจะพบว่า	งบประมาณในการสนบัสนนุในด้านต่าง	ๆ 	ยงัไม่เพยีง	พอต่อความต้องการในการพัฒนาส�านกั

เรียน	บคุลากร	นักเรยีนหรอืปัจจัยสนบัสนนุในด้านอืน่ๆ	เมือ่เทยีบกบัการขัน้พืน้ฐานของศกึษาของกระทรวง

ศกึษาธิการ	เช่นเดยีวกนัในด้านปัจจัยทีส่นบัสนนุต่อการเรยีนการสอนเหมอืนๆ	กนัทุกส�านกัเรียนท่ัวประเทศ

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	พระมหาบุญชัย	ปภสฺสรเมธี	 (จูแวน)	 (2551,	บทคัดย่อ)	 ได้ศึกษาสภาพการ

ด�าเนินงานการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของส�านักเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร	 ในด้านการ

บริหารหลักสูตร	 ด้านการจัดการเรียนการสอน	 และด้านการวัดผลและประเมินผล	 ตามความคิดเห็นของ

อาจารย์จ�าแนกตาม	วิทยฐานะทางธรรม	พบว่า	การด�าเนินการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี	

โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน

	 4.		 ประสบการณ์ในการสอน	ทีม่ปีระสบการณ์ในการสอนต่างกนัมสีภาพการจดัการเรยีนการ

สอนในส�านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี	จังหวัดร้อยเอ็ด	ในด้านผู้สอน	ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน	

ด้านปัจจัยทีส่นับสนนุต่อการเรียนการสอน	ด้านการประเมนิผลแตกต่างกนั	อย่างมนียัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั	

.05	ส่วนในด้านหลักสูตร	พบว่า	สภาพการจัดการเรียนการสอนของครูบาลีในส�านักพระปริยัติธรรมแผนก

บาลีไม่แตกต่างกันทั้งนี้เป็นเพราะว่าครูผู้สอนผ่านการอบรมหลัก	สูตรฝึกหัดครูสอนพระปริยัติธรรมแผนก

บาลี	ของกองบาลสีนามหลวง	เป็นผูท้ีไ่ด้รบัแต่งต้ังเป็นครูสอนพระปรยิติัธรรมแผนกบาลโีดยเจ้าคณะจงัหวัด

เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถอธิบายข้อธรรมได้	 โดยละเอียดท้ังโดยอรรถและโดยพยัญชนะ	 จัดเตรียม

กระบวนการต่าง	ๆของการเรียนการสอนครบถ้วนตามอายุและพรรษาที่ได้สั่งสมมาย่อม	มีความเชี่ยวชาญ

ในด้านการจดัเรียนการสอนในส�านกัเรยีนพระปรยิตัธิรรมเป็นพเิศษ	ซึง่สอดคล้องกบัพระมหาบุญชัย	ปภสฺสร

เมธี	 (จูแวน)	 (2551,	บทคัดย่อ)	 ได้ศึกษาสภาพการด�าเนินงานการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี

ของส�านกัเรยีนในเขตกรงุเทพ	มหานคร	ในด้านการบรหิารหลกัสตูรด้านการจดัการเรยีนการสอน	และด้านการ 

วดัผลและประเมินผล	ตามความคดิเหน็ของอาจารย์ทีม่ปีระสบการณ์การสอนต่างกัน	พบว่า	การด�าเนนิการ

จัดการการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี	 โดยรวมไม่แตกต่างกันแต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า	 

ด้านการบริหารหลักสูตรและด้านการจัดการเรียนการสอนไม่แตกต่างกัน	ส่วนด้านการวัดผลและประเมินผล	 

พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

	 5.		 ระดับชัน้ทีส่อน	ทีม่รีะดับชัน้ทีส่อนต่างกนัมสีภาพการจัดการเรยีนการสอนในส�านกัเรยีน

พระปรยิตัธิรรมแผนกบาลจีงัหวดัร้อยเอด็	ในด้านหลกัสตูร	ด้านผูส้อน	ด้านกจิกรรมการเรยีนการสอน	ด้าน

ปัจจัยท่ีสนับสนุนต่อการเรียนการสอน	 ด้านการประเมินผลไม่แตกต่างกันทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าครูสอนใน
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วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

ระดับเปรียญตรีมีจ�านวนมากที่สุดแสดงให้เห็นว่าระดับช้ันหรือจ�านวนห้องเรียนท่ีเปิดท�าการเรียนการสอน

มีจ�านวนเพิ่มมากขึ้นท�าให้การจัดการเรียนการสอน	 เช่นการบริหารจัดการด้านหลักสูตร	 ด้านผู้สอนความ

กระตือรอืร้นในการจดักิจกรรมการเรยีนการสอน	การผลติสือ่หรอืออกแบบการสอนหรอืการวดัผลประเมินผล 

นัน้เป็นผลการปฏบิตัทิีเ่ป็นปกตดิงัเดมิเหมอืนทีท่�าทกุวนัคอืสอนในระดับเดมิท�าให้เกดิไม่เหน็ความแตกต่าง

หรือการเปล่ียนแปลง	 ในระดับชั้นที่สอนดังผลที่กล่าวมาเบ้ืองต้น	 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของพระมหา 

บุญชัย	 ปภสฺสรเมธี	 (จูแวน)	 (2551,	 บทคัดย่อ)	 ได้ศึกษาสภาพการด�าเนินงานการจัดการศึกษาพระปริยัติ

ธรรมแผนกบาลีของส�านักเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร	 ในด้านการบริหารหลักสูตร	 ด้านการจัดการเรียน

การสอน	 และด้านการวัดผลและประเมินผล	 ตามความคิดเห็นของอาจารย์จ�าแนกตามระดับช้ันท่ีสอน	 

พบว่า	การด�าเนินการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี	ตามความคิดเห็นของอาจารย์ที่มีระดับชั้น 

ที่สอนต่างกันโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน

8.3   ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเกีย่วกบั สภาพการจดัการเรยีนการสอนของครบูาลีใน

ส�านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีจังหวัดร้อยเอ็ด	ตามความเห็นของครูบาลีสรุปได้ดังนี้

	 	 1.		 ด้านหลกัสตูร	ส�านกัเรียนควรมกีารสมัมนาวชิาการเกีย่วกบัการบรหิารหลกัสตูรร่วมกนั

เพื่อสร้างความเข้าใจข้อก�าหนดต่างๆของหลักสูตร	 และผู้บริหารส�านักเรียนควรมาตรวจ	 (การออกนิเทศ)	

เยี่ยมชั้นเรียนให้ก�าลังใจแก่ครูและนักเรียนในขณะท�าการเรียนการสอนและสอบถามปัญหาและความ

ต้องการของครูและนักเรียนในเรื่องต่างๆ	 และควรปรับปรุงรูปแบบของหนังสือหรือหลักสูตรการเรียนการ

สอนให้ดูน่าเรียนเร้าความสนใจ	น่าเรียนน่าสอนมากกว่าที่เป็นอยู่รวมทั้งเพิ่มคู่มือส�าหรับนักเรียนในชั้น	คือ	

หลักไวยากรณ์	 และประโยค	 1-2	 ให้ได้เริ่มแปลจากง่ายไปหายาก	 และปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ

ความเป็นจริงในโลกปัจจุบัน	 คือควรมีการสอดแทรกเหตุการณ์ให้เข้ากับหลักสูตร	 โดยใช้รูปแบบหลักสูตร 

คู่ขนานได้แก่	 แบบเดิมที่ใช้อยู่และแบบประยุกต์ให้นักเรียนเลือกเรียนตามอัธยาศัยและมีความยืดหยุ่น	 

เหมาะสมกบัผูเ้รยีน	มคีวามสอดคล้องกบัสภาพสงัคมของผู้เรยีนสามารถน�าความรูม้าใช้ในชีวติประจ�าวนัได้

อย่างเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพผูเ้รยีนสามารถอยูร่่วมกบัผูอ้ืน่ในสงัคมอย่างมสีนัตสิขุซึง่สอดคล้องกบังาน

วิจัยของ	นภมณฑล	สิบหมื่นเปี่ยม	และวลัยพร	ศิริภิรมย์	(2545,	บทคัดย่อ)	ได้ศึกษา	แนวทางการจัดการ

ศกึษาพระปรยิติัธรรมตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต	ิพ.ศ.	2542	พบว่า	การจัดการศกึษาพระปรยิติัธรรม	 

แผนกบาล	ีมสีภาพปัญหา	อปุสรรคและข้อเสนอแนะทีค่ล้ายคลงึกนั	คอื	หลกัสตูรมเีนือ้หาสาระทีเ่ก่าเกนิไป

และภาษาที่ใช้ในหนังสือเป็นภาษาที่ใช้เข้าใจยาก	โดยเฉพาะเนื้อหาสาระในแผนกบาลี	เน้นการจ�า	และการ

แปลมากกว่าความเข้าใจขาดการประยกุต์ใช้	ไม่เหมาะสมกบัวฒุภิาวะของผูเ้รยีน	จงึควรปรบัปรงุภาษาทีใ่ช้

ให้เป็นภาษาทีเ่ข้าใจง่ายจดัระบบเนือ้หาให้ง่ายต่อการเข้าใจ	ให้ทนัสมยัและควรเพิม่วชิาการทางโลก	เพือ่ให้

ผู้เรียน	มีความรู้ที่หลากหลาย	

	 	 2.		 ด้านผู้สอน	ส�านักเรียนควรคัดเลือกครูที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละประโยค	และมีการ

นิเทศครูสอนอย่างสม�า่เสมอ	ครคูวรได้รบัการฝึกหดัอบรมด้านเทคนคิและจติวทิยาในการสอนโดยส่วนกลาง

จัดอบรมครูผู้สอนเป็นรุ่นๆ	เป็นจังหวัด	ภาค	เขต	เพื่อจะได้มีทิศทางหลักการสอนหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็น

ระบบเดียวกันทุกส�านักเรียน	 จัดเวที	 เสวนาและกระตุ้นให้เกิดความส�านึกรักษาภาษาบาลี	 จัดสรรหาครูผู้

สอนให้เพียงพอและให้ค่าตอบแทนสูงมีสวัสดิการตามความเหมาะสม	 เพิ่มศักยภาพการเรียนพัฒนาผู้สอน
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ให้มีวิธีการสอนท่ีหลากหลายเพื่อผู้เรียนจะไม่เกิดความเบ่ือหน่ายซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 กฤชาภัค	 

อ่ิมพันธ์แบน	 (2551,	 บทคัดย่อ)	 ได้วิจัยผลกระทบของนโยบายการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมีต่อการศึกษา 

พระปริยัติธรรมแผนกบาลี	 4	 ด้าน	 ตามตัวแบบซิปป์	 พบว่าขาดบุคลากรทางการบริหารที่มีประสบการณ์	

การจัดการเรียนการสอนไม่ได้มาตรฐานและขาดเครื่องมือในการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม

	 	 3.		 ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน	ควรเน้นการเขียนตอบปัญหาให้มาก	 เพื่อนักเรียนจะ

ได้มีความช�านาญในการเขียนและปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องและส�านักเรียนควรหาอุปกรณ์สื่อ	เครื่องมือใน

การเรียนการสอน	 เช่น	 โปรเจคเตอร์	 คอมพิวเตอร์	 การบริหารจัดการการจัดช้ันเรียนให้สะดวกต่อผู้เรียน

และครูผู้สอนโดยจดัชัน้เรยีนแยกเป็นกลุม่เก่ง	ปานกลาง	และกลุม่ทีต้่องดแูลและช่วยเหลอืเป็นพเิศษ	(เรยีน

ไม่เก่ง)	และแม่กองบาลสีนามหลวงควรเข้ามาช่วยในการจดัแนวทางการเรยีนการสอนเพีอ่จะได้เป็นแนวทาง

ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน	 แต่ละส�านักเรียนควรมีกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างส�านักเรียนท้ังครูและนักเรียน

เพิ่มความสามัคคี	 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งและกัน	 จัดสรร	 จัดหาสื่อส่ือช่วยสอนท่ีหลากหลายในการกระตุ้น 

ผู้เรียนไม่ให้เกิดความเบื่อหน่ายต่อการเรียน	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 ธนู	 ศรีทอง	 และคณะ	 (2549,	

บทคดัย่อ)	ได้ศกึษาแนวทางพฒันาส�านกัเรยีนพระปรยิตัธิรรมแผนกธรรมและแผนกบาล	ีในเขตการปกครอง

คณะสงฆ์	ภาค	11	พบว่า	กจิกรรมการเรยีนการสอนขาดความต่อเนือ่ง	ไม่ค�านงึถงึความแตกต่างของผูเ้รยีน	

และขาดแคลนครูสอนทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ	

	 	 4.		 ด้านปัจจัยที่สนับสนุนต่อการเรียนการสอน	 กองบาลีสนามหลวงควรจัดงบประมาณ	

เพือ่สนับสนุนการเรยีนการสอนให้เหมาะสม	เพราะงบประมาณแต่ละส�านกัเรยีนได้รบัในปัจจบุนัไม่เพยีงพอ

ในการจัดการเรียนการสอน	ส�านักเรียนควรส่งเสริมหรือสนับสนุนงบประมาณให้ครูจัดท�าคู่มือเกี่ยวกับการ

เรียนการสอน	วัสดุ	อปุกรณ์	สือ่การสอนทีห่ลากหลาย	และ	แบบเรยีนทีท่นัสมยัของแต่ละชัน้ให้เป็นแนวทาง

เดียวกันและจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ	 และต่อเนื่อง	 เหมาะสมกับทุกช้ันทุกประโยคที่มีการเปิดสอน	 

จัดตั้งกองทุนการศึกษาให้สวัสดิการแก่นักเรียนที่ส�าเร็จการศึกษาแต่ละช้ันเพื่อเป็นขวัญและก�าลังใจให้กับ

นักเรียนในการทีจ่ะศกึษาเล่าเรยีนพระปรยิติัธรรมมากยิง่ขึน้	ประสานกบัหน่วยงานเทคโนโลยทีางการศกึษา

จัดให้มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยใช้ในส�านักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้เรียน	 และรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันโลก 

ทันเหตุการณ์เทียบเท่ากับการศึกษาทางโลก	เจ้าส�านักเรียนควรสร้าง	แรงจูงใจให้ทั้งครูและนักเรียนอยากจะ 

เข้ามาเรยีนมาสอน	และควรมกีารเทยีบโอนกบัการศกึษาทางโลก	ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของกองแผนงาน

กรมการศาสนา	(2541,	บทคัดย่อ)	ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี	ผลของ

การวจิยัในส่วนของการบริหารจัดการส�านักเรยีน	พบว่า	งบประมาณไม่เพียงพอต่อการด�าเนนิงาน	โดยเฉพาะ

วิธีการจัดสรรงบประมาณควรให้เป็นไปตามผู้เรียน	 มิใช่ตามจ�านวนผู้เข้าสอบหรือสอบได้รวมไปถึงค่าตอบ	

แทนครูผู้สอนพระปรยิติัธรรม	แผนกบาลไีด้น้อยไม่ทดัเทยีมกบัแผนกสามญั	และ	เอกสาร	ต�ารา	คูม่อืคร	ูวสัดุ

การเรียนการสอน	ห้องสมุดค้นคว้ามีไม่เพียงพอ

	 	 5.		 ด้านการประเมินผล	 ควรด�าเนินการทดสอบความรู้ความเข้าใจอย่างสม�่าเสมอและ 

ต่อเน่ือง	เพือ่ให้เกดิความช�านาญ	และสอดคล้องกบัเนือ้หาวิชาในการเรยีนการสอนในแต่ละชัน้ทกุครัง้	และ

ให้มีการสอบวัดผลเป็นภาคการศึกษาเหมือนกับทางโลก	เมื่อสอบวัดผลไม่ผ่านควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้

สอบซ่อม	 และปรับปรุงเกณฑ์การให้คะแนนประเมินตามสภาพความเป็นจริง	 และครู	 ผู้สอนควรหมั่น
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วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

ออกแบบทดสอบอย่างหลากหลายให้ครอบคลุมเนื้อหามีการทดสอบสนามวัดก่อนส่งสอบสนามหลวงเพื่อ

น�าผลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของผู้เรียนซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 นภมณฑล	 สิบหมื่นเปี่ยม

และวลัยพร	ศิริภิรมย์	 (2545,	บทคัดย่อ)	 ได้ศึกษา	แนวทางการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมตามพระราช

บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	 2542	ผลการวิจัยด้านการวัดและประเมินผล	พบว่า	 วัดความจ�ามากกว่า

ความเข้าใจและการคิดวิเคราะห์ไม่มีเกณฑ์มาตรฐานและเกณฑ์แน่นอน	ควรปรับเกณฑ์การวัดผลและ

ประเมินผลโดยใช้วิธีด�าเนินสายกลางจัดระบบให้มีมาตรฐานเดียวกัน

9.  ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะและข้อค้นพบ	 (Fact	 Findings)	 จากการวิจัยและการอภิปรายผลแล้วเสนอแนะ 

โดยแบ่งเป็น	2	ระดับ	ดังนี้

9.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	 1.		 ควรน�าผลของการศึกษานีไ้ปเป็นข้อมลูในด�าเนนิงานหรอืการบรหิารส�านกัเรยีนในจงัหวัด

ร้อยเอ็ด	ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

	 2.		 ควรน�าปัญหาทีไ่ด้จากการศึกษานีม้าปรบัปรงุแก้ไขในส่วนทีย่งัมปัีญหาอยู	่โดยให้ทกุส�านกั

เรียนพระปริยัติธรรม	จังหวัดร้อยเอ็ด	มีส่วนร่วมในน�าเสนอปัญหาและการแก้ปัญหา

9.2  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

	 1.		 ควรศึกษาสภาพการบริหารจัดการในส�านักพระปริยัติธรรมให้ครอบคลุมทุกด้านเพื่อจะ

ได้เป็นองค์ความรู้เป็นภาพรวมทั้งจังหวัดน�าสู่การพัฒนาในระดับจังหวัดและภูมิภาค

	 2.		 ควรศกึษาความพงึพอใจของพระสงฆ์และครผููส้อนทีม่ต่ีอสภาพการจดัการเรยีนการสอน

ของครูในส�านักพระปริยัติธรรมแผนกต่าง	ๆ	

	 3.		 ควรมีการศึกษาจากกลุม่พระภิกษสุามเณรหรอืจากกลุม่ตวัอย่างท่ีเป็นประชาชนท่ีมคีวาม

คิดเห็นต่อการด�าเนินงานหรือการบริหารจัดการศึกษาของส�านักพระปริยัติธรรมในจังหวัดร้อยเอ็ด
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บทคัดย่อ

วทิยานพินธ์นีม้วีตัถปุระสงค์	1)	ศกึษารปูแบบการปกครองในพทุธปรชัญาเถรวาท	2)	ศกึษารปูแบบ 

การปกครองของพระเจ้าปเสนทิโกศล	 และ	 3)	 วิเคราะห์รูปแบบการปกครองของ	 พระเจ้าปเสนทิโกศล 

ด้วยแนวคิดทางพุทธปรัชญาเถรวาท	โดยใช้วิธีวิจัยเอกสาร	คือศึกษาค้นคว้าจากคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา	

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	และต�าราอื่น	ๆ	ประกอบ

ผลการวิจัย	 พบว่า	 1)	 รูปแบบการปกครองทางการเมืองในสมัยพุทธกาลนมี	 2	 รูปแบบได้แก	่ 

1)	รปูแบบราชาธปิไตย	ซึง่พระมหากษตัรย์ิหรือพระราชาคอืผูม้อี�านาจสทิธิข์าดแต่เพยีงผูเ้ดยีวในการปกครอง

และ	2)	รปูแบบสามคัคธีรรมซึง่ชนชัน้สงูเป็นผูใ้ช้อ�านาจในการปกครอง	ส่วนรปูแบบการปกครองของคณะสงฆ์ 

นั้นก็มีรูปแบบเฉพาะของตนเองซึ่งมีพัฒนาการมาตามล�าดับ	อย่างไรก็ตาม	รูปแบบการปกครองทุกๆ	รูปแบบ 

จะต้องมีหลักการของการปกครองของตนเอง	 ส�าหรับรูปแบบการปกครองของพระเจ้าปเสนทิโกศลท่ี 

ถือเป็นกลไกทางสังคม	สามารถแยกออกเป็น	2	รูปแบบ	คือ	การปกครองฝ่ายอาณาจักรและการปกครอง

ฝ่ายศาสนจกัร	การปกครองอาณาจักร	หากพิจารณาในทางการเมอืง	รปูแบบของการปกครองในพทุธปรชัญา

เถรวาท	 มีรูปแบบการปกครองรัฐ	 2	 รูปแบบด้วยกัน	 ได้แก่	 รูปแบบการปกครองแบบราชาธิปไตย	 มีทั้ง 

รปูแบบการปกครองตามแบบพราหมณ์และแบบพทุธ	ผูท้ีม่บีทบาทส�าคญักค็อืผูป้กครองทีเ่ป็นพระมหากษตัรย์ิ 

หรือพระราชา	เนือ่งจากทรงมพีระราชอ�านาจสทิธิข์าดในการเป็นผูป้กครองของรฐัหรอืแคว้นต่าง	ๆ 	แต่เพยีง

พระองค์เดียว	 ส�าหรับรูปแบบการปกครองแบบสามัคคีธรรม	 แม้จะมีผู้เป็นประมุขแห่งรัฐหรือแคว้น	 

แต่อ�านาจในการตัดสนิใจเกีย่วกบัเรือ่งต่าง	ๆ 	ในด้านการเมอืงและการปกครองมไิด้อยูกั่บประมุขแห่งรฐัเพยีง

คนเดยีวเท่าน้ัน	ดังนัน้	ผลชองการปกครองแบบสามคัคธีรรมแสดงให้เห็นว่าแคว้นโกศลมีความเจรญิ	มคีวาม

สงบสุข	 เพราะทั้งพระราชาและประชาชนก็ตั้งอยู่ในหลักธรรม	 มีการน�าเอาหลักธรรมมาประพฤติปฏิบัติ 

จนเกิดความร่มเย็นเป็นสุขกันทั่ว

1	 นักศึกษาปริญญาโท	 สาขาวิชาพระพุทธศาสนาและปรัชญา,	 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	

วิทยาเขตร้อยเอ็ด.	
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ABSTRACT

This	 thesis	 serves	 the	 purposes:	 1)	 to	 study	 the	 ruling	 patterns	 in	 Theravada	 

Buddhist	philosophy,	2)	to	pursue	King	Pasendikosala’s	ruling	pattern,	and	3)	analyze	his	

ruling	pattern	with	the	concept	on	Theravada	Buddhist	philosophy.	It	has	been	carried	out	

with	qualitative	research	methodology,	of	which	its	sources	include	The	Tipitaka,	relevant	

researches	and	other	texts	to	supplement	it.

Outcomes of the research reveal	the	following	findings	:	1)	Ruling	patterns	in	the	

Buddha’s	day	has	two	models.	The	first	one	is	absolute	monarchy,	which	the	only	figure	

retaining	his	absolute	powers	in	ruling	over	his	state/kingdom	is	the	king/rajah.	2)	Another	

model	 is	moral	 unity	 and	 unification,	 which	 aristocrats	 exercise	 their	 ruling	 powers.	 

Conversely,	Sangha	Monastic	Order’s	ruling	pattern	have	their	own	specific	model	that	has	

been	 gradually	 evolved.	 Nevertheless,	 every	 ruling	 pattern	 has	 to	 have	 its	 own	 ruling	 

principles.	With	regard	to	King	Pasendikosala’s	ruling	pattern	as	a	social	mechanism,	it	can	

be	 divided	 into	 two	 patterns:	 kingdom	 administration	 and	 religious	 one.	 As	 far	 as	 the	 

political	aspect	of	ruling	patterns	in	Theravada	Buddhist	philosophy	is	concerned,	it	has	

two	ruling	models,	absolute	monarchy	model	,and	moral	unity	and	unification	model.	1)	

The	first	one	exists	in	both	Brahman	and	Buddhist	models	whereby	the	figure	playing	the	

pivotal	role	is	the	king	or	rajah	since	he	only	has	absolute	powers	of	ruling	over	his	states	

and	minor	ones.	2)	Moral	unity	and	unification	model	has	the	head	of	the	state	acting	as	

a	legitimate	ruler,	but	his	powers	of	making	a	decision	is	not	only	confined	to	him.	With	

moral	unity	and	unification	model,	King	Pasendikosala’s	state	entails	prosperous	growth	

and	 peace	 as	 he	 and	 his	 subjects	 have	 been	 embedded	with	 the	 Buddha’s	 dharma, 

bringing	His	doctrine	into	practice.	Thereby,	it	leads	to	happiness	throughout	his	state.

1.  ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

ปัจจุบัน	 สังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก	 กระแสวัตถุนิยมมีอิทธิพลต่อการด�าเนินชีวิตของ 

คนทั้งหลาย	เป็นเหตุให้คนทั้งหลายห่างเหินจากหลักธรรมมากขึ้น	มีแต่การแข่งขัน	แก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกัน	

จนถึงกบัมคี�ากล่าวท่ีว่า	“แย่งแหล่งท�ากนิ	แย่งถิน่กนัอยู	่แย่งคูก่นัพศิวาส	แย่งอ�านาจกนัเป็นใหญ่”	(วฒุนินัท์	

กนัทะเตยีน,	2552,	หน้า	33)	เมือ่คนในสงัคมมโีลกทศัน์ต่อการด�าเนนิชวีติทีผ่ดิ	ขาดเมตตา	และการให้อภยักัน	

มีแต่เบียดเบียนกัน	สังคมจึงขาดความสมัครสมานสามัคคี	ซึ่งเราไม่อาจปฏิเสธได้ว่าผู้น�า	ในสังคมทุกระดับ	

ไม่ว่าจะเป็นสังคมในระดับท้องถิ่นชนบท	 สังคมในระดับตัวเมืองต่างจังหวัด	 หรือแม้แต่สังคมในเมืองหลวง	

ย่อมต้องเป็นผู้มีบทบาทส�าคัญในการก�าหนดความเป็นไป	 หรือความเปลี่ยนแปลงทางสังคม	 ทั้งนี้การ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมมีมาในทุกยุคทุกสมัย	แต่ที่แตกต่างกันคือการเปลี่ยนแปลงในอดีตเป็นสภาพที่เข้าใจ

ได้ง่าย	ส่วนปัจจบัุนมสีภาพทีซั่บซ้อนมากขึน้	อนัเนือ่งมาจากความสมัพนัธ์กนัแห่งปัจจยัทางสงัคมหลายด้าน	



ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ประจ�ำเดือน กรกฎำคม-ธันวำคม 2558 91

วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

จากการศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการทางสังคมในอัคคัญญสูตร	พบว่า	หลังจากที่พรหมลงมากินง้วนดิน	แล้วมี

ผิวพรรณหยาบข้ึน	 ในที่สุดก็ค่อย	 ๆ	 กลายสภาพเป็นมนุษย์	 เมื่อง้วนดิน	 สะเก็ดดิน	 และเครือดินหายไป 

กบ็รโิภคข้าวสาลทีีเ่กดิเองโดยธรรมชาตแิทน	ในตอนแรกมนุษย์ยังไม่รูจั้กส่ังสมอาหารไว้กนิเอง	แต่ในภายหลัง 

มนุษย์มีความฉลาดขึ้นและเกิดมีความโลภขึ้น	 จึงสั่งสมข้าวสาลีไว้กินเอง	 รู ้จักแบ่งปันนาข้าวสาลีกัน	 

จนในที่สุดก็มีการขโมยข้าวสาลีกัน	เมื่อขโมยถูกจับได้	ก็ถูกทุบตี	มีแต่การทะเลาะ	วิวาท	บาดหมาง	ท�าร้ายกัน	 

เมือ่สงัคมมนษุย์มกีารเบยีดเบยีนกนัอย่างนี	้จ�าเป็นทีจ่ะต้องมคีนผูม้คีณุธรรม	เป็นทีเ่คารพยกย่องและยอมรบั

ของคนทัง้หลายมาเป็นผูไ้กล่เกลีย่ตัดสินคดีความของคู่พพิาทนัน้	มนษุย์ทัง้หลายจงึเลอืกบคุคลทีเ่หมาะสมใน

การเป็นผู้ปกครองหรือผู้น�าขึ้นมา	 พระมหาสมมติ	 (ผู้ท่ีมหาชนต้ังข้ึนโดยการยอมรับร่วมกัน)	 บ้างเรียกว่า	 

พระราชา	 (ผู้ยังมหาชนให้ยินดี)	 บ้างเรียกว่า	 กษัตริย์	 (ผู้เป็นใหญ่แห่งน�า)	 จึงเกิดขึ้นมาเพื่อกระท�าบทบาท

หน้าที่ของผู้น�า	

ในส่วนของการน�านโยบายไปสูก่ารปฏบัิติ	จะยดึหลกัการบรหิารทีม่คีวามยดืหยุน่ทีค่�านงึถึงพลวตัร

การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อการด�าเนินนโยบาย	 สิ่งท่ีจ�าเป็นท่ีสุดคือ	 “ระบบ

คณุธรรม”	(อมร	รกัษาสตัย์และคณะ,	2514,	หน้า	99)	มคีวามส�าคญัมากในการส่งเสรมิบทบาทผูน้�า	เพราะ

จะก่อให้เกิดความบริสุทธิ์ยุติธรรมต่อการบริการงานสาธารณะให้แก่ประชาชน	“หลักธรรมทางพระพุทธ

ศาสนา	จงึมคีวามส�าคญัเป็นอย่างยิง่โดยเฉพาะหลกัทศพธิ-ราชธรรม	หลกัจกักวตัตธิรรม	หลกัราชสงัคหวตัถุ	

เป็นต้น	 เป็นคุณธรรมส�าคัญส�าหรับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้น�าเพื่อให้สามารถด�าเนินกิจการงานทุกอย่าง 

ให้บรรลุผลส�าเร็จที่วางไว้น�าพาหมู่คณะและสังคมไปสู่ความสงบสุขและมั่นคงตลอดไป	 (นันทวรรณ	 

อสิรานวุฒัน์ชยั,	2550,	หน้า	ก)	จะเหน็ได้ว่า	หลักธรรมทางพระพทุธศาสนาเม่ือผูน้�าเอามาประยกุต์ใช้ประพฤติ 

ปฏิบัติย่อมสามารถเป็นเครื่องสนับสนุนหรือส่งเสริมบทบาทของผู้น�าให้ได้รับการยอมรับจากประชาชน	

พระมหากษตัรย์ิ	ทีป่รากฏในคัมภร์ีทางพระพุทธศาสนานัน้	บางพระองค์ทรงนบัถือพระพุทธศาสนา	

ทรงเป็นธัมมิกราชา	 กล่าวคือทรงปฏิบัติในหลักพุทธจริยธรรมส�าหรับพระมหากษัตริย์	 หรือบางพระองค์ 

ไม่ได้นับถอืพระพทุธศาสนา	ไม่ใช้หลักพทุธจรยิธรรมในการปกครอง	แต่เมือ่ได้หนัมานบัถอืพระพทุธศาสนา

แล้ว	กไ็ด้ปรบัเปลีย่นหลกัการบรหิารใหม่โดยใช้หลกัพทุธจรยิธรรมทางพระพทุธศาสนาในการปกครองและ

การบริหารแผ่นดิน	(พระมหาสุทธิพงษ์	ธรรมพิทักษ์,	2544,	หน้า	1)	พระมหากษัตริย์ในสมัยพุทธกาลที่ได้

ปฏบิตัติามหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนา	ได้เดินตามรอยบาทพระบรมศาสดา	โดยน�าหลกัธรรมทางพระพทุธ

ศาสนาไปบริหารบ้านเมอืง	สัง่สอนประชาชนและปฏบิตัธิรรมอยูเ่สมอเป็นพระจรยิวตัรของพระมหากษตัริย์

ที่งดงามยิ่ง	 (พระอาทิตย์	อคฺคจิตฺโต	 (มาตรา),	2544,	หน้า	1)	 เช่น	พระเจ้าสุทโธทนะ	พระเจ้ามหานามะ	

พระเจ้าพิมพิสาร	ฯลฯ	ซึ่งแต่ละพระองค์ล้วนเป็นพระราชาหรือผู้น�าที่มีบทบาทส�าคัญ	และเป็นตัวอย่างที่ดี

ให้แก่ประชาชนในแคว้น	หรอืพระนครของพระองค์	ในการน�าประชาชนของพระองค์ประพฤตติามหลกัธรรม

ทีพ่ระพทุธเจ้าทรงแสดง	ในส่วนของพระเจ้าปเสนทิโกศล	พระองค์ทรงเป็นพระราชาของแคว้นโกศลปกครอง

เมืองสาวัตถี	มีเมืองในเขตปกครองมากมาย	พระองค์ทรงสนพระทัยในพระพุทธศาสนาเป็นยิ่งนัก	พระเจ้า

ปเสนทิโกศล	 เป็นกษัตริย์ที่มีความเลื่อมใสและเคารพนับถือในพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างแน่นแฟ้น	 (สุรีย	์ 

มีผลกิจ,	2551,	หน้า	168)	ครั้งหนึ่งเมื่อมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า	ได้เข้ามอบกราบแทบพระบาทพระผู้มี

พระภาคเจ้า	พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่า	มหาบพิตร	พระองค์ทรงเห็นอ�านาจประโยชน์อะไรเล่าจึงทรง
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ท�าความนอบน้อมประกอบด้วยเมตตาอย่างยิ่งเช่นนี้ในสรีระนี้	 พระเจ้าปเสนทิโกศล	 กราบทูลว่า	 ข้าแต่

พระองค์ผู้เจรญิ	หม่อมฉนัมคีวามเลือ่มใสในพระผูม้พีระภาคเจ้าตรสัรู้เองโดยชอบ	เลือ่มใสในพระธรรมวนิยั	

อันพระผูม้พีระภาคเจ้าตรัสดีแล้ว	เลือ่มใสในพระสงฆ์สาวกของพระผูม้พีระภาคเจ้าทีป่ฏบิตัดิแีล้ว	พระพทุธองค์ 

ได้บ�าเพ็ญประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่ชาวสาวัตถี	 พระองค์ทรงกระท�าให้มหาชนตั้งอยู่ในกุศล	 อยู่ในความด	ี

(สมบัติ	ธ�ารงธัญวงศ์,	2554,	หน้า	151	-	187)

ด้วยเหตุผลดังกล่าว	ท�าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการปกครองของพระเจ้า

ปเสนทโิกศลด้วยแนวคิดทางพทุธปรัชญาเถรวาท	ซึง่ได้รวบรวมข้อมลู	การศกึษาจะได้เป็นข้อคดิหรอืแนวทาง

ให้แก่ผูน้�าทกุระดบัของสงัคมยคุปัจจุบนัน�ามาประยกุต์ใช้ก่อประโยชน์แก่สงัคมและประชาชนส่วนรวมสบืไป

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1		เพื่อศึกษารูปแบบการปกครองในพุทธปรัชญาเถรวาท

2.2		เพื่อศึกษารูปแบบการปกครองของพระเจ้าปเสนทิโกศล

2.3  เพือ่วเิคราะห์รปูแบบการปกครองของพระเจ้าปเสนทโิกศลด้วยแนวคิดทางพทุธปรชัญาเถรวาท

3.  ขอบเขตของการวิจัย

ในการวิจัยครั้งนี้	 ผู้วิจัยได้ก�าหนดขอบเขตในการศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการปกครองของพระเจ้า

ปเสนทิโกศล	ด้วยแนวคิดทางพุทธปรัชญาเถรวาท	ไว้ดังนี้

โดยได้อาศัยข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 และอรรถกถาฉบับ

มหามกุฏราชวิทยาลยั	อนัเป็นข้อมลูชัน้ปฐมภมู	ิ(Primary	Sources)	อกีทัง้เนือ้หาบางส่วนทีเ่ป็นรายละเอยีด	

ผู้วิจัยได้ค้นคว้าจากหนังสือ	 และงานวิจัยของนักวิชาการต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรมที่ส่งเสริมพระเจ้า 

ปเสนทิโกศล	ตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท	อันเป็นข้อมูลชั้นทุติยภูมิ	(Secondary	Sources)

4.  วิธีการด�าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้	 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ	 (Qualitative	 Research)	 ซึ่งเน้นการวิจัยทางเอกสาร	

(Documentary	Research)	โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้

4.1  ขั้นส�ารวจข้อมูล 

	 1)		 ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องรูปแบบการปกครองในพุทธปรัชญาเถรวาทและรูปแบบการ

ปกครองของพระเจ้าปเสนทิโกศล	ตามพุทธปรัชญาเถรวาท

	 2)		 ส�ารวจเอกสารเอกสารงานวิจัยท่ีมีผู้รู้เขียนและศึกษาวิจัยเก่ียวกับรูปแบบการปกครอง

ของพระเจ้าปเสนทิโกศล	ด้วยแนวคิดทางพุทธปรัชญาเถรวาท

4.2 ขั้นรวบรวมข้อมูล 

		 1)		 รวบรวมข้อมูลจากเอกสารชั้นปฐมภูมิ	(Primary	Sources)	คือ	พระไตรปิฎกภาษาไทย	

ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย	พิมพ์เนื่องในวโรกาสครบ	200	ปี	แห่งกรุงรัตนโกสินทร์	พุทธศักราช	2525

		 2)		 รวบรวมเอกสารชั้นทุติยภูมิ	(Secondary	Sources)	จากอรรถกถา	ฎีกา	อนุฎีกา	ปกรณ์	
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วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

วิเสสต่าง	ๆ	และจัด	ล�าดับ	ความเกี่ยวข้อง	ความส�าคัญในเรื่องเหตุผล	และที่มา	เพื่อแยกประเภท

		 3)		 รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร	 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับรูปแบบการปกครองของพระเจ้า 

ปเสนทิโกศล	ด้วยแนวคิดทางพุทธปรัชญาเถรวาท

4.3  ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล

	 1)		 น�าข้อมูลเกี่ยวกับความหมาย	 ประเภท	 รูปแบบการปกครองของพระเจ้าปเสนทิโกศล 

ด้วยแนวคิดทางพุทธปรัชญาเถรวาทมาศึกษาวิเคราะห์ตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้

	 2)		 ศึกษาวิเคราะห์ประเด็นต่าง	 ๆ	 ตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้เกี่ยวกับรูปแบบการปกครองของ

พระเจ้าปเสนทิโกศล	ด้วยแนวคิดทางพุทธปรัชญาเถรวาท

4.4  ขั้นน�าเสนอข้อมูล

	 ผู้วิจัยจะน�าเสนอผลการศึกษาวิจัยในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์

	 รูปแบบการวิจัย	 ได้แก่	 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ	 โดยใช้วิธีวิจัยเชิงเอกสาร	

(Documentary	Research)	อาศัยข้อมูลจากพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบบัมหามกฏุราชวทิยาลยั	และอรรถกถา 

ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย	 อันเป็นข้อมูลชั้นปฐมภูมิ	 (Primary	 Sources)	 และเนื้อหาบางส่วนที่เป็นราย

ละเอียด	 น�าข้อมูลมาจากหนังสือและงานวิจัยของนักวิชาการต่าง	 ๆ	 ท่ีเก่ียวข้อง	 อันเป็นข้อมูลช้ันทุติยภูมิ	

(Secondary	Sources)

	 1.		 การรวบรวมข้อมูล	ได้แก่	การเก็บรวบรวมข้อมูล	ชั้นปฐมภูมิ	(Primary	Sources)	และ	

ชั้นทุติยภูมิ	(Secondary	Sources)	

	 2		การน�าเสนอข้อมูล	 ได้แก่	 การน�าข้อมูลท่ีได้นั้นมาน�าเสนอในรูปแบบเชิงพรรณนา	 แล้วจึง

น�าเสนอผลการวิจัย	และข้อเสนอแนะ	เพื่อประโยชน์ต่อการวิจัยครั้งต่อไป	

5.  สรุปผลการวิจัย

5.1  รูปแบบการปกครองในพุทธปรัชญาเถรวาท

	 การปกครองที่เป็นธรรมในพุทธปรัชญาเถรวาทนั้นแบ่งเป็น	 2	 รูปแบบ	 คือ(1)	 รูปแบบการ

ปกครองแบบราชาธิปไตย	 หมายถึง	 การปกครองโดยมีพระราชาเป็นใหญ่	 เป็นการปกครองโดยบุคคล 

คนเดียว	จัดเป็นรูปแบบการปกครองที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด	เพราะเป็นทั้งผู้ออกกฎหมาย	และเป็นผู้ใช้

กฎหมายจึงมีความคล่องตัว	 และทรงไว้ซึ่งอ�านาจสูงสุด	 พระราชามีอ�านาจแบบอัตตาธิปไตย	 และ	

ธรรมาธิปไตย	 ซึ่งมีหลักการคือศูนย์รวมอ�านาจการปกครองอยู่ที่พระราชา	 ส่งผลคือน�าความผาสุขมาสู่

ประชาชนหรือน�าความเดือดร้อนมาสูป่ระชาชนหากพระราชาผูป้กครองใช้อ�านาจท่ีไม่เป็นธรรม	(2)	รปูแบบ

การปกครองแบบสามคัคธีรรม	หมายถงึ	หลกัการปกครองทีช่อบธรรม	หมายถงึ	การปกครองทีพ่ร้อมเพรยีง

อย่างชอบธรรม	 เป็นการปกครองโดยการรวมหลายรัฐแล้วเลือกผู้น�าขึ้นมาคณะหนึ่ง	 เพื่อท�าหน้าที่บริหาร

ประเทศ	 มีการสับเปลี่ยนกันตามแต่ประชาชนจะเลือกเข้ามา	 หรือเรียกว่า	 ประชาธิปไตย	พระราชามิได้มี

อ�านาจสิทธิ์ขาดอย่างระบบราชาธิปไตย	 พระราชามีอ�านาจในแบบโลกาธิปไตย	 และ	 ธรรมาธิปไตย	 โดยมี

หลกัการปกครอง	3	ประเดน็	คอื	(1)	มสีทิธทิีจ่ะกระท�าการใด	ๆ 	ทีไ่ม่ขดัต่อสทิธขิองผูอ้ืน่หรอืขดัต่อศลีธรรม	

มีเสรีภาพที่จะกระท�าการใดๆ	ได้ตามที่ตนปรารถนาโดยไม่มีอุปสรรคขัดขวาง	(2)	มีความเสมอภาคตามกฎ
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ของ	“ไตรลักษณ์”	และทางสังคม	เช่น	ชนชั้น	เพศ	และ	(3)	ภราดรภาพ	คือความสมัครสมานสามัคคีในหมู่

คณะ	ส่วนการปกครองในสมยัพุทธกาลมอียู	่2	รูปแบบด้วยกนัคอืแบบราชาธปิไตยหรอืสมบรูณาญาสทิธิราชย์	

และแบบสาธารณรัฐ	 แบบราชาธิปไตยพระมหากษัตริย์มีอ�านาจเด็จขาดในการปกครอง	 แบบสาธารณรัฐ	

เป็นการปกครองแบบสภาของตระกลูนัน้ๆ	โดยมปีระธานสภาเป็นกษตัรย์ิเช่นเดยีวกนั	หรอืแบบสมาพนัธรฐั

ที่มีรัฐอิสระหลายๆ	รัฐมารวมกันแต่พระราชามิได้มีสิทธิ์ขาดแต่เพียงพระองค์เดียว	มีการสับเปลี่ยนกันเป็น

พระราชาของสาธารณรัฐ	ซึง่บางรฐักถ็อืว่าเป็นรฐัพีน้่องกนั	หรอืไม่ก็เป็นรฐัท่ีผกูสมัพนัธไมตรกีนั	รฐัท่ีมอี�านาจ

มากก็สามารถที่จะขยายอาณาเขตการปกครองของตนจนกว้างใหญ่ไพศาล	ดังนั้นเมื่อบ้านเมืองเจริญขึ้นจึง

ท�าให้รูปแบบการปกครองมีความเป็นระเบียบมากขึ้นด้วย	 โดยมีการจัดเก็บภาษีต่างๆให้แก่รัฐท�าให้รัฐ 

มีรายได้และมีความมั่นคงยิ่งขึ้น

5.2 รูปแบบการปกครองของพระเจ้าปเสนทิโกศล

	 การปกครองถือเป็นกลไกทางสังคมที่สามารถแยก	ออกเป็น	2	รูปแบบ	คือ	การปกครองฝ่าย

อาณาจกัรและการปกครองฝ่ายศาสนจกัรการปกครองอาณาจกัรในสมยัพทุธกาลแบ่งการปกครองออกเป็น	

2	ประเภทคือ 1)	 รัฐแบบราชาธิปไตย	2)	 สมาพันธรัฐสาธารณรัฐหรือสามัคคีธรรม	ความสัมพันธ์ระหว่าง

ศาสนจักรกับอาณาจักร	 โดยความสัมพันธ์ระหว่างศาสนจักรกับอาณาจักรต่างมีรูปแบบการปกครองท่ีมี

เอกลักษณ์มีกฎระเบียบแบบแผนเป็นของตัวเองซึ่งสถาบันเกิดข้ึนในสังคมมนุษย์ด้วยกันมีการพึ่งพาอาศัย 

ซ่ึงกันและกัน	มหีน้าทีใ่นการขดัเกลาทางสงัคมคนละหน้าท่ีมรีปูแบบความสมัพนัธ์อยู	่2	รปูแบบ	คอื	1.	ความ

สัมพันธ์ลักษณะสนับสนุนส่งเสริม	2.	ความสัมพันธ์ลักษณะขัดแย้ง	

	 จากการศกึษาพบว่า	รปูแบบการปกครองของพระเจ้าปเสนทโิกศล	จะใช้รปูแบบการปกครอง

แบราชาธิปไตย	อนัทีจ่รงิแล้ว	การปกครองแบบราชาธปิไตย	เป็นรปูแบบการปกครองทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุ	เนือ่งจาก

ไม่มีใครรู้ว่าเกิดขึ้นมาครั้งแรกเมื่อใด	 แต่สันนิษฐานกันว่าราชาธิปไตยเกิดขึ้นจากสภาพของสังคมมนุษย์ที่มี

ความซับซ้อนมากขึ้น	จึงจ�าเป็นต้องมีคนมาท�าหน้าที่ควบคุมและจัดการนั่นก็คือกษัตริย์	 ไม่มีใครรู้แน่ชัดว่า

ราชาธิปไตยก่อตั้งครั้งแรกเมื่อใด	แต่เป็นที่เชื่อว่าระบอบนี้เกิดขึ้นเมื่อสังคมในยุคแรกๆ	 เริ่มมีความซับซ้อน

เริ่มมีกลุ่มชนผู้ช�านาญการ	เช่น	ขุนนาง	นักรบนักบวช	ชาวนา	ชาวไร่	เกิดขึ้น	สังคมเช่นนี้	จ�าเป็นต้องมีการ

บริหารจัดการมากข้ึน	 จึงปรากฏบุคคลคนหนึ่งข้ึนมาเพ่ือมาควบคุมและช้ีน�ากลุ่มชนเหล่านี้	 คนคนนี้คือ

กษัตริย์	 ในสังคมอินเดียนั้นศาสนาพราหมณ์เป็นศาสนาซึ่งมีอยู่ก่อนที่พระพุทธศาสนาจะบังเกิดขึ้น	 และมี

บทบาทอย่างมากต่อการก�าหนดลักษณะสังคมของอินเดียในทุกๆ	 ด้านส�าหรับผู้ปกครองที่เรียกว่ากษัตริย์

หรือราชา	ตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ์	ถูกจัดอยู่ในวรรณะกษัตริย์	และถูกน�าไปยึดโยงกับเทพเจ้าใน

ศาสนาพราหมณ์คือพระพรหม	ซึ่งแบ่งบุคคลในสังคมออกเป็น	4	วรรณะด้วยกันโดยเชื่อว่าแต่ละวรรณะนั้น

เกิดจากอวยัวะต่างๆของพระพรหมและมหีน้าทีแ่ตกต่างกนัไปดงันี	้(1)	วรรณะพราหมณ์	(2)	วรรณะกษตัริย์	

(3)	วรรณะแพศย์	(4)	วรรณะศูทร	

5.3  วเิคราะห์รปูแบบการปกครองของพระเจ้าปเสนทโิกศลด้วยแนวคดิทางพทุธปรชัญาเถรวาท

	 รูปแบบของการปกครองในพุทธปรัชญาเถรวาท	หากพิจารณาในทางการเมือง	มีรูปแบบการ

ปกครองรัฐ	2	รูปแบบ	ด้วยกัน	ได้แก่	รูปแบบการปกครองแบบราชาธิปไตย	และรูปแบบการปกครองแบบ

สามัคคีธรรม รูปแบบการปกครองแบบราชาธิปไตย	 นั้น	 มีท้ังตามแบบพราหมณ์และแบบพุทธ	 และผู้ท่ีมี
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วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

บทบาทส�าคัญก็คือผู้ปกครองท่ีเป็นพระมหากษัตริย์หรือพระราชา	 เนื่องจากการมีพระราชอ�านาจสิทธ์ิขาด

ในการเป็นผูป้กครองของรัฐหรอืแคว้นต่าง	ๆ 	แต่เพยีงพระองค์เดยีว	ส�าหรบับุคคลอืน่	ๆ 	มข้ีาราชการซึง่ด�ารง

ต�าแหน่งต่าง	ๆ 	มปีโุรหติ	อ�ามาตย์	และเสนาบดีเป็นต้น	ความเช่ือและพธิกีรรมทางศาสนา	ตลอดถึงอาณาเขต

ของรัฐหรือแคว้น	จัดเป็นองค์ประกอบส�าคัญซึ่งมีส่วนช่วยส่งเสริมให้ราชาธิปไตยในรัฐหรือแคว้นนั้น	ๆ

	 ส�าหรับรปูแบบการปกครองแบบสามคัคธีรรม	แม้จะมผีูเ้ป็นประมขุแห่งรฐัหรือแคว้น	แต่อ�านาจ

ในการตดัสนิใจเกีย่วกับเร่ืองต่าง	ๆ 	ในด้านการเมอืงการปกครองมไิด้อยูก่บัประมขุแห่งรฐัเพยีงคนเดยีวเท่านัน้	

เนือ่งจากมกีารกระจายอ�านาจออกไปยงัสมาชกิซึง่เป็นชนชัน้สงูของรฐักลุม่ต่าง	ๆ 	ซึง่ส่วนใหญ่จะเป็นบคุคล

ผู้อยู่ในวรรณะเดียวกันคือวรรณะกษัตริย์	หรือกลุ่มบุคคลซึ่งเรียกกันว่า	“ราชา”	หากมีเรื่องส�าคัญใด	ๆ	ซึ่ง

จะต้องตัดสินใจในทางการเมืองการปกครอง	 ชนช้ันสูงแต่ละกลุ่มก็จะส่งผู้แทนเข้าประชุมร่วมกันในสภาท่ี

เรียกว่า	“สัณฐาคาร”	เพื่อท�าหน้าที่ต่าง	ๆ	ในสภาและท�าหน้าที่พิจารณาลงมติตัดสินใจในเรื่องส�าคัญนั้น	ๆ	

หากที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อย่างไรแล้ว	ก็จะต้องยอมรับและด�าเนินการให้เป็นไปตามนั้น	เพราะได้ผ่าน

ความเหน็ชอบจากทีป่ระชมุแล้ว	ด้วยหลกัการด้านการบรหิารทีส่�าคญั	ๆ 	ได้	5	ประการได้แก่	(1)	มพีระธรรม

วินัยเป็นใหญ่	(2)	มีการกระจายหน้าที่	(3)	มีความสามัคคี	(4)	มีความเป็นเอกภาพ	และ	(5)	มีความเสมอ

ภาค	ส่วนหลักการด้านคุณธรรมและจริยธรรมของภิกษุสงฆ์ในฐานะที่เป็นสมาชิกของสังคมสงฆ์มี	3	หมวด

ด้วยกัน	 ได้แก่	 (1)	ธรรมเพื่อความดีงามในฐานะเป็นภิกษุ	 (2)ธรรมเพื่อความดีงามในฐานะเป็นสมาชิกแห่ง

สงฆ์	 และ	 (3)	 ธรรมเพ่ือความดีงามความส�าเร็จในฐานะเป็นผู้สั่งสอนและผู้รับการสั่งสอน	 และจากหลัก 

การส�าหรบัการปกครองของคณะสงฆ์ดงักล่าวสามารถสรปุลงได้ในพระธรรมวนัิยน่ันเอง	เพราะเป็นหวัใจหลัก 

ของการปกครองของคณะสงฆ์	ท�าให้คณะสงฆ์ด�ารงอยู่ได้จนถึงปัจจุบัน

		 พระเจ้าปเสนทิโกศล	 ทรงมีส่วนในการช่วยปกป้องพระศาสนา	 นั่นคือ	 การป้องกันข้อครหา

นินทา	หรอืค�าตเิตยีนทีจ่ะเกิดขึน้จากการปฏบิตัทิีไ่ม่เหมาะสมของภกิษ	ุอกีทัง้ยงัเป็นการช่วยให้ภกิษมุคีวาม

ส�ารวมระวงัมากยิง่ขึน้	อนัจะยงัความเลือ่มใสให้เกดิขึน้แก่ผูท้ีย่งัไม่ศรทัธาเลือ่มใส	และเพิม่ความเลือ่มใสแก่

ผู้ที่เลื่อมใสอยู่แล้ว	หากว่าพระองค์ทรงนิ่งเฉยเสีย	ภิกษุเหล่านั้นก็จะไม่ทราบถึงการกระท�าอันไม่สมควรแก่

สมณภาวะ	ก่อให้เกดิความเสือ่มเสยีแก่พระศาสนาได้	ท�าให้ภกิษมุคีวามส�ารวมระวัง	รกัษาพระวนิยัเข้มแขง็

ขึน้	มคีวามบริสทุธิ	์ศลีาจารวตัรของพระสาวกกง็ดงาม	ยงัความเลือ่มใสให้เกิดข้ึน	จากการประพฤตติามหลกั

พระวินัยที่ครบถ้วนนั้น	 ยังผลให้พรหมจรรย์คือพระศาสนามีความมั่นคงตลอดกาล	 แม้ว่าพระพุทธองค์จะ

เสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วก็ตาม	เนื่องจากว่าพระธรรมวินัยนั่นแหละจักเป็นพระศาสดาแทนพระองค์

ดงัน้ัน	ท�าให้มองเหน็ได้ว่า	พระพทุธศาสนามอีทิธพิลต่ออาณาจกัร	ดงัจะเหน็จากการทีแ่คว้นโกศล

มีความเจริญ	มีความสงบสุข	เพราะทั้งพระราชาและประชาชนก็ตั้งอยู่ในหลักธรรม	มีการน�าเอาหลักธรรม

มาประพฤติปฏิบัติจนเกิดความร่มเย็นเป็นสุขกันทั่ว	 เมื่อสังคมเจริญรุ่งเรือง	ราชบัลลังก์ก็เกิดความเข้มแข็ง	

ส่งผลให้เกิดความสงบสุขทั้งกายิกสุขและเจตสิกสุข	

6.  ข้อเสนอแนะ

6.1		ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	 รูปแบบการปกครองของพระเจ้าปเสนทิโกศลด้วยแนวคิดทางพุทธปรัชญาเถรวาท	 ผู้วิจัยจึง
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ขอน�าเสนอแนวทางในเชิงนโยบาย	ที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการน�าไปปฏิบัติได้	ในประเด็นต่าง	ๆ	ดังต่อไปนี้

	 1)		 การปกครองด้วยหลักสามัคคีธรรมของคณะสงฆ์ในพระพุทธปรัชญา	 อ�านาจและการใช้

อ�านาจในทัศนะของพระพุทธปรัชญาศาสนาเถรวาท	เปรียบเทียบแนวคิดธรรมราชาในศาสนาพราหมณ์กับ

ในพระพุทธศาสนา	 เนื่องจากคนในสังคมส่วนใหญ่ในปัจจุบัน	 ต่างก็พยายามพัฒนา	 ปรับปรุงรูปแบบการ

ปกครองต่าง	 ๆ	 ซึ่งใช้กันอยู่ในสังคมของตนเองให้เป็นรูปแบบการปกครองที่ดีและสมบูรณ์มากที่สุดด้วย 

วิธีการต่าง	ๆ	เพื่อให้รูปแบบการปกครองนั้น	ๆ	มีความเหมาะสมกับสังคมของตนเองหรือเพื่อให้สังคมของ

ตนเองมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	 เพราะการปกครองด้วยรูปแบบการปกครองนั้น	 ๆ	 ถึงกระนั้นก็ตาม	 แม้ว่าคน

เราจะเพยีรพยายามพัฒนาปรบัปรงุรปูแบบการปกครองกนัอย่างไร	ส�าหรบัคนจ�านวนหนึง่กอ็าจจะพงึพอใจ

ในรูปแบบการปกครองเดิมอยู่แล้ว	 แต่คนอีกจ�านวนมากมายในสังคมอาจจะไม่คิดเช่นนั้น	 เพราะมองว่า 

รูปแบบการปกครองเดิมนั้นยังไม่เป็นรูปแบบการปกครองที่ดีที่สุดอยู่นั่นเอง

	 2)		 คนในสงัคมจะหาวิธีการพฒันาปรบัปรงุรปูแบบการปกครองต่าง	ๆ 	ให้เหมาะสมกบัสงัคม

ของตนเองหรอืพฒันาปรับปรงุให้เป็นรปูแบบการปกครองทีด่ทีีส่ดุเพือ่ท�าให้ทกุคนพงึพอใจแล้ว	คนในทกุ	ๆ 	

สงัคมควรจะให้ความส�าคญัในเร่ืองหลกัการด้านคณุธรรมและจรยิธรรมของตนเองด้วย	เนือ่งจากไม่ว่าสงัคม

จะมีรูปแบบการปกครองรูปแบบใดก็ตาม	 หากคนผู้อยู่ภายใต้รูปแบบการปกครองใดยังไร้คุณธรรมและ

จรยิธรรมอยู	่ย่อมจะส่งผลเสยีต่อรปูแบบการปกครองนัน้	ๆ 	ซึง่คนน�ามาใช้ในสงัคมของตนเองได้ท้ังสิน้	เพราะ

ผู้ที่ด�าเนินกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ให้เป็นไปตามหลักการของรูปแบบการปกครองก็คือคนผู้อยู่ภายใต้รูปแบบการ

ปกครองนั้น	ๆ	นั่นเอง	ดังนั้นเรื่องหลักการด้านคุณธรรมและจริยธรรมนี้	 สังคมต่าง	ๆ	ควรจะตระหนักใน

คุณค่าและให้ความส�าคัญอย่างยิ่ง	 เพื่อจะได้ดาเนินกิจกรรมทั้งหลายภายใต้รูปแบบการปกครองต่าง	ๆ	 ให้

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและส�าเร็จประโยชน์ได้ตามที่มุ่งหมายไว้

6.2  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

	 การศึกษาวิจัยน้ีเป็นคงเป็นประโยชน์แก่ทุกส่วนต่อผู้ท่ีมีความสนใจในเร่ืองท่ีเก่ียวกับรูปแบบ

การปกครองและอาณาจักรกับศาสนจักร	ผู้วิจัยขอเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไปดังนี้	

	 1)		 ควรมกีารศกึษาวเิคราะห์เรือ่งการสงเคราะห์ระหว่างอาณาจกัรกบัศาสนจกัรทีป่รากฏใน

คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา	กรณีศึกษาพระเจ้าแผ่นดินองค์อื่นๆ	ทั้งในสมัยพุทธกาลจนถึงสมัยปัจจุบัน	

	 2)		 ควรมกีารศกึษาวเิคราะห์เรือ่งการสงเคราะห์ระหว่างอาณาจกัรกบัศาสนจกัรทีป่รากฏใน

คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา	กรณีศึกษาเปรียบเทียบการสงเคราะห์ในสมัยพุทธกาลกับสมัยปัจจุบัน	

	 3)		 ควรมีการศึกษาวิเคราะห์เหตุปัจจัยที่ส่งเสริมการสงเคราะห์ระหว่างอาณาจักรกับ

ศาสนจักรที่เกิดผลสัมฤทธิ์แบบยั่งยืน

 

7.  บรรณานุกรม

นันทวรรณ	 อิสรานุวัฒน์ชัย,	 (2550	 หน้า	 (ก)). “ภาวะผู้น�าที่พึงประสงค์ในยุคโลกาภิวัตน์	 :	 ศึกษาจาก 

หลกัพทุธธรรม”,	วทิยานพินธ์พทุธศาสตรมหาบณัฑติ, (บณัฑติวทิยาลยั	:	มหาวทิยาลยัมหาจฬุา

ลงกรณราชวิทยาลัย.	
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วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

วุฒินันท์	กันทะเตียน, “อ�านาจ	 :	ส่งเสริมหรือท�าลาย”, วารสารบัณฑิตศึกษาปริทัศน์, ปีที่	5	ฉบับที่ 4,	

(ตุลาคม	–	ธันวาคม	2552)	:	33.	

สมบัติ	ธ�ารงธัญวงศ์,	(151	–	187)นโยบายสาธารณะ แนวความคิด การวิเคราะห์ และกระบวนการ.

สรุย์ี	มผีลกจิ,	(1551,	หน้า	168.)	พทุธกจิ 45 พรรษา,	พมิพ์ครัง้ที	่7,	(กรงุเทพมหานคร	:	บรษิทั	คอมฟอร์ม	

จ�ากัด,	

พระมหาสุทธิพงษ์	 ธรรมพิทักษ์,	 (2544,	 หน้า	 1).“การศึกษาเชิงวิเคราะห์พุทธจริยธรรมส�าหรับพระมหา

กษัตริย์ที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท	 :	 ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างพระเจ้าพิมพิสาร

กับพระเจ้าปเสนทิโกศล”,	วทิยานพินธ์อกัษรศาสตรมหาบณัฑติ,	(บัณฑติวิทยาลยั	:	มหาวทิยาลยั

มหิดล, 

อมร	 รักษาสัตย์และคณะ,	 (2514,	 หน้า	 99).	การบริหารงานบุคคลในประเทศไทย,	 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 

ครั้งที่	2,	(กรุงเทพมหานคร	:	โรงพิมพ์ส�านักท�าเนียบนายกรัฐมนตรี),	

พระอาทติย์	อคฺคจิตฺโต	(มาตรา),	(2544	หน้า1).	“ศกึษาพระจรยิวตัรของพระเจ้าอโศกมหาราช”,	วทิยานพินธ์	

ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต,	(บัณฑิตวิทยาลัย	:	มหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย),

8. ค�าขอบคุณ

วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีผู้วิจัย	 ได้ศึกษารูปแบบการปกครองของพระเจ้าปเสนทิโกศลด้วยแนวคิดทาง

พุทธปรัชญาเถรวาท	โดยได้รบัความเมตตาอุปการะจากหลายฝ่ายด้วยกันทีใ่ห้โอกาสและให้ค�าปรกึษาช้ีแนะ	

และให้ก�าลังใจในการจัดท�าด้วยดีตลอดมาจนประสบผลส�าเร็จลงได้

ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	วิทยาเขตร้อยเอ็ด	สถาบันที่ประสิทธิ์ประสาทความรู ้

การศึกษาในระดับปริญญาตรี,โท	 สาขาพุทธศาสนาและปรัชญา	 ขอกราบขอบพระเดชพระคุณพระราช 

ปริยัติวิมล,ดร.รองอธิการบดีที่เมตตาให้ค�าแนะน�าและก�าลังใจตลอดมา.	 ขอขอบพระคุณพระมหาประภาส	

ปริชาโน,ดร.	อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์	และเจริญพรขอบคุณ	ดร.สฤษฎ์	แพงทรัพย์	อาจารย์ที่ปรึกษา

วทิยานิพนธ์ร่วมทีไ่ด้ให้ค�าแนะน�า	ตรวจสอบ	ปรบัปรงุแก้ไขท�าให้วทิยานพินธ์ส�าเรจ็ลงได้ด้วยดตีลอดมาและ

ขอขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านที่เมตตาให้ค�าแนะน�าด้วยดี	 เจริญพรขอบคุณญาติโยมท้ังหลายท่ีอุปถัมภ์

ปวารณาปัจจัยค่าให้จ่ายทุกๆ	อย่างมาตลอด

ขอกราบขอบพระคณุคณะกรรมการในการสอบวทิยานพินธ์	ทกุท่านทีก่รณุา	ให้ความรู	้ค�าแนะน�า	

ข้อคิดเห็น	ตรวจสอบ	แก้ไข	รูปแบบ	และรูปเล่ม	เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ขออนุโมทนา	 เจ้าหน้าที่ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 วิทยาเขตร้อยเอ็ด	 

ทุกท่านที่ได้ช่วยอนุเคราะห์ประสานงานด้านต่างๆ	ให้ส�าเร็จลุล่วงด้วยดี	ตลอดถึงเพื่อนนักศึกษาปริญญาโท

ร่วมห้องที่ให้ความมีมิตรไมตรีที่ดียิ่ง

สุดท้ายน้ี	 ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณพระอุปัชฌาย์	 และพระอาจารย์ผู้ให้ก�าเนิดในทางพระพุทธ

ศาสนา	ขอขอบพระคุณ	คุณโยมมารดาบิดา	รวมทั้งครอบครัว	ญาติมิตร	และเพื่อนๆ	พี่ๆ	พุทธศาสนาและ

ปรัชญา	ที่ให้ค�าปรึกษาและเป็นแรงใจแก่ผู้ศึกษาวิจัยมาโดยตลอดในครั้งนี้
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บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน 

ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญของโรงเรียนประถมศึกษา อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 

SCHOOL PRINCIPAL’S ROLES IN PROMOTING STUDENT-CENTRED LEARNING 

AT ELEMENTARY SCHOOLS IN MUANG DISTRICT, ROI ET PROVINCE

พระทองใส	ฐิตธมฺโม	(ศรีบุญเรือง)1

THONGSAY	THITADHAMMO	(SIBOUNHEUANG)

ท�าวิจัยเมื่อ	พ.ศ.	2557

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้	 มีวัตถุประสงค์	 1)	 เพื่อศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการ

จดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส�าคัญของโรงเรยีนประถมศกึษา	อ�าเภอเมอืงร้อยเอด็	จงัหวดัร้อยเอด็	

2)	 เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหาร	 และครูผู้สอนที่มีต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการ

ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญของโรงเรียนประถมศึกษา	 อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	

จังหวัดร้อยเอ็ด	จ�าแนกตามเพศ	อายุ	และประสบการณ์ท�างาน	ต่างกัน	และ	3)	เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ 

บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาในการส่งเสรมิการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญัของโรงเรยีน

ประถมศกึษา	อ�าเภอเมอืงร้อยเอด็	จงัหวดัร้อยเอด็	กลุม่ตวัอย่างในการวจิยัครัง้นี	้เป็นผูบ้รหิาร	และครผููส้อน	

โรงเรียนประถมศึกษา	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	จ�านวน	243	คน	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น

แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดับ	มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	.87	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	

ได้แก่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และเปรียบเทียบโดยใช้	t-test	(Independent	Samples)	

และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว	(One-way	ANOVA)	โดยการทดสอบ	F-test

ผลการวิจัย พบว่า 

1)		 บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น

ส�าคญัของโรงเรียนประถมศกึษา	อ�าเภอเมอืงร้อยเอด็	จงัหวดัร้อยเอด็	โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	เมือ่พจิารณา

เป็นรายด้าน	โดยเรยีง	ล�าดบัตามค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย	ได้แก่	ด้านการวางแผนการเรยีนการสอน	ด้าน

การพฒันาการเรยีนการสอน	ด้านการประชาสมัพนัธ์การเรยีนการสอน	ด้านการนเิทศภายใน	ก�ากับ	ตดิตาม

การเรียนการสอน	และด้านการประเมินผลการเรียนการสอน	

2)		 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการ

จดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส�าคัญของโรงเรยีนประถมศกึษา	อ�าเภอเมอืงร้อยเอด็	จงัหวดัร้อยเอด็	

พบว่า	ผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีเพศ	อายุ	และประสบการณ์ท�างานต่างกัน	มีความคิดเห็นต่อบทบาทของ 

ผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	โดยรวมไม่แตกต่างกัน	

1	 นักศึกษาปริญญาโท	 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา,	 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 วิทยาเขต

ร้อยเอ็ด.
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เมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	ผูบ้รหิารและครผููส้อนท่ีมีเพศต่างกนั	มคีวามคดิเห็นต่อด้านการนเิทศภายใน	

ก�ากับ	ติดตามการเรียนการสอน	แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05	ส่วนด้านอื่นๆ	นอกนั้น

ไม่แตกต่างกัน	

3)		 ข้อเสนอแนะเกีย่วกบับทบาทของผูบ้รหิารสถานศกึษาในการส่งเสรมิการจดัการเรยีนการสอน

ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญของโรงเรียนประถมศึกษา	 อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ล�าดับตามความถี่

จากมากไปหาน้อย	 สามล�าดับแรกคือ	 ควรจัดอบรมให้ครูได้รับทราบกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่

เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	ควรมีการนิเทศติดตามผลการปฏิบัติงานของครูอย่างต่อเนื่อง	 และควรแนะน�าให้ครู

ผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย

ABSTRACT

The	objectives	of	this	research	were	aimed:	1)	to	study	school	principals’	roles	in	

promoting	 student-centred	 learning	 at	 elementary	 schools	 in	 Roi	 Et	 province’s	Muang	

district,	2)	to	compare	opinions	on	their	roles	in	promoting	student-cetred	learning	at	such	

schools	there	with	variables	of	school	principals’	and	teachers’	genders,	ages	and	work	

experiences	and	3)	to	regulate	suggestions	for	their	 roles	 in	promoting	student-centred	

learning	there	in	the	preceding	district.	The	sampling	group	employed	for	conducting	the	

research	included	school	principals	and	teachers	of	elementary	schools	mentioned	above,	

numbering	243	individuals.	The	tool	used	for	the	research	was	five-rating-scale	questionnaires	 

with	the	reliability	at	.87.	The	statistics	utilized	for	data	analyses	encompassed	percentage,	

arithmetic	mean	and	standard	deviation,	comparing	data	by	means	of	t-test	(Independent	

Samples)	and	F-test	(One-way	ANOVA).	

Results of the research manifested the following findings:

1)		 School	principals’	roles	in	promoting	student-centred	learning	at	elementary	

schools	in	Roi	Et	province’s	Muang	district	were	rated	‘high’	in	the	overall	aspect.	When	

taking	a	single	aspect	 into	consideration	 in	descending	order	of	arithmetic	means,	they	

included:	planning	 instructional	activities,	developing	 instructional	activities,	undergoing	

public	 relations	 of	 instructional	 activities,	 carrying	 out	 internal	 supervision;	 directing,	 

monitoring	and	evaluating	instructional	activities.

2)		 The	comparative	results	of	opinions	on	their	roles	in	their	promoting	student-

centred	learning	at	the	target	schools	in	its	Muang	district	indicated	that	variables	of	school	

principals’	genders,	ages	and	work	experiences	showed	no	significant	differences	of	opinions	

on	their	roles	as	such	in	the	overall	aspect.	When	taking	a	single	aspect	into	consideration	

indicated	that	school	principals’	and	teachers’	genders	showed	significant	differences	on	

their	opinions	of	 internal	 supervision	on	 the	monitoring	 the	 instructional	 activities	was	
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statistically	different	at	.05.	The	other	aspects	had	no	differences.	

3)	 Suggestions	for	their	roles	in	promoting	providing	student-centered	learning	at	

the	aforesaid	schools	were	recommended	in	descending	order	of	three	frequencies.	First,	

relevant	 courses	 should	 be	 held	 to	 have	 teachers	 acknowledge	 procedures	 of	 

student-centered	learning.	Secondly,	there	should	have	continual	supervisions	of	teachers’	

instructional	performances.	Finally,	school	principals	should	advise	teachers	to	hold	wide	

varieties	of	instructional	activities.

1.  ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต	ิพ.ศ.	2542	หมวด	4	ว่าด้วยแนวการจดัการศกึษา	ระบวุ่า	“การ

จดัการศกึษาต้องยึดหลกัว่า	ผูเ้รยีนทกุคนมคีวามสามารถเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองได้	และถือว่าผูเ้รยีนมคีวาม

ส�าคญัทีส่ดุ	กระบวนการศกึษาต้องส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเตม็ศกัยภาพ…”	การ

ปฏิรูปการเรียนรู้เป็นยุทธศาสตร์ส�าคัญประการหนึ่งของกระทรวงศึกษาธิการที่ทุกส่วนราชการต้องร่วมมือ

กันด�าเนินงานในการพัฒนาเด็กไทยให้เป็นผู้ที่รักการเรียนรู้	โดยเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต	สามารถปรับตัวได ้

และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม	 ซึ่งบุคคลท่ีเป็นก�าลังส�าคัญในการด�าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย	 

คือ	ครูและบุคลากรทางการศึกษา	ดังนั้น	ผู้บริหาร	ครู	ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา	

จงึต้องด�าเนินการในเรือ่งนีใ้ห้ชดัเจนเพือ่หาค�าตอบว่า	การจดัการศกึษาจะด�าเนนิไปในทศิทางใด	โดยเฉพาะ

เร่ืองการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญั	กระทรวงศกึษาธกิาร	(2542	:	12)	ระบุว่า	หวัใจของการปฏริปู

การเรียนรู้	 คือ	 ปฏิรูปจากการยึดวิชาเป็นตัวต้ังมาเป็นยึดมนุษย์	 หรือผู้เรียนเป็นส�าคัญ	 การเรียนรู้ใน

สถานการณ์จริง	กิจกรรมและการท�างาน	อันน�าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนครบทุกด้าน	ทั้งทางกาย	ทางจิตหรือ

อารมณ์	ทางสังคม	และทางสติปัญญา	การศึกษาเป็นปัจจัยที่ส�าคัญยิ่งที่จะท�า

สาระส�าคัญของการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส�าคัญหรือผู้เรียนส�าคัญที่สุดนี้	 ไม่ได้หมายความว่า	 ครู

จะลดบทบาทหรือลดความส�าคัญลงแต่ประการใด	 ครูยิ่งกลับมีบทบาทและความส�าคัญมากข้ึน	 เพราะ

เป็นการเปลีย่นจากการยดึวชิาเป็นตัวต้ัง	มาเป็นยดึมนษุย์หรอืผูเ้รยีนเป็นตวัตัง้	ดงันัน้	การปฏริปูกระบวนการ

เรียนรู้	นอกจากจะเปลีย่นมุมมองของผู้เรยีนแล้ว	เราจะต้องเปลีย่นกระบวนการเรยีนรูด้้วย	เพราะการศกึษา

ในรูปแบบเดิมเป็นการสอนแบบครูบอกให้ท่องจ�า	เด็กท่องจ�าแล้วก็ลืม	แต่แนวคิดใหม่	คือผู้เรียนเป็นส�าคัญ

ของการเรยีนรู	้สามารถรวบรวมความรูต่้าง	ๆ 	มาสะสม	บรูณาการเข้าด้วยกนั	แล้วสร้างเป็นองค์ความรูใ้หม่	

ทดลองใช้และน�าไปใช้จนเกดิการค้นพบความรูด้้วยตนเอง	โดยครใูห้ความช่วยเหลอืเฉพาะบางส่วน	กจิกรรม

การเรียนรู้กว่าร้อยละ	80	จึงเปลี่ยนมาเป็นของผู้เรียน	(รุ่ง	แก้วแดง,	2541	:	315)

ผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาการจัดการศึกษา	ซึ่งประกอบด้วย	ผู้บริหารสถานศึกษา	ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา	ตลอดจนผู้มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา	ในทุกภาคส่วน	ได้จัดเวทีพบปะเสวนากัน

อย่างกว้างขวาง	 เพ่ือพิจารณาก�าหนดทิศทางของการจัดการศึกษาในอนาคต	 โดยเฉพาะการปฏิรูปการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	ซึ่งถือว่า	เป็นธงน�าหรือเป็นหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา	ซึ่งทุก

ฝ่ายยังคงมีความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวแตกต่างกันไป	ประกอบกับผู้วิจัยมีความเห็นว่า	 ผู้บริหารโรงเรียน	
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เป็นผู้ทีม่บีทบาทส�าคญัในการจดัการเรียนการสอนทีจ่ะน�าไปสูก่ารเปลีย่นแปลง	รปูแบบของการจดักจิกรรม

การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 (สพฐ.)	 สถานศึกษาในสังกัดที่อยู ่ในภูมิภาค 

จะเป็นการยุบรวมหน่วยงานสังกัดส�านักงานปลัดกระทรวงเดิม	 (ส�านักงานศึกษาธิการจังหวัด	 ส�านักงาน

ศึกษาธิการ	 อ�าเภอ/กิ่งอ�าเภอ)	 สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ	 (ส�านักงานการ

ประถมศึกษาจังหวัดส�านักงานการประถมศึกษาอ�าเภอ/กิ่งอ�าเภอ)	และ	สังกัดกรมสามัญศึกษา	(ส�านักงาน

สามัญศึกษาจังหวัด)	และโรงเรียนในสังกัด	รวมเป็น	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา	(สพท.)จังหวัดละ	1เขต	

ถงึ	7	เขต	ขึน้อยู่กบัขนาด	และจ�านวนประชากร	โดยจงัหวดัร้อยเอด็แบ่งเป็น	3	เขตพืน้ทีก่ารศกึษาเขตพืน้ที่

การศกึษาร้อยเอด็	เขต	1	ประกอบด้วยสถานศกึษาในสงักดั	สพฐ.ใน	7	อ�าเภอ	มจี�านวนสถานศกึษา	นกัเรยีน	

และ	ครู	ส�าหรับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ศึกษาเฉพาะโรงเรียนประถมศึกษา	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	

มีโรงเรียนในเขตพื้นที่ทั้งหมด	จ�านวน	71	โรงเรียน	จ�านวนนักเรียนทั้งหมด	26,553	คน	จ�านวนครูทั้งหมด	

617	คน	(สรุปรายงานประจ�าปี	2556	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด	เขต	1)	จากการสรุปรายงาน

ประจ�าปีของเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด	 เขต	1	พบว่า	มีปัญหาเกี่ยวกับการขาดแคลนครู	กล่าวคือ	อัตรา

การย้ายเข้าของข้าราชการครนู้อยแต่อตัราการย้ายออกสงู	เนือ่งจากส่วนใหญ่เป็นคนต่างอ�าเภอ	ต่างจงัหวัด	

ท�าให้อัตราครูขาดแคลน	การจัดกระบวนการสอนยังใช้วิธีการแบบเดิมยังยึดตัวครูเป็นศูนย์กลาง	ครูที่ได้รับ

การบรรจหุรือย้ายมาใหม่มคีวามรู	้ความต้ังใจ	แต่ยงัขาดทกัษะ	ประสบการณ์	เทคนคิและวธิกีารจดัการเรยีน

การสอน	

จากสภาพปัญหาที่กล่าวมาในข้างต้น	 พฤติกรรมการสอนของครูส่วนใหญ่ยังใช้วิธีการจัด

กระบวนการสอนยังใช้วิธีการแบบเดิมยังยึดตัวครูเป็นศูนย์กลางจึงจ�าเป็นต้องมีการปฏิรูปการเรียนรู้	 

ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาคือผู้ที่มีบทบาทและหน้าท่ีโดยตรงในการบริหารจัดการ	 ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะวิจัย 

ในเรือ่ง	บทบาทของผูบ้รหิารสถานศกึษาในการส่งเสรมิการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญัของ

โรงเรียนประถมศกึษา	อ�าเภอเมอืงร้อยเอด็	จงัหวดัร้อยเอด็	เพือ่ให้ได้ข้อค้นพบส�าหรบัเป็นข้อมลูพืน้ฐานของ

ผู้บริหารสถานศึกษา	และผู้มีความสนใจ	ส�าหรับน�าไปใช้ให้เป็นประโยชน์	และเป็นแนวทางในการวางแผน

เพื่อปรับปรุง	 พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญของครูและบุคลากรในระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพต่อไป

 

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1	 เพื่อศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้น 

ผู้เรียนเป็นส�าคัญของโรงเรียนประถมศึกษา	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด

2.2	 เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหาร	 และครูผู้สอน	 ท่ีมีต่อบทบาทของผู้บริหารสถาน

ศกึษาในการส่งเสริมการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส�าคัญของโรงเรยีนประถมศกึษา	อ�าเภอเมอืง

ร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	ของ	ผู้บริหาร	และครูผู้สอน	ที่มี	เพศ	อายุ	และประสบการณ์ท�างาน	

2.3	 เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการ

เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญของโรงเรียนประถมศึกษา	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด
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3.  สมมติฐานการวิจัย

3.1		ผู้บริหาร	และครูผู้สอน	ที่มีเพศต่างกัน	มีความคิดเห็นต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาใน

การส่งเสรมิการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญัของโรงเรยีนประถมศกึษา	อ�าเภอเมอืงร้อยเอด็	

จังหวัดร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน

3.2		ผู้บริหาร	และครูผู้สอน	ที่มีอายุต่างกัน	มีความคิดเห็นต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาใน

การส่งเสรมิการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญัของโรงเรยีนประถมศกึษา	อ�าเภอเมอืงร้อยเอด็	

จังหวัดร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน

3.3		ผูบ้รหิาร	และครผููส้อน	ทีม่ปีระสบการณ์ท�างานต่างกนั	มคีวามคิดเห็นต่อบทบาทของผูบ้รหิาร

สถานศกึษาในการส่งเสรมิการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผู้เรยีนเป็นส�าคญัของโรงเรยีนประถมศกึษา	อ�าเภอ

เมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน

4.  ขอบเขตของการวิจัย

4.1  ขอบเขตด้านประชากร	ได้แก่	ได้แก่	ผู้บริหาร	และครูผู้สอน	โรงเรียนประถมศึกษา	อ�าเภอ

เมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	ปีการศึกษา	2555	จ�านวน	617	คน	 (ที่มา	 :	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต	1,	2556)	

4.2  ขอบเขตด้านเนื้อหา	 ได้แก่	 บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียน

การสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญัของโรงเรยีนประถมศกึษา	อ�าเภอเมอืงร้อยเอด็	จงัหวดัร้อยเอด็	จ�าแนกเป็น	

5	ด้าน	ดังนี้	

	 1)		 ด้านการวางแผนการเรียนการสอน	

	 2)		 ด้านการพัฒนาการเรียนการสอน

	 3)		 ด้านการประชาสัมพันธ์การเรียนการสอน

	 4)		 ด้านการนิเทศภายใน	ก�ากับ	ติดตามการเรียนการสอน

	 5)		 ด้านการประเมินผลการเรียนการสอน

4.3  ขอบเขตด้านพื้นที่	ได้แก่	โรงเรียนประถมศึกษา	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด

5.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

5.1		ท�าให้ทราบบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น 

ผูเ้รียนเป็นส�าคญัของโรงเรยีนประถมศกึษา	อ�าเภอเมอืงร้อยเอด็	จงัหวดัร้อยเอด็	เพือ่ครจูะได้น�ามาใช้ในการ

จัดการเรียนการสอนต่อไป

5.2		ท�าให้ทราบผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการ 

ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญของโรงเรียนประถมศึกษา	 อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	

จังหวัดร้อยเอ็ด	ของ	ผู้บริหาร	และครูผู้สอน	ที่มี	เพศ	อายุ	และประสบการณ์ท�างาน	ต่างกัน	เพื่อครูจะได้

น�ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป

5.3	ท�าให้ทราบข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการ
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วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญของโรงเรียนประถมศึกษา	 อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 

เพื่อครูจะได้น�ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป

5.4		ผลการวิจัยจะน�ามาเป็นข้อมูลสารสนเทศให้ผู้บริหารสถานศึกษาน�าไปปรับปรุงพัฒนาการ

ด�าเนินงานของตนในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญในสถานศึกษา	และสามารถน�าผลการวิจัยมา

เป็นข้อมลูให้หน่วยงานต้นสงักดัของสถานศกึษา	ได้น�าไปก�าหนดนโยบายพัฒนาผูบ้รหิารสถานศกึษาในการ

จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ

6.  วิธีด�าเนินการวิจัย

6.1		ประชากร ได้แก่	ผู้บริหาร	และครูผู้สอน	โรงเรียนประถมศึกษา	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัด

ร้อยเอ็ด	จ�านวน	617	คน

6.2		กลุม่ตัวอย่าง	ได้แก่	ผูบ้รหิาร	และครผููส้อน	โรงเรยีนประถมศกึษา	อ�าเภอเมอืงร้อยเอด็	จงัหวดั

ร้อยเอ็ด	ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง	(Sample	Size)	โดยใช้สูตรของ	ยามาเน	(Taro	Yamane)	(ยุทธ	ไกยวรรณ์,	 

2545,	 หน้า	 107)	 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ�านวน	 243	 คน	 จ�าแนกเป็น	 ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน 

ขนาดใหญ่พิเศษ	จ�านวน	4	คน	ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดกลาง	จ�านวน	15	คน	ผู้บริหารสถาน

ศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก	 จ�านวน	 15	 คน	 และครูผู้สอนจากโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ	 จ�านวน	 60	 คน	 

ครูผู้สอนจากโรงเรียนขนาดกลาง	 จ�านวน	 84	 คน	 และครูผู้สอนจากโรงเรียนขนาดเล็ก	 จ�านวน	 65	 คน	 

ใช้การสุ่มแบบแบ่งชั้น	(Stratified	Random	Sampling)	กระจายกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีเปรียบเทียบสัดส่วน	

และสุ่มอย่างง่าย	(Simple	Random	Sampling)

6.3		เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบ่งออกเป็น	3	ตอน	ดังนี้

	 ตอนท่ี	 1	 แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม	 ได้แก่	 เพศ	 อายุ	 และ

ประสบการณ์ท�างาน	ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ	(Check	List)

	 ตอนที่	 2	 แบบสอบถามบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการ

สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญของโรงเรียนประถมศึกษา	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	มีลักษณะแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า	(Rating	Scale)	

	 ตอนที่	3	แบบสอบถามปลายเปิด	(Open-ended	Questionnaires)	เพื่อสอบถามข้อเสนอ

แนะเกีย่วกับบทบาทของผูบ้รหิารสถานศกึษาในการส่งเสรมิการจดัการเรียนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญั

ของโรงเรียนประถมศึกษา	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด

6.4		สถิติที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	สถิติเชิงพรรณนา	คือ	ความถี่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบน

	 มาตรฐาน	และสถติเิชิงอนมุาน	คอื	การทดสอบค่าท	ี(t-test)	และการทดสอบความแปรปรวน

แบบทางเดียว	(One-way	ANOVA)

7. ผลการวิจัย

7.1		ผลการวิเคราะห์บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่

เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญของโรงเรียนประถมศึกษา	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด
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	 ผลการวิจัยพบว่า	บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่

เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญของโรงเรียนประถมศึกษา	 อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวมอยู่ในระดับ

มาก	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	โดยเรียงล�าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย	ได้แก่	ด้านการวางแผนการ

เรียนการสอน	ด้านการพัฒนาการเรียนการสอน	ด้านการประชาสัมพันธ์การเรียนการสอน	ด้านการนิเทศ

ภายใน	ก�ากับ	ติดตามการเรียนการสอน	และด้านการประเมินผลการเรียนการสอน

	 และเมื่อแยกออกเป็นรายด้านพบว่า	มีผลการวิจัยดังต่อไปนี้

	 1)		 ด้านการวางแผนการเรยีนการสอน	พบว่า	บทบาทของผูบ้รหิารสถานศกึษาในการส่งเสริม

การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญของโรงเรียนประถมศึกษา	 อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัด

ร้อยเอด็	โดยรวมอยูใ่นระดับมาก	เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อ	ข้อท่ีมค่ีาเฉลีย่มากท่ีสดุ	ได้แก่	จดัตัง้คณะกรรมการ

การพัฒนาการเรยีนการสอนของโรงเรยีน	เพือ่เป็นทีป่รกึษา	อ�านวยความสะดวก	นเิทศให้ขวญัก�าลงัใจ	และ

ประเมนิผลการเรยีนการสอนของครผููส้อน	และข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุ	ได้แก่	มกีารประชาสมัพนัธ์ท�าความ

เข้าใจการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญให้ผู้ปกครองได้รับทราบวิธีการเรียนการสอน	

	 2)		 ด้านการพฒันาการเรยีนการสอน	พบว่า	บทบาทของผูบ้รหิารสถานศกึษาในการส่งเสรมิ

การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญของโรงเรียนประถมศึกษา	 อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัด

ร้อยเอ็ด	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	 ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด	 ได้แก่	 จัดท�าเอกสาร

ประกอบหลกัสูตรต่างๆเพือ่ให้ครไูด้ศกึษาค้นคว้าอย่างครบถ้วนเพือ่ประโยชน์ต่อกจิกรรมการเรยีนการสอน	

และข้อทีม่ค่ีาเฉลี่ยน้อยที่สดุ	ได้แก	่ส่งเสรมิให้ครแูละบคุลากรทีเ่กีย่วข้องเข้ารับการอบรมเกี่ยวกบัการเรยีน

การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	

	 3)		 ด้านการประชาสมัพันธ์การเรยีนการสอน	พบว่า	บทบาทของผูบ้รหิารสถานศกึษาในการ

ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญของโรงเรียนประถมศึกษา	 อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	

จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	 ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด	 ได้แก่	 เชิญ 

ผู้ปกครองและชุมชนเข้าชมบรรยากาศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	 เพื่อรับฟัง

ความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	 ได้แก่	 เชิญผู้ปกครอง	

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นวิทยากรพิเศษเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	

	 4)		 ด้านการนเิทศภายใน	ก�ากบั	ตดิตามการเรียนการสอน	พบว่า	บทบาทของผูบ้รหิารสถาน

ศกึษาในการส่งเสริมการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส�าคัญของโรงเรยีนประถมศกึษา	อ�าเภอเมอืง

ร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	 ได้แก่	

กระตือรือร้นเพื่อช่วยเหลือครูในการจัดท�าและพัฒนาหลักสูตร	 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	 ได้แก่	 จัดหา 

งบประมาณ	 เทคนิควิธีการใหม่ๆ	 สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น

ส�าคัญของครูและบุคลากร	

	 5)		 ด้านการประเมินผลการเรียนการสอน	พบว่า	 บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการ 

ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญของโรงเรียนประถมศึกษา	 อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	

จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	ได้แก่	ส่งเสริมให้

ครนู�าผลการประเมนิทกุครัง้มาปรบัปรงุการเรยีนการสอน	และข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุ	ได้แก่	ส่งเสรมิให้ครู
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วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

จดัท�าเครือ่งมอืวดั	และประเมนิผลการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนโดยใช้วธิทีีห่ลากหลายให้สอดคล้องกบั

กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	

7.2		ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการ

จดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส�าคัญของโรงเรยีนประถมศกึษา	อ�าเภอเมอืงร้อยเอด็	จงัหวดัร้อยเอด็

 สมมติฐานที่ 1	 ผู้บริหาร	 และครูผู้สอน	 ที่มีเพศต่างกัน	 มีความคิดเห็นที่มีต่อบทบาทของ 

ผูบ้รหิารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญัของโรงเรยีนประถมศึกษา	

อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน

	 ผลการวิจัยพบว่า	 ผู้บริหาร	 และครูผู้สอน	 ท่ีมีเพศต่างกัน	 มีความคิดเห็นท่ีมีต่อบทบาทของ 

ผูบ้รหิารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญัของโรงเรยีนประถมศึกษา	

อ�าเภอเมอืงร้อยเอด็	จงัหวดัร้อยเอด็	โดยรวม	ไม่แตกต่างกนั	เมือ่พจิารณาเป็นรายด้านพบว่า	ด้านการนเิทศ

ภายใน	ก�ากบั	ตดิตามการเรยีนการสอน	มคีวามคิดเหน็ต่อบทบาทของผูบ้รหิารสถานศกึษาแตกต่างกนัอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

 สมมติฐานที่ 2	 ผู้บริหาร	 และครูผู้สอน	 ที่มีอายุต่างกัน	 มีความคิดเห็นที่มีต่อบทบาทของ 

ผูบ้รหิารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญัของโรงเรยีนประถมศึกษา	

อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน	

	 ผลการวิจัยพบว่า	 ผู้บริหาร	 และครูผู้สอน	 ท่ีมีเพศต่างกัน	 มีความคิดเห็นท่ีมีต่อบทบาทของ 

ผูบ้รหิารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญัของโรงเรยีนประถมศึกษา	

อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	ทั้งโดยรวมและรายด้าน	ไม่แตกต่างกัน	ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้	(Null	

Hypothesis)	

 สมมติฐานที่ 3	ผู้บริหาร	และครูผู้สอน	ที่มีประสบการณ์ท�างานต่างกัน	มีความคิดเห็นที่มีต่อ

บทบาทของผู้บรหิารสถานศกึษาในการส่งเสรมิการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญัของโรงเรยีน

ประถมศึกษา	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน	

	 ผลการวิจัยพบว่า	ผู้บริหาร	และครูผู้สอน	ที่มีประสบการณ์ท�างานต่างกัน	มีความคิดเห็นที่มี

ต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญของ

โรงเรียนประถมศึกษา	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	ทั้งโดยรวมและรายด้าน	ไม่แตกต่างกัน	ปฏิเสธ

สมมติฐานที่ตั้งไว้	(Null	Hypothesis)

8.  อภิปรายผล

จากการสรุปผลการวิจัย	มีผลการวิจัยที่น่าสนใจและน�ามาอภิปรายผลเพิ่มเติมตามประเด็นต่าง	ๆ	

ดังนี้

8.1	 ผลการวิจัยพบว่า	บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่

เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญของโรงเรียนประถมศึกษา	 อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวมอยู่ในระดับ

มาก	 ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า	 ครูผู ้สอนทั้งฝ่ายนโยบายและฝ่ายปฏิบัติต่างมีความรู้ความเข้าใจใน

กระบวนการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รียนเป็นส�าคญัเป็นอย่างดยีิง่	และทราบถึงปัจจยัทีส่่งผลต่อการเรยีนรูข้อง
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ผูเ้รยีน	การเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญันัน้ผูเ้รยีนจะต้องเรยีนรูด้้วยตนเอง	ทดลอง	ปฏบิตัจิรงิ	ดงันัน้สถาน

ศึกษาจะต้องจัดสิ่งที่อยู่รอบๆ	 ข้างผู้เรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้	 เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความต้องการอยาก

เรยีนรูแ้ละแสวงหาความรูด้้วยตนเอง	ซึง่บรบิทในด้านนี	้โรงเรยีนประถมศกึษา	อ�าเภอเมอืงร้อยเอด็	จงัหวดั

ร้อยเอ็ด	 ได้ด�าเนินการในเรื่องนี้เป็นอย่างดีจึงท�าให้ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	

เจมวิทย์ เครือค�า	ได้ศึกษา	บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนในการบริหารงานการจัดการเรียนการสอนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส�าคัญ	ตามทัศนะของผู้บริหารโรงเรียนและครูโรงเรียนมัธยมศึกษา	จังหวัดบุรีรัมย์	 ผลการวิจัย

พบว่า	 ผู้บริหารโรงเรียนมีบทบาทในการบริหารงานการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญอยู่ใน

ระดับมาก	และสอดคล้องกับงานวิจัยของ	นันทวรรณ ไชยเจริญ	ได้ศึกษา	บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนใน

การสนับสนุนการจัดการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญัของโรงเรยีนประถมศกึษา	อ�าเภอเมือง	จงัหวดั

ล�าพูน	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาล�าพูน	เขต	1	ผลการวิจัย	พบว่า	บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนใน

การสนับสนุนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญโดยรวมทั้ง	5	ด้าน	มีบทบาทอยู่ในระดับมาก	

	 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก	คือ	ด้านการวางแผนการเรียนการสอน	

ทีเ่ป็นเช่นน้ีอภปิรายได้ว่า	ผูบ้รหิารโรงเรยีนมบีทบาทในการส่งเสรมิการวางแผนการเรยีนการสอน	โดยการ

ก�าหนดนโยบายแนวปฏิบตักิ�าหนดแผนปฏบิตั	ิการเกีย่วกบัการจดัการเรยีนการสอนจดัเตรยีมสือ่	เครือ่งมอื

และแหล่งค้นคว้าหาความรู	้ทีเ่อือ้ต่อการจดัการเรยีนการสอน	จดัให้ผู้เรยีนเลอืกเรยีนในสิง่ทีส่นใจตามความ

เหมาะสมของเนื้อหาและหลักสูตร	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	สิริลักษณ์ ตาดี	 ได้ศึกษา	 บทบาทของ 

ผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญในโรงเรียน	 สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์	เขต	2	ผลการวิจัยพบว่า	บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการ

ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญในโรงเรียน	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

นครสวรรค์	เขต	2	ด้านการเตรียมการเรียนการสอน	อยู่ในระดับมาก	

	 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด	 ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก	 คือ	 ด้านการประเมินผลการเรียนการ

สอน	ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า	ผู้บริหารมีบทบาทในการส่งเสริมการก�าหนดนโยบายให้ครูประเมินผลการ

ปฏิบัติงานโดยใช้แฟ้มสะสม	 ผลงานของผู้เรียนในการประเมินผลการเรียนการสอน	 ส่งเสริมให้ครูจัดท�า 

เครือ่งมอืวดั	และประเมินผลให้สอดคล้องกบัสภาพท่ีแท้จรงิอย่างสม�า่เสมอ	ส่งเสรมิให้ครปูระเมินผลการจัดกิจกรรม 

การเรียนการสอนโดยใช้วิธีที่หลากหลาย	 ส่งเสริมให้ครูจัดท�าเครื่องมือการประเมินผลในการจัด	 กิจกรรม

การเรียนการสอดให้สอดคล้องกบักจิกรรมการเรยีนการสอน	ประเมนิผลเพือ่ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการสอน

ของครู	ด้วยการให้ครูรายงานผล	การจัดการเรียนการสอน	ประเมินผลการปรับปรุงบรรยากาศและสภาพ

แวดล้อม	ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ	นนัทวรรณ ไชยเจรญิ	ได้ศกึษา	บทบาทของผูบ้รหิารโรงเรยีนในการ

สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญของโรงเรียนประถมศึกษา	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัด

ล�าพูน	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาล�าพูน	เขต	1	ผลการวิจัย	พบว่า	บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนใน

การสนับสนุนการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญั	ด้านการวดัผลและประเมินผล	มบีทบาทอยูใ่นระดบั

มาก	 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 สิริลักษณ์ ตาดี	 ได้ศึกษา	 บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการ 

ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญในโรงเรียน	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

นครสวรรค์	 เขต	 2	 ผลการวิจัยพบว่า	บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการ
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วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

สอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญัในโรงเรยีน	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษานครสวรรค์	เขต	2	ด้านการวดัผล

และประเมินผลการเรยีนการสอน	อยูใ่นระดับมาก	รวมถึงสอดคล้องกบังานวจิยัของ	เชวง เพชรภา	ได้ศกึษา	

บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน	 ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	 ของโรงเรียน

ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น	เขต	3	ผลการวิจัยพบว่า	ความคิดเห็นของครูและบุคลากร

ทางการศึกษา	ด้านการส่งเสริมประเมินผลการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	อยู่ในระดับมาก	

8.2	 ผลการเปรียบเทียบบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน

ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญของโรงเรียนประถมศึกษา	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด

	 การวเิคราะห์เปรยีบเทยีบบทบาทของผูบ้รหิารสถานศกึษาในการส่งเสรมิการจดัการเรียนการ

สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญของโรงเรียนประถมศึกษา	 อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ผลการวิจัย	 

พบว่า	

	 1)		 ผู้บริหาร	และครูผู้สอน	ที่มีเพศต่างกัน	มีความคิดเห็นที่มีต่อบทบาทของผู้บริหารสถาน

ศกึษาในการส่งเสริมการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส�าคัญของโรงเรยีนประถมศกึษา	อ�าเภอเมอืง

ร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวม	 ไม่แตกต่างกัน	 ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยครั้งนี้	 ท่ีเป็นเช่นนี้

อภปิรายได้ว่า	ผูบ้ริหารและครูผู้สอน	รบัรูถึ้งกระบวนการจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญัเป็น

อย่างด	ีนบัตัง้แต่พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต	ิพทุธศักราช	2542	กระทรวงศึกษาธิการซึง่เป็นหน่วยงาน 

ทีร่บัผดิชอบในการจดัการศกึษาได้มกีารจดัฝึกอบรม	เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ในรูปแบบต่างๆ	อย่างหลากหลาย 

นับเป็นเวลาหลายปี	 จึงท�าให้ผู้บริหาร	ครูผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษารับรู้ในเรื่องนี้เป็นอย่างด ี

จึงท�าให้ทั้งเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นต่อบทบาทของผู้บริหารไม่แตกต่างกัน	 ซึ่งสอดคล้องกับ

แนวคดิของ	สมหวงั พธิยิานวุฒัน์ และคนอืน่ๆ	ทีไ่ด้กล่าวว่า	งานบรหิารเป็นงานทีต้่องใช้ทกัษะสงู	ผูบ้รหิาร

ควรเป็นคนทีมี่ความสามารถ	มวีสิยัทศัน์กว้างไกล	มภีาวะผูน้�าเพราะผูบ้รหิารเป็นตวัจกัรส�าคญัในการบรหิาร

โรงเรียน

	 2)		 ผู้บริหาร	และครูผู้สอน	ที่มีอายุต่างกัน	มีความคิดเห็นที่มีต่อบทบาทของผู้บริหารสถาน

ศกึษาในการส่งเสริมการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส�าคัญของโรงเรยีนประถมศกึษา	อ�าเภอเมอืง

ร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวม	 ไม่แตกต่างกัน	 ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยครั้งนี้	 ท่ีเป็นเช่นนี้

อภิปรายได้ว่า	ผู้บริหาร	และครูผู้สอนมีเจตคติ	แนวคิด	ค่านิยมที่ใกล้เคียงกัน	ขณะเดียวกันการแลกเปลี่ยน

ความคิดเหน็ระหว่างวยัน�าไปสูก่ารจดัการเรยีนการสอนทีม่รูีปแบบใกล้เคียงกัน	ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของ	

วุฒิไกร เลื่อนแป้น กล่าวว่า	บทบาท	(Role)	เป็นพฤติกรรมที่ควบคู่กับต�าแหน่งของบุคคลที่ด�ารงต�าแหน่ง

อยู่ซึ่งแต่ต�าแหน่งจะมีบทบาทหน้าที่แตกต่างตามภารกิจของงาน

	 3)		 ผูบ้รหิาร	และครผููส้อน	ทีม่ปีระสบการณ์ท�างานต่างกนั	มคีวามคดิเหน็ทีม่ต่ีอบทบาทของ

ผูบ้รหิารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญัของโรงเรยีนประถมศึกษา	

อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวม	 ไม่แตกต่างกัน	 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยครั้งนี	้ 

ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า	ผูบ้รหิารมคุีณลกัษณะทีพึ่งประสงค์และได้แสดงบทบาทในการส่งเสรมิการจดัการ

เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	 ออกมาเหมาะสมหรือสอดคล้องกับบทบาทหน้าท่ีรับผิดชอบของ 

ผูบ้ริหารทัง้	5	ด้าน	จากเหตุผลดังกล่าว	น่าจะเป็นสาเหตใุห้ครผููส้อนทีม่ปีระสบการณ์ท�างาน	ต่างกนั	มคีวาม
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คิดเห็นต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	

ไม่แตกต่างกัน	ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 เชวง เพชรภา	 ได้ศึกษา	บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการ 

ส่งเสรมิการจดัการเรยีนการสอน	ทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญั	ของโรงเรยีนในสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ขอนแก่น	 เขต	 3	 ผลการวิจัยพบว่า	 กลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ในการท�างานต่างกัน	 โดยภาพรวมและ 

รายด้านไม่แตกต่างกนั	และสอดคล้องกับงานวจิยัของ	สมศกัดิ ์สมมาคณู	ได้ศกึษา	บทบาทผูบ้รหิารสถานศกึษา 

การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของครู	 สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี	 เขต	 4	 

ผลการวิจัยพบว่า	 ครูท่ีมีประสบการณ์ต่างกันมีความคิดเห็นต่อบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริม

การจัดการเรียนการสอนของครู	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี	 เขต	 4	 โดยรวมและ 

รายด้าน	ไม่แตกต่างกัน

9.  ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะและข้อค้นพบ	 (Fact	 Findings)	 จากการวิจัยและการอภิปรายผลแล้วสามารถ 

สรุปผล	โดยแบ่งเป็น	2	ระดับ	ดังนี้

9.1  ข้อเสนอแนะน�าไปใช้

	 จากการวิจัยพบว่า	 บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน

ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญของโรงเรียนประถมศึกษา	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ซ่ึงมีข้อเสนอแนะ

ดังนี้

	 1)		 ผูบ้รหิารควรนเิทศและให้ข้อเสนอแนะในการจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้ห้เกดิการพฒันายิง่ข้ึน

	 2)		 ผูบ้รหิารควรส่งเสริมให้บคุลากรได้มีส่วนร่วมในการก�าหนดรูปแบบและวธิวีดัและประเมินผล

	 3)		 ผู้บริหารควรจัดอบรมและศึกษาดูงานโรงเรียนท่ีเป็นต้นแบบการจัดการเรียนการสอน 

ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ

9.2  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

	 จากงานวิจัยพบว่า	 บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน

ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญของโรงเรียนประถมศึกษา	 อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 พบว่า	 ด้านท่ีมีค่า

เฉลี่ยน้อยท่ีสุด	 คือ	 ด้านการประเมินผลการเรียนการสอน	 ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไปควรท�าการวิจัยเรื่อง	

ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการด�าเนินการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงของครูผู้สอน
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ที่กรุณาตรวจสอบแก้ไข	 รูปแบบ	 และให้ข้อเสนอแนะอย่างเป็นระบบ	 จนท�าให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้มีความ 

น่าเชื่อถือยิ่งขึ้น	ขออนุโมทนาขอบคุณ	ผู้บริหาร	และครูผู้สอน	โรงเรียนประถมศึกษา	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	

จังหวัดร้อยเอ็ด	ทุกท่านที่กรุณาให้ความช่วยเหลือในด้านการให้ข้อมูลและการเก็บข้อมูลในการค้นคว้าวิจัย	

จนท�าให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้ส�าเร็จลงได้อย่างสมบูรณ์	 คุณประโยชน์อันพึงมีแก่การศึกษาค้นคว้าวิทยานิพนธ์

เล่มน้ี	ผู้วจิยัขอมอบความดีในส่วนของการศึกษาค้นคว้านีแ้ก่บดิา	มารดา	และบพุการชีน	ผูม้พีระคณุทัง้มวล	

อุปัชฌาย์	 ครู-อาจารย์ผู้เคยอบรมสั่งสอนแก่ผู้วิจัยท้ังในอดีตและปัจจุบัน	 ขอท่านท้ังหลายจงมีความสุข 

ความเจริญยิ่งในคุณงามความดีด้วยเทอญ
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การใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของผู้บริหาร ตามความคิดเห็นของบุคลากร

องค์การบริหารส่วนต�าบล ในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 

THE APPLICATION OF BUDDHISM’S FOUR SUBLIME STATES OF MIND TO 

ADMINISTRATORS’ ADMINISTRATION FOLLOWING PERSONNEL’S OPINIONS 

OF TAMBON ADMINISTRATIVE ORGANIZATIONS IN THE AUTHORIZED AREA 

OF MUANG DISTRICT, NAKHON PHANOM PROVINCE

พระประกอบ	ถิรจิตฺโต	(ค�าพิมพ์)1

PHRAPRAKOB	THRERAJITTO	(KUMMPIM)

ท�าวิจัยเมื่อ	พ.ศ.	2558

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้	1)	เพื่อศึกษาการใช้หลักพรหมวิหาร	4	ในการบริหารงาน

ของผู้บริหาร	ตามความคิดเห็นของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบล	ในเขตอ�าเภอเมือง	จังหวัดนครพนม	

2)	เพือ่เปรยีบเทยีบการใช้หลกัพรหมวหิาร	4	ในการบรหิารงานของผูบ้รหิาร	ตามความคดิเหน็ของบคุลากร

องค์การบริหารส่วนต�าบล	ในเขตอ�าเภอเมอืง	จังหวัดนครพนม	ท่ีม	ีเพศ	อาย	ุและประสบการณ์ในการท�างาน	

ต่างกนั	3)	เพ่ือศกึษาข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการใช้หลกัพรหมวหิาร	4	ในการบรหิารงานของผูบ้รหิาร	องค์การ

บริหารส่วนต�าบล	ในเขตอ�าเภอเมือง	จังหวัดนครพนม	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	บุคลากรองค์การ

บริหารส่วนต�าบล	ในเขตอ�าเภอเมือง	จังหวัดนครพนม	จ�านวน	198	คน	เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดับ	 ได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ	 0.85	 สถิติท่ีใช้ในการ

วเิคราะห์ข้อมลู	ได้แก่	ร้อยละ	ค่าเฉลีย่	ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	ทดสอบค่าท	ีt-test	และการวเิคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว	(One	way	ANOVA	/	F-test)	

ผลการวิจัยพบว่า	

1)		 การใช้หลักพรหมวิหาร	 4	 ในการบริหารงานของผู้บริหาร	 ตามความคิดเห็นของบุคลากร	

องค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอเมือง	 จังหวัดนครพนม	 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก	 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	อยู่ในระดับมากทั้งสี่ด้าน	ล�าดับตามค่าเฉลี่ยจากสูงไปหาต�่า	คือ	ด้านที่มีค่าเฉลี่ย

สูงสุด	คือ	ด้านมุทิตา	(ความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี)	รองลงมาคือ	ด้านกรุณา	(ความสงสาร)	และด้านที่มีค่าเฉลี่ย

ต�่าสุด	คือ	ด้านเมตตา	(ความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี)

2)	 ผลการเปรียบเทียบการใช้หลักพรหมวิหาร	4	ในการบริหารงานของผู้บริหาร	ตามความคิดเห็น 

ของบุคลากร	 องค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอเมือง	 จังหวัดนครพนม	พบว่า	 บุคลากรที่มีเพศ	 อายุ	

และประสบการณ์ในการท�างานต่างกัน	มีความคิดเห็นต่อการใช้หลักพรหมวิหาร	4	 ในการบริหารงานของ 

1 นักศึกษาปริญญาโท	 สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง,	 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 วิทยาเขต

ร้อยเอ็ด.
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วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

ผู้บริหาร	โดยรวม	ไม่แตกต่างกัน	ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย

3)		 ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการใช้หลกัพรหมวหิาร	4	ในการบรหิารงานของผูบ้รหิาร	ตามความคดิเห็น 

ของบุคลากร	 องค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอเมือง	 จังหวัดนครพนม	 ล�าดับตามความส�าคัญ	 คือ 

ผูบ้รหิารควรมคีวามมเีมตตา	กรณุา	มฑุติา	และอเุบกขา	การให้ความเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่ซึง่กนัและกนั	การพดูจา

ทกัทายให้ความเคารพ	ความรกั	และปรารถนาดีต่อกนั	ยนิดเีมือ่เหน็คนอืน่ได้ด	ีและผูบ้รหิารต้องแสดงความ

ยนิดกีบัผูใ้ต้บงัคบับญัชา	ทีป่ระสบความส�าเรจ็พร้อมกบัปลืม้ปิตกิบั	ผูท้ีป่ระสบความส�าเรจ็	4)	ผูบ้รหิารควร

วางตนเหมาะสมกบัต�าแหน่งหน้าที	่เหมาะสมกบัฐานะ	วางตนเสมอต้น	เสมอปลายไม่ล�าเอยีง	ไม่เลอืกปฏบิตัิ	

ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง	ไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก	ตัดสินปัญหาด้วยความบริสุทธิ์	ยุติธรรมตาม

ABSTRACT

The	 objectives	 of	 the	 thesis	 were	 aimed:	 1)	 to	 study	 personnel’s	 opinions	 

onadministrators’	applicationof	Buddhism’s	four	sublime	states	of	mind	(Brahmavihara)	to	

their	 administrations	 of	 tambon	 administrative	 organizations	 in	 the	 authorized	 area	 of	 

NakhonPhanom	province’s	Muang	district,	2)	 to	compare	the	 former’s	opinions	on	the	

latter’s	application	of	its	four	sublime	states	of	mind,	resting	upon	variables	of	the	former’s	

genders,	 ages	and	 job	experiences	and	3)	 to	 regulate	 the	 former’s	 suggestions	 for	 the	 

latter’s	application	of	its	four	sublime	states	of	mind	to	their	administration	of	them.	The	

sampling	 group	employed	 for	 the	 research	 comprised	191	personnel	working	 for	 their	

administrative	organizations	in	the	designated	district.	The	data	collection	instrument	was	

five-rating-scale	questionnaires,	possessing	the	power	of	discrimination	between	0.44	and	

0.88	as	well	as	the	reliability	at	0.85.	The	statistics	exploited	for	data	analyses	encompassed	

percentage,	mean,	standard	deviation,	t-test	and	(One-way	ANOVA	/	F-test)

Outcomes	of	the	research	manifested	the	following	findings:

1)	 Administrators’	 application	 of	 Buddhism’s	 four	 sublime	 states	 of	mind,	 as	

stated	 by	 personnel’s	 opinions,	 to	 their	 administrations	 of	 tambon	 administrative	 

organizations	 in	 the	 authorized	 area	 of	 NokhonPhanom	province’s	Muang	 district	was	

rated	more	in	both	the	overall	aspect	and	each	single	one.	Given	each	single	aspect,	four	

aspects	were	 the	same.	Three	aspects	 ranked	 in	descending	order	of	means	 included:	

media,	sympatatic	joy;	karuna,	compassion,	and	metta,	loving-kindness.

2)		 The	comparative	outcomes	of	the	latter’s	application	of	its	four	sublime	states	

of	mind	 to	 their	 administration	 of	 tambon	 administrative	 organizations	 indicated	 that	 

variables	of	their	genders,	ages	and	job	experiences	showed	no	significant	differences	in	

the	former’s	opinions	on	the	latter	application	of	 its	four	states	of	mind	in	the	overall	

aspect,	thereby	refusing	reformulated	research	hypotheses.
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3)		 The	suggestions	for	administrators’	application	of	its	four	sublime	state	of	mind	

were	recommended	in	descending	order	of	three	frequencies	that	administrators	should:	

i)	equally	treat	each	of	their	subordinates,	not	unreasonably	taking	sides,	ii)	offer	assistance	

to	their	colleagues	and	iii)	promote	colleagues’	career	progression.

1.  ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

พรหมวิหาร	 เป็นหลักธรรมที่น�าไปปฏิบัติแล้วท�าให้สังคมมีความสุข	 มีความรัก	 เอื้อเฟื้อเผื่อแผ ่

ซึ่งกันและกัน	มี	4	ประการ	คือ	เมตตา	กรุณา	มุทิตา	และอุเบกขา	ด้านเมตตา	หมายถึง	ความรัก	ความหวังดี 

รกัอย่างมไีมตรจีติซึง่เป็นกศุลจติ	ปรารถนาจะเหน็ผู้อืน่เป็นสขุ	คดิอนเุคราะห์เขาด้วยความหวงัด	ีด้านกรณุา	

หมายถึง	ความหวังที่จะช่วยเหลือ	มีลักษณะสงสารเพื่อนที่เกิดแก่	เจ็บ	ตายด้วยกันและเกิดรู้สึกหวั่นใจเมื่อ

เห็นเขาได้รับความทุกข์	ตกระก�าล�าบาก	จึงคิดหาอุบายแก้ไขเพื่อช่วยให้เขาได้รอดพ้นจากทุกข์อันนั้น	ด้าน

มทุติา	หมายถงึ	การมีจติใจทีพ่ลอยยนิดเีมือ่ได้เหน็ได้รบัทราบว่าผูอ้ืน่ได้ด	ีด้านอเุบกขา	หมายถงึ	การมจีติใจ

ทีว่างเฉยเมือ่เหน็ผูอ้ืน่ได้รบัความทกุข์โดยทีต่นเองไม่สามารถช่วยเหลอืเขาได้	คณุธรรมและจรยิธรรมนบัเป็น

พื้นฐานที่ส�าคัญของคนทุกคนและทุกวิชาชีพ	 หากบุคคลใดหรือวิชาชีพใดไม่มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็น

หลักยดึเบือ้งต้นแล้ว	กย็ากทีจ่ะก้าวไปสูค่วามส�าเรจ็แห่งตนและแห่งวชิาชพีนัน้	ๆ 	ยิง่ไปกว่านัน้กคื็อ	การขาด

คุณธรรมและจริยธรรม	 ทั้งในส่วนบุคคลและวิชาชีพ	 อาจมีผลร้ายต่อตนเอง	 สังคมและวงการวิชาชีพใน

อนาคตได้อีกด้วย	ดังพระบรมราโชวาท	 ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 ในพระ

ราชพิธีบวงสรวงสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชว่า	 “การจะท�างานให้สัมฤทธิ์ผลท่ีพึงปรารถนา	 คือให้เป็น

ประโยชน์และเป็นธรรมด้วยนั้น	จะอาศัยความรู้แต่เพียงอย่างเดียวมิได้	จ�าเป็นต้องอาศัยความสุจริต	ความ

บริสุทธ์ิใจและความถกูต้องเป็นธรรมประกอบด้วย	เพราะเหตวุ่าความรูน้ัน้เสมือนเครือ่งยนต์ท่ีท�าให้ยวดยาน

เคลื่อนไปได้ประการเดียว	ส่วนคุณธรรมดังกล่าวแล้วเป็นเสมือนหนึ่งพวงมาลัยหรือหางเสือ	ซึ่งเป็นปัจจัยที่

น�าทางให้ยวดยานด�าเนินไปถูกทางด้วยความสวัสดี	คือปลอดภัย	บรรลุวัตถุประสงค์”	

การปกครองท้องถิน่เป็นโรงเรยีนฝึกปฏบิตัทิีส่�าคญัของการปกครองระบอบประชาธปิไตยในระดบั

ชาต	ิทัง้น้ีเพราะเป็นการปกครองทีเ่ปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิน่ได้ตดัสนิปัญหาซ่ึงมลีกัษณะเป็นปัญหา

ของท้องถิ่นตนเองแต่การปกครองท้องถิ่นของไทยตั้งแต่ในอดีตถึงปัจจุบันโดยเฉพาะก่อนมีรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย	หรอืเป็นทีรู่จ้กักนัในนามของรฐัธรรมนญูฉบับประชาชนนัน้	ยงัขาดลกัษณะการปกครอง

ตนเองของท้องถิ่นที่แท้จริง	ทั้งนี้เนื่องจากหน่วยการปกครองตนเองของท้องถิ่นยังถูกควบคุมจากส่วนกลาง

ค่อนข้างมาก	โดยเฉพาะอย่างยิง่ด้านอ�านาจหน้าที	่การบรหิารงานบคุคล	และการหารายได้เพือ่น�ามาใช้จ่าย

ในท้องถิน่ผลกค็อื	“ท้องถ่ินไม่สามารถปฏบิติัหน้าท่ีได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	อกีทัง้ไม่อาจรเิริม่จัดบริการตลอดจน 

ก�ากับดูแล	และควบคุมการบริหารท้องถิ่นของตนเอง	และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะเป็นผู้ที่น�าพา

ชุมชนไปสู่ความเจริญ	 และประชาชนจะได้รับประโยชน์สูงสุดและมีความเป็นอยู่ท่ีดีท่ีสุดต่อไป	 และการท่ี

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องท�าหน้าที่อ�านวยความสะดวกต่อประชาชนและเป็นองค์กรที่ใกล้ชิดกับ

ประชาชนทีสุ่ดองค์กรหนึง่	ซึง่จะเหน็ได้ว่าได้มหีลายหน่วยงานทีไ่ด้ถ่ายโอนภารกจิให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น	อาทิ	โรงเรียน	อนามัย	ซึ่งเป็นประเด็นหนึ่งที่เห็นได้ชัดว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความส�าคัญ
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และใกล้ชิดกับประชานมากพอสมควร	 ซึ่งการให้บริการแก่ประชาชน	 การสนองความต้องการข้ันพื้นฐาน 

ก็เป็นสิ่งส�าคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องยึดถือเป็นส�าคัญ	

อ�าเภอเมืองนครพนมแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น	15	ต�าบล	165	หมู่บ้าน	มีพื้นที่	853.20	

ตร.กม.	ประชากร	155,529	คน	(พ.ศ.	2554)	ความหนาแน่น	182.28	คน/ตร.กม.	ท้องท่ีอ�าเภอเมอืงนครพนม

ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 14	 แห่ง	 ส�าหรับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ศึกษาเฉพาะองค์การบริหาร

ส่วนต�าบล	 12	 แห่ง	 ดังนั้น	 องค์การบริหารส่วนต�าบลมีบทบาทหน้าท่ีในการควบคุมและบริหารราชการ

องค์การบริหารส่วนต�าบลตามกฎหมาย	 ซึ่งผู้บริหารท่ีดีควรยึดหลักธรรมาภิบาลหรือการบริหารกิจการ 

บ้านเมืองท่ีดี	 และประกอบกับควรมีหลักพรหมวิหารธรรมซ่ึงเป็นธรรมของพรหมหรือของท่านผู้เป็นใหญ่	 

อันได้แก่	เมตตา	คือ	ความปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุข	กรุณา	คือ	ความปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์	มุทิตา	คือ	

ความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีและ	อุเบกขา	คือ	การวางเฉย	องค์การบริหารส่วนต�าบลเป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิด 

กับประชาชนมากที่สุด	 ประชาชนมีสิทธิเลือกผู้บริหาร	 มีสิทธิแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานของ 

ผู้บริหารเพราะเมื่อใดผู้บริหารน�าหลักพรหมวิหารธรรมมาใช้ในการบริหารงานเป็นการสร้างความพึงพอใจ

ให้กับประชาชนในพื้นที่	และจะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด	แต่ในปัจจุบันผู้บริหารองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลส่วนมากเมื่อมีอ�านาจและบารมีจะใช้ความคิดของตนเองเป็นใหญ่ในการบริหารงาน	 จนลืมน�า 

หลักธรรมมาใช้ในการบริหาร	 เช่น	 ขาดความเมตตา	 เป็นการขาดความรักและความหวังดีอย่างแท้จริงต่อ

ประชาชน	 ขาดความกรุณา	 คือขาดความสงสารและคิดหาทางช่วยเหลือประชาชนให้พ้นทุกข์อย่างจริงจัง	

ขาดมุทิตา	 โดยกีดกันไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงออกถึงความสามารถเต็มท่ี	 และขาดอุเบกขา	 คือ	

ขาดการวางเฉยและเป็นกลางต่อประชาชน

ดังนั้น	 ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น	 ผู้วิจัยจึงสนในที่จะท�าการวิจัยเรื่อง	 การใช้หลักพรหมวิหาร	 4	

ในการบริหารงานของผู้บริหาร	ตามความคิดเห็นของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบล	ในเขตอ�าเภอเมือง	

จังหวัดนครพนม	 เพื่อน�าผลจากการวิจัย	 มาบูรณาการร่วมกับการบริหารงานอย่างจริงจัง	 และต่อเนื่อง 

เพือ่สร้างความพงึพอใจให้กับประชาชนในต�าบล	และจะได้ทราบถึงความคดิเหน็ของประชาชน	ต่อผูบ้รหิาร

ในการน�าหลักธรรมมาใช้	ซึ่งเป็นหลักธรรม	พรหมวิหาร	4	หมายถึง	ธรรมประจ�าใจอันประเสริฐ	ธรรมประจ�าใจ 

ของท่านผู้มีคุณงามความดียิ่งใหญ่	มี	4	คือ	เมตตา	กรุณา	มุทิตา	อุเบกขา

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1		เพื่อศึกษาการใช้หลักพรหมวิหาร	 4	 ในการบริหารงานของผู้บริหาร	 ตามความคิดเห็นของ

บุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบล	ในเขตอ�าเภอเมือง	จังหวัดนครพนม

2.2		เพื่อเปรียบเทียบการใช้หลักพรหมวิหาร	4	ในการบริหารงานของผู้บริหาร	ตามความคิดเห็น

ของบคุลากรองค์การบรหิารส่วนต�าบล	ในเขตอ�าเภอเมอืง	จงัหวดันครพนม	ทีม่	ีเพศ	อาย	ุและประสบการณ์

ในการท�างาน	ต่างกัน

2.3	 เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้หลักพรหมวิหาร	 4	 ในการบริหารงานของผู้บริหาร	

องค์การบริหารส่วนต�าบล	ในเขตอ�าเภอเมือง	จังหวัดนครพนม
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3.  สมมติฐานการวิจัย

3.1	บุคลากรที่มีเพศต่างกัน	 มีความคิดเห็นต่อการใช้หลักพรหมวิหาร	 4	 ในการบริหารงานของ 

ผู้บริหาร	แตกต่างกัน

3.2	บุคลากรที่มีอายุต่างกัน	 มีความคิดเห็นต่อการใช้หลักพรหมวิหาร	 4	 ในการบริหารงานของ 

ผู้บริหาร	แตกต่างกัน

3.3		บุคลากรที่มีประสบการณ์ในการท�างานต่างกัน	 มีความคิดเห็นต่อการใช้หลักพรหมวิหาร	 4	 

ในการบริหารงานของผู้บริหาร	แตกต่างกัน

4.  ขอบเขตของการวิจัย

4.1  ขอบเขตด้านประชากรได้แก่	บุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบล	ในเขตอ�าเภอเมือง	จังหวัด

นครพนม	จ�านวน	391	คน	(ทีม่า	:	องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	อ�าเภอเมอืงนครพนม	จงัหวดันครพนม	ข้อมลู	

ณ	วันที่	1	กรกฎาคม	2557)

4.2 ขอบเขตด้านเนือ้หาได้แก่	การใช้หลกัพรหมวหิาร	4	ในการบรหิารงานของผูบ้รหิาร	ตามความ

คดิเหน็ของบคุลากรองค์การบรหิารส่วนต�าบล	ในเขตอ�าเภอเมอืง	จงัหวดันครพนม	จ�าแนกเป็น	4	ด้าน	ดงันี้

คือ

	 1)		 ด้านเมตตา	(ความรัก	และความหวังดี)

	 2)		 ด้านกรุณา	(ความสงสาร)

	 3)		 ด้านมุทิตา	(ความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี)

	 4)		 ด้านอุเบกขา	(ความวางเฉยมีใจเป็นกลาง)

4.3  ขอบเขตด้านพื้นที่ได้แก่	 องค์การบริหารส่วนต�าบล	 ในเขตอ�าเภอเมือง	 จังหวัดนครพนม	

ทั้งหมด	12	แห่ง	ประกอบด้วย	

	 1)		 องค์การบริหารส่วนต�าบลนาทราย	

	 2)		 องค์การบริหารส่วนต�าบลนาราชควาย	

	 3)		 องค์การบริหารส่วนต�าบลกุรุคุ	

	 4)		 องค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านผึ้ง	

	 5)		 องค์การบริหารส่วนต�าบลอาจสามารถ	

	 6)			 องค์การบริหารส่วนต�าบลขามเฒ่า	

	 7)		 องค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านกลาง	

	 8)		 องค์การบริหารส่วนต�าบลท่าค้อ	

	 9)		 องค์การบริหารส่วนต�าบลค�าเตย	

	 10)		องค์การบริหารส่วนต�าบลดงขวาง	

	 11)		องค์การบริหารส่วนต�าบลวังตามัว	

	 12)		องค์การบริหารส่วนต�าบลโพธิ์ตาก
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5.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

5.1	ท�าให้ทราบการใช้หลักพรหมวิหาร	 4	 ในการบริหารงานของผู้บริหาร	 ตามความคิดเห็นของ

บุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบล	ในเขตอ�าเภอเมือง	จังหวัดนครพนม

5.2		ท�าให้ทราบผลการเปรียบเทียบการใช้หลักพรหมวิหาร	 4	 ในการบริหารงานของผู้บริหาร	 

ตามความคิดเห็นของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบล	ในเขตอ�าเภอเมือง	จังหวัดนครพนม	ที่มี	เพศ	อายุ	

และประสบการณ์ในการท�างาน	ต่างกัน

5.3		ท�าให้ทราบข้อเสนอแนะเก่ียวกับการใช้หลักพรหมวิหาร	 4	 ในการบริหารงานของผู้บริหาร	

องค์การบริหารส่วนต�าบล	ในเขตอ�าเภอเมือง	จังหวัดนครพนม

5.4		ท�าให้สามารถน�าผลการวจิยัครัง้นี	้ไปใช้เป็นประโยชน์ในการก�าหนดนโยบายแนวทางส่งเสรมิ

การน�าหลักพรหมวหิาร	4	ไปใช้ในการบรหิารงานของผูบ้รหิาร	องค์การบรหิารส่วนต�าบล	ในเขตอ�าเภอเมอืง	

จังหวัดนครพนม	ต่อไป

6.  วิธีด�าเนินการวิจัย

6.1	ประชากร	 ได้แก่	 บุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบล	 ในเขตอ�าเภอเมือง	 จังหวัดนครพนม	

จ�านวน	391	คน

6.2	 กลุ่มตัวอย่าง	ได้แก่	บุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบล	ในเขตอ�าเภอเมือง	จังหวัดนครพนม	

จ�านวน	198	คน

6.3		เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็น	2	ตอน	และแบบสัมภาษณ์กลุ่ม

ดังนี้

	 ตอนท่ี	 1	 แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม	 ได้แก่	 เพศ	 อายุ	 และ

ประสบการณ์ในการท�างาน	ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ	(Check	List)

	 ตอนที่	2	แบบสอบถามการใช้หลักพรหมวิหาร	4	ในการบริหารงานของผู้บริหาร	ตามความ

คดิเหน็ของบคุลากร	องค์การบรหิารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอเมอืง	จงัหวดันครพนมมีลกัษณะแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า	(Rating	Scale)	

6.4		สถิติที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 สถิติเชิงพรรณนา	 คือ	 ความถี่	 ร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน	และสถติิเชงิอนมุาน	คอื	การทดสอบค่าท	ี(t-test)	และการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดยีว	

F-test	(One-way	ANOVA)

7.  ผลการวิจัย

7.1  ผลการวเิคราะห์การใช้หลกัพรหมวหิาร 4 ในการบรหิารงานของผูบ้รหิาร ตามความคดิเหน็ 

ของบุคลากร องค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดนครพนม

	 ผลการวจิยัพบว่า	การใช้หลกัพรหมวหิาร	4	ในการบรหิารงานของผูบ้รหิาร	ตามความคดิเห็น

ของบุคลากร	องค์การบรหิารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอเมอืง	จงัหวดันครพนม	โดยรวมและรายด้านอยูใ่นระดบั

มากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	 อยู่ในระดับมากทั้งสี่ด้าน	 ล�าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยคือ	 ด้านที่มี
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ค่าเฉลี่ยมากที่สุด	คือ	ด้านมุทิตา	(ความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี)	รองลงมาคือ	ด้านกรุณา	(ความสงสาร)	และด้าน

ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	คือ	ด้านเมตตา	(ความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี)

	 และเมื่อแยกออกเป็นรายด้านพบว่า	มีผลการวิจัยดังต่อไปนี้

	 1)		 ด้านเมตตา	(ความรัก	และความหวังดี)	พบว่า	การใช้หลักพรหมวิหาร	4	ในการบริหาร

งานของผู้บริหาร	 ตามความคิดเห็นของบุคลากร	 องค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอเมือง	 จังหวัด

นครพนม	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	คือ	ข้อที่	5	ที่ว่า	“มี

ความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้ประสบความส�าเร็จ”	ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	คือ	ข้อ	3ที่ว่า	“สนับสนุน

ต่อความก้าวหน้าของเพื่อนร่วมงาน”

	 2)		 ด้านกรุณา	(ความสงสาร)	พบว่า	การใช้หลกัพรหมวหิาร	4	ในการบรหิารงานของผูบ้รหิาร	

ตามความคดิเห็นของบคุลากร	องค์การบรหิารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอเมอืง	จงัหวดันครพนม	โดยรวมอยูใ่น

ระดับมาก	เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	คือ	ข้อที่	4	ที่ว่า	“มีความขยัน	ไม่ย่อท้อต่อ

ความล�าบากในการปฏิบัติงาน”	ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	คือ	ข้อที่	 1	ที่ว่า	“ให้การช่วยเหลือต่อการ

ปฏิบัติงานของเพื่อนร่วมงาน”

	 3)		 มุทิตา	(ความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี)	พบว่า	การใช้หลักพรหมวิหาร	4	ในการบริหารงานของ 

ผู้บริหาร	ตามความคิดเห็นของบุคลากร	องค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอเมือง	จังหวัดนครพนม	โดย

รวมอยู่ในระดับมาก	เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	อยู่ในระดับมากทั้งห้าข้อ	ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	คือ	ข้อที่	1	

ที่ว่า	 “ยินดีที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความเต็มใจ”	 ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด	 คือ	 ข้อท่ี	 5	 

ที่ว่า	“แสดงความยินดี	เมื่อเพื่อนร่วมงานประสบผลส�าเร็จในหน้าที่การงานและเรื่องส่วนตัว”

	 4)		 ด้านอเุบกขา	(ความวางเฉยมใีจเป็นกลาง)	พบว่า	การใช้หลกัพรหมวหิาร	4	ในการบรหิาร

งานของผู้บริหาร	 ตามความคิดเห็นของบุคลากร	 องค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอเมือง	 จังหวัด

นครพนม	โดยรวมอยูใ่นระดับมาก	เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อ	ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีสุ่ด	คอื	ข้อท่ี	1	ท่ีว่า	“วางใจ

เป็นกลาง	 ไม่ฝักใฝ่	 ฝ่ายใด	 ฝ่ายหนึ่งเมื่อเกิดการขัดแย้ง”	 ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด	 คือ	 ข้อที่	 2	 ที่ว่า	

“สามารถวินิจฉัยปัญหาต่าง	ๆ	ไปตามเหตุผลได้”

7.2  ผลการเปรียบเทียบการใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของผู้บริหาร ตามความ

คิดเห็นของบุคลากร องค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดนครพนม

	 สมมติฐานที่	 1	 บุคลากรที่มีเพศต่างกัน	 มีความคิดเห็นต่อการใช้หลักพรหมวิหาร	 4	 ในการ

บริหารงานของผู้บริหาร	แตกต่างกัน

	 ผลการวิจัยพบว่า	บุคลากรที่มีเพศต่างกัน	มีความคิดเห็นต่อการใช้หลักพรหมวิหาร	4	ในการ

บรหิารงานของผูบ้รหิาร	ทัง้โดยรวมและรายด้าน	ไม่แตกต่างกนั	ปฏเิสธสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้	(Null	Hypothesis)	

	 สมมติฐานที่	 2	 บุคลากรที่มีอายุต่างกัน	 มีความคิดเห็นต่อการใช้หลักพรหมวิหาร	 4	 ในการ

บริหารงานของผู้บริหาร	แตกต่างกัน

	 ผลการวิจัยพบว่า	บุคลากรที่มีอายุต่างกัน	มีความคิดเห็นต่อการใช้หลักพรหมวิหาร	4	ในการ

บรหิารงานของผูบ้รหิาร	ทัง้โดยรวมและรายด้าน	ไม่แตกต่างกนั	ปฏเิสธสมมตฐิานทีต้ั่งไว้	(Null	Hypothesis) 
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	 สมมติฐานที่	3	บุคลากรที่มีประสบการณ์ในการท�างานต่างกัน	มีความคิดเห็นต่อการใช้หลัก

พรหมวิหาร	4	ในการบริหารงานของผู้บริหาร	แตกต่างกัน

	 ผลการวิจัยพบว่า	บคุลากรทีม่ปีระสบการณ์ในการท�างานต่างกนั	มคีวามคดิเหน็ต่อการใช้หลกั

พรหมวิหาร	4	ในการบริหารงานของผู้บริหาร	ทั้งโดยรวมและรายด้าน	ไม่แตกต่างกัน	ปฏิเสธสมมติฐานที่

ตั้งไว้	(Null	Hypothesis)

8.  อภิปรายผล

จากการสรุปผลการวิจัย	มีผลการวิจัยที่น่าสนใจและน�ามาอภิปรายผลเพิ่มเติมตามประเด็นต่าง	ๆ	

ดังนี้

8.1	 ผลการวจิยัพบว่า	ผลการวจิยัพบว่า	การใช้หลกัพรหมวหิาร	4	ในการบรหิารงานของผูบ้รหิาร	

ตามความคดิเห็นของบคุลากร	องค์การบรหิารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอเมอืง	จงัหวดันครพนม	โดยรวมอยูใ่น

ระดบัมาก	ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า	ตามประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต�าบล	จงัหวดันครพนม	เรือ่ง

หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเกีย่วกับการบรหิารงานบคุคลขององค์การบรหิารส่วนต�าบล	ลงวนัท่ี	24	ตลุาคม	2545	

หมวดที	่12	การบรหิารงานบคุคล	ส่วนที	่3	การพฒันาพนกังานส่วนต�าบล	ซึง่ก�าหนดให้องค์การบรหิารส่วน

ต�าบลจัดท�าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต�าบล	เพื่อเพิ่มพูนความรู้	ทักษะ	ทัศนคติที่ดี	คุณธรรมและจริยธรรม	

อันจะท�าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในต�าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ดังนั้นผู้บริหารองค์การบริหารส่วน

ต�าบลจึงได้มีการใช้หลักพรหมวิหาร	 4	 ในการบริหารงานของผู้บริหาร	 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด	 

ซ่ึงสอดคล้องกับงานวจิยัของ	พระครูสมห์ุอนุกูล อนวุฑฒฺโน (ปานประดษิฐ์) ได้ท�าการศกึษาเรือ่งความคดิเหน็ 

ของประชาชนที่มีต่อการน�าหลักพรหมวิหาร	 4	 ไปใช้ใน	 การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�าบล 

ม่วงงาม	 อ�าเภอสิงหนคร	 จังหวัดสงขลาผลการวิจัยพบว่าความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการน�าหลัก 

พรหมวหิาร	4	ไปใช้ในการบริหารงานขององค์การบรหิารส่วนต�าบลม่วงงาม	อ�าเภอสงิหนคร	จงัหวดัสงขลา	

โดยรวม	อยู่ในระดับมาก

เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายด้าน	สามารถอภิปรายผล	ได้ดังนี้

1)  ด้านเมตตา (ความรัก และความหวังดี)พบว่า	การใช้หลักพรหมวิหาร	4	ในการบริหารงาน

ของผู้บริหาร	ตามความคิดเห็นของบุคลากร	องค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอเมือง	จังหวัดนครพนม	

โดยรวมอยู่ในระดับมาก	ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�าบลต้องเป็นบุคคลท่ีมี

ความรักใคร่ปรารถนาดีรวมถงึต้องมีจิตไมตรี	และคดิท�าประโยชน์แก่สังคม	และให้ความเมตตาต่อประชาชน

ทีม่าใช้บรกิารได้รับความพงึพอใจ	และมคีวามสขุเมือ่มารบับรกิารทีอ่งค์การบรหิารส่วนต�าบล	ซึง่สอดคล้อง

กับงานวิจัยของ	วิเชียร บุญกล้า	 ได้ท�าการศึกษาเรื่อง	 การศึกษาการใช้หลักพรหมวิหาร	 4	 ของผู้บริหาร

สถานศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	สังกัดส�านักงาน	เขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์	เขต	3	ผลการวิจัยพบว่า	

ผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมมีการใช้หลักพรหมวิหาร	4	ในการปฏิบัติงาน	ด้านเมตตาอยู่ในระดับมาก	

 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก	คือ	ข้อที่	5	ที่ว่า	“มีความมุ่งมั่นที่จะ

ปฏิบัติงานให้ประสบความส�าเร็จ”	ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�าบลจะต้องมี

ความมุ่งมั่น	ตั้งใจที่จะปฏิบัติงานให้ประสบความส�าเร็จและมีความเจริญก้าวหน้า	ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
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ของ	พระธรรมปิฎก	ทีก่ล่าวว่า	เมตตาคอืความรกัความเป็นมติรปรารถนาดมีุง่หมายหรอืมุง่หวงัให้ทัง้ตนเอง

และผู้อื่นเป็นสุขมีจิตแผ่ไมตรีและคิดท�าประโยชน์แก่มนุษย์สัตว์ทั่วหน้ารวมถึงการงดเว้นความโกรธและ

พยาบาทที่เป็นเหตุให้ตนและผู้อื่นเกิดทุกข์

 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก	คือ	ข้อ	3ที่ว่า	“สนับสนุนต่อความ

ก้าวหน้าของเพ่ือนร่วมงาน”ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�าบลให้การสนับสนุน

ความก้าวหน้าของผู้ใต้บังคับบัญชา	 เมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาประสบผลส�าเร็จในการท�างาน	 การศึกษา	 หรือ

ครอบครัว	ซ่ึงสอดคล้องกบัแนวคดิของพระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต)ให้ความหมายค�าว่าเมตตาหมาย

ถึงความรักใคร่ปรารถนาดีอยากให้เขามีความสุขมีจิตแผ่ไมตรี	และคิดท�าประโยชน์แก่มนุษย์สัตว์ทั้งหลาย

2)  ด้านกรุณา (ความสงสาร)พบว่า	 การใช้หลักพรหมวิหาร	 4	 ในการบริหารงานของผู้บริหาร	

ตามความคดิเห็นของบคุลากร	องค์การบรหิารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอเมอืง	จงัหวดันครพนม	โดยรวมอยูใ่น

ระดับมาก	ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�าบล	ควรมีความสงสาร	และคิดช่วยเหลือ

ผู้ใต้บังคับบัญชา	 รวมถึงให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่มาใช้บริการ	 ให้ได้รับความสะดวก	 รวดเร็ว	 ซึ่ง

สอดคล้องกับแนวคิดของ	พระธรรมปิฎก	ที่กล่าวว่า	กรุณาคือการใฝ่ใจช่วยเหลือปลดเปลื้องให้ตนเองและ

ผู้อื่นพ้นทุกข์ทั้งทางกายและทางใจโดยเป็นการช่วยเหลือที่ถูกต้องไม่เบียดเบียนใครรวมทั้งตนเอง

 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	 ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก	 คือ	 ข้อท่ี	 4	 ท่ีว่า	 “มีความขยันไม่

ย่อท้อต่อความล�าบากในการปฏิบัติงาน”	ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�าบลมี

ความขยันเมื่อมีปัญหาไม่ย่อท้อต่อความล�าบากในการปฏิบัติงานรวมถึงสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้	ซึ่ง

สอดคล้องกับแนวคิดของ	 ดนัยไชยโยธาได้กล่าวว่า	 กรุณาความสงสารคิดจะช่วยให้พ้นทุกข์หมายถึง 

ความปรารถนาจะช่วยผู้อื่นให้พ้นความทุกข์ยากเห็นอกเห็นใจช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน

 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก	คือ	ข้อที่	1	ที่ว่า	“ให้การช่วยเหลือ

ต่อการปฏิบัติงานของเพื่อนร่วมงาน” ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�าบลให้การ

ช่วยเหลือผูใ้ต้บงัคบับญัชาในการปฏบิตังิานเพือ่ให้ประสบผลส�าเรจ็	ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของ	พระธรรม

ปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)	ที่กล่าวว่า	ความกรุณาหมายถึงการมีความรู้สึกหวั่นไหวเมื่อเห็นผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับ

ความเดือดร้อนและหัวหน้ามีความต้องการที่จะช่วยให้บุคคลนั้นหมดทุกข์

3)  ด้านมทุติา (ความยนิดเีมือ่ผู้อืน่ได้ด)ี พบว่า	การใช้หลกัพรหมวิหาร	4	ในการบริหารงานของ

ผู้บริหาร	 ตามความคิดเห็นของบุคลากร	 องค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอเมือง	 จังหวัดนครพนม	 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก	ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าผู้บริหารมีการใช้หลักพรหมวิหาร	4	 ในการบริหารงาน	

ซึง่เป็นส่ิงทีผู่บ้รหิารจะต้องม	ีและต้องมคีวามยนิดเีมือ่เหน็ผูใ้ต้บงัคบับญัชาประสบความส�าเรจ็	เหน็ใจซึง่กนั

และกัน	ซ่ึงสอดคล้องกบังานวจัิยของ	วเิชียร บญุกล้า	ได้ท�าการศกึษาเรือ่ง	การศึกษาการใช้หลกัพรหมวหิาร	

4	 ของผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 สังกัดส�านักงาน	 เขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์	 เขต	 3	 

ผลการวจิยัพบว่า	ผูบ้รหิารสถานศกึษาโดยภาพรวมมกีารใช้หลกัพรหมวหิาร	4	ในการปฏบิตังิาน	ด้านมทุติา	

อยู่ในระดับมาก	

 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก	คือ	ข้อที่	1	ที่ว่า	“ยินดีที่จะปฏิบัติ

งานทีไ่ด้รบัมอบหมายด้วยความเต็มใจ”	ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่าผูบ้รหิารองค์การบรหิารส่วนต�าบลมคีวาม
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ตั้งใจ	เต็มใจ	และมุ่งมั่นท�างานในหน้าที่	และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายและงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ไม่ว่างานจะหนักหรือเบา	ไม่แสดงความเบื่อหน่ายเต็มใจปฏิบัติงานพิเศษนอกเหนือจากงานในหน้าที่เมื่อได้

รับการร้องขอจากคนอ่ืน	 ยินดีและเต็มใจท่ีจะรับใช้ประชาชนผู้ติดต่อเข้ามาอย่างจริงใจ	 ซึ่งสอดคล้องกับ

แนวคิดของ	ดนัยไชยโยธาที่ให้ความหมายของค�าว่า	มุทิตาความมีจิตพลอยยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีหมายถึง	การ

แสดงความยินดีเมื่อผู้อื่นประสบความเจริญ	 เช่น	 การเลื่อนฐานะต�าแหน่งยศเป็นต้นมุทิตาเป็นคุณธรรมที่

สามารถก�าจัดความอจิฉารษิยาได้	เพราะการอจิฉารษิยาผูอ้ืน่ย่อมมแีต่ความทกุข์จติใจจะหาความสขุสงบไม่

ได้	แต่บุคคลที่มีมุทิตาจะมีความสุขใจหน้าตาสดชื่นแจ่มใสและเป็นที่รักของคนทั่วไป

 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก	คือ	ข้อที่	5	ที่ว่า	“แสดงความยินดี	

เมื่อเพ่ือนร่วมงานประสบผลส�าเร็จในหน้าที่การงานและเรื่องส่วนตัว” ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าผู้บริหาร

องค์การบรหิารส่วนต�าบล	แสดงความยนิดกัีบผูใ้ต้บงัคบับญัชาทีป่ระสบผลส�าเรจ็ในหน้าทีก่ารงานและเรือ่ง

ส่วนตัวอย่างจริงใจ	ซึ่งสอดคล้องกับงานแนวคิดของ	ดนัย ไชยโยธา	กล่าวว่า	มุทิตาความมีจิตพลอยยินดี

เมือ่ผูอ้ืน่ได้ด	ีหมายถงึ	การแสดงความยนิดีเมือ่ผูอ้ืน่ประสบความเจริญเช่นการเลือ่นฐานะต�าแหน่งยศ	เป็นต้น

มทุติาเป็นคณุธรรมทีส่ามารถก�าจดัความอจิฉารษิยาได้	เพราะการอจิฉารษิยาผูอ้ืน่ย่อมมีแต่ความทกุข์จติใจ

จะหาความสุขสงบไม่ได้	แต่บุคคลที่มีมุทิตาจะมีความสุขใจหน้าตาสดชื่นแจ่มใสและเป็นที่รักของคนทั่วไป

4)  ด้านอุเบกขา (ความวางเฉยมีใจเป็นกลาง)พบว่า	การใช้หลักพรหมวิหาร	4	ในการบริหาร

งานของผู้บริหาร	 ตามความคิดเห็นของบุคลากร	 องค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอเมือง	 จังหวัด

นครพนม	โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	ท่ีเป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่าผูบ้รหิารองค์การบรหิารส่วนต�าบลจะต้องเป็น

ผูท้ีม่คีวามเป็นกลาง	ไม่ล�าเอยีง	ไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึง่เมือ่เกดิการขดัแย้ง	มคีวามยตุธิรรม	ในการบรหิาร

งานและการให้บริการ	ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	วิเชียร บุญกล้า	ได้ท�าการศึกษาเรื่อง	การศึกษาการใช้

หลักพรหมวิหาร	4	ของผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สรุนิทร์	เขต	3	ผลการวจิยัพบว่า	ผูบ้รหิารสถานศกึษาโดยภาพรวมมกีารใช้หลกัพรหมวหิาร	4	ในการปฏบิตัิ

งาน	ด้านอุเบกขา	อยู่ในระดับมาก	

 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก	คือ	ข้อที่	1	ที่ว่า	“วางใจเป็นกลาง 

ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเมื่อเกิดการขัดแย้ง”	ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�าบล

มใีจเป็นกลาง	ใคร่ครวญก่อนตดัสนิใจ	เพ่ือความรอบคอบ	และเพือ่ความถกูต้อง	ซึง่สอดคล้องกบัพระด�ารขิอง 

สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก (เจริญสุวฑฺฒนมหาเถร)	ทรงกล่าวว่า	

อุเบกขาคอื	การวางเฉยวางใจเป็นกลางไม่ยนิดียนิร้ายเมือ่สดุวสิยัจะแสดงเมตตากรุณามทิุตาได้โดยใช้ปัญญา

คดิไตร่ตรองเหตแุละผลในสิง่ทีเ่กดิขึน้	กล่าวคอืมจีติเรยีบตรงเทีย่งธรรมดจุตราชัง่ไม่เอนเอยีงด้วยรกัและชงั

พิจารณาเห็นกรรมท่ีสัตว์ทั้งหลายกระท�าอันควรได้รับผลดีหรือช่ัวสมควรแก่เหตุอันตนประกอบพร้อมที่จะ

วนิิจฉยัและปฏิบตัไิปตามธรรม	รวมทัง้รูจ้กัวางเฉยสงบใจมองดใูนเมือ่ไม่มกีจิควรท�าเพราะเขารบัผดิชอบตน

ได้ดีแล้ว	เขาสมควรรับผิดชอบตนเองหรือเขาควรได้รับผลอันสมกับความรับผิดชอบของตน

 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก	คือ	ข้อที่	2	ที่ว่า	“สามารถวินิจฉัย

ปัญหาต่าง	ๆ 	ไปตามเหตุผลได้” ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าการปฏิบัติงานย่อมมีปัญหา	และปัญหาทุกอย่าง	

ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่	มีทางแก้ไขได้	ถ้ารู้จักคิดได้ดี	ปฏิบัติได้ถูก	บุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบลต้องมีการ
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ขบคิดวินิจฉัยปัญหา	จึงต้องใช้สติปัญญา	คือคิดด้วยสติ	รู้ตัวอยู่เสมอ	เพื่อหยุดยั้งและป้องกันความประมาท

พลาดผิดและอคติต่างๆ	มิให้เกิดขึ้น	ช่วยให้การใช้ปัญญาพิจารณาปัญหาต่างๆ	เป็นไปอย่างเที่ยงตรง	ท�าให้

เห็นเหตุเห็นผลที่เกี่ยวเนื่องกันเป็นกระบวนการได้กระจ่างชัดทุกข้ันตอน	 และวินิจฉัยได้ถูกต้องว่า	 ปัญหา

ที่แท้อยู่ตรงไหน	 จะปฏิบัติแก้ไขได้โดยวิธีใด	 ส่วนการปฏิบัติได้ถูกนั้น	 ก็คือปฏิบัติแก้ไขได้ถูกต้องตาม 

หลักการ	หลักวิชา	หลักเหตุผล	และหลักธรรม	ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ	พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)

กล่าวว่า	อุเบกขาแปลว่า	การวางใจเป็นกลางโดยพิจารณาข้อเท็จจริง	หมายถึง	ในการตัดสินใจเรื่องใดควร

พิจารณาด้วยปัญญามีเหตุผลถูกต้องและเที่ยงธรรมแล้วปฏิบัติลงไปด้วยความเยือกเย็นสุขุมรอบคอบ 

สามารถด�ารงมั่นรักษาความถูกต้องหรือความยุติธรรมไว้ได้

8.2	 ผลการเปรียบเทียบการใช้หลักพรหมวิหาร	 4	 ในการบริหารงานของผู้บริหาร	 ตามความคิด

เห็นของบุคลากร	องค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอเมือง	จังหวัดนครพนม

	 1)		 บุคลากรที่มีเพศต่างกัน	 มีการใช้หลักพรหมวิหาร	 4	 ในการบริหารงานของผู้บริหาร	 

ทั้งโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน	ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยครั้งนี้	ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�าบลได้เพื่อเพิ่มพูนความรู้	 ทักษะ	 ทัศนคติที่ดี	 คุณธรรมและจริยธรรม	 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	ทิพยาพัศ คลังแสง	ได้ท�าการศึกษาเรื่องการบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร	4	 

ของผูอ้�านวยการสถานศกึษาในโรงเรยีนสงักัดเทศบาลนครนครสวรรค์	ผลการวจิยัพบว่าผลการเปรยีบเทยีบ

ความคิดเห็นของการบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร	 4	 ของผู้อ�านวยการสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัด

เทศบาลนครนครสวรรค์	จ�าแนกตามเพศ	โดยภาพรวม	ไม่แตกต่างกัน	

	 2)		 บุคลากรที่มีอายุต่างกัน	 มีการใช้หลักพรหมวิหาร	 4	 ในการบริหารงานของผู้บริหาร 

ทั้งโดยรวมไม่แตกต่างกัน	ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยครั้งนี้	ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า	บุคลากรทุก

กลุ่มอายุเห็นว่าผู้บริหารความเข้าใจในหลักพรหมวิหารธรรม	 จึงสามารถน�าไปใช้ในการปฏิบัติงานได ้

ไม่แตกต่างกัน	ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	ทิพยาพัศ คลังแสง	 ได้ท�าการศึกษาเรื่องการบริหารงานตาม

หลกัพรหมวหิาร	4	ของผูอ้�านวยการสถานศกึษาในโรงเรยีนสงักดัเทศบาลนครนครสวรรค์ผลการวจิยัพบว่า

ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของการบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร	 4	 ของผู้อ�านวยการสถานศึกษา 

ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์	จ�าแนกตาม	อายุ	โดยภาพรวม	ไม่แตกต่างกัน	

	 3)			 บคุลากรท่ีมปีระสบการณ์ในการท�างานต่างกนั	มกีารใช้หลกัพรหมวหิาร	4	ในการบรหิาร

งานของผู้บริหาร	 ทั้งโดยรวมไม่แตกต่างกันซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยครั้งนี้	ที่เป็นเช่นนี้อภิปราย

ได้ว่าความต้องการของคนพัฒนาได้	เปลี่ยนแปลงได้ความต้องการส�าคัญที่ควรได้รับการปรับเปลี่ยนพัฒนา

อย่างน้อยกข็ดัเกลาให้ละเมยีดละไม	ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ	วเิชยีร บญุกล้า	ได้ท�าการศกึษาเร่ือง	การ

ศกึษาการใช้หลกัพรหมวหิาร	4	ของผูบ้รหิารสถานศกึษาในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ที่

การศกึษาสุรินทร์	เขต	3	พบว่า	ผูบ้รหิารสถานศกึษาทีม่ปีระสบการณ์การท�างาน	ซึง่มกีารรบัรูต่้อการใช้หลกั

พรหมวิหาร	4	โดยรวมไม่แตกต่างกัน
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9.  ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะและข้อค้นพบ	(Fact	Findings)	จากการวิจัยและการอภิปรายผลแล้วเสนอแนะ	โดย

แบ่งเป็น	2	ระดับ	ดังนี้

9.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	 ผลการวจิยัพบว่า	การใช้หลกัพรหมวหิาร	4	ในการบรหิารงานของผูบ้รหิาร	ตามความคดิเห็น

ของบุคลากร	องค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอเมือง	จังหวัดนครพนม	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	ดังนั้น	

ผู้บริหารควรรักษาและพัฒนาให้ถึงระดับมากที่สุด	โดยส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรได้เพื่อเพิ่มพูนความรู้	

ทักษะ	ทัศนคติที่ดี	คุณธรรมและจริยธรรม	อย่างต่อเนื่อง

	 เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายด้าน	มีข้อเสนอแนะดังนี้

 1)  ด้านเมตตา (ความรัก และความหวังดี) พบว่า	การใช้หลักพรหมวิหาร	4	ในการบริหาร

งานของผู้บริหาร	 ตามความคิดเห็นของบุคลากร	 องค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอเมือง	 จังหวัด

นครพนม	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	ดงันัน้	ผู้บริหารควรรกัษาและพฒันาใหถ้ึงระดับมากทีสุ่ด	โดยส่งเสรมิให้

บคุลากรเป็นผูม้คีวามปรารถนาดีหรอืความหวงัดีทีจ่ะให้คนอืน่มคีวามสขุ	ซึง่เกดิจากการมองเหน็ความดงีาม

หรือความน่ารักของคนอื่นแล้วเกิดความประทับใจ	 จนถึงกับคิดส่งเสริมให้เขามีความดีงามหรือความน่ารัก

ยิ่งๆ	ขึ้นไป

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก	คือ	ข้อที่	5	ที่ว่า	“มีความมุ่งมั่นที่

จะปฏบิตังิาน	ให้ประสบความส�าเรจ็”	ดังน้ัน	ผูบ้ริหารควรรกัษาและพฒันาให้ถึงระดบัมากท่ีสุด	โดยสนบัสนนุ

ให้บคุลากรมคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะปฏบิติังานให้ดีหรือให้เกนิมาตรฐานทีม่อียู	่โดยมาตรฐานนีอ้าจเป็นผลการปฏบิตัิ

งานทีผ่่านมาของตนเอง	หรอืเกณฑ์วดัผลสมัฤทธิอ์งค์การบรหิารส่วนต�าบลก�าหนดขึน้	อกีทัง้ยงัหมายรวมถงึ

การสร้างสรรค์พฒันาผลงานหรอืกระบวนการปฏบิตังิานตามเป้าหมายทีย่ากและท้าทายชนดิทีอ่าจไม่เคยมี

ผู้ใดสามารถกระท�าได้มาก่อน

  ข้อท่ีมีค่าเฉลีย่น้อยท่ีสดุ	ซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมาก	คอื	ข้อ	3ทีว่่า	“สนบัสนนุต่อความ

ก้าวหน้าของเพื่อนร่วมงาน”ดังนั้น	 ผู้บริหารควรรักษาและพัฒนาให้ถึงระดับมากท่ีสุด	 โดยสนับสนุนให้

พนักงานมคีวามก้าวหน้าในหน้าทีก่ารงาน	ตลอดจนการศกึษาต่อในระดบัทีส่งูขึน้	รวมถงึบคุลากรต้องให้การ

สนับสนุนความก้าวหน้าของเพื่อนร่วมงาน

 2)  ด้านกรณุา (ความสงสาร)พบว่า	การใช้หลกัพรหมวหิาร	4	ในการบรหิารงานของผูบ้รหิาร	

ตามความคดิเห็นของบคุลากร	องค์การบรหิารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอเมอืง	จงัหวดันครพนม	โดยรวมอยูใ่น

ระดับมาก	ดังนั้น	ผู้บริหารควรรักษาและพัฒนาให้ถึงระดับมากที่สุด	โดยส่งเสริมให้บุคลากรมีความรักใคร่

ปรารถนาดีต่อกัน	และความสงสารคิดช่วยให้พ้นทุกข์

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก	คือ	ข้อที่	4	ที่ว่า	“มีความขยันไม่

ย่อท้อต่อความล�าบากในการปฏิบัติงาน”	 ดังนั้น	 ผู้บริหารควรรักษาและพัฒนาให้ถึงระดับมากที่สุด	 โดย

สนับสนุนให้บคุลากรมานะอดทน	ขยนัหมัน่เพยีร	ไม่ย่อท้อ	ไม่ว่างานนัน้จะเป็นงานหนกัหรอืเบา	รวมถึงสร้าง

ขวัญและก�าลังใจแก่บุคลากร	
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  ข้อท่ีมค่ีาเฉลีย่น้อยท่ีสดุ	ซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมาก	คอื	ข้อที	่1	ทีว่่า	“ให้การช่วยเหลอื

ต่อการปฏิบัติงานของเพื่อนร่วมงาน”ดังนั้น	ผู้บริหารควรรักษาและพัฒนาให้ถึงระดับมากที่สุด	โดยส่งเสริม

ให้บคุลากรได้ท�างานเป็นทมีเพือ่ให้การท�างานบรรลเุป้าหมายอย่างมปีระสทิธผิลเท่าทีเ่ป็นไปได้	ท�างานอย่าง

ไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย	มีความมุ่งมั่นที่จะให้งานประสบผลส�าเร็จ

 3) ด้านมุทิตา (ความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี)พบว่า	การใช้หลักพรหมวิหาร	4	ในการบริหารงาน

ของผู้บริหาร	ตามความคิดเห็นของบุคลากร	องค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอเมือง	จังหวัดนครพนม	

โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 ดังนั้น	 ผู้บริหารควรรักษาและพัฒนาให้ถึงระดับมากที่สุด	 โดยแสดงความยินดีใน

เมื่อได้เห็น	ได้ยิน	ได้ทราบว่าผู้อื่นมีความสุข	อย่างเต็มใจ

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก	คือ	ข้อที่	1	ที่ว่า	“ยินดีที่จะปฏิบัติ

งานทีไ่ด้รบัมอบหมายด้วยความเต็มใจ”	ดงันัน้	ผูบ้รหิารควรรกัษาและพฒันาให้ถงึระดบัมากทีส่ดุ	โดยสร้าง

ขวัญและก�าลังใจแก่บคุลากร	เพือ่ให้บคุลากรมคีวามเตม็ใจทีจ่ะปฏบิตังิานทีไ่ด้รบัมอบหมายด้วยความเตม็ใจ

  ข้อท่ีมค่ีาเฉล่ียน้อยท่ีสดุ	ซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดับมาก	คอื	ข้อที	่5	ทีว่่า	“แสดงความยนิดี	

เมื่อเพื่อนร่วมงานประสบผลส�าเร็จในหน้าที่การงานและเรื่องส่วนตัว”ดังนั้น	ผู้บริหารควรรักษาและพัฒนา

ให้ถึงระดับมากที่สุด	 โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้แสดงความยินดี	 เมื่อเพื่อนร่วมงานประสบ 

ผลส�าเร็จในหน้าที่การงานและเรื่องส่วนตัว

 4)  ด้านอุเบกขา (ความวางเฉยมีใจเป็นกลาง)พบว่า	 การใช้หลักพรหมวิหาร	 4	 ในการ

บริหารงานของผูบ้รหิาร	ตามความคดิเห็นของบคุลากร	องค์การบรหิารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอเมอืง	จงัหวดั

นครพนม	 โดยรวมอยู่ในระดับมากดังนั้น	ผู้บริหารควรรักษาและพัฒนาให้ถึงระดับมากที่สุด	 โดยปฏิบัติตัว

ให้เป็นแบบอย่างแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา	โดยรู้จักวางเฉย	การวางใจเป็นกลางด้วยความชอบธรรม

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก	คือ	ข้อที่	1	ที่ว่า	“วางใจเป็นกลาง

ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเมื่อเกิดการขัดแย้ง”	ดังนั้น	ผู้บริหารควรรักษาและพัฒนาให้ถึงระดับมากที่สุด	โดย

ส่งเสริมความเที่ยงธรรม	ให้บุคลากรวางใจเป็นกลาง	ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก	คือ	ข้อที่	2	ที่ว่า	“สามารถวินิจฉัย

ปัญหาต่าง	 ๆ	 ไปตามเหตุผลได้”ดังนั้น	 ผู้บริหารควรรักษาและพัฒนาให้ถึงระดับมากที่สุด	 โดยส่งเสริมให้

บุคคลมีความคิดกว้าง	และมีความคิดสร้างสรรค์	เข้าใจเหตุผล	รู้จักการแก้ปัญหาสิ่งต่างๆ	ที่เป็นรูปธรรมได้

9.2  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

	 1)		 ผลการวิจัยพบว่า	 การใช้หลักพรหมวิหาร	 4	 ในการบริหารงานของผู้บริหาร	 ตามความ 

คิดเห็นของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบล	 ในเขตอ�าเภอเมือง	 จังหวัดนครพนม	 ด้านเมตตา	 (ความรัก	

และความหวังดี)	มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	ดังนั้นควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพ	(Qualitative	Research)	ในประเด็นนี้	 

เพื่อศึกษาสภาพและสาเหตุปัญหาที่แท้จริง	 และน�าผลการวิจัยไว้เป็นสารสนเทศส่งเสริมการน�าหลัก 

พรหมวิหารไปใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

	 2)		 ควรมกีารท�าวจิยั	ศกึษาเปรยีบเทยีบเรือ่งการใช้หลกัพรหมวหิาร	4	ในการบรหิารงานของ

ผู้บริหาร	ตามความคิดเห็นของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบล	ในเขตอ�าเภอเมือง	จังหวัดนครพนม	กับ
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องค์การบริหารส่วนต�าบลในจังหวัดอื่น	 เพื่อเปรียบเทียบและใช้เป็นฐานความรู้	 พัฒนา	 ส่งเสริมการน�า 

หลักธรรมพรหมวิหาร	4	ไปใช้ในการบริหารงานต่อไป
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ทุกท่านที่ให้ค�าแนะน�าเป็นอย่างดีมาโดยตลอด	 ขออนุโมทนาขอบคุณ	 ดร.ไพรัช	 พื้นชมภู	 และ	 ดร.สุวัฒน	์ 

จิตต์จันทร์	ที่ได้กรุณารับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์	ให้ความรู้	ค�าแนะน�า	ค�าปรึกษา	และตรวจแก้ไข	

อันเป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัย	 ขออนุโมทนาขอบคุณ	 รองศาสตราจารย์	 (พิเศษ)	 ดร.สุกิจ	 ชัยมุสิก	 ประธาน

กรรมการสอบวทิยานพินธ์	รองศาสตราจารย์อดุม	พริยิสงิห์	และรองศาสตราจารย์ศรชยั	ท้าวมติร	กรรมการ

สอบวิทยานิพนธ์	ที่กรุณา	ให้ความรู้	ค�าแนะน�า	ข้อคิดเห็น	ตรวจสอบ	แก้ไข	รูปแบบ	และรูปเล่ม	เพื่อให้เกิด

ความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น	ขอขอบคุณ	พระอุดมเกียรติ์	วิสุทฺธาจาโร	(ทองปั้น)	อาจารย์ประจ�า	มหาวิทยาลัย

มหามกุฏราชวิทยาลัย	 วิทยาเขตร้อยเอ็ด	 และอนุโมทนาขอบคุณ	 นายอาทิตย์	 แสงเฉวก	 อาจารย์พิเศษ	

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 ห้องเรียนร้อยเอ็ด	 นางวิภา	 ค�าแก้ว	 ปลัดองค์การบริหารส่วน

ต�าบลดงขวาง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดนครพนม	ที่กรุณาและเมตตารับเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือเพื่อ
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การวิจัย	 จนท�าให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้ส�าเร็จลงได้อย่างสมบูรณ์ขออนุโมทนาขอบคุณ	นายกองค์การบริหาร

ส่วนต�าบล	และบุคลากร	บุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบล	ในเขตอ�าเภอเมือง	จังหวัดนครพนม	ทุกท่านที่

ให้ความช่วยเหลือในด้านการให้ข้อมลูและการเกบ็รวบรวมข้อมลูจนท�าให้วทิยานพินธ์เล่มนีส้�าเรจ็ลงได้อย่าง

สมบูรณ์	 คุณประโยชน์อันพึงมีแก่การศึกษาค้นคว้าวิทยานิพนธ์เล่มนี้	 ผู้วิจัยขอมอบความดีในส่วนของการ

ศกึษาค้นคว้าน้ีแก่บพุการชีน	ผูม้พีระคณุทัง้มวล	อปัุชฌาย์	คร-ูอาจารย์ผูเ้คยอบรมสัง่สอนแก่ผูว้จิยัทัง้ในอดตี

และปัจจุบัน	ขอท่านทั้งหลายจงมีความสุข	ความเจริญยิ่งในคุณงามความดีด้วยเทอญ
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ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลรอบเมือง อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 

RESIDENTS’ OPINIONS ON GOOD GOVERNANCE-BASED ADMINISTRATION 

OF TAMBON ROB MUANG ADMINISTRATIVE ORGANIZATION IN MUANG 

DISTRICT, ROI ET PROVINCE

พระประจักษ์	กนฺตสาโร	(ไชยเสนา)1

PHRAPRAJAK	KHATASARO	(CHAISANA)

ท�าวิจัยเมื่อ	พ.ศ.	2558

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้	1)	เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหาร

งานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต�าบลรอบเมือง	 อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด 

2)	 เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต�าบล

รอบเมือง	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	ของประชาชนที่มี	เพศ	อายุ	และอาชีพ	ต่างกัน	และ	3)	เพื่อ

ศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต�าบลรอบเมือง	

อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	หัวหน้าครัวเรือนหรือผู้แทนในเขต

พื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต�าบลรอบเมือง	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	จ�านวน	369	

คน	 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดับ	 มีค่าความ 

เชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ	.84	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	ได้แก่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 

และสถิติอนุมานหรืออ้างอิง	 ได้แก่	 การทดสอบค่าที	 (t-test)	 และการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว	

(One-way	ANOVA)	หรือ	F-test

ผลการวิจัย	พบว่า	

1)		 ประชาชนมคีวามคิดเหน็ต่อการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาลขององค์การบริหารส่วนต�าบล

รอบเมือง	 อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวมและท้ังหกด้านอยู่ในระดับมาก	 เมื่อพิจารณาเป็น 

รายด้าน	พบว่า	ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	คือ	ด้านหลักนิติธรรม	รองลงมา	คือ	ด้านหลักความรับผิดชอบ 

ด้านหลักการมีส่วนร่วม	 ด้านหลักความคุ้มค่า	 ด้านหลักความโปร่งใส	 ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	 คือ	 

ด้านหลักคุณธรรม

2)		 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลรอบเมือง	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	พบว่า	ประชาชนที่มีเพศ	อายุ	

และประกอบอาชีพต่างกัน	มีความคิดเห็น	ทั้งโดยรวมและรายด้าน	ไม่แตกต่างกัน

1	 นักศึกษาปริญญาโท	 สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง,	 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 วิทยาเขต

ร้อยเอ็ด.
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3)	 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต�าบล 

รอบเมอืง	อ�าเภอเมอืงร้อยเอด็	จงัหวดัร้อยเอด็	ล�าดับตามความส�าคญั	คอื	1)	เจ้าหน้าทีข่องรฐัไม่ว่าจะปฏบัิติ

สิง่ใดจะต้องค�านงึถงึการยดึถอืระเบยีบแบบแผน	และอ�านาจหน้าท่ีของตน	ขององค์กรตามท่ีกฎหมายก�าหนด	

และจะต้องดตูามระเบยีบค�าสัง่	ว่ามขีัน้ตอนอย่างไร	2)	ระบบการจดัสรรงบประมาณ	ควรเป็นไปตามกฎหมาย	

และการจัดสรรงบประมาณ	 ควรครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย	 3)	 องค์การบริหารส่วนต�าบลรอบเมืองควร 

ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทของประชาชนท่ีมีต่อ	 อบต.	 และสามารถเข้ามา	 

มีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารงาน	อบต.	ได้อย่างถูกต้อง

ABSTRACT

This	thesis	serves	the	purposes:	1)	to	study	residents’	opinions	on	good	governance-

based	administration	of	Tambon	Rob	Muang	Administrative	Organization	in	RoiEt	province’s	

Muang	district,	2)	to	compare	their	opinions	on	its	good	governance-based	administration	

to	variables	of	genders,	ages	and	occupations,	and	3)	to	regulate	suggestions	for	expediting	

its	 good	governance-based	administration.	The	samples	 for	 the	 research	counts	 in	369	

household	heads/representatives	in	its	authorized	area.	The	data	collection	instrument	is	

five	rating	scale	questionnaire	with	the	reliability	of	the	whole	entry	at	.84.	The	statistics	

utilized	for	data	analyses	encompass:	percentage,	mean,	standard	deviation,	and	referential	 

statistics	of	t-test	and	F-test	(One-way	ANOVA).

The research’s results revealed the following findings:

1)		 Resident’	opinions	on	good	governance-based	administration	of	Tambon	Rob	

Muang	 Administrative	Organization	 have	 rated	 ‘high’	 the	 overall	 six	 aspects.	 These	 six 

aspects	 with	 the	 highest,	 lower	 and	 lowest	means	 embraced	 those	 of:	 rule	 of	 law, 

participation,	value	of	money,	transparency	and	morality.

2)		 The	comparative	results	of	their	opinions	on	its	good	governance-based	ad-

ministration	 indicated	that	variables	of	their	genders,	ages	and	occupations	showed	no	

significant	differences	in	their	opinions	in	the	overall	aspect.

3)		 Their	suggestions	for	expediting	its	good	governance-based	administration	of	

Tambon	Rob	Muang	Administrative	Organization	have	been	recommended	in	descending	

orders	of	three	frequencies.	1)	State	authorities,	no	matter	what	they	are	going	to	act,	must	

stringently	follow	orders	and	regulations	and	their	authorization	of	the	body	as	stipulated	

by	laws.	They	must	oversee	regulations	and	orders	how	steps	are.	2)	Systems	of	system	

allocation	should	be	conducive	to	laws	and	cover	every	target	group.	3)	The	organization	

should	encourage	residents	to	realize	their	roles	playing	to	it,	enabling	them	to	correctly	

take	part	in	its	administration.
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1.  ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

ความส�าคัญของการปกครองท้องถิ่นเป็นการตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของชุมชน

ภายในท้องถิน่นัน้	ๆ 	องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เป็นหน่วยทางการปกครองจ�านวนเลก็ๆ	ทีม่มีากมายกระจาย

อยูท่ัว่ประเทศ	โดยพืน้ทีเ่หล่านัน้ย่อมมคีวามแตกต่างกนัไปตามลกัษณะทางกายภาพ	วฒันธรรม	และวถิชีวีติ

ของผูค้นในท้องถิน่นัน้	ๆ 	ท�าให้การบรหิารและการปกครองทีม่ลีกัษณะของการรวมศนูย์อ�านาจอยูท่ีร่ฐับาล

กลางเพียงแห่งเดียว	 ไม่สามารถที่จะตอบสนองต่อความต้องการและปัญหาที่เกิดขึ้นภายในชุมชนนั้น	 ๆ	 

จึงจ�าเป็นต้องกระจายระบบงานให้มีลักษณะคล่องตัว	 และปรับตัวให้ยืดหยุ่น	 นั่นก็คือการสร้างหน่วยการ

ปกครองทีเ่รยีกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เพือ่ให้มาจดัท�าบรกิารและแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิน่

และยังจะเป็นการสร้างเสริมความเข้มแข็งให้กับหลักความรับผิดชอบตามระบอบประชาธิปไตย	

พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐของไทยรัฐบาลได้ออกระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี	 ว่าด้วยการ

สร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี	 พ.ศ.	 2542	 เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานราชการน�าไป

ปฏิบัติ	 ดังน้ัน	 เพื่อให้มีตัวชี้วัดด้านประโยชน์สุขของประชาชนจากการบริหารจัดการท่ีดี	 ส�านักงานคณะ

กรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 (สศช.)	 จึงได้มอบให้สถาบันพระปกเกล้า	 จัดท�าตัวช้ีวัดการ

บริหารการจัดการที่ดี	และได้ทดสอบกับหน่วยงานต่าง	ๆ	พบว่าได้ผลดี	แต่ในที่สุดเพื่อการด�าเนินงานด้าน

การปฏิรูประบบราชการให้เป็นจริง	จึงเกิดการปฏิรูประบบราชการครั้งส�าคัญ	เมื่อเดือนตุลาคม	พ.ศ.2545	

โดยมีการวางกรอบแนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน	ไว้อย่างชัดเจน	ดังมาตรา	3/1	ของพระราชบัญญัติ

ระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน	(ฉบับที่	5)	พ.ศ.	2545	ที่ต้องเป็นไป	เพื่อประโยชน์สุขประชาชน	เกิด

ผลสมัฤทธิต่์อภารกจิของรัฐ	ความมปีระสทิธภิาพ	ความคุม้ค่าในเรือ่งภารกจิแห่งรัฐ	การลดขัน้ตอนการปฏบิตัิ

งาน	การลดภารกิจ	และยุบเลิกหน่วยงาน	ที่ไม่จะเป็นการกระจายภารกิจ	และทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น	การ 

กระจายอ�านาจในการตัดสินใจ	การอ�านวยความสะดวก	และตอบสนองความต้องการของประชาชน	ต่อมา	

ได้มีการยกเลิกระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีฯ	ดังกล่าวแล้ว	และมีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์	และ

วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	พ.ศ.	2546	ขึ้นมา	และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่	9	ตุลาคม	2546	เพื่อให้มี

การบังคับ	ใช้แทนโดยให้มีแนวคิดครอบคลุมการบริหารรัฐกิจแนวใหม่	เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง	วิถีทาง

และวัฒนธรรม	การท�างานอย่างจริงจัง	ตลอดจนสร้างแรงจูงใจ	เพื่อเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมือง

ที่ดี	ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนต�าบลรอบเมือง	 อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 มีเนื้อที่	 26.7	 ตาราง

กิโลเมตร	และมีจ�านวนประชากรในเขต	อบต.	14,488	คน	และจ�านวนหลังคาเรือน	4,746	หลังคาเรือน	

เป็นหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ซึ่งได้มีการบริหารจัดการ	 โดยยึดหลักธรรมาภิบาล	 มาใช้เป็น

แนวทางในการก�าหนดนโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต�าบลรอบเมือง	ตามภารกิจและบทบาทใน

การให้บริการสาธารณะ	 และพัฒนาท้องถิ่นให้น่าอยู่เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน	และ

ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด	มีคุณภาพชีวิตที่ดี	มีความมั่นคง	ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน	ซึ่งปัจจัย

ส�าคัญยิ่งต่อการบรรลุผลส�าเร็จต่าง	ๆ	ก็คือ	ความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายอัน	ได้แก่	ความร่วมมือภายใน

หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต�าบล	 หน่วยงานราชการอื่นที่เกี่ยวข้องภาคเอกชน	 และโดยเฉพาะ 

อย่างยิง่	ความร่วมมอืจากประชาชนในเขตองค์การบรหิารส่วนต�าบลรอบเมอืง	ทีไ่ด้มส่ีวนร่วมคดิ	ร่วมวางแผน	
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ร่วมด�าเนินการ	ร่วมตรวจสอบ	และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ	ซึ่งการผนึกพลังความร่วมมือของทุกฝ่าย	 

จะน�าไปสู่การปฏิรูปให้เกิดระบบการบริหารจัดการท่ีดี	 เน่ืองจากได้มีการกระจายอ�านาจในการพิจารณา	

ตดัสินใจ	และรบัผดิชอบร่วมกนัเป็นการสร้างกลไกการตรวจสอบ	ถ่วงดลุการบรหิารงานของภาคราชการให้

มีประสิทธิภาพและเกิดความโปร่งใสประชาชนสามารถตรวจสอบได้	 อันจะน�าไปสู่การมีส่วนช่วยสนับสนุน

การบริหารจัดการที่ดีของระดับภาครัฐ	และระดับประเทศ

จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา	 ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารงานตาม 

หลกัธรรมาภิบาลขององค์การบรหิารส่วนต�าบลรอบเมอืง	อ�าเภอเมอืงร้อยเอด็	จงัหวดัร้อยเอด็	จากความคดิเหน็ 

ของประชาชนเพราะการที่จะส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนต�าบลบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น	

จ�าเป็นต้องศึกษา	ค้นคว้าและวิเคราะห์การบริหารงานเพื่อเป็นข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการบริหารงาน

ให้มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้	เพือ่ทีจ่ะน�ามาใช้เป็นข้อมลูในการวางแผนปรบัปรงุการบรหิารงานขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลรอบเมืองต่อไป

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1		เพ่ือศกึษาความคิดเห็นของประชาชนทีม่ต่ีอการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาลขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลรอบเมือง	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด

2.2		เพือ่เปรยีบเทยีบความคดิเห็นทีม่ต่ีอการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาลขององค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลรอบเมือง	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	ของประชาชนที่มี	เพศ	อายุ	และอาชีพ

2.3		เพือ่ศกึษาข้อเสนอแนะเก่ียวกับการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาลขององค์การบรหิารส่วน

ต�าบลรอบเมือง	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด

3.  สมมติฐานการวิจัย

3.1		ประชาชนทีม่เีพศต่างกนั	มคีวามคดิเหน็ต่อการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาลขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลรอบเมือง	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน

3.2		ประชาชนทีม่อีายตุ่างกัน	มคีวามคดิเหน็ต่อการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาลขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลรอบเมือง	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน

3.3		ประชาชนทีป่ระกอบอาชีพต่างกนั	มคีวามคดิเหน็ต่อการบริหารงานตามหลกัธรรมาภบิาลของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลรอบเมือง	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน

4.  ขอบเขตของการวิจัย

4.1  ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่	 หัวหน้าครัวเรือนหรือผู้แทนในเขตพ้ืนท่ีความรับผิดชอบของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลรอบเมือง	 อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยใช้	 1	 คน	 ต่อ	 1	 ครัวเรือน	

จ�านวน	4,746	คน

4.2 ขอบเขตด้านเนือ้หา ได้แก่	ความคดิเหน็ของประชาชนทีม่ต่ีอการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาล 

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลรอบเมือง	 อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 จ�าแนกเป็น	 6	 ด้าน	 
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วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

ดังนี้คือ

	 1)		 ด้านหลักนิติธรรม

	 2)			 ด้านหลักคุณธรรม

	 3)		 ด้านหลักความโปร่งใส

	 4)		 ด้านหลักการมีส่วนร่วม

	 5)		 ด้านหลักความรับผิดชอบ

	 6)		 หลักหลักความคุ้มค่า

4.3  ขอบเขตด้านพื้นที่ได้แก่	องค์การบริหารส่วนต�าบลรอบเมือง	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัด

ร้อยเอ็ด

5.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

5.1		ท�าให้ทราบความคิดเหน็ของประชาชนทีม่ต่ีอการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาลขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลรอบเมือง	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด

5.2		ท�าให้ทราบผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลรอบเมือง	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	ของประชาชนที่มี	เพศ	อายุ	และ

อาชีพ	

5.3		ท�าให้ทราบข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาลขององค์การบริหารส่วน

ต�าบลรอบเมือง	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด

5.4	 สามารถน�าผลการวิจัยไปพัฒนาปรับปรุงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ

บรหิารส่วนต�าบลรอบเมอืง	อ�าเภอเมอืงร้อยเอด็	จงัหวดัร้อยเอด็	ให้มปีระสทิธภิาพ	และเกิดประโยชน์สงูสดุ

ต่อไป

6.  วิธีด�าเนินการวิจัย

6.1		ประชากรได้แก่	หวัหน้าครวัเรอืนหรอืผูแ้ทนในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนต�าบล

รอบเมือง	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยใช้	1	คน	ต่อ	1	ครัวเรือน	จ�านวน	4,746	คน

6.2		กลุ่มตัวอย่าง	 ได้แก่	 หัวหน้าครัวเรือนหรือผู้แทนในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วน

ต�าบลรอบเมือง	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	จ�านวน	369	คน	ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง	(Sample	

Size)	โดยใช้สูตรของ	ยามาเน	(Taro	Yamane)

6.3		เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยัเป็นแบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็น	2	ตอน	และแบบสนทนากลุม่ดงันี้

	 ตอนที่	1	แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม	ได้แก่	เพศ	อายุ	และอาชีพ	

ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ	(Check	List)

	 ตอนที	่2	แบบสอบถามความคิดเหน็ของประชาชนท่ีมต่ีอการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภิบาล

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลรอบเมือง	 อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ดมีลักษณะแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า	(Rating	Scale)	
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6.4		สถิติที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 สถิติเชิงพรรณนา	 คือ	 ความถี่	 ร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน	และสถติิเชงิอนมุาน	คอื	การทดสอบค่าท	ี(t-test)	และการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดยีว	

F-test	(One-way	ANOVA)

7. ผลการวิจัย

7.1		ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลรอบเมือง	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด

	 ผลการวิจัยพบว่า	 ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

องค์การบรหิารส่วนต�าบลรอบเมอืง	อ�าเภอเมอืงร้อยเอด็	จงัหวดัร้อยเอด็	โดยรวมทัง้หกด้านอยูใ่นระดบัมาก	

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	คือ	ด้านหลักนิติธรรม	รองลงมา	คือ	ด้านหลัก

ความรับผิดชอบ	ด้านหลักการมีส่วนร่วม	ด้านหลักความคุ้มค่า	ด้านหลักความโปร่งใส	ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ย

น้อยที่สุด	คือ	ด้านหลักคุณธรรม	

	 เมื่อแยกออกเป็นรายด้าน	พบว่า	มีผลการวิจัยดังต่อไปนี้	

	 1)		 ด้านหลกันติธิรรม	พบว่า	ประชาชนมคีวามคดิเหน็ต่อการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาล 

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลรอบเมือง	 อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวมทั้งหกข้ออยู่ใน 

ระดับมาก	เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	พบว่า	ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	คือ	ข้อ	1	ที่ว่า	“การจัดเก็บภาษีบ�ารุง

ท้องที่/ภาษีป้าย/ภาษีโรงเรือนและที่ดินถูกต้องและเป็นธรรม”	ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	คือ	ข้อ	4	ที่ว่า	

“การบังคับใช้ข้อบัญญัติต�าบลมีความเท่าเทียมกันไม่มีการเลือกปฏิบัติ”

	 2)		 ด้านหลกัคณุธรรม	พบว่า	ประชาชนมคีวามคดิเหน็ต่อการบรหิารงานตามหลักธรรมาภบิาล 

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลรอบเมือง	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวมทั้งสี่ข้ออยู่ในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	 พบว่า	 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด	 คือ	 ข้อ	 1	 ท่ีว่า	 “เจ้าหน้าท่ี	 อบต.	 ปฏิบัติงาน 

ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	เสียสละ	อดทน	และขยันหมั่นเพียร”	ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	คือ	ข้อ	4	ที่ว่า	

“การจัดสรรงบประมาณของ	อบต.	ครอบคลุมทุกปัญหาของหมู่บ้านและชุมชน”

	 3)		 ด้านหลักความโปร่งใส	 พบว่า	 ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตาม 

หลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต�าบลรอบเมือง	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวมทั้ง

ห้าข้ออยู่ในระดับมาก	เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	พบว่า	ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	คือ	ข้อ	4	ที่ว่า	“มีการแต่งตั้ง 

ประชาชนคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบโครงการต่างๆ	ของ	อบต.”	ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	คือ	ข้อ	2	

ที่ว่า	“มีการประกาศข้อบัญญัติ	ข้อบัญญัติงบประมาณให้ประชาชนทราบ”

	 4)		 ด้านหลักการมีส่วนร่วม	 พบว่า	 ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลัก 

ธรรมาภบิาลขององค์การบรหิารส่วนต�าบลรอบเมือง	อ�าเภอเมอืงร้อยเอด็	จงัหวดัร้อยเอด็	โดยรวมทัง้ห้าข้อ

อยูใ่นระดบัมาก	เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ	พบว่า	ข้อท่ีมค่ีาเฉลีย่มากท่ีสดุ	คอื	ข้อ	1	ท่ีว่า	“มกีารเชิญประชาชน

เข้าร่วมการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดท�าแผนพัฒนาต�าบล”	 ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	 คือ	 ข้อ	 2	 ที่ว่า	 

“มีการเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา	อบต.”
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วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

	 5)		 ด้านหลักความรับผิดชอบ	 พบว่า	 ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลัก 

ธรรมาภบิาลขององค์การบรหิารส่วนต�าบลรอบเมือง	อ�าเภอเมอืงร้อยเอด็	จงัหวดัร้อยเอด็	โดยรวมทัง้ห้าข้อ

อยู่ในระดับมาก	เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	พบว่า	ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	คือ	ข้อ	2	ที่ว่า	“อบต.	รับฟังความคิดเห็น 

ของประชาชนในชุมชนเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาต�าบล”	ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	คือ	ข้อ	

4	ที่ว่า	“อบต.แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร่งด่วนเมื่อประชาชนขอความช่วยเหลือ”

	 6)		 ด้านหลักความคุ้มค่า	พบว่า	ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลรอบเมือง	 อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวมท้ังห้าข้ออยู่ใน 

ระดบัมาก	เมือ่พิจารณาเป็นรายข้อ	พบว่า	ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ	คอื	ข้อ	4	ทีว่่า	“ถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็

ในชุมชนมีความคงทนตลอดอายุการใช้งานและประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน”	ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อย

ที่สุด	คือ	ข้อ	1	ที่ว่า	“การก่อสร้างงานโครงสร้างพื้นฐาน	ในแต่ละโครงการประหยัดงบประมาณและชุมชน

ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างทั่วถึง”

7.2	 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลรอบเมือง	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด

	 สมมติฐานที่	1	ประชาชนที่มีเพศต่างกัน	มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลรอบเมือง	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน

	 ผลการวิจัยพบว่า	ประชาชนที่มีเพศต่างกัน	มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลรอบเมือง	 อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ท้ังโดยรวมและรายด้าน	 

ไม่แตกต่างกัน	ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้	(Null	Hypothesis)	

	 สมมติฐานที่	2	ประชาชนที่มีอายุต่างกัน	มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลรอบเมือง	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน

	 ผลการวจิยัพบว่า	ประชาชนทีม่อีายตุ่างกัน	มคีวามคดิเหน็ต่อการบรหิารงานตามหลักธรรมาภบิาล 

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลรอบเมือง	 อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ท้ังโดยรวมและรายด้าน	 

ไม่แตกต่างกัน	ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้	(Null	Hypothesis)	

	 สมมติฐานที่	3	ประชาชนที่ประกอบอาชีพต่างกัน	มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลัก

ธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต�าบลรอบเมือง	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน

	 ผลการวิจัยพบว่า	 ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน	 มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลัก 

ธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต�าบลรอบเมือง	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	ทั้งโดยรวมและ

รายด้าน	ไม่แตกต่างกัน	ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้	(Null	Hypothesis)

8.  อภิปรายผล

จากการสรุปผลการวิจัย	มีผลการวิจัยที่น่าสนใจและน�ามาอภิปรายผลเพิ่มเติมตามประเด็นต่าง	ๆ	

ดังนี้

8.1		ผลการวิจัยพบว่า	 ผลการวิจัยพบว่า	 ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารงานตาม 

หลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต�าบลรอบเมือง	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวมทั้ง
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หกด้านอยู่ในระดับมากท่ีเป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�าบลรอบเมือง	 

ได้มีการบรหิารงานตามระเบยีบแบบแผนของทางราชการ	ตามท่ีกฎหมายบญัญตัใิห้องค์การบรหิารส่วนต�าบล 

สามารถที่จะกระท�าได้	 โดยมุ่งหวังที่จะแก้ไขปัญหา	 และสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในท้อง

ถิ่นเป็นส�าคัญและค�านึงประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก	 และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญ

ก้าวหน้า	ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	เพิ่มศักดิ์ ทองแดง	ได้ท�าการวิจัยเรื่อง	ความคิดเห็นของประชาชน

ต่อการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภิบาลขององค์การบรหิารส่วนต�าบลดอนเตย	อ�าเภอนาทมจงัหวดันครพนม	

ผลการวิจัยพบว่า	 ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหาร

ส่วนต�าบลดอนเตย	อ�าเภอนาทม	จังหวัดนครพนมโดยรวม	อยู่ในระดับมากแต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ

พิมพ์ลดา ธีระมนต์ปราณีตได้ท�าการวิจัยเรื่อง	 ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลัก 

ธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต�าบลชุมเห็ด	 อ�าเภอเมืองบุรีรัมย์	 จังหวัดบุรีรัมย์	 ผลการวิจัยพบว่า	

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล	 ขององค์การบริหารส่วนต�าบลชุมเห็ด	

อ�าเภอเมืองบุรีรัมย์	จังหวัดบุรีรัมย์	โดยจ�าแนกเป็นรายหลักธรรมาภิบาล	6	หลัก	โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

และงานวิจัยของ	 วิไล สมัญญาได้ท�าการวิจัยเรื่อง	 “ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารตาม 

หลกัธรรมาภบิาลของผูบ้รหิารองค์การบรหิารส่วนต�าบลสามแวง	อ�าเภอห้วยราช	จงัหวดับรุรีมัย์	ผลการวจิยั

พบว่า	ความคดิเห็นของประชาชนทีม่ต่ีอการบรหิารตามธรรมาภบิาลของผูบ้รหิารองค์การบรหิารส่วนต�าบล

สามแวง	อ�าเภอห้วยราช	จังหวัดบุรีรัมย์	โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง	

เมื่อแยกออกเป็นรายด้านสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้

	 1)		 ด้านหลกันิตธิรรม	พบว่า	ประชาชนมคีวามคดิเหน็ต่อการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาล 

ขององค์การบรหิารส่วนต�าบลรอบเมอืง	อ�าเภอเมอืงร้อยเอด็	จงัหวดัร้อยเอด็	โดยรวมทัง้หกข้ออยู่ในระดับมาก	 

ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า องค์การบริหารส่วนต�าบลรอบเมืองได้ด�าเนินการจัดให้มีการท�าประชาวิจารณ์	

หรือเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อบังคับต่างๆ	 ที่จะมีผลบังคับใช้กับ

ชมุชน	องค์การบรหิารส่วนต�าบลได้ออกข้อบงัคบั	เพือ่บงัคบัใช้ให้เป็นไปตามอ�านาจหน้าทีท่ีก่ฎหมายก�าหนด

และประชาชนยอมรบัและพร้อมใจทีจ่ะปฏบิตัติามข้อบงัคบัขององค์การบรหิารส่วนต�าบล	ซึง่สอดคล้องกบั

งานวิจัยของ	นรภัทร เขตต์วัฒน์	 ได้ท�าการวิจัยเรื่อง	 ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตาม 

หลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต�าบลวังสรรพรส	 อ�าเภอขลุง	 จังหวัดจันทบุรีผลการวิจัยพบว่า	

ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต�าบลวังสรรพรส

ด้านหลักนิติธรรม	อยู่ในระดับมาก	

   ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก	คือ	ข้อ	1	ที่ว่า	“การจัดเก็บภาษี

บ�ารุงท้องที/่ภาษป้ีาย/ภาษีโรงเรอืนและทีดิ่นถกูต้องและเป็นธรรม”ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่าคณะผูบ้รหิาร

องค์การบริหารส่วนต�าบลรอบเมือง	 มีนโยบายเร่งรัดการจัดเก็บรายได้ให้ท่ัวถึง	 และเป็นธรรมโดยค�านึงถึง

สภาวะด้านสงัคม	เศรษฐกจิ	เหตกุารณ์ต่าง	ๆ ทีเ่กดิขึน้ในปัจจบุนัมาเป็นแนวทางในการจดัเกบ็ภาษ	ีโดยมใิห้

เกิดผลกระทบในการช�าระภาษีของประชาชนในต�าบลรอบเมือง	ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ	สุดจิต นิมิตกุล  

ได้กล่าวถึงการส่งเสริมความเป็นธรรม	(Equity)	และความเสมอภาค	(Equality)	มีการกระจายการพัฒนา

อย่างทั่วถึงเท่าเทียมกัน	ไม่มีการเลือกปฏิบัติ	มีระบบการรับเรื่องราวร้องทุกข์ที่ชัดเจน
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วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

   ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก	คือ	ข้อ	4	ที่ว่า	“การบังคับใช้ข้อ

บัญญัติต�าบลมีความเท่าเทียมกันไม่มีการเลือกปฏิบัติ”ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าตามมาตรา	68	(10)	แห่ง

พระราชบญัญัตสิภาต�าบลและองค์การบรหิารส่วนต�าบล	พ.ศ.	2537	แก้ไขเพิม่เตมิถงึ	(ฉบบัที	่5)	พ.ศ.	2546	

ก�าหนดให้องค์การบริหารส่วนต�าบล	 อาจจัดท�ากิจการในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบล	 โดยให้มีตลาด 

ท่าเทยีบเรือและท่าข้าม	จงึมคีวามจ�าเป็นต้องออกข้อบญัญตัอิงค์การบรหิารต�าบลเพือ่บงัคบัใช้ซึง่สอดคล้อง

กับแนวคิดของ	ชนะศักดิ์ ยุวบูรณ์	กล่าวว่า	หลักนิติธรรม	ได้แก่	การตรากฎหมาย	กฎ	ข้อบังคับต่างๆ	ให้

ทนัสมยัและเป็นธรรม	เป็นทีย่อมรบัของสงัคมและสงัคมยนิยอมพร้อมใจกนัปฏบิตัติามกฎหมาย	กฎข้อบงัคบั

เหล่านั้น	โดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่ตามอ�าเภอใจหรืออ�านาจของตัวบุคคล

	 2)		 ด้านหลกัคณุธรรม	พบว่า	ประชาชนมคีวามคดิเหน็ต่อการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาล 

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลรอบเมือง	 อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวมทั้งสี่ข้ออยู่ในระดับ

มาก	ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบลรอบเมือง	ต้องยึดมั่น

ในความถูกต้องดีงาม	เป็นตัวอย่างแก่ประชาชน	เพื่อเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต	จริงใจ	อดทน	มีระเบียบ

วนัิย	ปฏบิตังิานตรงต่อเวลาให้บรกิารประชาชนด้วยความเสมอภาคถกูต้อง	ซึง่ไม่สอดคล้องกบังานวจิยัของ	

นรภทัร เขตต์วฒัน์	ได้ท�าการวจิยัเรือ่ง	ความคดิเหน็ของประชาชนต่อการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาล

ขององค์การบรหิารส่วนต�าบลวงัสรรพรส	อ�าเภอขลงุ	จงัหวดัจนัทบรุผีลการวจิยัพบว่า	ประชาชนมคีวามคดิเหน็ 

ต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต�าบลวังสรรพรสด้านหลักคุณธรรม 

อยู่ในระดับมากที่สุด

   ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก	คือ	ข้อ	1	ที่ว่า	“เจ้าหน้าที่	อบต.	

ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	 เสียสละ	 อดทน	 และขยันหมั่นเพียร”ท่ีเป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าในการ

ปฏิบัติหน้าที่จะยึดระเบียบกฎหมายเป็นหลักในการปฏิบัติงานและยึดความซื่อสัตย์	สุจริต	มีความเสียสละ	

อดทนรับผิดชอบในหน้าที่การงาน	 และยึดหลักความประหยัดและความคุ้มค่าเพื่อให้ประชาชนได้รับ

ประโยชน์สูงสุดซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ	ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส�านักงาน 

ก.พ.ร.)	 กล่าวถึง	 การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนด้วยการปฏิบัติภารกิจของส่วน

ราชการต้องเป็นไป	โดยซื่อสัตย์สุจริตสามารถตรวจสอบได้

   ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก	คือ	ข้อ	4	ที่ว่า	“การจัดสรรงบ

ประมาณของ	อบต.	ครอบคลมุทกุปัญหาของหมูบ้่านและชุมชน”ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่าระบบการจดัสรร

งบประมาณ	ไม่เป็นไปตามกฎหมายกระจายอ�านาจ	ส่งผลให้องค์กร	มีภารกิจมากแต่มีงบประมาณที่จ�ากัด

และการจัดสรรงบประมาณ	ไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย	ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ	ภิญโญ สาธร	กล่าวว่า 

Budgeting	หมายถงึ	การงบประมาณโดยศกึษาให้ทราบถงึระบบและกรรมวธิใีนการบรหิารด้านงบประมาณ

และการเงิน	 วิธีการใช้งบประมาณและแผนงานเป็นเครื่องมือในการควบคุมการด�าเนินงาน	ส�าหรับวิธีการ

บริหารงบประมาณมักมีวงจรงบประมาณ(Budget	 Cycle)	 ประกอบด้วยข้ันตอน	 การเตรียมงบประมาณ

และการเสนอขออนุมัติ	การพิจารณาให้ความเห็นชอบ

	 3)		 ด้านหลักความโปร่งใส	 พบว่า	 ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลัก 

ธรรมาภบิาลขององค์การบรหิารส่วนต�าบลรอบเมือง	อ�าเภอเมอืงร้อยเอด็	จงัหวดัร้อยเอด็	โดยรวมทัง้ห้าข้อ
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อยูใ่นระดบัมาก	ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่าองค์การบรหิารส่วนต�าบลรอบเมอืงเปิดโอกาสให้ประชาชนทกัท้วง	

ร้องเรียน	การจดัซ้ือ	จัดจ้าง	โดยมศูีนย์รับเรือ่งราวร้องทุกข์	มกีารเปิดเผยข้อมลูข่าวสารท่ีส�าคญั	ให้ประชาชน

ได้รับรู้รับทราบ	 ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ	นรภัทร เขตต์วัฒน์ได้ท�าการวิจัยเรื่อง	 ความคิดเห็นของ

ประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต�าบลวังสรรพรส	 อ�าเภอขลุง	

จังหวัดจันทบุรี	 ผลการวิจัยพบว่า	 ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลวังสรรพรสด้านหลักความโปร่งใส	อยู่ในระดับมากที่สุด	

   ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก	 คือ	 ข้อ	 4	 ที่ว่า	 “มีการแต่งต้ัง

ประชาชนคณะกรรมการเพือ่ตรวจสอบโครงการต่างๆ	ของ	อบต.”ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่าองค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลรอบเมือง	 ได้แต่งตั้งประชาชนเป็นคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบการท�างานของ	 อบต.	 รวมถึง 

ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของ	อบต.	เช่น	การสร้างถนน	การซ่อมแซมสะพานและกิจกรรมได้รับการแต่งตั้งเป็น 

คณะกรรมการตรวจงานจ้างคณะกรรมการเปิดซองราคาคณะกรรมการการจัดท�าแผนพัฒนาต�าบล	 หรือ	

คณะกรรมการอื่น	ๆ	ที่	อบต.แต่งตั้ง	ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ	ธีรยุทธบุญมี	กล่าวว่า	ความคิดธรรมรัฐ

เป็นการมอบอ�านาจทางการเมอืง	การปกครองแบบใหม่ทีแ่ขง็ทือ่ตายตวั	แต่ให้ปฏสิมัพนัธ์กบัภาคประชาชน

ให้มีลักษณะแยกย่อยมากขึ้น	 แนวคิดธรรมรัฐ	 คือ	 การเป็นหุ้นส่วนกันในการบริหารและปกครองประเทศ

โดยรัฐ	ประชาชน	และเอกชน	ซึ่งขบวนการอันนี้จะก่อให้เกิดความเป็นธรรม	ความโปร่งใส	ความยุติธรรม	

โดยเน้นการมีส่วนร่วมของคนดี	 ซึ่งแนวคิดนี้เกิดจากการที่ประชาชนเห็นว่า	 ระบบราชการล้าหลังทุกส่วน

ต้องการปฏริปู	ต้องมกีารปรบัโครงสร้างราชการให้ดีขึน้	ให้ประชาชนมส่ีวนร่วมมากขึน้และประชาชนต้องการ

ให้มีการตรวจสอบโดยสื่อมวลชน	และนักวิชาการ

   ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก	คือ	ข้อ	2	ที่ว่า	“มีการประกาศ

ข้อบัญญัติ	ข้อบัญญัติงบประมาณให้ประชาชนทราบ”ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าองค์การบริหารส่วนต�าบล

รอบเมอืงได้มกีารประกาศข้อบญัญตั	ิข้อบญัญตังิบประมาณให้ประชาชนทราบ	ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของ	

ชนะศกัดิยุ์วบูรณ์กล่าวว่า	หลกัความโปร่งใส	ได้แก่	การสร้างความไว้วางใจซึง่กนัและกนัของคนในชาต	ิโดย

ปรับปรุงกลไกการท�างานขององค์กรทุกวงการให้มีความโปร่งใส	 มีการการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารท่ีเป็น

ประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย	 ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก	 และมี

กระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนได้

	 4)		 ด้านหลักการมีส่วนร่วม	 พบว่า	 ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลัก 

ธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต�าบลรอบเมือง	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวมทั้งห้าข้ออยู ่

ในระดับมาก	ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าองค์การบริหารส่วนต�าบลรอบเมือง	เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน

ร่วมในการเสนอข้อเสนอแนะ	 หรือแสดงความคิดเห็นซ่ึงไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ	นรภัทร เขตต์วัฒน ์

ได้ท�าการวิจัยเรื่อง	ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหาร

ส่วนต�าบลวังสรรพรส	อ�าเภอขลุง	จังหวัดจันทบุรี	ผลการวิจัยพบว่า	ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหาร

งานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต�าบลวังสรรพรส	 ด้านหลักการมีส่วนร่วม	 อยู่ในระดับ 

มากที่สุด
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วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

   ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก	 คือ	 ข้อ	 1	 ที่ว่า	 “มีการเชิญ

ประชาชนเข้าร่วมการจัดเวทีประชาคมเพ่ือจัดท�าแผนพัฒนาต�าบล”ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าองค์การ

บรหิารส่วนต�าบลรอบเมอืง	ได้จัดโครงการจดัเวทปีระชาคมเพือ่ส่งเสรมิการมีส่วนร่วมในการจดัท�าแผนพฒันา

ท้องถิ่นเป็นประจ�า	และการจัดเวทีประชาคม	เพื่อเป็นการน�าข้อเสนอของประชาชนในพื้นที่มาสรุปว่าเรื่อง

ใดที่ควรได้รับการพิจารณาแก้ไขอย่างเร่งด่วน	ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ	ชนะศักดิ์ยุวบูรณ์กล่าวว่า	หลัก

ความมส่ีวนร่วม	ได้แก่	การเปิดโอกาสให้ประชาชนมส่ีวนร่วมรับรู	้และเสนอความเหน็ในการตดัสนิใจปัญหา

ส�าคัญของประเทศไม่ว่าด้วย	การแสดงความเห็น	การไต่สวนสาธารณะประชาพิจารณ์	การแสดงประชามติ

หรืออื่นๆ

   ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมากคือ	 ข้อ	 2	 ที่ว่า	 “มีการเชิญ

ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา	 อบต.”ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าองค์การบริหารส่วนต�าบล 

รอบเมืองยังขาดการประชาสัมพันธ์	 เชิญชวนประชาชนท่ัวไปและผู้ท่ีสนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ	 

จึงท�าให้ประชาชนมีความคิดเห็นในระดับน้อยที่สุด	 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ	สุดจิต นิมิตกุล	 กล่าวว่า	

การมีส่วนร่วม	(Participation)	เป็นการมีส่วนร่วมทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐในการบริหารงาน	เพื่อให้

เกิดความคิดริเริ่ม	และพลังการท�างานที่สอดประสานกัน	เพื่อบรรลุเป้าหมายในการให้บริการประชาชน

	 5)		 ด้านหลักความรับผิดชอบ	 พบว่า	 ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลัก 

ธรรมาภบิาลขององค์การบรหิารส่วนต�าบลรอบเมือง	อ�าเภอเมอืงร้อยเอด็	จงัหวดัร้อยเอด็	โดยรวมทัง้ห้าข้อ

อยูใ่นระดบัมาก	ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่าองค์การบรหิารส่วนต�าบลรอบเมอืงทีท่�าหน้าทีเ่กีย่วกบัการบรหิาร

งานต้องมีภาระความรับผิดชอบต่อสาธารณะเกี่ยวกับการกระท�ากิจกรรม	 หรือการตัดสินใจใดๆ	 ซึ่งส่ง 

ผลกระทบต่อสาธารณะ	ซึ่งได้แก่	การเปิดเผยข้อมูล	การมีความยุติธรรม	ปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเสมอภาค	 

และตรวจสอบได้	โปร่งใส	และด�าเนินการภายใต้กรอบของกฎหมาย	ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	นรภัทร 

เขตต์วัฒน์	 ได้ท�าการวิจัยเรื่อง	 ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลวงัสรรพรส	อ�าเภอขลงุ	จงัหวดัจนัทบุร	ีผลการวจิยัพบว่า	ประชาชนมคีวามคดิเหน็

ต่อการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาลขององค์การบรหิารส่วนต�าบลวงัสรรพรสด้านหลกัความรบัผดิชอบ	

อยู่ในระดับมาก	

   ข้อท่ีมีค่าเฉลีย่มากทีส่ดุซึง่มีค่าแปลผลอยูใ่นระดบัมาก	คอื	ข้อ	2	ท่ีว่า	“อบต.	รบัฟังความ

คิดเห็นของประชาชนในชุมชนเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาต�าบล”ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า

องค์การบริหารส่วนต�าบลรอบเมือง	 ได้จัดท�าโครงการ	 อบต.รอบเมือง	 พบประชาชนเพื่อรับฟังปัญหาและ

ร่วมกนัวางแผนพฒันาท้องถิน่	เพือ่องค์การบรหิารส่วนต�าบลต้องมแีผนเพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทางในการพฒันา	

โดยก�าหนดให้สอดคล้องกบัแผนพฒันาระดบัต่าง	ๆ 	และเป็นการวางแผนเพ่ือจดัท�าโครงการกจิกรรมต่าง	ๆ	

ในการแก้ไขปัญหาต่าง	 ๆที่เกิดขึ้นกับประชาชนได้อย่างตรงตามความต้องการซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ	

ประภาเพ็ญ สุวรรณได้ให้ความหมายของความคิดเห็นไว้ว่า	เป็นการแสดงออกด้าน	ทัศนคติอย่างหนึ่ง	แต่

การแสดงความคดิเหน็นัน้มกัจะมอีารมณ์เป็นส่วนประกอบ	และเป็นส่วนทีพ่ร้อมทีจ่ะมปีฏกิริยิาอย่างยิง่ต่อ

สถานการณ์ภายนอก
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   ข้อทีมี่ค่าเฉลีย่น้อยทีส่ดุซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมาก	คอื	ข้อ	4	ทีว่่า	“อบต.แก้ไขปัญหา

ความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร่งด่วนเมื่อประชาชนขอความช่วยเหลือ”ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า

องค์การบรหิารส่วนต�าบลรอบเมอืง	ได้แก้ไขปัญหาความเดอืดร้อนของประชาชนเพือ่ตอบสนองความต้องการ

ของประชาชนได้อย่างเป็นระบบมปีระสทิธภิาพซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของ	ชนะศักด์ิยุวบรูณ์ กล่าวว่าหลกั

ความรับผิดชอบ	ได้แก่	การตระหนักในสิทธิหน้าที่	ความส�านึกในความรับผิดชอบต่อสังคม	การใส่ใจปัญหา

สาธารณะของบ้านเมอืง	และกระตือรอืร้นในการแก้ปัญหาตลอดจนการเคารพในความคิดเหน็ท่ีแตกต่างและ

ความกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระท�าของตน

	 6)		 ด้านหลกัความคุม้ค่า	พบว่า	ประชาชนมคีวามคดิเหน็ต่อการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาล 

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลรอบเมือง	 อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวมท้ังห้าข้ออยู่ใน 

ระดบัมาก	ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่าการบรหิารงานของผู้บรหิาร	มกีารจดัการในการใช้ทรพัยากรทีม่จี�ากัด

ได้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ประชาชน	ซึง่ไม่สอดคล้องกบังานวจัิยของ	วไิล สมญัญาได้ท�าการวจิยัเรือ่ง	“ความ

คดิเหน็ของประชาชนทีม่ต่ีอการบรหิารตามหลกัธรรมาภบิาลของผูบ้รหิารองค์การบรหิารส่วนต�าบลสามแวง	

อ�าเภอห้วยราช	จงัหวดับรุรีมัย์	ผลการวจิยัพบว่า	ความคดิเหน็ของประชาชนทีม่ต่ีอการบรหิารตามธรรมาภบิาล 

ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�าบลสามแวง	อ�าเภอห้วยราช	จังหวัดบุรีรัมย์	ด้านหลักความคุ้มค่าอยู่ใน

ระดับปานกลาง	

   ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก	คือ	ข้อ	4	ที่ว่า	“ถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็กในชุมชนมีความคงทนตลอดอายุการใช้งานและประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน”ที่เป็นเช่นนี้

อภิปรายได้ว่าองค์การบริหารส่วนต�าบลรอบเมืองได้ด�าเนินการปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้

ประชาชนสามารถสัญจรผ่านไปมาได้สะดวก	 รวดเร็ว	 และปลอดภัยมากขึ้นทุกฤดูกาล	 โดยก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหลก็	ปรบัปรงุถนนให้มสีภาพผิวจราจรทีม่คีวามมัน่คงแข็งแรงและกว้างมากข้ึน	ก่อสร้างถนน

ลกูรัง	ทีม่คีวามจ�าเป็นเร่งด่วน	และเพือ่บรรเทาความเดือดร้อน	และได้ปรบัปรงุซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตร	

ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของ	เกรยีงศกัดิ ์เจรญิวงค์ศกัดิก์ล่าวว่า	ประสทิธภิาพและประสทิธผิล	(Efficiency	

and	 Effectiveness)	 การบานการและสถาบันต่างๆ	 เช่น	 รัฐสามารถจัดสรร	 ใช้ทรัพยากรต่างๆได้อย่าง 

คุ้มค่าและเหมาะสม	 เพ่ือตอบสนองความต้องการของคนในสังคมโดยรวม	 รวมถึงการท�างานอย่างรวดเร็ว	 

มีคุณภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

   ข้อท่ีมค่ีาเฉลีย่น้อยท่ีสดุซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมาก	คอื	ข้อ	1	ทีว่่า	“การก่อสร้างงาน

โครงสร้างพื้นฐาน	 ในแต่ละโครงการประหยัดงบประมาณและชุมชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างท่ัวถึง”	 

ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าองค์การบริหารส่วนต�าบลรอบเมือง	ได้ด�าเนินการก่อสร้างงานโครงสร้างพื้นฐาน	

โดยค�านงึถงึความคุม้ค่า	และประโยชน์สงูสดุของประชาชน	ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของ	ชนะศกัดิ ์ยวุบรูณ์ 

กล่าวว่า	หลักความคุ้มค่า	ได้แก่	การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจ�ากัดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่

ส่วนรวม	โดยรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัด	ใช้ของอย่างคุ้มค่าสร้างสรรค์สินค้า	และบริการที่มีคุณภาพ	

สามารถแข่งขันในเวทีโลก	และรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน

8.2	 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลรอบเมือง	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด
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วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

	 1)		 ประชาชนที่มีเพศต่างกัน	 มีความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลัก 

ธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต�าบลรอบเมือง	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวม	ไม่แตกต่างกัน 

ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยคร้ังนี้	ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าประชาชนทั้งเพศชายและเพศหญิ 

งมีโอกาสได้รับรู้ข่าวสารการด�าเนินงานส่วนใหญ่	 และมีส่วนร่วมในการบริหารงานอย่างเสมอภาคกัน	 ซึ่ง

สอดคล้องกบังานวจิยัของ	สภุาวด ีบญุส่ง	ได้ท�าการวจิยัเรือ่ง	ความคดิเหน็ของประชาชนต่อการบรหิารงาน

ตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลต�าบลชะรัด	อ�าเภอกงหรา	จังหวัดพัทลุง	ผลการวิจัยพบว่า	ความคิดเห็น

ของประชาชนต่อการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาลของเทศบาลต�าบลชะรดั	อ�าเภอกงหรา	จงัหวดัพทัลงุ	

ผลการทดสอบสมติฐาน	พบว่า	 ประชาชนที่มีเพศ	 แตกต่างกัน	 มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลัก 

ธรรมาภิบาลของเทศบาลต�าบลชะรัด	อ�าเภอกงหรา	จังหวัดพัทลุง	ไม่แตกต่างกัน

	 2)		 ประชาชนที่มีอายุต่างกัน	 มีความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารงานตามหลัก 

ธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต�าบลรอบเมือง	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวม	ไม่แตกต่างกัน	 

ซ่ึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยครั้งนี้	ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าอายุไม่มีผลต่อการมีความคิดเห็น	 

ถึงแม้ว่าประชาชนจะช่วงอายุที่แตกต่างกัน	 เพราะประชาชนในเขตพื้นองค์การบริหารส่วนต�าบลรอบเมือง	

มส่ีวนร่วมในกจิกรรมต่างๆ	ขององค์การบรหิารส่วนต�าบล	จงึท�าให้มคีวามคดิเหน็ไม่แตกต่างกนั	ซึง่สอดคล้อง

กับงานวิจัยของ	ทศพล พรหมนารถได้ท�าการวิจัยเรื่อง	 ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารงาน

ตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลต�าบลบางเสาธง	จังหวัดสมุทรปราการ	ผลการวิจัย	พบว่า	ความคิดเห็น

ของประชาชนต่อการบริหารงาน	ตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลต�าบลบางเสาธง	จังหวัดสมุทรปราการ	

การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อ	 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล	 ของเทศบาลต�าบล

บางเสาธง	อ�าเภอบางเสาธง	จังหวัดสมุทรปราการ	ประชาชนที่มีอายุ	ต่างกัน	มีความคิดเห็นต่อการบริหาร

งานของเทศบาลต�าบลบางเสาธงไม่แตกต่างกัน

	 3)		 ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน	มีความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลัก

ธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต�าบลรอบเมือง	 อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวมไม่ 

แตกต่างกัน	ซ่ึงไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานการวจัิยครัง้นี	้ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่าองค์การบรหิารส่วนต�าบล

รอบเมือง	 ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มอาชีพ	 ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม/โครงการต่างๆ	ร่วมกับ	อบต.	

รวมถึงคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�าบลรอบเมือง	 ได้วางนโยบายในการพัฒนาให้สอดคล้องกับแผน

พฒันาต�าบล	โดยยดึหลกัการพัฒนาทกุๆด้าน	เพือ่ให้เกดิประโยชน์สงูสดุแก่ประชาชนในท้องถิน่	การบรหิาร

งานจะยึดหลักการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล	 จึงท�าให้ประชาชนมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน	 ซึ่ง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ	ทศพล พรหมนารถได้ท�าการวิจัยเรื่อง	 ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการ

บรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาลของเทศบาลต�าบลบางเสาธง	จงัหวดัสมทุรปราการ	ผลการวิจยั	พบว่า	ความ

คิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงาน	 ตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลต�าบลบางเสาธง	 จังหวัด

สมุทรปราการ	 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อ	 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล	 ของ

เทศบาลต�าบลบางเสาธง	อ�าเภอบางเสาธง	จังหวัดสมุทรปราการ	ประชาชนที่มีอาชีพหลัก	ต่างกัน	มีความ

คิดเห็นต่อการบริหารงานของเทศบาลต�าบลบางเสาธงไม่แตกต่างกัน
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9.  ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะและข้อค้นพบ	(Fact	Findings)	จากการวิจัยและการอภิปรายผลแล้วเสนอแนะ	โดย

แบ่งเป็น	2	ระดับ	ดังนี้

9.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	 ผลการวจิยัพบว่า	ความคดิเห็นของประชาชนทีม่ต่ีอการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาลของ

องค์การบรหิารส่วนต�าบลรอบเมอืง	อ�าเภอเมอืงร้อยเอด็	จงัหวดัร้อยเอด็	โดยรวมทัง้หกด้านอยูใ่นระดบัมาก	

ดังนั้น	 คณะผู้บริหารควรรักษามาตรฐานและสนับสนุนให้ถึงระดับมากที่สุด	 โดยก�าหนดตัวชี้วัดการบริหาร

งานให้เป็นรูปธรรม	โดยจะต้องก�าหนดภารกิจและเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน	พร้อมทั้งวิเคราะห์

ผลการท�างานและจัดท�ารายงานผลการท�างานโดยติดประกาศหรือแจ้งให้ประชนทราบทุกปี

	 เมื่อแยกออกเป็นรายด้านน�ามาเป็นข้อเสนอแนะได้ดังนี้

	 1)		 ด้านหลกันิตธิรรม	พบว่า	ประชาชนมคีวามคดิเหน็ต่อการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาล 

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลรอบเมือง	 อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวมทั้งหกข้ออยู่ใน 

ระดับมาก	 ดังนั้น	 คณะผู้บริหารควรรักษามาตรฐานและสนับสนุนให้ถึงระดับมากที่สุด	 โดยสนับสนุนให้มี

กลุ่มองค์กรชมุชน	ภาคประชาคมทีม่คีวามเข้มแขง็ในการตรวจสอบการท�างานของ	อบต.	โดยจดัให้มกีารฝึก

อบรมให้ความรูเ้รือ่งกฎหมายการจัดซ้ือจัดจ้าง	การจัดท�าแผนพฒันาท้องถ่ิน	และกฎหมายอืน่ๆ	แก่ประชาชน	

กลุ่มองค์กรชุมชนที่เข้ามาเป็นคณะกรรมการด้านต่างๆ	ของ	อบต.

   ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	คือ	ข้อ	1	การจัดเก็บภาษีบ�ารุงท้องที่/ภาษีป้าย/ภาษีโรงเรือน

และที่ดินถูกต้องและเป็นธรรม	ดังนั้น	คณะผู้บริหารควรรักษามาตรฐานและสนับสนุนให้ถึงระดับมากที่สุด	

โดยก�าหนดนโยบายอตัราค่าภาษ	ีด้วยความเป็นธรรม	ยดึตามกฎหมาย	และกฎ	ระเบยีบขององค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลเป็นหลักเท่านั้น

   ข้อทีม่ีค่าเฉลีย่น้อยทีส่ดุ	คอื	ข้อ	4	การบงัคับใชข้้อบญัญตัติ�าบลมคีวามเท่าเทยีมกนัไม่มี

การเลือกปฏิบัติดังนั้น	 คณะผู้บริหารควรรักษามาตรฐานและสนับสนุนให้ถึงระดับมากท่ีสุด	 โดยบังคับใช้ 

ข้อบัญญัติต�าบลมีความเท่าเทียมกันไม่มีการเลือกปฏิบัติ

	 2)		 ด้านหลกัคณุธรรม	พบว่า	ประชาชนมคีวามคดิเหน็ต่อการบรหิารงานตามหลักธรรมาภบิาล 

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลรอบเมือง	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวมทั้งสี่ข้ออยู่ในระดับมาก	 

ดังน้ัน	 คณะผู้บริหารควรรักษามาตรฐานและสนับสนุนให้ถึงระดับมากท่ีสุด	 โดยมีนโยบายในการรณรงค ์

ให้พนักงานองค์การบริหารส่วนต�าบลรอบเมืองปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรมต่อทุกคน	 

โดยไม่มีอคติ

   ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	คือ	ข้อ	1	เจ้าหน้าที่	อบต.	ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	

เสียสละ	อดทน	และขยันหมั่นเพียร	ดังนั้น	คณะผู้บริหารควรรักษามาตรฐานและสนับสนุนให้ถึงระดับมาก

ที่สุด	 โดยส่งเสริม	 สนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	 เสียสละ	 อดทน	 และขยัน 

หมั่นเพียร

   ข้อท่ีมีค่าเฉลีย่น้อยทีส่ดุ	คือ	ข้อ	4	การจัดสรรงบประมาณของ	อบต.	ครอบคลมุทุกปัญหา

ของหมูบ้่านและชุมชนดังน้ัน	คณะผูบ้รหิารควรรกัษามาตรฐานและสนบัสนนุให้ถึงระดับมากท่ีสดุ	โดยจดัสรร
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วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

งบประมาณให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของหมู่บ้าน	ตามความจ�าเป็นเร่งด่วน

	 3)		 ด้านหลักความโปร่งใส	 พบว่า	 ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลัก 

ธรรมาภบิาลขององค์การบรหิารส่วนต�าบลรอบเมือง	อ�าเภอเมอืงร้อยเอด็	จงัหวดัร้อยเอด็	โดยรวมทัง้ห้าข้อ

อยูใ่นระดบัมาก	ดงันัน้	คณะผูบ้รหิารควรรกัษามาตรฐานและสนับสนุนให้ถึงระดับมากท่ีสุด	โดยมีกระบวนการ 

เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร	 เช่น	 ติดป้ายประกาศ	 การจัดท�าเอกสารแผ่นพับ	 วารสาร	 การประกาศเสียงตาม 

สาย	การประชุม	อบต.	สัญจร	การจัดท�า	Website	นอกจากนั้นควรมีการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

   ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	คือ	ข้อ	4	มีการแต่งตั้งประชาชนคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบ

โครงการต่างๆ	ของ	อบต.	ดังนั้น	คณะผู้บริหารควรรักษามาตรฐานและสนับสนุนให้ถึงระดับมากที่สุด	โดย

จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบ	 โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการภาคประชาชนในการด�าเนินการตรวจสอบ

การบรหิารงานของ	อบต.	การให้ความรูแ้ละการอบรมในระเบยีบกฎหมายแก่ประชาชน	ส่วนการตรวจสอบ

โดยฝ่ายสภาท้องถิน่	มกีารเปิดโอกาสให้สภาท้องถิน่ในการตรวจสอบการท�างานของ	อบต.	ได้หลายช่องทาง	

เช่น	การตัง้กระทูถ้าม	หรอืการเปิดอภปิรายผูบ้รหิารท้องถิน่และมวีธิกีารเชญิภาคประชาชนเข้ามามส่ีวนร่วม

ในการประชุมสภาท้องถิ่น

   ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	คือ	ข้อ	2	มีการประกาศข้อบัญญัติ	ข้อบัญญัติงบประมาณให้

ประชาชนทราบดงันัน้	คณะผูบ้รหิารควรรกัษามาตรฐานและสนบัสนนุให้ถงึระดบัมากทีส่ดุ	โดยจดัท�า	แก้ไข	

ปรับปรุง	 หรือยกเลิกข้อบัญญัติต�าบลเพ่ือให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์และความต้องการของ

ประชาชน	จึงควรมีการแต่งตั้งคณะท�างานจากหลายภาคส่วน	เพื่อยกร่างข้อบัญญัติต�าบล	ให้เหมาะสมกับ

สภาวการณ์	หรอืสอดคล้องกบัความจ�าเป็นทางเศรษฐกจิ	สงัคม	และความมัน่คงของประเทศ	ทัง้นีโ้ดยค�านงึ

ถึงความสะดวกรวดเร็ว	 และลดภาระของประชาชนเป็นส�าคัญ	 โดยการจัดให้มีเวทีแลกเปล่ียนระดับต�าบล	

เพื่อพิจารณาแก้ไข	 ปรับปรุงหรือยกเลิกข้อบัญญัติต�าบล	 และมีเวทีประชาพิจารณ์ข้อบัญญัติต�าบลก่อนน�า

เข้าสู่กระบวนการพิจารณาในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลต่อไป

	 	 4)		 ด้านหลักการมีส่วนร่วม	 พบว่า	 ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลัก 

ธรรมาภบิาลขององค์การบรหิารส่วนต�าบลรอบเมือง	อ�าเภอเมอืงร้อยเอด็	จงัหวดัร้อยเอด็	โดยรวมทัง้ห้าข้อ

อยู่ในระดับมาก	 ดังนั้น	 คณะผู้บริหารควรรักษามาตรฐานและสนับสนุนให้ถึงระดับมากที่สุด	 โดยก�าหนด

นโยบายให้พนักงานองค์การบริหารส่วนต�าบลรอบเมืองเป็นศูนย์กลางของประชาชน	 เพิ่มโอกาสให้แก่

บคุลากร	ประชาชน	และผูท้ีม่ส่ีวนเกีย่วข้องได้มส่ีวนร่วมในการประเมนิผลการด�าเนนิงานขององค์การบรหิาร

ส่วนต�าบล

   ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่มากท่ีสุด	คอื	ข้อ	1	มกีารเชญิประชาชนเข้าร่วมการจดัเวทปีระชาคมเพือ่

จัดท�าแผนพัฒนาต�าบล	ดังนั้น	คณะผู้บริหารควรรักษามาตรฐานและสนับสนุนให้ถึงระดับมากที่สุด	โดยจัด

ให้มีกระบวนการท�าประชาคมโดยมีการรวมกลุ่มกันเพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชนและเข้ามามีส่วนร่วมในการ

ตรวจสอบการท�างานของ	อบต.	เพื่อให้เกิดความโปร่งใส

   ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	 คือ	 มีการเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา	 อบต. 

ดังนั้น	คณะผู้บริหารควรรักษามาตรฐานและสนับสนุนให้ถึงระดับมากที่สุด	โดยสร้างความเข้าใจและความ

เชือ่มัน่ต่อประชาชน	เช่น	การลงพืน้ทีเ่พือ่รบัฟังความคดิเหน็ของประชาชน	การสร้างเครอืข่ายความร่วมมอื
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ในพื้นที่	การให้บริการและการอ�านวยความสะดวกแก่ประชาชน	การปลูกฝังความรู้เรื่องการปกครองท้องถิ่น 

แก่เด็กและเยาวชน

	 5)		 ด้านหลักความรับผิดชอบ	 พบว่า	 ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลัก 

ธรรมาภบิาลขององค์การบรหิารส่วนต�าบลรอบเมือง	อ�าเภอเมอืงร้อยเอด็	จงัหวดัร้อยเอด็	โดยรวมทัง้ห้าข้อ

อยู่ในระดับมาก	 ดังนั้น	 คณะผู้บริหารควรรักษามาตรฐานและสนับสนุนให้ถึงระดับมากที่สุด	 โดยก�าหนด

นโยบายให้บุคลากรยึดหลักการปฏิบัติงานที่ต้องยอมรับผลงานท่ีเกิดข้ึนจากการตัดสินใจและจากการ 

กระท�าของตนเองได้ทั้งหมด

   ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	คือ	ข้อ	2	อบต.	รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในชุมชนเพื่อ

เป็นแนวทางในการวางแผนพฒันาต�าบล	ดงันัน้	คณะผูบ้รหิารควรรกัษามาตรฐานและสนบัสนนุให้ถงึระดบั

มากที่สุด	 โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น	 เสนอปัญหาต่างๆ	 โดยจัดเวทีประชาคมอย่าง

สม�่าเสมอ	เพื่อน�าปัญหาเหล่านั้นมาใช้ในการวางแผนพัฒนาต�าบลต่อไป

   ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	คือ	ข้อ	4	อบต.แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดย

เร่งด่วนเมื่อประชาชนขอความช่วยเหลือดังนั้น	คณะผู้บริหารควรรักษามาตรฐานและสนับสนุนให้ถึงระดับ

มากที่สุด	 โดยรีบเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามความเร่งด่วน	 เพื่อช่วยบรรเทาความ 

เดือดร้อนให้กับประชาชนทันตามความต้องการ

	 6)		 ด้านหลกัความคุม้ค่า	พบว่า	ประชาชนมคีวามคดิเหน็ต่อการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาล 

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลรอบเมือง	 อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวมท้ังห้าข้ออยู่ใน 

ระดับมาก	 ดังนั้น	 คณะผู้บริหารควรรักษามาตรฐานและสนับสนุนให้ถึงระดับมากที่สุด	 โดยจัดวางระบบ

ควบคุมภายใน	เพื่อก�ากับการปฏิบัติงาน	เช่น	การจัดซื้อ	จัดจ้าง,	การจัดท�างบประมาณให้เกิดความโปร่งใส	

คุ้มค่ากับประโยชน์ของประชาชน	 และประเมินผลการบริหารภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความ 

คุ้มค่าในเชิงภารกิจ

   ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	คือ	ข้อ	4	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชนมีความคงทนตลอด

อายกุารใช้งานและประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกนั	ดงันัน้	คณะผูบ้รหิารควรรกัษามาตรฐานและสนบัสนนุ

ให้ถึงระดับมากที่สุด	โดยขอสนับสนุนงบประมาณในการบูรณะ	ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม	ถนน	สะพานให้

อยู่ในสภาพใช้การได้ดีอยู่เสมอ

   ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	คือ	ข้อ	1	การก่อสร้างงานโครงสร้างพื้นฐาน	ในแต่ละโครงการ

ประหยัดงบประมาณและชุมชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างท่ัวถึงดังนั้น	 คณะผู้บริหารควรรักษามาตรฐาน

และสนับสนุนให้ถึงระดับมากที่สุด	โดยสนับสนุนการคมนาคม	การก่อสร้าง	ปรับปรุง	ซ่อมแซม	บ�ารุงรักษา	

ถนนและรางระบายน�้า	 การจัดสร้าง	 โดยการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ	 ตั้งแต่การเสนอ

ความคิดเหน็	การวางแผน	การปฏิบตังิาน	ได้แก่	การเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจดัซือ้จดัจ้าง	คณะกรรมการ

เปิดซอง	 คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง	 รวมทั้งมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลโครงการ	 เพื่อให้ได้

โครงการที่มีคุณภาพเกิดประโยชน์มากที่สุด	และใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า
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9.2  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

	 1)		 ควรศึกษาการน�าหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต�าบล

และเทศบาลต�าบลในเขตอืน่ๆ	เพือ่น�าข้อมลูทีไ่ด้มาพฒันาปรับปรงุแผนงานการน�าหลกัธรรมาภบิาลไปปฏบัิติ

	 2)		 ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นธรรมาภิบาลในด้านอื่นๆ	 เพื่อน�าข้อมูลที่ได้มาพัฒนา

ปรับปรุงแผนงานการน�าหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ

	 3)		 ศึกษาพัฒนาการก่อนและหลงัการน�าหลกัธรรมาภบิาลมาปฏบิตัใินการบรหิารงานองค์การ

บริหารส่วนต�าบลและเทศบาลต�าบล

10.  บรรณนุกรม

เกรียงศักดิ์	 เจริญวงค์ศักดิ์.	“ธรรมรัฐภาคเมือง	 :	บทบาทภาคีเมือง”,	สารวุฒิสภา,	ฉบับที่	41	 (กันยายน	

2541)	:	6.	

ชนะศักดิ์ยุวบูรณ์.	การปกครองที่ดี Good Governance.	กรุงเทพมหานคร	:	บพิธการพิมพ์,	2543.

ทศพล	พรหมนารถ.“ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาล

ต�าบลบางเสาธง	จังหวัดสมุทรปราการ”.	ปัญหาพิเศษรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต.	บัณฑิต

วิทยาลัย	:มหาวิทยาลัยบูรพา,	2554.

ธีรยุทธ	บุญมี.	ธรรมรัฐแห่งชาติยุทธศาสตร์กู้หายนะประเทศไทย.กรุงเทพมหานคร	:	ส�านักพิมพ์สายธาร,	

2541.

นรภทัร	เขตต์วฒัน์.“ความคดิเหน็ของประชาชนต่อการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาลขององค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลวงัสรรพรส	อ�าเภอขลงุ	จังหวดัจนัทบรุ”ี.	ปัญหาพเิศษรฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ.	

บัณฑิตวิทยาลัย	:	มหาวิทยาลัยบูรพา,	2556.

พมิพ์ลดา	ธรีะมนต์ประณีต.	“ความคิดเหน็ของประชาชนต่อการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภิบาลขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลชุมเห็ด	 อ�าเภอเมืองบุรีรัมย์	 จังหวัดบุรีรัมย์”.วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร

มหาบัณฑิต.	บัณฑิตวิทยาลัย	:	มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์,	2552.

เพิม่ศกัดิ	์ทองแดง.“ความคดิเหน็ของประชาชนต่อการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาลขององค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลดอนเตย	อ�าเภอนาทม	จังหวดันครพนม”.	วทิยานพินธ์รฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ.	

บัณฑิตวิทยาลัย	:	มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม,	2555.

ภิญโญ	สาธร.	การบริหารการศึกษา.	กรุงเทพมหานคร	:	คณะครุศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,	2523.	

วิไล	 สมัญญา.	 “ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารองค์การ

บริหารส่วนต�าบลสามแวง	 อ�าเภอห้วยราช	 จังหวัดบุรีรัมย์”.วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร 

มหาบัณฑิต.	บัณฑิตวิทยาลัย	:	มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์,	2553.

ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	ส�านักงาน	ก.พ.ร..	คู่มือการจัดระดับการก�ากับดูแลองค์การ

ภาครัฐตามหลกัธรรมาภบิาลของการบรหิารกจิการบ้านเมอืงทีด่ ีGood Governance Rating.	

กรุงเทพมหานคร	:	ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	ส�านักงาน	ก.พ.ร.,	2552.



Vol.4 No.2 July – December 2015142

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus

สุภาวดี	 บุญส่ง.“ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลต�าบล 
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11.  ค�าขอบคุณ

วิทยานิพนธ์เล่มน้ีส�าเร็จลงได้ด้วยดีเพราะความอนุเคราะห์จากทางมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช

วิทยาลัย	 วิทยาเขตร้อยเอ็ด	 และคณาจารย์	 ทุกท่านท่ีได้ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้	 ตลอดจนเจ้าหน้าท่ี 

ทุกท่านที่ให้ค�าแนะน�าเป็นอย่างดีมาโดยตลอด	 ขออนุโมทนาขอบคุณ	 ดร.ไพรัช	 พื้นชมภู	 และ	 ดร.สุวัฒน	์ 

จิตต์จันทร์	 ที่กรุณารับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา	 ให้ความรู้	 ค�าแนะน�า	 ค�าปรึกษา	 และตรวจแก้ไข	 อันเป็น

ประโยชน์แก่ผูว้จิยั	ขอขอบพระคุณ	พระอดุมเกยีรต์ิ	วสิทุธฺาจาโร	(ทองป้ัน)	อาจารย์ประจ�าหลกัสตูรรฐัศาสตร์	

การปกครอง	 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 วิทยาเขตร้อยเอ็ด	 ขออนุโมทนาขอบคุณ	 นายอาทิตย์	 

แสงเฉวก	อาจารย์ประจ�าหลกัสตูรสาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร์	มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั	

ห้องเรียนจังหวัดร้อยเอ็ด	และนายพงษ์พันธ์	วงศ์อามาตย์	ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบลรอบเมือง	อ�าเภอ

เมือง	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือเพื่อการวิจัย	 จนท�าให้

วทิยานิพนธ์เล่มนีส้�าเร็จลงได้อย่างสมบรูณ์	ขออนโุมทนาขอบคณุ	นายกองค์การบรหิารส่วนต�าบล	บคุลากร	

พนักงาน	องค์การบริหารส่วนต�าบลรอบเมือง	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	และประชาชน	ทุกท่าน

ที่ให้ความช่วยเหลือในด้านการให้ข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูลจนท�าให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้ส�าเร็จลงได้

อย่างสมบูรณ์	 ขออนุโมทนาขอบคุณ	 รองศาสตราจารย์	 (พิเศษ)	 ดร.สุกิจ	 ชัยมุสิก	 ประธานกรรมการสอบ

วิทยานิพนธ์	 รองศาสตราจารย์อุดม	 พิริยสิงห์	 และรองศาสตราจารย์ศรชัย	 ท้าวมิตร	 กรรมการ	 ที่กรุณา	 

ให้ความรู้	ค�าแนะน�า	ข้อคิดเห็น	ตรวจสอบ	แก้ไข	รูปแบบ	และรูปเล่ม	เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น	

คณุประโยชน์อนัพงึมแีก่การศึกษาค้นคว้าวทิยานิพนธ์เล่มนี	้ผูว้จิยัขอมอบความดีในส่วนของการศึกษาค้นคว้า

น้ีแก่บพุการชีน	ผูม้พีระคณุทัง้มวล	อปัุชฌาย์	คร-ูอาจารย์ผูเ้คยอบรมสัง่สอนแก่ผูว้จิยัทัง้ในอดตีและปัจจบุนั	

ขอท่านทั้งหลายจงมีความสุข	ความเจริญยิ่งในคุณงามความดีด้วยเทอญ
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ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ 4  

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลแสนชาติ อ�าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 

RESIDENTS’ SATISFACTION WITH TAMBON SAEN CHAT ADMINISTRATION 

ORGANIZATION’S SERVICES FOLLOWING FOUR BASES OF SOCIAL  

SOLIDARITY IN CHANG HAN DISTRICT, ROI ET PROVINCE

พระประทวน	จนฺทสาโร	(ศรีโยธี)1

PHRA	PRATUAN	JUNTASARO	(SAIYOTEE)

ท�าวิจัยเมื่อ	พ.ศ.	2558

บทคัดย่อ

วทิยานพินธ์นีม้วีตัถปุระสงค์ดงัต่อไปนี	้1)	เพือ่ศึกษาความพงึพอใจของประชาชนต่อการให้บรกิาร

ตามหลกัสงัคหวตัถุ	4	ขององค์การบรหิารส่วนต�าบลแสนชาต	ิอ�าเภอจงัหาร	จงัหวดัร้อยเอด็	2)	เพือ่เปรียบเทยีบ 

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามหลักสังคหวตัถุ	4	ขององค์การบริหารส่วนต�าบลแสนชาติ	

อ�าเภอจังหาร	จังหวัดร้อยเอ็ด	ที่มี	 เพศ	อายุ	และระดับการศึกษา	ต่างกันและ	3)	เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะ

เกีย่วกบัการให้บรกิารตามหลกัสงัคหวตัถุ	4	ขององค์การบรหิารส่วนต�าบลแสนชาต	ิอ�าเภอจงัหาร	จงัหวดัร้อยเอ็ด	 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	ประชาชนที่มารับบริการที่องค์การบริหารส่วนต�าบลแสนชาติ	อ�าเภอเมือง	 

จงัหวดัร้อยเอด็จ�านวน	301	คน	เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลูเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณ

ค่าห้าระดับมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ	 .96	 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	 ได้แก่	 ร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	 และสถิติอนุมานหรืออ้างอิง	 ได้แก่	 การทดสอบค่าที	 t-test	 การทดสอบความ

แปรปรวนทางเดียว	(One-way	ANOVA)หรือ	F-test

ผลการวิจัย	พบว่า	

1)		 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ	4	ขององค์การบริหารส่วน

ต�าบลแสนชาติ	 อ�าเภอจังหาร	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	 พบว่า	 

อยู่ในระดับมากสามด้าน	ระดับปานกลางหนึ่งด้าน	โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	คือ	ด้านสมานัตตตารองลงมา 

คือ	ด้านทาน	และด้านอัตถจริยา	ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	คือ	ด้านปิยวาจา

2)	 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ	4	ของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลแสนชาติ	อ�าเภอจังหาร	จังหวัดร้อยเอ็ด	พบว่า	ประชาชนที่มีเพศ	อายุ	และระดับ

การศึกษาต่างกัน	มีความพึงพอใจต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ	4	โดยรวม	ไม่แตกต่างกัน

3)		 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ	 4	 ขององค์การบริหารส่วนต�าบล 

แสนชาติ	อ�าเภอจังหาร	จังหวัดร้อยเอ็ดคือ	เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนทุกคนด้วยความเอื้อเฟื้อ

1 นักศึกษาปริญญาโท	 สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง,	 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 วิทยาเขต

ร้อยเอ็ด.
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เหมาะสมในการให้บริการประชาชนเจ้าหน้าที่ควรมีการพูดจาท่ีไพเราะน่าฟังและให้ค�าช้ีแนะแก่ผู้ท่ีมาใช้ 

บริการด้วยปิยวาจาในการให้บริการประชาชนควรมกีารสงเคราะห์ประโยชน์ให้แก่ประชาชนอย่างเสมอภาค

และเท่าเทียมกันในการให้การบริการและในการให้บริการประชาชน	 ควรมีการพัฒนาด้านการบริการ 

อย่างมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น

ABSTRACT

The	objective	of	this	thesis	were:	1)	to	study	residents’	satisfaction	with	TambonSaen	 

Chat	 Administration	Organization’s	 services	 following	 Buddhism’s	 four	 bases	 of	 social	

solidarity	 (Sangahavatthu)	 in	 Roi	 Et	 Province’s	 Chang	 Han	 district,	 2)	 to	 compare	 their	 

satisfaction	with	its	four	social	solidarity-based	services	in	the	preceding	district,	resting	on	

variables	of	their	genders,	ages	and	educational	levels	and,	3)	to	regulate	suggestions	for	

expediting	its	services.	The	sampling	group	comprised:	301	service	recipients	visiting	their	

office.	The	data	collection	instrument	was	five-rating-scale	questionnaires,	possessing	the	

reliability	for	the	whole	entry	at	.96.	The	(descriptive)	statistics	exploited	for	data	analyses	

encompassed	percentage,	mean,	standard	deviation,	and	referential	ones	embraced	t-test	

and	F-test.

Outcomes of the research revealed the following findings:

1)		 Residents’	satisfaction	with	its	four	social	solidarity-based	services	was	rated	

‘more’	in	the	overall	aspect.	Given	a	single	aspect,	each	of	four	aspects	proved	the	same.	

All	these	four	aspects	ranked	in	descending	orders	means	included:	samanattata,	even	and	

equal	treatment;	dana,	giving;	and	piyavaca,	kindly	speech	respectively.

2)	 The	comparative	results	of	their	satisfaction	with	its	four	social	solidarity-based	

services	 at	 the	 above	 organization	 indicated	 that	 variables	 of	 their	 genders,	 ages	 and	 

educational	levels	showed	no	differences	in	their	satisfaction	with	in	the	overall	aspect.	

3)		 Suggestions	 for	 expediting	 its	 social	 solidarity-based	 services	were	 recom-

mended	 in	 descending	 orders	 of	 three	 frequencies.	 First,	 officials	 should	 render	 their	 

services	to	service	recipients	with	no	double	standards.	Secondly,	 they	should	provide	

service	recipients	with	the	parking	lot.	Finally,	officials	should	give	service	recipients	advice	

on	processing	the	latter’s	documentations	before	leaving	the	office.

1.  ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

การให้บรกิารประชาชนเป็นนโยบายทีส่�าคญัของรฐับาล	เป็นภารกจิทีส่�าคญัทางด้านการตอบสนอง

ต่อสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนที่ขอรับบริการภายใต้ระเบียบกฎหมายและข้อบังคับที่

ก�าหนดไว้	ในปัจจุบนัน้ีรฐับาลได้เร่งรดัให้ส่วนราชการต่าง	ๆ 	ขยายขอบเขตและปรบัปรงุการบรกิารประชาชน
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วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

ในรปูแบบต่าง	ๆ 	การบริการประชาชนจึงเป็นหน่ึงในภารกจิการ	“บ�าบัดทุกข์	บ�ารงุสุข’’	ของกรมการปกครอง	

โดยมวัีตถปุระสงค์เพือ่ให้ประชาชนได้รบับรกิารทีส่ะดวกท่ัวถึง	และเป็นการประสานเสริมสร้างความสมัพนัธ์

อันดีในระหว่างประชาชนกับข้าราชการ	

ข้าราชการจะต้องค�านึงถึงประชาชนและต้องส�ารวจตัวเองด้วยว่าในการปฏิบัติราชการในฐานะที่

เป็นข้าราชการซึ่งมีภารกิจในการให้บริการประชาชน	 ได้ท�างานอย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด	และ

สอดคล้องกบัความต้องการของประชาชนหรือไม่	โดยเฉพาะอย่างยิง่ในปัจจบัุนนีข้้าราชการยงัมบีทบาทใหม่

ในเรื่องการแก้ปัญหาของประเทศชาติที่กาลังประสบอยู่	คือ	ปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจ	ฯลฯ	เพราะฉะนั้น

เรือ่งความสัมพนัธ์ระหว่างข้าราชการกบัประชาชนจงึเป็นเรือ่งทีเ่ราจะต้องให้ความส�าคญัอย่างมากและต้อง

พยายามด�าเนนิการทุกวถิทีางทีจ่ะให้การท�างานของราชการ	การบรหิารงานของส่วนราชการ	เป็นการบรหิาร

งานที่จะสามารถเพิ่มพูนประสิทธิภาพเพ่ิมพูนคุณภาพ	 และตอบสนองความต้องการของประชาชนให้มาก

ที่สุดเท่าที่จะมากได้

องค์การบริหารส่วนต�าบลแสนชาติ	 มีพื้นที่	 8.5	 ตารางกิโลเมตร	 คิดเป็นพ้ืนที่	 5,312	 ไร่	 ต�าบล 

แสนชาตมิกีารปกครองขึน้กบัอ�าเภอจงัหาร	มจี�านวน	9	หมู่บ้าน	มีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	1	แห่งประชากร 

ทั้งสิ้น	3,283	คน	แยกเป็นชาย	1,616	คน	หญิง	1,667	คน	มีความหนาแน่นโดยเฉลี่ย	277	คน	/	ตาราง

กโิลเมตร	จ�านวนครวัเรอืน	807	ครวัเรอืน	เป็นศนูย์กลางการให้บรกิารประชาชนของมบีทบาทส�าคญัในการ

ให้บริการสาธารณะ	ทัง้ในด้านการพฒันาองค์กร	โครงสร้าง	อ�านาจหน้าท่ี	ระบบงาน	กระบวนการการท�างาน	

คุณภาพการให้บริการเทคโนโลยี	 สมรรถภาพของข้าราชการ	 วัฒนธรรมต่าง	 ๆ	 ตลอดจนสิ่งแวดล้อมให้มี

ความสอดคล้องเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับองค์กรอื่นได้	 การให้บริการ

ประชาชนขององค์การบริหารส่วนต�าบลแสนชาติ	 ในปัจจุบันนับว่าอยู่ในระดับดี	 แต่การให้บริการของ 

เจ้าหน้าที่บางจุดอาจติดขัดและมีปัญหาอยู่บ้าง	 โดยเฉพาะเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการอาจจะมีความตึงเครียด

เนื่องจากผู้มารับบริการมากเกินไปจึงขาดมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีต่อประชาชนผู้มาติดต่อ	 เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 

มีจ�านวนจ�ากัด	และไม่เพียงพอต่อการให้บริการประชาชนที่ต้องการอย่างเร่งด่วน	ท�าให้ความพึงพอใจของ

ประชาชนนั้นลดน้อยลงไป

ดังนั้นผู้วิจัยเห็นว่าการน�าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งส�าคัญและเหมาะสมท่ีจะน�ามาใช้

โดยเฉพาะหลักธรรมในพระพุทธศาสนา	 ซึ่งเป็นศาสนาที่คนไทยส่วนใหญ่ยอมรับนับถือมีหลักธรรมที่

ครอบคลมุและเหมาะสมส�าหรบัน�าไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ�าวนัได้หลายอย่างโดยเฉพาะด้านการให้บรกิาร

ประชาชนนั้น	 ในพระพุทธศาสนามีหลักธรรมที่สามารถส่งเสริมสนับสนุนได้หลายประการ	 หลักธรรมที่ 

ส่งเสริมด้านการให้บริการ	 โดยเฉพาะหลักสังคหวัตถุ	 4	 ด้วยเหตุผลดังกล่าว	 ผู้วิจัยจึงมีแนวความคิดท่ีจะ

ท�าการวจิยัเพือ่ศึกษา	ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บรกิารตามหลกัสงัคหวตัถ	ุ4	ขององค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลแสนชาติ	อ�าเภอจังหาร	จังหวัดร้อยเอ็ด	ซึ่งสามารถสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนให้

มีความพึงพอใจตามหลักสังคหวัตถุ	 4	 ได้อย่างไร	 ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการให้บริการประชาชนของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลแสนชาต	ิว่ามอีะไรบ้างและอะไรคือมูลเหต	ุหรือปัจจยัทีแ่ท้จริง	ทีท่�าให้เกิดปัญหาต่างๆ	 

ในการให้บริการประชาชน	 เพื่อน�าผลการศึกษาไปเป็นข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการให้บริการ

ประชาชนให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์แก่ประชาชนต่อไป
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2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1		เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ	 4	 ขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลแสนชาติ	อ�าเภอจังหาร	จังหวัดร้อยเอ็ด

2.2	 เพือ่เปรยีบเทยีบความพงึพอใจท่ีมต่ีอการให้บรกิารตามหลกัสงัคหวตัถ	ุ4	ขององค์การบริหาร

ส่วนต�าบลแสนชาติ	อ�าเภอจงัหาร	จงัหวดัร้อยเอ็ด	ของประชาชนที่ม	ีเพศ	อายุ	และระดบัการศึกษา	ต่างกนั

2.3		เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ	4	ขององค์การบริหารส่วน

ต�าบลแสนชาติ	อ�าเภอจังหาร	จังหวัดร้อยเอ็ด

3.  สมมติฐานการวิจัย

3.1		ประชาชนทีม่เีพศต่างกนั	มคีวามพงึพอใจต่อการให้บรกิารตามหลกัสงัคหวตัถ	ุ4	ขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลแสนชาติ	อ�าเภอจังหาร	จังหวัดร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน

3.2		ประชาชนทีม่อีายตุ่างกัน	มคีวามพงึพอใจต่อการให้บรกิารตามหลกัสงัคหวตัถ	ุ4	ขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลแสนชาติ	อ�าเภอจังหาร	จังหวัดร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน

3.3		ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน	มีความพึงพอใจต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ	4	

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลแสนชาติ	อ�าเภอจังหาร	จังหวัดร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน

4.  ขอบเขตของการวิจัย

4.1  ขอบเขตด้านประชากรได้แก่	 ประชาชนที่มารับบริการที่องค์การบริหารส่วนต�าบลแสนชาต	ิ

อ�าเภอจงัหาร	จงัหวดัร้อยเอด็	ในวนัจนัทร์	ถงึวนัศกุร์	เวลา	08.30-16.30	น.	การวจิยัครัง้นีผู้ว้จิยัใช้สถติกิาร

ขอรับบรกิารในปี	2555	เป็นเกณฑ์ในการเลอืกกลุม่ตวัอย่าง	โดยมจี�านวนผูใ้ช้บรกิารทัง้สิน้	5,251	คน	ผูว้จิยั

เลอืกได้ใช้สถติกิารขอรบับรกิารในเดอืนมกราคม	ถงึ	เดอืนมนีาคม	พ.ศ.	2555	เป็นเกณฑ์ก�าหนดขนาดกลุม่

ตัวอย่าง	ซึ่งมีผู้ใช้บริการจ�านวนทั้งสิ้น	1,226	คน

4.2 ขอบเขตด้านเนื้อหาได้แก่	ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ	

4	ขององค์การบริหารส่วนต�าบลแสนชาติ	อ�าเภอจังหาร	จังหวัดร้อยเอ็ด	จ�าแนกเป็น	4	ด้าน	ดังนี้คือ

	 1)		 ด้านทาน	

	 2)		 ด้านปิยวาจา	

	 3)		 ด้านอัตถจริยา	

	 4)		 ด้านสมานัตตตา

4.3  ขอบเขตด้านพื้นที่ได้แก่	องค์การบริหารส่วนต�าบลแสนชาติ	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด

5.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

5.1		ท�าให้ทราบความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ	4	ขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลแสนชาติ	อ�าเภอจังหาร	จังหวัดร้อยเอ็ด

5.2		ท�าให้ทราบผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ	4	ของ
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วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

องค์การบริหารส่วนต�าบลแสนชาติ	อ�าเภอจังหาร	จังหวัดร้อยเอ็ด	ของประชาชนที่มี	เพศ	อายุ	และระดับ

การศึกษา	ต่างกัน

5.3		ท�าให้ทราบข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการให้บรกิารตามหลกัสงัคหวตัถ	ุ4	ขององค์การบรหิารส่วน

ต�าบลแสนชาติ	อ�าเภอจังหาร	จังหวัดร้อยเอ็ด

5.4		สามารถน�าข้อมูลสารสนเทศและผลการศึกษาไปปรับปรุงพัฒนาการให้บริการตามหลัก 

สังคหวัตถุ	4	ขององค์การบริหารส่วนต�าบลแสนชาติ	อ�าเภอจังหาร	จังหวัดร้อยเอ็ด	ต่อไป

6.  วิธีด�าเนินการวิจัย

6.1		ประชากรได้แก่	ประชาชนที่มารับบริการที่องค์การบริหารส่วนต�าบลแสนชาติ	อ�าเภอจังหาร	

จังหวัดร้อยเอ็ด	ในวันจันทร์	ถึงวันศุกร์	เวลา	08.30-16.30	น.	การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้สถิติการขอรับบริการ

ในปี	2555	เป็นเกณฑ์ในการเลือกกลุ่มตัวอย่าง	โดยมีจ�านวนผู้ใช้บริการทั้งสิ้น	5,251	คน	ผู้วิจัยเลือกได้ใช้

สถิติการขอรับบริการในเดือนมกราคม	ถึง	เดือนมีนาคม	พ.ศ.	2555	เป็นเกณฑ์ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง	

ซึ่งมีผู้ใช้บริการจ�านวนทั้งสิ้น	1,226	คน

6.2		กลุ่มตัวอย่าง	 ได้แก่	 ประชาชนที่มารับบริการที่องค์การบริหารส่วนต�าบลแสนชาติ	 อ�าเภอ 

จงัหาร	จงัหวดัร้อยเอด็	จ�านวน	301	คน	ก�าหนดขนาดกลุม่ตวัอย่าง	(Sample	Size)	โดยใช้สตูรของ	ยามาเน	

(Taro	Yamane)

6.3		เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยัเป็นแบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็น	2	ตอน	และแบบสนทนากลุม่ดงันี้

	 ตอนที่	1	ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม	ได้แก่	เพศ	อายุ	และระดับการศึกษา

	 ตอนที่	 2	 แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ	 4	

ขององค์การบรหิารส่วนต�าบลแสนชาต	ิอ�าเภอจงัหาร	จงัหวดัร้อยเอด็มลีกัษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า	

(Rating	Scale)	

6.4		สถิติที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 สถิติเชิงพรรณนา	 คือ	 ความถี่	 ร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน	และสถติิเชงิอนมุาน	คอื	การทดสอบค่าท	ี(t-test)	และการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดยีว	

(One-way	ANOVA)	หรือ	F-test

7.  ผลการวิจัย

7.1		ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ	 4	 ของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลแสนชาติ	อ�าเภอจังหาร	จังหวัดร้อยเอ็ด

	 ผลการวิจัยพบว่า	 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ	 4	 ของ

องค์การบรหิารส่วนต�าบลแสนชาต	ิอ�าเภอจงัหาร	จงัหวดัร้อยเอด็	โดยรวมอยูใ่นระดบัมากเมือ่พจิารณาเป็น

รายด้าน	พบว่า	อยู่ในระดับมากทั้งสี่ด้าน	โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	คือ	ด้านสมานัตตตา	รองลงมา	คือ	

ด้านทาน	และด้านอัตถจริยา	ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	คือ	ด้านปิยวาจา

	 เมื่อแยกออกเป็นรายด้าน	พบว่า	มีผลการวิจัยดังต่อไปนี้	
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	 1)		 ด้านทาน	พบว่า	ความพงึพอใจของประชาชนต่อการให้บรกิารตามหลกัสงัคหวตัถ	ุ4	ของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลแสนชาติ	อ�าเภอจังหาร	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	ข้อที่มีค่าเฉลี่ย

มากที่สุด	คือ	ข้อ	3	ที่ว่า	“มีป้ายแสดงขั้นตอนระยะเวลาการให้บริการและอัตราค่าธรรมเนียมไว้ชัดเจน”	

ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	คือ	ข้อ	1	ที่ว่า	“เจ้าหน้าได้จัดสิ่งอ�านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ไปติดต่อ

ราชการเป็นอย่างดี	เช่น	ที่นั่ง	พักรอ	ที่จอดรถ	ห้องน�้า”

	 2)		 ด้านปิยวาจา	พบว่า	ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ	4	

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลแสนชาติ	อ�าเภอจังหาร	จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางข้อที่มี

ค่าเฉลี่ยมากที่สุด	 คือ	 ข้อ	 1	 ที่ว่า	 “เจ้าหน้าที่พูดจาทักทายกับประชาชนด้วยถ้อยค�าที่ไพเราะอ่อนหวาน	 

น่าฟัง”ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	 คือ	 ข้อ	 7	ที่ว่า	 “เจ้าหน้าที่ตอบค�าถามของประชาชนที่มารับบริการ

อย่างตรงไปตรงมาและนุ่มนวล”

	 3)		 ด้านอัตถจริยา	พบว่า	ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ	

4	ขององค์การบริหารส่วนต�าบลแสนชาติ	อ�าเภอจังหาร	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	ข้อที่มีค่า

เฉลี่ยมากที่สุด	คือ	ข้อ	8	ที่ว่า	“เจ้าหน้าที่ให้บริการแก่ประชาชนที่มาใช้บริการโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนจาก

ประชาชน”	ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	คือ	ข้อ	7	ที่ว่า	“เวลาที่ท่านได้รับบริการเป็นไปตามก�าหนดเวลา

ราชการ”

	 4)		 	ด้านสมานตัตตา	พบว่า	ความพงึพอใจของประชาชนต่อการให้บรกิารตามหลกัสงัคหวตัถุ	

4	ขององค์การบริหารส่วนต�าบลแสนชาติ	อ�าเภอจังหาร	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	ข้อที่มีค่า

เฉลีย่มากทีส่ดุ	คอื	ข้อ	1	ทีว่่า	“เจ้าหน้าทีแ่ต่งกายด้วยเครือ่งแบบทีส่ภุาพ	สะอาดเรยีบร้อย	และเหมาะสม”	

ส่วนข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีสุ่ด	คอื	ข้อ	3	ทีว่่า	“เจ้าหน้าท่ีให้บรกิารด้วยความเป็นกนัเอง	มอีธัยาศยัไมตรที�าให้

ให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธา”

7.2		ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ	4	ของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลแสนชาติ	อ�าเภอจังหาร	จังหวัดร้อยเอ็ด

	 สมมติฐานที่	1	ประชาชนที่มีเพศต่างกัน	มีความพึงพอใจต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ	

4	ขององค์การบริหารส่วนต�าบลแสนชาติ	อ�าเภอจังหาร	จังหวัดร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน

	 ผลการวิจัยพบว่า	 ประชาชนที่มีเพศต่างกัน	 มีความพึงพอใจต่อการให้บริการตามหลักสังคห

วัตถ	ุ4	ขององค์การบรหิารส่วนต�าบลแสนชาติ	อ�าเภอจังหาร	จงัหวดัร้อยเอด็	โดยรวม	ไม่แตกต่างกัน	ปฏเิสธ

สมมตฐิานทีต่ัง้ไว้	(Null	Hypothesis)	เมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	ด้านปิยวาจา	:	พดูค�าสภุาพ	ไพเราะ	

น่าฟัง	 และด้านสมานัตตตา	 :	 การวางตัวเหมาะสมในการปฏิบัติ	 และปฏิบัติหน้าท่ีต่อคนท้ังหลายอย่าง 

เท่าเทียมกัน	พบว่า	 ประชาชนมีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 ส่วนด้าน

ด้านทาน	:	การให้ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	เสียสละช่วยเหลือ	แบ่งปัน	ให้ความรู้และค�าแนะน�า	และด้านอัตถจริยา	:	 

การท�าประโยชน์ขวนขวายช่วยเหลือ	 แก้ไขปัญหาต่าง	 ๆ	 ให้ด้วยแรงกาย	 ประชาชนมีความพึงพอใจ 

ไม่แตกต่างกัน

	 สมมตฐิานที	่2	ประชาชนทีม่อีายตุ่างกนั	มคีวามพงึพอใจต่อการให้บรกิารตามหลกัสงัคหวตัถุ	

4	ขององค์การบริหารส่วนต�าบลแสนชาติ	อ�าเภอจังหาร	จังหวัดร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน
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วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

	 ผลการวิจัยพบว่า	 ประชาชนที่มีอายุต่างกัน	 มีความพึงพอใจต่อการให้บริการตามหลัก 

สงัคหวตัถ	ุ4	ขององค์การบรหิารส่วนต�าบลแสนชาต	ิอ�าเภอจงัหาร	จงัหวดัร้อยเอด็	ทัง้โดยรวมและรายด้าน	

ไม่แตกต่างกัน	ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้	(Null	Hypothesis)	

	 สมมติฐานที	่3	ประชาชนทีม่รีะดับการศกึษาต่างกนั	มคีวามพงึพอใจต่อการให้บรกิารตามหลกั

สังคหวัตถุ	4	ขององค์การบริหารส่วนต�าบลแสนชาติ	อ�าเภอจังหาร	จังหวัดร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน

	 ผลการวิจัยพบว่า	ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน	มีความพึงพอใจต่อการให้บริการตาม

หลักสังคหวัตถุ	 4	 ขององค์การบริหารส่วนต�าบลแสนชาติ	 อ�าเภอจังหาร	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ทั้งโดยรวมและ 

รายด้าน	ไม่แตกต่างกัน	ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้	(Null	Hypothesis)

8.  อภิปรายผล

จากการสรุปผลการวจิยั	มีผลการวจิยัทีน่่าสนใจและน�ามาอภปิรายผลเพิม่เตมิตามประเดน็ต่าง	ๆ 	ดงันี้

8.1		ผลการวิจัยพบว่า	 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ	 4	 ของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลแสนชาติ	 อ�าเภอจังหาร	 จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวมทั้งสี่ด้านอยู่ในระดับมาก	 ท่ีเป็น

เช่นนี้อภิปรายได้ว่าองค์การบริหารส่วนต�าบลแสนชาติ	 มีการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการประชาชน

โดยการพัฒนา	ปรับเปลี่ยนทัศนคติของพนักงานเจ้าหน้าที่ของ	อบต.	ให้มองประชาชนคือลูกค้าที่จะต้องให้

บริการอย่างรวดเร็ว	 สะดวก	 และการให้บริการที่สุภาพอ่อนน้อมเพื่อให้ประชาชนพึงพอใจและให้ความ 

ร่วมมือกับองค์การบรหิารส่วนต�าบลในการปฏบิตังิานรวมถึงพฒันา/ปรับปรงุอาคารสถานท่ีเพือ่รองรบัการบรกิาร 

ประชาชนให้ได้รับความสะดวก	 พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ	 ให้สวยงามสมกับเป็นสถานที่ราชการ 

ซ่ึงสอดคล้องกบังานวจิยัของพระครวูนิยัธรยิง่ยง ธมมฺวโร (โหมดศริ)ิได้ท�าการวจิยัเรือ่ง	ความพงึพอใจของ

ประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักสังคหวัตถุ	 4	 ขององค์การบริหารส่วนต�าบลบางกะไห	 อ�าเภอเมือง	

จงัหวดัฉะเชงิเทรา	ผลการวจิยัพบว่า	การให้บรกิารประชาชนตามหลกัสงัคหวตัถ	ุ4	ขององค์การบรหิารส่วน

ต�าบลบางกะไห	อ�าเภอเมือง	จังหวัดฉะเชิงเทรา	โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

	 เมื่อแยกออกเป็นรายด้านสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้

	 1)		 ด้านทาน	พบว่า	ความพงึพอใจของประชาชนต่อการให้บรกิารตามหลกัสงัคหวตัถ	ุ4	ของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลแสนชาติ	 อ�าเภอจังหาร	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	ที่เป็นเช่นนี้

อภิปรายได้ว่าบุคลากร	 องค์การบริหารส่วนต�าบลแสนชาติ	 มีความเสียสละเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	 ช่วยเหลือ

ประชาชนและให้ค�าแนะน�าในการติดต่อราชการ	และให้การฝึกอบรมด้านวชิาชพีแก่ประชาชนอย่างสม�า่เสมอ

ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของ	พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตุโฺต)	กล่าวว่า	ทานหมายถงึ	ความมนี�า้ใจเอือ้เฟ้ือเผือ่

แผ่เสียสละแบ่งปันช่วยเหลือด้านเงินทุนปัจจัยสี่ทรัพย์สินสิ่งของรวมทั้งวิชาความรู้ศิลปวิทยาการ

   ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก	 คือ	 ข้อ	 3	 ท่ีว่า	 “มีป้ายแสดง 

ขัน้ตอนระยะเวลาการให้บรกิารและอัตราค่าธรรมเนยีมไว้ชดัเจน”ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่าองค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลแสนชาติได้จัดท�าแผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติงานการให้บริการประชาชนและอัตราค่าธรรมเนียม	

เพ่ือความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน	ซึง่สอดคล้องกับแนวคดิของ	จติตินนัท์ เดชะคปุต์  

กล่าวไว้ว่า	 กระบวนการบริการ	 วิธีการน�าเสนอบริการ	 ในกระบวนบริการ	 เป็นส่วนส�าคัญในการสร้าง 
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ความพึงพอใจ	กบัผูร้บับรกิาร	ประสทิธภิาพ	ของการจดัการระบบ	การบรกิารส่งผลไม้การปฏบิตังิานบรกิาร

แก่ผู้รับบรกิารมคีวามคล่องตวัและสนองความต้องการของผูร้บับรกิารได้อย่างถกูต้องมคีณุภาพ	เช่น	การน�า

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาจัดการระบบข้อมูล

   ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก	คือ	ข้อ	1	ที่ว่า	“เจ้าหน้าได้จัด

สิง่อ�านวยความสะดวกแก่ประชาชนทีไ่ปตดิต่อราชการเป็นอย่างด	ีเช่น	ทีน่ัง่	พกัรอ	ทีจ่อดรถ	ห้องน�า้”ทีเ่ป็น

เช่นน้ีอภิปรายได้ว่าองค์การบรหิารส่วนต�าบลแสนชาตไิด้ปรบัปรงุสถานที	่สิง่แวดล้อม	และสิง่อ�านวยความ

สะดวกอื่นเพื่อบริการประชาชนซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ	 อุทัย หิรัญโต	 ได้ให้ความหมายของความ 

พึงพอใจไว้ว่า	 ความพึงพอใจเป็นสิ่งที่ท�าให้ทุกคนเกิดความสบายใจ	 เนื่องจากสามารถตอบสนองความ

ต้องการของเขา	ท�าให้เขาเกิดความสุข

	 2)		 ด้านปิยวาจา	พบว่า	ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ	4	

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลแสนชาติ	อ�าเภอจังหาร	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางที่เป็น

เช่นนี้อภิปรายได้ว่า เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต�าบลแสนชาติ	 ให้บริการประชาชนด้วยถ้อยค�าที่

สภุาพ	ไพเราะ	อ่อนหวาน	มไีมตรจีติ	และให้บรกิารด้วยความจรงิใจ	ซึง่ไม่สอดคล้องกบังานวจิยัของ	พระครู

วินัยธรยิ่งยง ธมฺมวโร (โหมดศิริ) ได้ท�าการวิจัยเรื่อง	ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารงานตาม

หลักสังคหวัตถุ	 4	 ขององค์การบริหารส่วนต�าบลบางกะไห	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดฉะเชิงเทรา	 ผลการวิจัย 

พบว่า	การให้บริการประชาชนตามหลักสังคหวัตถุ	4	ขององค์การบริหารส่วนต�าบลบางกะไห	อ�าเภอเมือง	

จังหวัดฉะเชิงเทรา	ด้านปิยวาจา	อยู่ในระดับมาก

   ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก	คือ	ข้อ	1	ที่ว่า	“เจ้าหน้าที่พูดจา

ทักทายกับประชาชนด้วยถ้อยค�าที่ไพเราะอ่อนหวาน	น่าฟัง”ท่ีเป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าเจ้าหน้าท่ีองค์การ

บริหารส่วนต�าบลแสนชาติพูดจาทักทายกับประชาชนด้วยถ้อยค�าท่ีไพเราะ	 อ่อนหวานยิ้มแย้มแจ่มใส	 

ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของพระธรรมโกศาจารย์ (ประยูรธมฺมจิตฺโต)กล่าวว่า	 ปิยวาจาหมายถึง	 การพูด	 

การแสดงออกด้วยความจริงใจ	 นักบริหารที่ดีจะรู้จักผูกใจคนด้วยค�าพูดอ่อนหวานค�า	 พูดหยาบกระด้าง 

ผูกใจใครไม่ได้	ตามปกติคนเราจะมัดสิ่งของต้องใช้ของอ่อน	เช่น	เชือกหรือลวดมัดในท�านองเดียวกันเราจะ

มัดใจคนได้ก็ด้วยถ้อยค�าอ่อนหวาน

   ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลางคือ	ข้อ	7	ที่ว่า	“เจ้าหน้าที่

ตอบค�าถามของประชาชนทีม่ารบับรกิารอย่างตรงไปตรงมาและนุม่นวล”ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่าเจ้าหน้าที่

องค์การบริหารส่วนต�าบลแสนชาติ	 ตอบค�าถามของประชาชนอย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่ายซ่ึง

สอดคล้องกับแนวคิดของ	พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)	กล่าวว่า	ปิยวาจาหมายถึง	ถ้อยค�าที่สุภาพไพเราะ

อ่อนหวาน	 ค�าแนะน�าชี้แจงสิ่งที่เป็นประโยชน์มีเหตุมีผลมีหลักฐานชักจูงให้ประชาชนเกิดความสามัคคี

ปรองดอง	เห็นอกเห็นใจเกื้อกูลกัน

	 3)		 ด้านอัตถจริยา	พบว่า	ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ	

4	ขององค์การบริหารส่วนต�าบลแสนชาติ	อ�าเภอจังหาร	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	ที่เป็นเช่นนี้ 

อภปิรายได้ว่าองค์การบรหิารส่วนต�าบลแสนชาตปิฏบิตังิานเพือ่ประโยชน์สงูสดุของประชาชน	อย่างแท้จรงิ

โดยให้ถือเอาประโยชน์ของประชาชนเป็นจุดมุ่งหมายในการท�างานใส่ใจในปัญหาสาธารณะของชุมชนและ
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วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

กระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหาซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	พระครูวินัยธรยิ่งยง ธมฺมวโร (โหมดศิริ) ได้

ท�าการวิจัยเรื่อง	ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักสังคหวัตถุ	4	ขององค์การบริหาร

ส่วนต�าบลบางกะไห	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดฉะเชิงเทรา	 ผลการวิจัยพบว่า	 การให้บริการประชาชนตาม 

หลักสังคหวัตถุ	4	ขององค์การบริหารส่วนต�าบลบางกะไห	อ�าเภอเมือง	จังหวัดฉะเชิงเทรา	ด้านอัตถจริยา	

อยู่ในระดับมาก

   ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก	 คือ	 ข้อ	 8	 ที่ว่า	 “เจ้าหน้าที่ให้

บริการแก่ประชาชนทีม่าใช้บรกิารโดยไม่หวงัสิง่ตอบแทนจากประชาชน”	ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่าองค์การ

บรหิารส่วนต�าบลแสนชาตปิฏบิติังานโดยไม่หวงัสิง่ตอบแทนใดๆจากประชาชนทีม่ารับบรกิาร	ซึง่สอดคล้อง

กับแนวคิดของ	พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูรธมฺมจิตฺโต)	กล่าวว่า	อัตถจริยา	หมายถึง	การท�าประโยชน์ทั้ง

เรื่องงาน	และเรื่องส่วนตัวด้วยความเต็มใจ	โดยไม่หวังผลตอบแทน

   ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก	คือ	ข้อ	7	ที่ว่า	“เวลาที่ท่านได้

รบับรกิารเป็นไปตามก�าหนดเวลาราชการ”ท่ีเป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่าองค์การบรหิารส่วนต�าบลแสนชาตไิด้

ปรบัปรงุกระบวนการท�างานให้มปีระสทิธภิาพ	ลดขัน้ตอนและระยะเวลาในการให้บริการและน�าเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้อย่างเหมาะสมเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่รวดเร็วและเป็นไปตามก�าหนดเวลา	 

ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ	พาราซูแมน, ไซทัล และบาร์รี (Parasurman, Zeithal& Barry)	กล่าวว่า	

การตอบสนองอย่างรวดเร็ว	 (Responsiveness)	หมายถึง	ความเต็มใจของผู้ให้บริการที่จะให้บริการอย่าง

รวดเร็ว	เช่น	ให้บริการแก่ลูกค้าได้ทันทีและรวดเร็ว	เป็นต้น

	 4)		 ด้านสมานตัตตา	พบว่า	ความพงึพอใจของประชาชนต่อการให้บรกิารตามหลกัสงัคหวตัถุ	

4	ขององค์การบริหารส่วนต�าบลแสนชาติ	อ�าเภอจังหาร	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	ที่เป็นเช่นนี้ 

อภิปรายได้ว่า เจ้าหน้าที่ได้วางตนในการปฏิบัติงานกับประชาชนผู้มาติดต่ออย่างเหมาะสม	 ให้ความ 

ทัดเทียม	เสมอภาค	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและเป็นธรรม	ปฏิบัติสม�่าเสมอต่อคนทั้งหลาย	ซึ่ง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ	พระครูวินัยธรยิ่งยง ธมฺมวโร (โหมดศิริ)ได้ท�าการวิจัยเรื่อง	ความพึงพอใจของ

ประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักสังคหวัตถุ	 4	 ขององค์การบริหารส่วนต�าบลบางกะไห	 อ�าเภอเมือง	

จงัหวดัฉะเชงิเทรา	ผลการวจิยัพบว่า	การให้บรกิารประชาชนตามหลกัสงัคหวตัถ	ุ4	ขององค์การบรหิารส่วน

ต�าบลบางกะไห	อ�าเภอเมือง	จังหวัดฉะเชิงเทรา	ด้านสมานตัตตา	อยู่ในระดับมาก	

   ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก	คือ	ข้อ	1	ที่ว่า	“เจ้าหน้าที่แต่งกาย 

ด้วยเคร่ืองแบบที่สุภาพ	 สะอาดเรียบร้อย	 และเหมาะสม”	ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าเจ้าหน้าท่ีองค์การ 

บริหารส่วนต�าบลแสนชาต	ิแต่งกายสภุาพ	เรยีบร้อย	ไม่สวมกางเกงยนีส์ในเวลาปฏบิตัริาชการ	ซึง่สอดคล้อง

กับแนวคิดของ	นนทวัฒน์สุขผลกล่าวถึงองค์ประกอบหลักที่สร้างความพึงพอใจต่อการบริการของลูกค้า	

(Key	 Factors	 of	 Customer	 Services)	 ด้านบุคลากร	 (People)	 คือพนักงานผู้ให้บริการ	 เช่น	 ทักษะ

มาตรฐานทัศนคติชุดหรอืเครือ่งแบบผูจ้ดัการ	เช่น	ทกัษะมาตรฐานทศันคตวิฒันธรรมค่านยิมและจรรยาบรรณ

   ข้อที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุดซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก	 คือ	 ข้อ	 3	 ท่ีว่า	 “เจ้าหน้าท่ีให้

บริการด้วยความเป็นกันเอง	 มีอัธยาศัยไมตรีท�าให้ให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธา”ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า  

ผูบ้รหิารองค์การบรหิารส่วนต�าบลแสนชาต	ิส่งเสรมิให้เจ้าหน้าท่ีรูจ้กัการบรกิารทีแ่ท้จรงิ	อกีทัง้ให้ความเป็น
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กันเองแก่ประชาชน	มอีธัยาศยัไมตรที�าให้เกดิความเลือ่มใสศรทัธาแก่ประชาชน	ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของ	

พาราซูแมน, ไซทัล และบาร์รี (Parasurman, Zeithal& Barry)	กล่าวว่า	ความสุภาพและมีอัธยาศัยดี	

(Courtesy)	หมายถงึ	การทีผู่บ้รกิารมคีวามสภุาพเรยีบร้อยมคีวามนบัถอืในตวัลกูค้าความรอบคอบและเป็น

มิตรต่อผู้บริโภค

8.2	 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ	4	ของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลแสนชาติ	อ�าเภอจังหาร	จังหวัดร้อยเอ็ด

	 1)		 ประชาชนที่มีเพศต่างกัน	 มีความพึงพอใจต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ	 4	 ของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลแสนชาติ	อ�าเภอจังหาร	จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวม	ไม่แตกต่างกัน	ซึ่งไม่สอดคล้องกับ 

สมมติฐานการวิจัยครั้งนี้	ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต�าบลแสนชาต ิ

ไม่ได้แบ่งแยกให้การให้บริการว่าเป็นเพศชายหรือเพศหญิง	 เพราะองค์การบริหารส่วนต�าบลแสนชาติได้ให้

บริการอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันทั้งเพศชายและเพศหญิง	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	พระสักชัย  

จติตฺสุโภ (ลุ่ยด)ี	ได้ท�าการวจิยัเรือ่ง	ความพงึพอใจของประชาชนต่อการให้บรกิารตามหลกัสงัคหวตัถุ	4	ของ

ส�านักงานเทศบาลนครนครสวรรค์	 ผลการวิจัยพบว่า	 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชน 

ต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ	 4	 ของส�านักงานเทศบาลนครนครสวรรค์	 โดยจ�าแนกตามปัจจัยส่วน

บุคคลของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามที่มี	 เพศ	 ต่างกัน	 มีความพึงพอใจต่อการให้บริการตามหลัก 

สังคหวัตถุ	4	ของส�านักงานเทศบาลนครนครสวรรค์	โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน

	 2)		 ประชาชนที่มีอายุต่างกัน	 มีความพึงพอใจต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ	 4	 ของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลแสนชาติ	อ�าเภอจังหาร	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวม	ไม่แตกต่างกัน	ซึ่งไม่สอดคล้อง

กับสมมติฐานการวิจัยครั้งนี้	ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าการให้บริการแก่ประชาชนที่มารับบริการไม่ว่าวัยใด

เมื่อมารับบริการเจ้าหน้าที่จะให้การบริการที่เท่าเทียมกัน	 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ	พระครูวินัยธร 

ยิ่งยงธมฺมวโร (โหมดศิริ) ได้ท�าการวิจัยเรื่อง	 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลัก 

สังคหวัตถุ	4ขององค์การบริหารส่วนต�าบลบางกะไห	อ�าเภอเมือง	จังหวัดฉะเชิงเทรา	ผลการวิจัยพบว่า	เมื่อ

เปรียบเทยีบความเหน็ของประชาชนต่อการบรหิารงานตามหลกัสงัคหวตัถุ	4	ขององค์	การบรกิารส่วนต�าบล

บางกะไห	อ�าเภอเมือง	จังหวัดฉะเชิงเทรา	พบว่า	ประชาชนที่มีอายุต่างกัน	มีความเห็นต่อการบริหารงาน

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลบางกะไห	โดยรวมไม่แตกต่างกัน

	 3)		 ประชาชนทีม่รีะดับการศึกษาต่างกนั	มคีวามพงึพอใจต่อการให้บริการตามหลกัสงัคหวตัถุ	

4	 ขององค์การบริหารส่วนต�าบลแสนชาติ	 อ�าเภอจังหาร	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวมไม่แตกต่างกัน	 ซึ่งไม่

สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยครัง้นี	้ท่ีเป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า	การศกึษาท่ีแตกต่างกันไป	ไม่มผีลต่อความ

พึงพอใจ	ทั้งนี้เพราะองค์การบริหารส่วนต�าบลแสนชาติได้ให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน	ซึ่งสอดคล้องกับงาน

วจิยัของ	พระสกัชยั จติตฺสโุภ (ลุย่ด)ี	ได้ท�าการวจิยัเรือ่ง	ความพงึพอใจของประชาชนต่อการให้บรกิารตาม

หลกัสงัคหวตัถ	ุ4	ของส�านกังานเทศบาลนครนครสวรรค์	ผลการวจิยัพบว่า	ผลการเปรยีบเทยีบความพงึพอใจ 

ของประชาชนต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ	 4	 ของส�านักงานเทศบาลนครนครสวรรค์	 โดยจ�าแนก

ตามปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษา	ต่างกัน	มีความพึงพอใจต่อการ

ให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ	4	ของส�านักงานเทศบาลนครนครสวรรค์	โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน
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วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

9.  ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะและข้อค้นพบ	(Fact	Findings)	จากการวิจัยและการอภิปรายผลแล้วเสนอแนะ	โดย

แบ่งเป็น	2	ระดับ	ดังนี้

9.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	 ผลการวิจัยพบว่า	 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ	 4	 ของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลแสนชาติ	อ�าเภอจังหาร	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวมทั้งสี่ด้านอยู่ในระดับมาก	ดังนั้น	

คณะผูบ้ริหารควรรกัษามาตรฐานและสนบัสนนุให้ถงึระดบัมากทีส่ดุ	โดยให้ความส�าคญักบัการน�าหลกัสงัคห

วตัถ	ุ4	มาใช้ในการบริหารงาน	และยกมาเป็นนโยบายขององค์การบริหารส่วนต�าบลในการให้บริการประชาชน

	 เมื่อแยกออกเป็นรายด้านน�ามาเป็นข้อเสนอแนะได้ดังนี้

	 1)		 ด้านทาน	พบว่า	ความพงึพอใจของประชาชนต่อการให้บรกิารตามหลกัสงัคหวตัถ	ุ4	ของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลแสนชาติ	 อ�าเภอจังหาร	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 ดังนั้น	 คณะ 

ผู้บริหารควรรักษามาตรฐานและสนับสนุนให้ถึงระดับมากที่สุด	โดยให้ความรู้	ค�าแนะน�าที่เป็นประโยชน์ให้

กับประชาชนที่มาใช้บริการ

   ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก	 คือ	 ข้อ	 3	 ที่ว่า“มีป้ายแสดง 

ขัน้ตอนระยะเวลาการให้บรกิารและอตัราค่าธรรมเนยีมไว้ชดัเจน”	ดงันัน้	คณะผูบ้รหิารควรรกัษามาตรฐาน

และสนบัสนนุให้ถงึระดบัมากทีส่ดุ	โดยจดัท�าป้ายให้ค�าแนะน�าขัน้ตอนการให้บรกิารต่างๆ	ให้มคีวามชดัเจน

เข้าใจง่าย	เป็นปัจจุบันหรือจัดเจ้าหน้าที่ไว้คอยให้ค�าแนะน�าเพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ประชาชน

   ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก	คือ	ข้อ	1	ที่ว่า	“เจ้าหน้าได้จัด

สิ่งอ�านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ไปติดต่อราชการเป็นอย่างดี	 เช่น	 ท่ีนั่ง	 พักรอ	 ท่ีจอดรถ	 ห้องน�้า” 

ดังน้ัน	 คณะผู้บริหารควรรักษามาตรฐานและสนับสนุนให้ถึงระดับมากท่ีสุด	 โดยจัดสิ่งอ�านวยความสะดวก

ไว้บริการประชาชนที่ไปติดต่อราชการ	เช่น	ปากกา	น�้าดื่ม	ที่นั่ง	ที่จอดรถ	ห้องน�้า	เป็นต้น

	 2)		 ด้านปิยวาจา	 พบว่า	 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ	

4ขององค์การบริหารส่วนต�าบลแสนชาติ	 อ�าเภอจังหาร	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง	 

ดงันัน้	คณะผู้บรหิารควรปรบัปรงุแก้ไขให้ถงึระดบัมากทีส่ดุ	โดยให้บรกิารด้วยวาจาทีไ่พเราะ	สภุาพ	อ่อนโยน 

   ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก	คือ	ข้อ	1	ที่ว่า	“เจ้าหน้าที่พูดจา

ทักทายกับประชาชนด้วยถ้อยค�าที่ไพเราะอ่อนหวาน	น่าฟัง”	ดังนั้น	คณะผู้บริหารควรรักษามาตรฐานและ

สนับสนุนให้ถงึระดับมากท่ีสุด	โดยมโีอภาปราศรัย	ยิม้แย้ม	ทักทายประชาชนด้วยถ้อยค�าท่ีไพเราะอ่อนหวาน	

   ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลางคือ	ข้อ	7	ที่ว่า	“เจ้าหน้าที่

ตอบค�าถามของประชาชนที่มารับบริการอย่างตรงไปตรงมาและนุ่มนวล”	ดังนั้นคณะผู้บริหารควรปรับปรุง

แก้ไขให้ถึงระดับมากที่สุด	โดยตอบค�าถามประชาชนอย่างตรงไปตรงมา	ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย

	 3)		 ด้านอัตถจริยา	พบว่า	ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ	

4	 ขององค์การบริหารส่วนต�าบลแสนชาติ	 อ�าเภอจังหาร	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 ดังนั้น	

คณะผู้บริหารควรรักษามาตรฐานและสนับสนุนให้ถึงระดับมากที่สุด	โดยกระจายอ�านาจให้แก่ประชาชนใน

ต�าบล	เพือ่แก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของตนเอง	อนัจะส่งผลให้การพฒันาคณุภาพชวีติความ
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เป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนดีขึ้น

   ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก	 คือ	 ข้อ	 8	 ที่ว่า	 “เจ้าหน้าที่ให้

บริการแก่ประชาชนที่มาใช้บริการโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนจากประชาชน”	ดังนั้น	 คณะผู้บริหารควรรักษา

มาตรฐานและสนับสนนุให้ถงึระดบัมากทีส่ดุ	โดยเสยีสละ	ทุม่เทกายใจและอทุศิเวลาให้งานอย่างเตม็ที	่เหน็

ประโยชน์ส่วนรวมเป็นส�าคัญ	ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานและประชาชนด้วยใจบริสุทธิ์	และมุ่งที่จะท�างานโดย

ไม่หวังอามิสสินจ้างหรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นใด

   ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก	คือ	ข้อ	7	ที่ว่า	“เวลาที่ท่านได้

รบับรกิารเป็นไปตามก�าหนดเวลาราชการ”ดังน้ัน	คณะผูบ้รหิารควรรกัษามาตรฐานและสนับสนนุให้ถงึระดบั

มากทีส่ดุ	โดยปรบัปรงุกระบวนการท�างานให้มปีระสทิธภิาพ	ลดขัน้ตอนและระยะเวลาในการให้บรกิารและ

น�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่างเหมาะสม

	 4)		 ด้านสมานตัตตา	พบว่า	ความพงึพอใจของประชาชนต่อการให้บรกิารตามหลกัสงัคหวตัถุ	

4	 ขององค์การบริหารส่วนต�าบลแสนชาติ	 อ�าเภอจังหาร	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 ดังนั้น	

คณะผู้บริหารควรรักษามาตรฐานและสนับสนุนให้ถึงระดับมากที่สุด	 โดยวางตัวให้เหมาะสมเสมอต้น 

เสมอปลาย	ในการปฏิบัติหน้าที่และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

   ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก	 คือ	 ข้อ	 1	 ที่ว่า	 “เจ้าหน้าที่ 

แต่งกายด้วยเครื่องแบบที่สุภาพ	สะอาดเรียบร้อย	และเหมาะสม”	ดังนั้น	คณะผู้บริหารควรรักษามาตรฐาน

และสนับสนุนให้ถึงระดับมากที่สุด	โดยแต่งกายสุภาพเรียบร้อย	สวยงามเหมาะสมต่อการมาปฏิบัติงาน

   ข้อที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุดซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก	 คือ	 ข้อ	 3	 ท่ีว่า	 “เจ้าหน้าท่ีให้

บริการด้วยความเป็นกนัเอง	มอีธัยาศัยไมตรที�าให้ให้เกดิความเลือ่มใสศรทัธา”ดงันัน้	คณะผูบ้ริหารควรรกัษา

มาตรฐานและสนบัสนนุให้ถงึระดบัมากทีส่ดุ	โดยเให้ประชาชนได้รบับรกิาร	จากเจ้าหน้าทีอ่ย่างรวดเรว็และ

เป็นกันเอง

9.2  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

	 1)		 ผลการวิจัยพบว่า	 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ	 4	

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลแสนชาติ	อ�าเภอจังหาร	จังหวัดร้อยเอ็ด	ในเชิงลึก	โดยการสัมภาษณ์เจาะลึก	

(In-Dept	 Interviewing)	ส�าหรับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ	4	 เพื่อ

น�าผลการศึกษาที่ได้ไปปรับปรุงการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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ทุกท่านที่ให้ค�าแนะน�าเป็นอย่างดีมาโดยตลอด	 ขออนุโมทนาขอบคุณ	 ดร.ไพรัช	 พื้นชมภู	 และดร.สุวัฒน	์ 

จิตต์จันทร์	อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์	ที่ให้ความรู้	ค�าแนะน�า	ค�าปรึกษา	และตรวจแก้ไข	อันเป็นประโยชน์แก่ 

ผูว้จิยั	ขออนโุมทนาขอบคุณ	รองศาสตราจารย์	(พเิศษ)	ดร.สกุจิ	ชยัมสุกิ	ประธานกรรมการ	รองศาสตราจารย์

อุดม	พิริยสิงห์	และรองศาสตราจารย์ศรชัย	ท้าวมิตร	กรรมการ	ที่กรุณาให้ค�าแนะน�า	ข้อคิดเห็น	เพื่อให้เกิด

ความสมบรูณ์มากยิง่ข้ึน	ขออนโุมทนาขอบคณุดร.ประพศิ	โบราณมลู	อาจารย์ประจ�า/เจ้าหน้าทีง่านสารบรรณ 

มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั	วทิยาเขตร้อยเอด็	นายเอีย่ม	อามาตย์มลุตร	ีอาจารย์พเิศษ	มหาวทิยาลยั

มหามกุฏราชวิทยาลัย	 วิทยาเขตร้อยเอ็ด	 และนายสมจิตร	 เขวาล�าธาร	 นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล 

แสนชาต	ิอ�าเภอจงัหาร	จงัหวดัร้อยเอด็	ทีใ่ห้ความอนเุคราะห์เป็นผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบเครือ่งมอืเพือ่การวจิยั 

จนท�าให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้ส�าเร็จลงได้อย่างสมบูรณ์	ขออนุโมทนาขอบคุณ	นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล	

บคุลากร	พนกังาน	องค์การบรหิารส่วนต�าบลแสนชาต	ิอ�าเภอจงัหาร	จงัหวดัร้อยเอด็และประชาชนทกุท่าน

ที่ให้ความช่วยเหลือในด้านการให้ข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูล	 จนท�าให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้ส�าเร็จลงได้

อย่างสมบูรณ์	คุณประโยชน์อันพึงมีแก่การศึกษาค้นคว้าวิทยานิพนธ์เล่มนี้	ผู้วิจัยขอมอบความดีในส่วนของ

การศึกษาค้นคว้านี้แก่บุพการีชน	ผู้มีพระคุณทั้งมวล	อุปัชฌาย์	ครู-อาจารย์ผู้เคยอบรมสั่งสอนแก่ผู้วิจัยทั้ง

ในอดีตและปัจจุบัน	ขอท่านทั้งหลายจงมีความสุข	ความเจริญยิ่งในคุณงามความดีด้วยเทอญ
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การน�าหลักฆราวาสธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากร องค์การบริหาร 

ส่วนต�าบลเหนือเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 

THE APPLICATION OF BUDDHISM’S VIRTUES OF A GOOD HOUSEHOLD  

LIFE (GHARAVASADHAMMA) TO PERFORMING PERSONNEL’S WORK  

PERFORMANCE AT TAMBON NUA MUANG ADMINISTRATIVE  

ORGANIZATION IN MUANG DISTRICT,  ROI ET PROVINCE

พระมหาสมบูรณ์	กลฺยาณกิตฺติ	(แดงบ�ารุง)1

PHRAMAHASOMBOON	KALAYANAKITTI	(DAENGBUMRUNG)

ท�าวิจัยเมื่อ	พ.ศ.	2558

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้	มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้	1)	เพื่อศึกษาการน�าหลักฆราวาสธรรมไปใช้ในการปฏิบัติ

งานของบุคลากร	 องค์การบริหารส่วนต�าบลเหนือเมือง	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 2)	 เพื่อเปรียบเทียบ

การน�าหลักฆราวาสธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากร	องค์การบริหารส่วนต�าบลเหนือเมือง	อ�าเภอ

เมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	ที่มี	เพศ	อายุ	และระดับการศึกษา	ต่างกัน	3)	เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน�า

หลักฆราวาสธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากร	 องค์การบริหารส่วนต�าบลเหนือเมือง	 อ�าเภอเมือง	

จังหวัดร้อยเอ็ด	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 บุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบลเหนือเมือง	 อ�าเภอ

เมอืง	จงัหวดัร้อยเอด็	จ�านวน	118	คน	เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลูเป็นแบบสอบถามมาตราส่วน

ประมาณค่าห้าระดับ	มีค่าอ�านาจจ�าแนกระหว่าง	 .30-.85	ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ	 .89	สถิติที่ใช้ใน

การวิเคราะห์ข้อมูล	 ได้แก่	 ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ค่า	 t-test	และ	F-test	 (One	way	

ANOVA)

ผลการวิจัยพบว่า	

1)		 การน�าหลกัฆราวาสธรรมไปใช้ในการปฏบิตังิานของบคุลากร	องค์การบริหารส่วนต�าบลเหนอืเมอืง 

อ�าเภอเมือง	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า	 อยู่ในระดับมาก 

ทั้งสี่ด้าน	 เรียงจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย	 ได้แก่	 ด้านสัจจะ,	 ด้านทมะ,	 ด้านขันติ,	 และด้านจาคะ	 

ตามล�าดับ

2)		 ผลการเปรียบเทียบการน�าหลักฆราวาสธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การ

บริหารส่วนต�าบลเหนือเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	พบว่า	บุคลากรที่มีเพศ	อายุ	และระดับการศึกษา

ต่างกัน	มีการน�าหลักฆราวาสธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน	โดยรวม	ไม่แตกต่างกัน

1 นักศึกษาปริญญาโท	 สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง,	 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 วิทยาเขต

ร้อยเอ็ด.
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3)		 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน�าหลักฆราวาสธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากร	องค์การ

บริหารส่วนต�าบลเหนือเมือง	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยล�าดับตามความถี่จากมากไปหาน้อย 

สามล�าดับแรก	คือ	ควรมีความตั้งใจในการปฏิบัติงานที่ตนได้รับมอบหมาย	ควรเอาใจมุ่งมั่นต่อสิ่งที่ท�า	มีสติ	 

ไม่เหม่อลอยฟุ้งซ่าน	 ต้องมีสมาธิ	 และตั้งอกตั้งใจปฏิบัติงาน	 และควรมีความซ่ือตรงต่อหน้าท่ีท่ีตนได้รับ 

มอบหมาย	ไม่ก้าวก่ายหน้าที่ของกันและกัน

ABSTRACT

The	purposes	of	this	thesis	were	as	follows:	1)	to	study	personnel’s	application	of	

Buddhism’s	virtues	of	a	good	household	life	to	their	work	performance	at	TambonNuaMuang	

Administration	Organization	 in	Muang	 district	 of	 Roi	 Et	 province,	 2)	 to	 compare	 their	 

application	of	its	virtues	as	such	to	their	work	performance	at	the	preceding	organization,	

resting	upon	 independent	 variables	of	 genders,	 ages	 and	educational	 levels	 and	3)	 to	

regulate	suggestions	application	of	 its	virtues	of	 the	good	household	 life	 to	 their	work	

performance	at	 the	 above	organization.	 The	 sampling	 group	 comprised	118	personnel	

working	for	the	organization.	The	data	analysis	instrument	was	five-rating-scale	question-

naires,	possessing	the	power	of	discrimination	between	.30	and	.85	and	the	reliability	for	

the	whole	entry	at	.89.	The	statistics	exploited	for	data	analyses	encompassed:	percentage,	

mean,	standard	deviation,	t-test	and	F-test	(One-way	ANOVA).	

Results	of	the	research	revealed	the	following	findings:	

1)		 Personnel’s	application	of	Buddhism’s	virtues	of	a	good	household	life	to	their	

work	performance	at	TambonNuaMuang	Administration	Organization	in	Muang	district	of	

Roi	Et	province	was	scaled	‘high’	in	the	overall	aspect.	Given	a	single	aspect	into	account,	

the	highest	mean	aspect	was	Sacca,	truth	and	honesty.	The	lower	mean	one	embraced	

Dama,	taming	and	training	oneself;	Khanti,	patience	and	tolerance.	The	lowest	mean	aspect	

was	Caga,	sacrificing,	sharing	and	generosity.	

2)		 The	comparative	results	of	their	application	of	its	virtues	of	the	good	household	

life	to	their	work	performance	at	the	aforesaid	organization	indicated	that	variables	of	their	

genders,	ages	and	educational	levels	showed	no	significant	differences	in	the	overall	aspects.	

3)		 Their	suggestions	for	the	application	of	 its	virtues	at	their	organization	were	

recommended	 in	 descending	 orders	 of	 three	 frequencies	 that	 they	 should:	 havehigh	 

intention	in	performing	their	tasks	they	had	been	assigned,	have	determination	to	what	

they	were	doing	mindfully,	being	inattentive,	having	concentration	and	intending	to	fully	

perform	their	duties,	and	have	to	be	honest	towards	their	assigned	duties,	not	interfering	

with	each	other’s	duties.
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1.  ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

พระพุทธศาสนาสอนให้มนษุย์ทกุคนเป็นคนด	ีเพราะคนดย่ีอมเป็นทีป่รารถนาทีต้่องการในทีท่กุหน

ทกุแห่งในทุกกจิการ	และในทกุยคุทกุสมยั	คนดที�าให้ครอบครวัเจริญ	โรงเรยีนเจรญิ	ชมุชนเจรญิ	สงัคมและ

ประเทศชาติเจรญิ	และมคีวามสขุ	คณุธรรม	คอื	คณุสมบตัแิละสญัลกัษณ์ของคนดี	เป็นหลกัถอืปฏบิตัใินการ

ดาเนินชีวิตของสัตบุรุษคือ	คนดีหรือคนในอุดมคตินั่นเอง	ในสังคมชาวพุทธ	คนมีคุณธรรมย่อมเป็นผู้ควรค่า

แก่ความรัก	เกียรติ	ศักดิ์ศรีและการยกย่องสรรเสริญจากผู้อื่น	ดั้งนั้น	หลักคุณธรรมทางพระพุทธศาสนาจึง

มีความส�าคัญและจ�าเป็นต่อมนุษย์ตามหลักฆราวาสธรรม	4	ที่ว่า	 1)	สัจจะ	คือ	ความจริงสิ่งประเสริฐเกิด 

ชื่อเสียงและศรัทธา	2)	ทมะ	คือ	เกิดการข่มบ่มนิสัยจิตใจให้ปัญญา	3)	ขันติ	คือ	ความอดทนขยันหมั่นเพียร

ต่อหน้าที่ย่อมมีทรัพย์	 4)	 จาคะ	คือ	ช่วยให้บริจาคมากบุญมีผูกมิตรไมตรีไว้ได้	 การพัฒนาประเทศในแผน

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ก�าหนดขึ้นบนพื้นฐานการเสริมสร้างทุนของประเทศโดย	 ยึดคนเป็น

ศนูย์กลางการพฒันา	และอญัเชญิ	“ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง”	มาเป็นแนวทางปฏบิตั	ิเพือ่มุง่สู	่“สงัคม

อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน”	

องค์การบริหารส่วนต�าบลเหนือเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	ยังมีปัญหาการปฏิบัติหน้าที่	ใน

ปัจจบุนัยงัมปัีญหาเกดิขึน้กบัองค์การ	ปัญหาการท�างานอาจมสีาเหตมุาจากความขดัแย้งทัง้ในระหว่างบคุคล

และระหว่างกลุ่ม	 เช่น	 การคิดไม่เหมือนกัน	 การท�าไม่เหมือนกัน	 และผลประโยชน์ไม่เหมือนกัน	 มีอคติ 

ต่อกัน	ขาดความร่วมมอื	ดงันัน้หากคณะผูบ้รหิาร	และพนกังาน	เจ้าหน้าที	่มคีณุธรรมจรยิธรรมในจติใจย่อม

คาดหวงัได้ว่าเขาจะปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความซือ่สตัย์สจุริต	รกัษาผลประโยชน์ของสงัคม	หรอืใช้อ�านาจในการ

ตัดสินใจการใช้กฎหมาย	 และระเบียบการต่างๆ	 ซึ่งมีผลเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ�าวันและความเป็นอยู่ของ

ประชาชน	 โดยส่วนรวมไปในทางที่ดีและเกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง	 ดังนั้น	 การที่บุคคลจะด�าเนิน

ชีวิตในการท�างานให้ประสบผลส�าเร็จไปด้วยดี	 ด้วยการศึกษา	 และอีกด้านควรมีการปฏิบัติควบคู่กันไป	 

ซึ่งมีผลกับทางด้านจิตใจ	คือ	การปฏิบัติตามหลักธรรม	ดังพระพุทธองค์ทรงชี้แนะไว้ว่า	การปฏิบัติตามหลัก

ธรรม	ทีจ่ะน�าไปสูค่วามส�าเรจ็แห่งกิจการนัน้	คอื	ฆราวาสธรรม	4	เป็นหลกัธรรมค�าสอน	ของพระบรมศาสดา

สัมมาสัมพุทธเจ้า	 คุณธรรมสี่ประการนี้	 ถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝัง	 และบ�ารุงให้เจริญงอกงามโดยท่ัวกัน

แล้ว	จะช่วยให้ประเทศชาตบิงัเกดิความสขุความร่มเยน็	และมโีอกาสทีจ่ะปรบัปรงุพฒันา	ให้มัน่คงก้าวหน้า

ต่อไปได้ดังประสงค์...	คณุธรรมสีดั่งกล่าว	กค็อื	ข้อปฏบัิตธิรรมโดยตรงของคฤหัสถ์ทัง้หลาย	ของผูค้รองเรอืน

ทัง้หลาย	ทีเ่รียกว่า	“ฆราวาสธรรม	4	ประการ”	การปฏบัิตตินปฏบัิตงิาน	ถ้าทกุคนได้ตัง้ตน	ตัง้ใจอยูใ่นความ

เพียรดังกล่าว	ประโยชน์และความสุขก็จะบังเกิดขึ้นพร้อมทั้งแก่ส่วนตัวและส่วนรวม	

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเร่ือง	 การน�าหลักฆราวาสธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงานของ

บุคลากร	 องค์การบริหารส่วนต�าบลเหนือเมือง	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ว่าองค์การบริหารส่วนต�าบล

เหนือเมือง	 มีการน�าหลักฆราวาสธรรมไปใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ีมากน้อยเพียงใด	 และจะได้น�าผลการวิจัย

เป็นสารสนเทศในการน�าไปแก้ปัญหาการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาจิตใจ	 ท้ังนี้เพื่อให้ผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องได้

น�าผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่าง	ๆ	ในการปฏิบัติงานต่อไป
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วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1	 เพื่อศึกษาการน�าหลักฆราวาสธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากร	 องค์การบริหารส่วน

ต�าบลเหนือเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด

2.2		เพือ่เปรยีบเทยีบการน�าหลกัฆราวาสธรรมไปใช้ในการปฏบัิติงานของบุคลากร	องค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลเหนือเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	ที่มี	เพศ	อายุ	และระดับการศึกษา	ต่างกัน

2.3		เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน�าหลักฆราวาสธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากร	

องค์การบริหารส่วนต�าบลเหนือเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด

3.  สมมติฐานการวิจัย

3.1		บุคลากรที่มีเพศต่างกัน	มีการน�าหลักฆราวาสธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน	แตกต่างกัน

3.2		บุคลากรที่มีอายุต่างกัน	มีการน�าหลักฆราวาสธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน	แตกต่างกัน

3.3		บคุลากรทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนั	มกีารน�าหลกัฆราวาสธรรมไปใช้ในการปฏบิตังิาน	แตกต่างกนั

4. ขอบเขตของการวิจัย

4.1 ขอบเขตด้านประชากรได้แก่	 บุคลากร	 องค์การบริหารส่วนต�าบลเหนือเมือง	 อ�าเภอเมือง	

จังหวัดร้อยเอ็ด	จ�านวน	168	คน

4.2 ขอบเขตด้านเนื้อหาได้แก่	 การน�าหลักฆราวาสธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากร	

องค์การบริหารส่วนต�าบลเหนือเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	จ�าแนกเป็น	4	ด้านได้แก่

	 1)		 ด้านสัจจะ	

	 2)		 ด้านทมะ	

	 3)		 ด้านขันติ	

	 4)		 ด้านจาคะ

4.3 ขอบเขตด้านพื้นที่ได้แก่	องค์การบริหารส่วนต�าบลเหนือเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด

5.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

5.1		ท�าให้ทราบการน�าหลกัฆราวาสธรรมไปใช้ในการปฏบัิตงิานของบคุลากร	องค์การบริหารส่วน

ต�าบลเหนือเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด

5.2		ท�าให้ทราบผลเปรียบเทียบการน�าหลักฆราวาสธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากร	

องค์การบริหารส่วนต�าบลเหนือเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	ที่มี	เพศ	อายุ	และระดับการศึกษา	ต่างกัน

5.3		ท�าให้ทราบข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการน�าหลกัฆราวาสธรรมไปใช้ในการปฏบิตังิานของบคุลากร

องค์การบริหารส่วนต�าบลเหนือเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด

5.4		ท�าให้สามารถน�าผลการวจัิยครัง้นีไ้ปใช้เป็นสารสนเทศ	ของบคุลากรองค์การบรหิารส่วนต�าบล

เหนือเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด
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6.  วิธีด�าเนินการวิจัย

6.1		ประชากร	ได้แก่	บุคลากร	องค์การบริหารส่วนต�าบลเหนือเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	

จ�านวน	168	คน

6.2		กลุม่ตัวอย่าง	ได้แก่	บคุลากร	องค์การบรหิารส่วนต�าบลเหนอืเมอืง	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดัร้อยเอด็	

จ�านวน	118	คน	ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง	(Sample	Size)	โดยใช้สูตรของยามาเน	(Taro	Yamane)

6.3		เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็น	2	ตอน	ดังนี้

	 ตอนที่	1	แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม	ได้แก่	เพศ	อายุ	และระดับ

การศึกษา	ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ	(Check	List)

	 ตอนที	่2	แบบสอบถามการน�าหลกัฆราวาสธรรมไปใช้ในการปฏิบตังิานของบคุลากร	องค์การ

บริหารส่วนต�าบลเหนือเมือง	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดร้อยเอ็ดมีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า	 (Rating	

Scale)	

6.4		สถิติที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 สถิติเชิงพรรณนา	 คือ	 ความถี่	 ร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน	และสถติิเชงิอนมุาน	คอื	การทดสอบค่าท	ี(t-test)	และการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดยีว	

F-test	(One-way	ANOVA)

7.  ผลการวิจัย

7.1		ผลการวเิคราะห์การน�าหลกัฆราวาสธรรมไปใช้ในการปฏบิตังิานของบคุลากร	องค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลเหนือเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด

	 ผลการวจัิยพบว่า	การน�าหลกัฆราวาสธรรมไปใช้ในการปฏบิตังิานของบคุลากร	องค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลเหนือเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า	

อยู่ในระดับมากทั้งสี่ด้าน	 เรียงจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย	 ได้แก่	 ด้านสัจจะ,	 ด้านทมะ,	 ด้านขันติ,	

และด้านจาคะ	ตามล�าดับ

	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า	มีผลการวิจัยดังต่อไปนี้

	 1)		 ด้านสัจจะ พบว่า	การน�าหลักฆราวาสธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากร	องค์การ

บริหารส่วนต�าบลเหนือเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ

พบว่า	ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	คือ	มีความอดทน	ขยันหมั่นเพียรประกอบกิจการงาน	ไม่เกียจคร้าน	และ

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	 คือ	 มีความซื่อตรงต่อการงาน	 มีความพอใจ	 สนใจท�าการงานให้ส�าเร็จ	 ไม่ละทิ้ง

ปล่อยให้คัง่ค้าง	งานทีค่วรท�าให้เสรจ็ไม่ว่าจะเป็นงานทีย่ากหรอืง่าย	กร็บีจดัท�าให้เรยีบร้อยด้วยด	ีด้วยความ

อาจหาญร่าเริง

	 2)		 ด้านทมะ พบว่า	การน�าหลักฆราวาสธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากร	องค์การ

บริหารส่วนต�าบลเหนือเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ

พบว่า	ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	คือ	บังคับควบคุมอารมณ์	ข่มใจ	และระงับความรู้สึกต่อข้อบกพร่องที่มีต่อ

เพือ่นร่วมงานและประชาชนและข้อท่ีมค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุ	คอื	มคีวามรกัในการฝึกฝนตนเองเพือ่ให้ตนเองมี

ทั้งความรู้	ความสามารถ	และความดีเพิ่มพูนมากขึ้นทุกวัน
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วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

	 3)		 ด้านขันติ พบว่า	การน�าหลักฆราวาสธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากร	องค์การ

บริหารส่วนต�าบลเหนือเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ

พบว่า	ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	 คือ	 มุ่งมั่นและทุ่มเทในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความรู้ความสามารถและ 

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	คือ	อดทนต่อสิ่งต่าง	ๆ	ที่เข้ามายั่วยวนให้หลงใหลให้หมกมุ่นมัวเมา

	 4)		 ด้านจาคะ พบว่า	การน�าหลักฆราวาสธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากร	องค์การ

บริหารส่วนต�าบลเหนือเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ

พบว่า	ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	 คือ	 ยอมรับฟังความคิดเห็นและการวิพากษ์วิจารณ์ของผู้อื่นได้และข้อที่มี

ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	คือ	เสียสละสิ่งของและความสุขส่วนตัวเพื่อประโยชน์สุขแก่ผู้อื่น

7.2		ผลการเปรยีบเทยีบการน�าหลกัฆราวาสธรรมไปใช้ในการปฏบัิตงิานของบุคลากรองค์การบริหาร 

ส่วนต�าบลเหนือเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด

 สมมติฐานที่ 1 บุคลากรที่มีเพศต่างกันมีการน�าหลักฆราวาสธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน	 

แตกต่างกัน

	 ผลการวิจัยพบว่า	 บุคลากรที่มีเพศต่างกันมีการน�าหลักฆราวาสธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

ไม่แตกต่างกัน

 สมมติฐานที่ 2 บุคลากรที่มีอายุต่างกันมีการน�าหลักฆราวาสธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน	 

แตกต่างกัน

	 ผลการวิจัยพบว่า	 บุคลากรที่มีอายุต่างกันมีการน�าหลักฆราวาสธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน	 

ไม่แตกต่างกัน

 สมมติฐานท่ี 3 บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีการน�าหลักฆราวาสธรรมไปใช้ในการ

ปฏิบัติงาน	แตกต่างกัน

	 ผลการวิจัยพบว่า	บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีการน�าหลักฆราวาสธรรมไปใช้ในการ

ปฏิบัติงาน	ไม่แตกต่างกัน

 

8. อภิปรายผล

จากการสรุปผลการวิจัย	มีผลการวิจัยที่น่าสนใจและน�ามาอภิปรายผลเพิ่มเติมตามประเด็นต่าง	ๆ	

ดังนี้

8.1		ผลการวจัิยพบว่า	การน�าหลกัฆราวาสธรรมไปใช้ในการปฏบิตังิานของบคุลากร	องค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลเหนือเมือง	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า  

การท�างานให้เกิดความส�าเร็จต้องมีความรักความพอใจในงาน	ความเชื่อมั่นศรัทธาเป็นล�าดับแรก	จากนั้นก็

มีความขยันหมั่นเพียร	อดทนต่อความเจ็บใจในรูปแบบต่างๆ	รวมทั้งการเอาใจใส่จดจ่อกับงานที่ท�า	ตลอดจน 

การพิจารณาการท�างานไตร่ตรองอย่าสม�่าเสมอ	 นอกจากนั้นบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต�าบลไม่ว่า

สายงานใดก็ตามต้องมีสัจจะ	ความจริงใจ	หมั่นฝึกตนพัฒนาตน	อดทนอดกลั้น	เสียสละ	มีน�้าใจกับสุจริตชน

และผู้ที่เก่ียวข้องสัมพันธ์	 การเอาหลักธรรม	 มาปฏิบัติอาจจะไม่เห็นผลในระยะอันสั้น	 ต้องใช้ความอดทน 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	พระครูสิริวงศานุวัตร ฐานทตฺโต (บุตรแสน) ได้ท�าการวิจัยเรื่อง	การน�าหลัก
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ฆราวาสธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงานของสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ�าเภอวังหิน	 จังหวัด

ศรีสะเกษ	ผลการวจิยัพบว่า	การน�าหลกัฆราวาสธรรมไปใช้ในการปฏิบัตงิานของสมาชกิองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น	ในเขตอ�าเภอวังหิน	จังหวัดศรีสะเกษ	โดยรวมอยู่ในระดับมาก

 ด้านท่ีมีค่าเฉลีย่มากทีส่ดุ	ซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมาก	คอื	ด้านสจัจะ	ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภิปราย

ได้ว่า	บคุลากรขององค์การบรหิารส่วนต�าบลจะต้องมสีจัจะ	มคีวามซือ่สตัย์ต่อตนเอง	ต่อผูอ้ืน่	มคีวามรบัผดิชอบ	 

จะท�าอะไรแล้ว	 ต้องต้ังใจท�าจริง	 ท�าอย่างสุดความสามารถให้เป็นผลส�าเร็จ	 มีความรับผิดชอบต่องาน 

ทีท่�าทกุอย่าง	ไม่ปล่อยผ่านกบัสิง่ท่ีได้รบัมา	จะท�าทกุสิง่	ทีม่าถึงมอือย่างสดุก�าลงั	และเต็มความสามารถ	เพือ่

การพัฒนาองค์กรให้มีความเจริญ	และเพื่อประเทศชาติซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ	สารี อินสอนกล่าวว่า	

สัจจะ	คิดท�าอะไรให้จริงจังและจริงใจ	ทุ่มหมดตัว	ไม่ยั้ง	ไม่เหยาะแหยะ	ได้แก่	1)	จริงต่อหน้าที่	บุคคลไม่ว่า

สถานะใดต้องมหีน้าท่ีทกุคน	เมือ่รูจั้กบทบาทหน้าทีข่องตนแล้ว	กร็บัผดิชอบและท�าหน้าท่ีของตนอย่างจริงจงั	

2)	จริงต่องาน	เมือ่บคุคลมหีน้าทีก่ต้็องมีงานตามมาคนท่ีจรงิต่อการงานไม่ว่าจะอยูใ่น	หน้าท่ีอะไรกทุ่็มท�างาน

ในหน้าที่นั้นให้หมดตัว	ไม่ต้องขยักไว้	3)	จริงใจต่อเวลา	รู้จัก	ใช้เวลาให้คุ้มค่า	เรื่องไม่เป็นเรื่องไม่ควรท�าเสีย

เวลาเปล่า	เวลาที่ผ่านไปมันไม่ได้ผ่านไปเปล่า	ๆ	มันเอาอายุ	เอาชีวิตของเราไปด้วย	4)	จริงต่อบุคคล	นั่นคือ

คบกับใคร	ก็คบกันจริง	ๆ 	ไม่ใช่คบกันเพียงแต่มารยาท	หรือต่อหน้าสรรเสริญ	ลับหลังนินทา	และ	5)	ตรงต่อ

ความดี	 คือ	 จริงใจต่อคุณธรรมความดี	 จะท�าอะไรเพื่อช่วยเหลือเพื่อน	 หรือท�าตามหน้าที่	 ต้องมีคุณธรรม

ก�ากับด้วย	อย่าท�าให้คนอื่นเดือดร้อน

  ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	 ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก	 คือ	 ด้านจาคะ	ที่เป็นเช่นนี้

อภิปรายได้ว่า	บคุลากรบางคนยงัขาดความเสยีสละ	การแบ่งปัน	ความเอือ้เฟ้ือ	ไม่ว่าจะเป็นสิง่ของและความ

สุขส่วนตัวเพื่อประโยชน์สุขแก่ผู้อื่น	 และยังขาดการสละละทิ้งกิเลส	 ละความโลภ	 ความเห็นแก่ตัว	 ความ

ตระหนี	่ความใจแคบ	และการเลกิละนสิยั	ตลอดถงึความประพฤตทิีไ่ม่ด	ีทีท่�าให้เกดิความเสียหาย	ก่อความ

บาดหมางทะเลาะเบาะแว้ง	ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ	จรัส พยัคฆราชศักดิ์	ที่กล่าวว่า	จาคะ	หมายถึง	

ความเสียสละ	ความแบ่งปัน	การมีน�้าใจ	เสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม	ผู้ที่มีจาคะนั้น

จะเป็นเครื่องเสริมสร้างไมตรีให้เกิดความสัมพันธ์อันดีในสังคมได้

	 เมือ่จ�าแนกเป็นรายด้านเกีย่วกบัการน�าหลกัฆราวาสธรรมไปใช้ในการปฏิบตังิานของบคุลากร	

องค์การบริหารส่วนต�าบลเหนือเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	สามารถน�ามาอภิปรายผลได้	ดังนี้	

	 1)		 ด้านสัจจะ พบว่า	การน�าหลักฆราวาสธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากร	องค์การ

บริหารส่วนต�าบลเหนือเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวมอยู่ในระดับมากที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้

ว่า	บุคลากรมีความจริงใจ	มีความพอใจ	มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง	และมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติ

งานนั้นให้ประสบความส�าเร็จ	มีประสิทธิภาพโดยการน�าหลักฆราวาสธรรมมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

เพื่อให้การปฏิบัติงานนั้นไม่มีปัญหา	ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ	ทินพันธุ์ นาคะตะ ที่กล่าวว่า	สัจจะ	แปล

ว่า	 ความสัตย์	 ความซื่อ	 ถ้าขยายความตามศัพท์แยกได้	 3	 ลักษณะคือ	 มีความจริง	 ความตรง	 และความ 

แท้	จริง	คือ	ไม่เล่น	ตรง	คือ	ความประพฤติทางกาย	วาจา	ตรงไม่บิดพลิ้ว	ไม่บ่ายเบี่ยง	แท้	คือ	ไม่เหลวไหล	

แต่ถ้าในทางปฏิบัติสัจจะ	คือ	ความรับผิดชอบ	หมายความว่า	ถ้าจะท�าอะไรแล้ว	ต้องตั้งใจท�าจริง	ท�าอย่างสุด 

ความสามารถให้เป็นผลส�าเร็จ	การที่ใครจะสามารถสร้างตัวขึ้นมาได้นั้น	ต้องมีสัจจะเป็นพื้นฐาน	เพราะคน



ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ประจ�ำเดือน กรกฎำคม-ธันวำคม 2558 163

วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

ที่มีสัจจะเป็นพื้นฐาน	จะมีความรับผิดชอบต่องานที่ท�าทุกอย่าง	 ไม่ปล่อยผ่านกับสิ่งที่ได้รับมา	จะท�าทุกสิ่ง	

ที่มาถึงมืออย่างสุดก�าลัง	และเต็มความสามารถ

   ข้อทีมี่ค่าเฉลีย่มากท่ีสดุ	ซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมาก	คอื	มคีวามอดทน	ขยนัหมัน่เพยีร

ประกอบกจิการงาน	ไม่เกยีจคร้านท่ีเป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า	บคุลากรปฏบิตังิานด้วยความอดทน	อดทนต่อ

ความทุกข์ยากจากการท�างาน	 เพราะคนทุกคนจะสามารถด�ารงชีวิตอยู่ได้	 ก็เพราะอาศัยอาหาร	 เครื่องนุ่งห่ม	 

ที่อยู่อาศัย	 และยารักษาโรค	 ซึ่งบุคคลจะได้สิ่งเหล่านี้มาเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิต	 ก็จะต้องขยันประกอบอาชีพ

การงาน	แต่ถ้าบุคคลเป็นผู้เกียจคร้านไม่ประกอบการงาน	ก็จะมีความเป็นอยู่อย่างล�าบาก	หากมีความขยัน

หมั่นเพียร	ไม่เกียจคร้านแล้ว	ก็จะหาทรัพย์ได้	ดั่งพุทธพจน์ที่ว่า	“บุคคลผู้มีหน้าที่	หมั่นขยันท�าสมควร	ย่อม

หาทรพัย์ได้”	ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของ	ทินพนัธุ ์นาคะตะ ทีก่ล่าวถงึ	สจัจะต่อตนเอง	ได้แก่	ความซือ่ตรง

ต่อตนเอง	ไม่เบียดเบียนตนเองด้วยการประพฤติปฏิบัติในทางเสื่อมเสีย	พยายามวางตน	คุ้มครองรักษาตน

ให้ดี	คบหาสมาคมกับเพื่อนที่ดี	อดทนขยันหมั่นเพียรประกอบกิจการงาน	ไม่เกียจคร้าน

   ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	 ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก	คือ	 มีความซื่อตรงต่อการงาน	

มีความพอใจสนใจท�าการงานให้ส�าเร็จ	ไม่ละทิ้งปล่อยให้คั่งค้าง	งานที่ควรท�าให้เสร็จไม่ว่าจะเป็นงานที่ยาก

หรือง่ายก็รีบจัดท�าให้เรียบร้อยด้วยดี	ด้วยความอาจหาญร่าเริงที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า	บุคลากรบางคน

ยังคงปฏิบัติงานไม่เต็มความสามารถ	 โดยละทิ้งปล่อยงานให้คั่งค้าง	 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ	ทินพันธุ์ 

นาคะตะ สัจจะต่อการงาน	ก็คือการตั้งสัจจะลงไปในงาน	หมายถึง	การท�างานนั้นต้องท�าจริง	ไม่ท�าเหยาะๆ	

แหยะๆ	หรือท�าเล่นๆ

	 2)		 ด้านทมะ พบว่า	การน�าหลักฆราวาสธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากร	องค์การ

บริหารส่วนต�าบลเหนือเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวมอยู่ในระดับมากที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้

ว่า	 บุคลากรต้องเป็นผู้รู้จักข่มจิตข่มใจตนเอง	 เพราะจะต้องได้รับการกระทบจากผู้ท่ีไม่ชอบตน	และรู้จัก

ฝึกฝนตนเอง	 มีความกระตือรือร้นในการฝึกฝนตนเอง	 อย่างไม่มีข้อแม้เง่ือนไข	 เพื่อให้ตนเองมีทั้งความรู้	

ความสามารถ	และความดีเพิ่มพูนมากขึ้น	รู้ทันสถานการณ์	เทคโนโลยี	กฎหมาย	และวัฒนธรรมประเพณี	

ที่เกิดขึ้นจะกระทบกับเราในด้านที่เป็นโอกาส	 หรือวิกฤต	 เพื่อที่เราจะสามารถหาวิธีการรับมือได้ทัน	 ซึ่ง

สอดคล้องกับแนวคิดของ	สุวิทย์ ทองสรีเกตุ ได้กล่าวว่า	ทมะ	คือการฝึกตัวเอง	เมื่อเราตั้งใจอะไรไว้แล้วก็

ต้องฝึกตัวเองให้เพิ่มพูนตลอดเวลา	เพื่อจะได้สามารถท�าไปถึงเป้าหมายได้ส�าเร็จสมความตั้งใจ	ตอนเริ่มต้น

อาจจะไม่ได้เก่ง	 แต่มุ่งตรงต่อเป้าหมายนั้น	 แล้วฝึกตัวเองพัฒนาศักยภาพ	 ขอเพียงอย่าหยุดการฝึกตัวเอง 

ฝึกไปจนตลอดชีวิตของเราเลย	สุดท้ายความส�าเร็จจะเป็นของเรา

   ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่มากท่ีสดุ	ซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมาก	คอื	บงัคบัควบคมุอารมณ์	ข่มใจ	

และระงับความรู้สึกต่อข้อบกพร่องที่มีต่อเพื่อนร่วมงานและประชาชนที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าบุคลากร

ต้องบงัคบัควบคมุอารมณ์	ข่มใจ	และระงบัความรูสึ้กต่อข้อบกพร่องทีมี่ต่อเพ่ือนร่วมงานและประชาชนทัง้นี้

เพราะจะต้องให้บริการประชาชนในด้านต่างๆ	 รวมถึงประชาชนต้องเข้ามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 

ร่วมกับ	องค์การบริหารส่วนต�าบลด้วย	ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของจรัส พยัคฆราชศักดิ์	ที่กล่าวว่า	ทมะ	

หมายถงึ	การฝึกฝนตนเอง	ควบคมุจิตใจด้วยการใช้ปัญญา	จะท�าให้ชวีติก้าวหน้าประสบความส�าเรจ็	ท�าอะไร

เกิดความผิดพลาดน้อยมาก
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   ข้อทีมี่ค่าเฉลีย่น้อยท่ีสดุ	ซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมาก	คอื	มคีวามรกัในการฝึกฝนตนเอง

เพือ่ให้ตนเองมีทัง้ความรู้	ความสามารถ	และความดีเพิม่พนูมากข้ึนทุกวัน ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า	บุคลากร

ยังขาดการฝึกตนเอง	 รวมท้ังหน่วยงานยังขาดการสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลาการได้พัฒนาความรู้ความ

สามารถของตนเองเพิม่ขึน้	ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของ	ทนิพนัธุ ์นาคะตะ	ทีก่ล่าวว่า	ทมะ	แปลว่า	การรูจ้กั

ข่มจิตข่มใจตนเอง	 ทมะ	 หมายถึง	 ความรักในการฝึกฝนตนเอง	 ความกระตือรือร้นในการเคี่ยวเข็ญฝึกฝน

ตนเอง

	 3)		 ด้านขันติ พบว่า	การน�าหลักฆราวาสธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากร	องค์การ

บริหารส่วนต�าบลเหนือเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวมอยู่ในระดับมากที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้

ว่า	บคุลากรจะต้องเป็นผูม้คีวามอดทน	อดกลัน้ในปัญหาทีเ่กดิขึน้	และจะต้องแก้ปัญหานัน้ด้วยความรอบคอบ	

ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ	จรัส พยัคฆราชศักดิ์	ที่กล่าวว่า	ขันติ	หมายถึง	ความอดทนอดกลั้น	เช่น	ความ

อดทนต่อความยากล�าบาก	ความอดทนต่อความเจบ็ปวด	ความอดทนต่อความโกรธความผกูพยาบาท	ความ

อดทนต่ออ�านาจกิเลส	เป็นต้น	ผู้ที่มีขันตินั้นจะเป็นเครื่องประกันฐานะทางสังคมได้อย่างดี	และจะเป็นผู้ที่มี

ความอดทนไม่เกิดความท้อแท้โดยง่าย

   ข้อท่ีมีค่าเฉลีย่มากทีส่ดุ	ซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมาก	คอื	มุง่มัน่และทุม่เทในการปฏบิตัิ

งานอย่างเตม็ความรูค้วามสามารถทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า	บคุลากรมคีวามมุง่มัน่และทุม่เทในการปฏบิตัิ

งานอย่างเต็มความรู้ความสามารถซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ	 จรัส พยัคฆราชศักด์ิ	 ที่กล่าวว่า	 ทมะ	 

หมายถงึ	การฝึกฝนตนเอง	ควบคมุจิตใจด้วยการใช้ปัญญา	จะท�าให้ชวีติก้าวหน้าประสบความส�าเรจ็	ท�าอะไร

เกิดความผิดพลาดน้อยมาก

   ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก	คือ	อดทนต่อสิ่งต่าง	ๆ 	ที่เข้ามา

ยั่วยวนให้หลงใหลให้หมกมุ่นมัวเมาท่ีเป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าบุคลากรบางคนยังมีความอดทนต่อสิ่งต่างๆ	

ที่เข้ามายั่วยวนชวนให้หลงใหลให้หมกมุ่น	มัวเมา	อันได้แก่	ลาภ	ยศ	สุข	สรรเสริญ	ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด

ของ	ทินพันธุ์ นาคะตะ	ที่กล่าวว่า	อดทนต่ออ�านาจกิเลส	เป็นการอดทนต่ออารมณ์อันน่าใคร่น่าเพลิดเพลิน

ใจ	 อดทนต่อส่ิงที่เราอยากท�า	 แต่ไม่สมควรท�าในที่นี้มุ่งหมายถึง	 การไม่เอาแต่ใจตัว	 ไม่ยอมปล่อยตัวตาม

กระแสโลก	ความเพลดิเพลนิ	เช่น	ความสนกุสนาน	การเท่ียวเตร่	ความฟุง้เฟ้อต่าง	ๆ 	หรอืการได้ผลประโยชน์

ในทางที่ไม่ควร	เป็นต้น	

	 4)		 ด้านจาคะ พบว่า	การน�าหลักฆราวาสธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากร	องค์การ

บริหารส่วนต�าบลเหนือเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวมอยู่ในระดับมากที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้

ว่า	บคุลากรต้องเป็นผูท้ีม่คีวามเสยีสละ	แบ่งปัน	มนี�า้ใจ	เสียสละประโยชน์ส่วนตวัเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม	

ซึ่งจะสามารถเสริมสร้างไมตรีให้เกิด	ความสัมพันธ์อันดีในสังคม	รวมถึงคนในชุมชนนั้น	ๆ	ได้	ซึ่งสอดคล้อง

กับแนวคิดของ	จรัส พยัคฆราชศักดิ์ ที่กล่าวว่า	จาคะ	หมายถึง	ความเสียสละ	ความแบ่งปัน	การมีน�้าใจ	

เสยีสละประโยชน์ส่วนตวัเพือ่ผลประโยชน์ส่วนรวม	ผูท้ีม่จีาคะนัน้จะเป็นเครือ่งเสรมิสร้างไมตรใีห้เกดิความ

สัมพันธ์อันดีในสังคมได้

   ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ	ซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมาก	คอื	ยอมรบัฟังความคดิเหน็	และ

การวพิากษ์วจิารณ์ของผูอ้ืน่ได้ท่ีเป็นเช่นนีอ้ภิปรายได้ว่า	การยอมรบัความคดิเหน็ของผูอ้ืน่ถอืว่าเป็นประเดน็
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วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

ใหญ่ประเด็นหนึ่ง	เพราะเราเองต้องเข้าใจในความเป็นไปของผู้อื่น	ซึ่งไม่มีใครท�าให้เราเหมือนเขาได้แล้วใน

ขณะเดียวกันไม่มีใครท�าให้เราเหมือนเขาได้เช่นกัน	 ธรรมชาติของมนุษย์เมื่อตนเองเป็นอย่างไรก็อยากให้ 

ผู้อื่นเป็นอย่างที่ตนเป็น	 ความคิดนี้นับว่าท�าให้เกิดความวุ่นวายข้ึนในสังคมข้ึน	 ซ่ึงแน่นอนว่าสิ่งท่ีผู้เขียนได้

เขียนนี้จึงเป็นเพียงการเสนอแนะเท่านั้น	ทั้งนี้เนื่องจากเหตุปัจจัย	ประสบการณ์	สภาวะแวดล้อมของแต่ละ

คนไม่เหมือนกัน	หากทุกคนเอาบรรทัดฐานของตนเองเป็นที่ตั้ง	สังคมมีปัญหาแน่นอน	เพราะทุกคนก็อยาก

ให้คนอื่นมีค่านิยมความเชื่อและทัศนะคติอย่างท่ีตนเป็นซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ	พระธรรมกิตติวงศ์  

ได้กล่าวถึง	จาคะ	หมายถึง	การสละสิ่งของและความสุขส่วนตัวเพื่อประโยชน์สุขแก่ผู้อื่น	และหมายรวมถึง

การสละละทิง้กเิลส	ละความโลภ	ความเหน็แก่ตวั	ความตระหนี	่ความใจแคบ	และการเลกิละนสิยั	ตลอดถงึ

ความประพฤติที่ไม่ดี	ที่ท�าให้เกิดความเสียหาย	ก่อความบาดหมางทะเลาะเบาะแว้ง	เป็นต้นด้วย

   ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยท่ีสดุ	ซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดับมาก	คอื	เสยีสละสิง่ของและความสุข

ส่วนตัวเพื่อประโยชน์สุขแก่ผู้อื่น	ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า	 ความเสียสละเป็นคุณธรรมขั้นพื้นฐานของผู้ที่

อยูร่่วมกนัในสงัคม	ทกุคนในสงัคมต้องมนี�า้ใจเอือ้เฟ้ือเสยีสละแบ่งปันให้แก่กนั	ไม่มจีติใจคบัแคบ	เหน็แก่ตวั	

ความเสียสละจึงเป็นคุณธรรมเครื่องผูกมิตรไมตรี	ยึดเหนี่ยวจิตใจไว้	เป็นเครื่องมือสร้างลักษณะนิสัยให้เป็น

คนทีเ่หน็แก่ประโยชน์สขุส่วนรวม	มากกว่าประโยชน์สขุส่วนตวั	ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของ	พระธรรมกติติ

วงศ์	ได้กล่าวถงึ	จาคะ	เป็นคณุธรรมที	่เป็นเหตใุห้ผูป้ฏบิตัมิองเหน็และเอือ้อาทรต่อความทกุข์ยากและความ

ต้องการของ	คนอื่น	น�าให้เป็นคนไม่คับแคบ	ไม่เห็นแก่ตัวแล้วให้ความช่วยเหลือ	เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ด้วยความ

เห็นอกเห็นใจ	เป็นคนชอบให้	ชอบแบ่งปันคิดถึงคนอื่นมากกว่าตัวเอง

7.2		ผลการเปรียบเทียบการน�าหลักฆราวาสธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากร	 องค์การ

บริหารส่วนต�าบลเหนือเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ดผลการวิจัย	พบว่า	

	 1)		 บุคลากรที่มีเพศต่างกัน	 มีการน�าหลักฆราวาสธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน	 โดยรวมไม่ 

แตกต่างกัน	ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้	(Null	Hypothesis)	ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การปฏิบัติงาน 

ของบคุลากรไม่ว่าจะเพศชายหรอืเพศหญงิล้วนต้องการความสมดลุในชวีติ	การท�างานอย่างทุม่เทก�าลงักาย	

ก�าลังใจ	นอกจากเหตุผลว่า	มีรายได้เพื่อยังชีพแล้ว	เหตุผลที่ส�าคัญก็เพราะงานนั้นๆ	มีคุณค่าท�าแล้วมีความ

สุข	เพราะเมื่อมีความสุขแล้ว	ผลก็จะโยงกลับไปสู่การพยายามสรรค์สร้างงานที่มีคุณค่า	การท�างานอย่างมี

ประสทิธภิาพ	ตลอดจนเกดิความผกูพนั	ภกัดกีบัองค์กร	ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ	พระครสูริวิงศานวุตัร 

ฐานทตโฺต (บุตรแสน)ได้ท�าการวจิยัเรือ่ง	การน�าหลกัฆราวาสธรรมไปใช้ในการปฏบิตังิานของสมาชกิองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ�าเภอวังหิน	 จังหวัดศรีสะเกษ	 ผลการวิจัยพบว่า	 สมาชิกองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นที่มีเพศ	 ต่างกัน	 มีการน�าหลักฆราวาสธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน	 โดยรวมและรายด้านทุกด้านไม่

แตกต่างกัน	

	 2)		 บุคลากรที่มีอายุต่างกัน	 มีการน�าหลักฆราวาสธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน	 โดยรวมไม ่

แตกต่างกัน	ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้	(Null	Hypothesis)	ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า	ธรรมะเป็น

เรือ่งทีใ่กล้ตวัของคนทกุคน	ทกุเพศ	และทกุวยัซึง่เก่ียวข้องตัง้แต่แรกเกดิจนตาย	ขึน้อยูก่บัความรู	้ความเข้าใจ	

ความศรัทธา	 และการน�าไปปฏิบัติทั้งนี้บุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบลท่ีมีอายุต่างกัน	 จึงมีการน�าหลัก

ฆราวาสธรรมมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน	ซึ่งขัดแย้งกับแนวคิดของ	ปรียาพร วงศ์อนุตร
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โรจน์	ที่กล่าวว่า	อายุแม้จะมีผลต่อการท�างานไม่เด่นชัดแต่อายุจะเกี่ยวข้องกับระยะเวลาและประสบการณ์

ในการท�างานผู้ทีมี่อายมุากมกัจะมปีระสบการณ์ในการท�างานนานด้วยจากการศกึษาดงักล่าวอาจสรปุได้ว่า	

อายุเป็นตัวแปรหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กับผลต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่

	 3)		 บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่างกัน	 มีการน�าหลักฆราวาสธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน	

โดยรวมไม่แตกต่างกัน	ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้	 (Null	Hypothesis)	ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า 

การปฏิบัติงานโดยยึดหลักฆราวาสธรรม	นั้นไม่ได้ก�าหนดว่าบุคคลที่จะน�าไปใช้จะต้องมีการศึกษาในระดับ

ใด	จึงจะสามารถน�ามาปฏิบัติได้	แต่เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวส�าหรับทุกคน	ทุกระดับการศึกษาที่จ�าเป็นอย่างยิ่งจะ

ต้องน�ามาปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรซึ่งเป็นผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังให้มาปฏิบัติงานแทนประชาชนใน 

ท้องถิ่น	 จะต้องเป็นผู้ที่ยึดหลักธรรมมาใช้ในการปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก	 และท่ีส�าคัญท้องถ่ินมาจากฐาน

ประชาชน	จึงมีหลายเสียง	หลายความคิด	หลายความรู้สึก	และหลายอารมณ์งานท้องถิ่นจึงหามาตรฐานที่

เป็นบรรทัดฐานได้ยากเพราะท้องถิ่นมีความเป็นอิสระ	 แต่ยังมีการก�ากับควบคุมของทางการท่ีมีกรอบ	 กฎ	

กฎหมาย	กตกิา	เป็นแนวทางให้ปฏบิติั	จงึมรีะเบยีบมากมาย	และให้ตคีวามอยูเ่นอืง	ๆ 	ดงันัน้บุคลากรจ�าเป็น

ต้องมีการน�าหลักธรรมมาใช้ในการปฏิบัติงานอยู่เสมอซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ	 ไพเราะ ไตรติลานันท ์

ทีก่ล่าวว่า	วฒุกิารศึกษาการศึกษาเป็นปัจจัยช่วยให้คนมปีระสทิธภิาพและสามารถปรับตวัเอาชนะสิง่แวดล้อม

ได้บุคคลที่ได้รับการศึกษาสูงย่อมมีสติปัญญาในการพิจารณาสิ่งต่างๆอย่างมีเหตุผลมีความเข้าใจเก่ียวกับ 

สิง่แวดล้อมได้ถูกต้องมากว่าผูท้ีม่กีารศกึษาต�า่	การศกึษาจงึมส่ีวนช่วยให้บคุคลปฏบิตังิานได้ดจีากการศกึษา

ดงักล่าวท�าให้ทราบว่าวฒุกิารศกึษาเป็นปัจจยัหนึง่ทีส่�าคญัมคีวามสมัพนัธ์กบัผลการปฏบิตังิานตามบทบาท

หน้าที่ของหัวหน้างาน

9.  ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะและข้อค้นพบ	(Fact	Findings)	จากการวิจัยและการอภิปรายผลแล้วเสนอแนะ	โดย

แบ่งเป็น	2	ระดับ	ดังนี้

9.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	 ผลการวจัิยพบว่า	การน�าหลกัฆราวาสธรรมไปใช้ในการปฏบิตังิานของบคุลากร	องค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลเหนอืเมือง	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดัร้อยเอด็	โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ดงันัน้	ควรรกัษามาตรฐานและ

พัฒนาให้ถึงระดับมากท่ีสุด	 โดยปฏิบัติงานด้วยการยึดหลักธรรมมาประยุกต์ใช้	 เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ต่อตนเอง	 องค์กร	 และประชาชนในท้องถิ่น	 และจะต้องมีความปรารถนาที่จะปฏิบัติงานให้ได้ผลยิ่งๆ	 ขึ้น 

มุ่งมั่นที่จะท�างานของตนให้ส�าเร็จเรียบร้อยอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีค่าแปรผลอยู่ในระดับมาก คือ ด้านสัจจะ ดังนั้น	บุคลากร

ควรรักษามาตรฐานและพฒันาให้ถงึระดับมากทีส่ดุ	โดยปฏบัิตงิานของตนตามท่ีได้รบัมอบหมายให้เตม็ความ

สามารถ	 ด้วยความซื่อตรง	 ซื่อสัตย์	 มีสัจจะ	 และปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ	 ท�าจริง	 ท�าอย่างสุดเต็มความ

สามารถเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความส�าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งมีค่าแปรผลอยู่ในระดับมาก คือ ด้านจาคะ ดังนั้น	บุคลากร

ควรปรับปรุงแก้ไขและพฒันาให้ถึงระดับมากท่ีสดุ	โดยการปฏบัิตงิานด้วยความเสยีสละมากข้ึน	ไม่ว่าจะเป็น



ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ประจ�ำเดือน กรกฎำคม-ธันวำคม 2558 167

วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

สิ่งของ	เวลาหรือความสุขส่วนตัว	ยอมเสียสละเพื่อประโยชน์สุขแก่ผู้อื่น	และสละละทิ้งกิเลส	ละความโลภ	

ความเหน็แก่ตวั	ความตระหนี	่ความใจแคบ	ตลอดถึงความประพฤตท่ีิไม่ด	ีท่ีท�าให้เกดิความเสยีหาย	ก่อความ

บาดหมางทะเลาะเบาะแว้ง	เพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวม	

	 เมือ่จ�าแนกเป็นรายด้านเกีย่วกบัการน�าหลกัฆราวาสธรรมไปใช้ในการปฏิบตังิานของบคุลากร	

องค์การบริหารส่วนต�าบลเหนือเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	สามารถน�ามาเป็นข้อเสนอแนะได้ดังนี้

	 1)		 ด้านสัจจะ พบว่า	การน�าหลักฆราวาสธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากร	องค์การ

บริหารส่วนต�าบลเหนอืเมอืง	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดัร้อยเอด็	โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	ดงันัน้	บคุลากรควรรกัษา

มาตรฐานและพฒันาให้ถงึระดับมากทีส่ดุ	โดยปฏบัิตงิานด้วยความจริงใจ	ซือ่ตรง	ซือ่สตัย์	ท�างานอย่างจรงิจัง	

ท�าอะไรต้องท�าให้ดีที่สุด	ท�าให้ครบตามหน้าที่

   ข้อทีมี่ค่าเฉลีย่มากท่ีสดุ	ซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมาก	คอื	มคีวามอดทน	ขยนัหมัน่เพยีร

ประกอบกิจการงาน	ไม่เกียจคร้าน	ดังนั้น	บุคลากรควรรักษามาตรฐานและพัฒนาให้ถึงระดับมากที่สุดโดย

การปฏิบัติงานของตน	ด้วยความอดทน	ขยันหมั่นเพียร	ไม่เกียจคร้านเพื่อให้องค์กรมีความเจริญรุ่งเรือง

   ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	 ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก	คือ	 มีความซื่อตรงต่อการงาน	

มีความพอใจสนใจท�าการงานให้ส�าเร็จ	ไม่ละทิ้งปล่อยให้คั่งค้าง	งานที่ควรท�าให้เสร็จไม่ว่าจะเป็นงานที่ยาก

หรือง่าย	ก็รีบจดัท�าให้เรยีบร้อยด้วยดี	ด้วยความอาจหาญร่าเริงดงันัน้	บคุลากรควรปรบัปรงุแก้ไขและพฒันา

ให้ถึงระดับมากที่สุด	 โดยการปฏิบัติงานของตนด้วยความซื่อตรง	 ไม่ละทิ้งปล่อยให้ค่ังค้าง	 ควรท�าให้เสร็จ 

ไม่ว่าจะเป็นงานที่ยากหรือง่าย	ก็รีบจัดท�าให้เรียบร้อยด้วยดี

	 2)		 ด้านทมะ พบว่า	การน�าหลักฆราวาสธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากร	องค์การ

บรหิารส่วนต�าบลเหนอืเมอืง	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดัร้อยเอด็	โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	ดงันัน้บคุลากรควรรกัษา

มาตรฐานและพฒันาให้ถึงระดับมากทีส่ดุ	โดยการฝึกปรบัปรงุตวัเองเรือ่ยไป	โดยเฉพาะอย่างยิง่ด้านคณุธรรม	

ซึ่งนอกจากจะท�าให้การท�างานดีข้ึนแล้ว	 ยังท�าให้ไม่มีเวรมีภัยกับใคร	 สามารถยับยั้งตัวเองได้สร้างเนื้อ 

สร้างตัวได้มั่นคง

   ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่มากท่ีสดุ	ซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมาก	คอื	บงัคบัควบคมุอารมณ์	ข่มใจ	

และระงับความรู้สึกต่อข้อบกพร่องที่มีต่อเพื่อนร่วมงานและประชาชน	ดังนั้น	บุคลากรควรรักษามาตรฐาน

และพฒันาให้ถงึระดบัมากท่ีสดุ	โดยการฝึกควบคมุอารมณ์	รูจ้กัข่มจติ	ข่มใจตนเอง	ควบคุมจติใจด้วยการใช้

ปัญญา	ใช้สติ	จะท�าให้ชีวิตก้าวหน้าประสบความส�าเร็จ	

   ข้อทีมี่ค่าเฉลีย่น้อยท่ีสดุ	ซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมาก	คอื	มคีวามรกัในการฝึกฝนตนเอง

เพือ่ให้ตนเองมทีัง้ความรู	้ความสามารถ	และความดเีพิม่พนูมากขึน้ทกุวนัดงันัน้	บคุลากรควรปรบัปรงุแก้ไข

และพัฒนาให้ถึงระดับมากที่สุด	โดยการฝึกฝนและพัฒนาตนเองให้มีความรักในการท�างาน	หมั่นหาความรู้

เพิ่มเติมให้มากขึ้นทุกวันให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน	เพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ	

	 3)		 ด้านขันติ พบว่า	การน�าหลักฆราวาสธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากร	องค์การ

บรหิารส่วนต�าบลเหนอืเมอืง	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดัร้อยเอด็	โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	ดงันัน้บคุลากรควรรกัษา

มาตรฐานและพฒันาให้ถงึระดบัมากทีสุ่ด	โดยการฝึกฝนตนเองให้มคีวามอดทน	ไม่ว่าจะเป็นอดทนต่อความ

ล�าบากตรากตร�า	อดทนต่อความเจ็บใจ	เป็นต้น
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   ข้อท่ีมีค่าเฉลีย่มากทีส่ดุ	ซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมาก	คอื	มุง่มัน่และทุม่เทในการปฏบิตัิ

งานอย่างเต็มความรู้ความสามารถ	 ดังนั้น	 บุคลากรควรรักษามาตรฐานและพัฒนาให้ถึงระดับมากที่สุด	 

โดยการปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น	 และทุ่มเท	 ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความรู้ความสามารถของตน 

ไม่เป็นคนผลัดวันประกันพรุ่ง	 โดยอ้างว่าร้อนอ้างว่าหนาวหรืออ้างว่าฝนตกฟ้าร้อง	 เพื่อประโยชน์ของตน 

และส่วนรวม

   ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก	คือ	อดทนต่อสิ่งต่าง	ๆ 	ที่เข้ามา

ยัว่ยวนให้หลงใหลให้หมกมุน่มัวเมาดังนัน้บคุลากรควรปรบัปรงุแก้ไขและพัฒนาให้ถึงระดบัมากทีส่ดุ	โดยฝึก

ตนเองให้มีความอดทนต่อสิง่ต่าง	ๆ 	ทีเ่ข้ามาย่ัวยวนให้หลงใหลให้หมกมุน่มวัเมา	และหน่วยงานควรสนบัสนนุ

ให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับคุณธรรม	จริยธรรม	เพื่อให้บุคลากรได้น�ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวัน

	 4)		 ด้านจาคะ พบว่า	การน�าหลักฆราวาสธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากร	องค์การ

บริหารส่วนต�าบลเหนอืเมอืง	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดัร้อยเอด็	โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	ดงันัน้	บคุลากรควรรกัษา

มาตรฐานและพัฒนาให้ถงึระดบัมากทีส่ดุ	โดยสละทรพัย์สิง่ของของตนเพือ่ประโยชน์แก่คนอืน่	เช่น	สละเงนิ

บ�ารุงศาสนา	บ�ารงุการศกึษา	ตลอดจนบรจิาคสงเคราะห์ผูป้ระสบภยัและผูต้กทกุข์ได้ยากต่าง	ๆ 	เป็นคนรูจ้กั

ปล่อยวางอารมณ์ทีเ่ป็นข้าศกึต่อความสงบใจ	เช่น	ความโกรธเคอืงขดัใจกบัคนอืน่	จะเป็นกบัภรรยาสาม	ีกบั

เพื่อนฝูง	หรือกับเพื่อนบ้านก็ตาม	ซึ่งเป็นเรื่องที่คนชาวบ้านจะหลีกเลี่ยงเสียมิได้	

   ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ	ซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมาก	คอื	ยอมรบัฟังความคดิเหน็	และ

การวิพากษ์วิจารณ์ของผู้อื่นได้ดังนั้น	บุคลากรควรรักษามาตรฐานและพัฒนาให้ถึงระดับมากที่สุด	โดยการ

ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น	 และยินดียอมรับฟังความวิวิพากษ์วิจารณ์ของผู้อื่นได้และน�าไปปรับปรุง

แก้ไข

   ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยท่ีสดุ	ซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดับมาก	คอื	เสยีสละสิง่ของและความสุข

ส่วนตัวเพื่อประโยชน์สุขแก่ผู้อื่น	ดังนั้น	บุคลากรควรปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้ถึงระดับมากที่สุดโดยการ

เสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนร่วม	เช่น	การมาปฏิบัติราชการก่อนเวลา	และกลับหลังเวลาราชการ	

เสียสละสิ่งของแก่คนที่ตกทุกข์ได้ยาก

9.2  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

	 1)			 ควรท�าการวจิยัเชงิเกีย่วกบัการน�าหลกัฆราวาสธรรมไปใช้ในการปฏบิตังิานของบคุลากร	

องค์การบริหารส่วนต�าบลเหนือเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	ในประเด็นอื่น	ๆ	ที่ผู้วิจัยยังไม่ได้ท�าการ

วิจัยในครั้งนี้	เพื่อให้ทราบถึงการน�าหลักฆราวาสธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง	

	 2)		 ควรมีการท�าวิจัยเกี่ยวกับการน�าหลักฆราวาสธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การ

บริหารส่วนต�าบล	ในเขตพื้นที่อ�าเภออื่น	ๆ	ในจังหวัดร้อยเอ็ด	เพื่อเปรียบเทียบการน�าหลักฆราวาสธรรมไป

ใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบลเหนือเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด



ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ประจ�ำเดือน กรกฎำคม-ธันวำคม 2558 169

วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

10. บรรณนุกรม

จรัส	พยัคฆราชศักดิ์.พระพุทธศานา.	กรุงเทพมหานคร	:	ส�านักพิมพ์	วัฒนาพานิช	จ�ากัด,	2548.

ทินพันธุ์	นาคะตะ.พระพุทธศาสนากับสังคม.กรุงเทพมหานคร	:	ส�านักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์,	2529.

ปรียาพรวงศ์อนุตรโรจน์.จิตวิทยาการบริหารบุคคล.กรุงเทพมหานคร	:	สหมิตรออฟเซต,	2535.

พระครูสิริวงศานุวัตร	ฐานทตฺโต	(บุตรแสน).“การน�าหลักฆราวาสธรรมไปใช้ในการปฏบิัติหน้าที่ของสมาชิก

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ�าเภอวังหิน	 จังหวัดศรีสะเกษ”.วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตร 

มหาบัณฑิต.	บัณฑิตวิทยาลัย	:	มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย,	2553.	

พระธรรมกิตติวงศ์.	ฆราวาสธรรม.	กรุงเทพมหานคร	:	ม.ป.ท.,	2536.	

ไพเราะไตรติลานันท์.พัฒนาความคิด พัฒนาคน พัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดฉะเชิงเทรา.	 ฉะเชิงเทรา	 :	

สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา,	2541.

สารี	อินสอน.ฆราวาสธรรม.กรุงเทพมหานคร	:	โรงพิมพ์การศาสนา,	2550.

สุวิทย์ทองสรีเกตุ.พุทธศาสน์.	นครศรีธรรมราช	:	สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช,	2542.

11.  ค�าขอบคุณ

วิทยานิพนธ์เล่มน้ีส�าเร็จลงได้ด้วยดีเพราะความอนุเคราะห์จากทางมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช

วิทยาลัย	 วิทยาเขตร้อยเอ็ด	 และคณาจารย์	 ทุกท่านท่ีได้ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้	 ตลอดจนเจ้าหน้าท่ี 

ทกุท่านทีใ่ห้ค�าแนะน�าเป็นอย่างดีมาโดยตลอดขออนโุมทนาขอบคณุ	ผูช่้วยศาสตราจารย์	ดร.สมเกยีรต	ิเกยีรติ

เจริญ	และรองศาสตราจารย์อุดม	พิริยสิงห์	อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์	ที่ให้ความรู้	ค�าแนะน�า	ค�าปรึกษา	

และตรวจแก้ไข	อนัเป็นประโยชน์แก่ผู้วจัิย	ขอขอบคุณ	พระครสูมห์ุชูเกียรต	ิอภชิาโต	อาจารย์ประจ�าหลกัสตูร
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บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์	 1.	 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหาร

งานโรงเรยีนเทศบาลวดับรูพาภริามต�าบลในเมอืง	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดัร้อยเอด็	2.	เพือ่เปรยีบเทยีบความคดิ

เห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิรามต�าบลในเมือง	อ�าเภอเมือง	

จงัหวดัร้อยเอด็	จ�าแนกตามเพศ	อาย	ุและระดบัการศกึษา	และ	3.	เพือ่ศกึษาข้อเสนอแนะเกีย่วกบัความคดิ

เห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิรามต�าบลในเมือง	อ�าเภอเมือง	

จงัหวดัร้อยเอด็	กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยั	ได้แก่	ผูป้กครองนกัเรยีนโรงเรยีนเทศบาลวดับรูพาภริามต�าบล

ในเมอืง	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดัร้อยเอด็	ประชากรทัง้หมดจ�านวน	301	คน	ก�าหนดกลุม่ตวัอย่างจากตารางของ

เครจซีและมอร์แกน	(R.V.	KrejcieandD.W.	Morgan)	ใช้วิธีการสุ่มแบบอย่างง่าย	ได้จ�านวน	169	คน	เครื่องมือ 

ที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	แบบสอบถามประมาณค่า	5	ระดับ	ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ	

0.86	 สถิติที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 ค่าความถี่	 ร้อยละ	 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	 และทดสอบสมติฐานโดยใช้ 

t-test	(Independent	Samples)	และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว	(One-way	ANOVA)

ผลการวิจัย	 พบว่า	 ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนเทศบาล 

วดับรูพาภริามต�าบลในเมอืง	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดัร้อยเอด็	โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	ล�าดบัจากมากไปหาน้อย	

ได้แก่	 ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม	 ด้านวิชาการ	 ด้านบุคลากร	 และด้านความสัมพันธ์กับชุมชน,	 

ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีเพศต่างกัน	 มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานโรงเรียน 

โดยรวมและรายด้าน	คือ	ด้านวิชาการ	ด้านบุคลากร	และด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม	แตกต่างกัน

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 ส่วนด้านที่เหลือ	 คือ	 ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน	 ไม่แตกต่างกัน 

ผู้ปกครองที่มีอายุต่างกัน	 มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานโรงเรียน	 ท้ังโดยรวมและรายด้าน	 แตกต่างกัน

อย่างมนัียส�าคญัทางสถติิทีร่ะดับ	.05	และผูป้กครองทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนั	มคีวามคดิเหน็ต่อการบรหิาร

งานโรงเรียน	โดยรวมและรายด้าน	คือ	ด้านวิชาการ	ด้านบุคลากร	และด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม	 

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 ส่วนด้านที่เหลือ	 คือ	 ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน	 

ไม่แตกต่างกัน
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ข้อเสนอแนะเก่ียวกับความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีต่อการบริหารงานโรงเรียนเทศบาล

วดับรูพาภริามต�าบลในเมอืง	อ�าเภอเมอืง	จงัหวัดร้อยเอด็	ล�าดบัตามค่าความถีม่ากไปหาน้อย	3	ล�าดบั	ได้แก่	

ควรสอบถามความคิดเห็นและความต้องการของผู ้ปกครอง	 รองลงมา	 ได้แก่	 ควรมีการพัฒนางาน

ประชาสัมพันธ์	เพือ่มุง่ให้นกัเรยีนและผูป้กครองมคีวามเข้าใจทีถ่กูต้องตรงกนั	และทีน้่อยทีส่ดุ	ได้แก่	ครคูวร

มีความรับผิดชอบสูง	และดูแลเอาใจใส่นักเรียนอย่างใกล้ชิด

ค�ำส�ำคัญ :	ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน/การบริหารงานโรงเรียนเทศบาล

ABSTRACT

The	 objectives	 of	 the	 research	 were	 1)	 to	 study	 the	 guardians’	 opinions	 on	 

management	of	WatBuraphaphiram	Municipality	School	in	TambonNaimueang	of	Mueang	

Roi	Et	District,	Roi	Et	Province,	2)	to	compare	the	guardians’	opinions	on	management	of	

the	said	school,	classified	by	sex,	age	and	educational	backgrounds,	and	3)	to	find	out	the	

suggestions	and	recommendations	for	the	guardians’	opinions	on	management	of	the	said	

school.	

The	population	was	totally	301	in	number,	out	of	which	the	169	samplings	were	

selected	with	the	simple	random	approach	based	on	the	Krejcie	and	Morgan	Sample	Size	

Table.	 The	 tool	 used	was	 the	 questionnaire	 of	 Likert’s5-rating	 scales,	maintaining	 the 

reliability	based	on	Conbach’s	Alpha	Coefficient	at	0.86.	The	statistics	used	for	data	anal-

ysis	comprised	frequency,	percentage,	mean	and	standard	deviation.	The	hypothesis	was	

tested	with	t-test,	One-way	ANOVA	F-test.The	results	of	 the	study	were	as	 follows.The	

guardians’	opinions	on	management	of	WatBuraphaphiram	Municipality	School	in	Tambon-

Naimueang	of	MueangRoi	Et	District,	Roi	Et	Province	was	found	to	be	at	the	‘Much’	level	

in	an	overall	aspect,	led	by	the	aspect	of	premises	and	environment,	and	followed	by	the	

respective	aspects	of	academic	affairs,	personnel	management	and	community	relations.	

The	comparison	of	the	guardians’	opinions	on	management	of	the	said	school,	

classified	by	sex,	was	found	to	maintain	a	significantly	statistical	difference	of	0.5	in	the	

aspects	of	academic	affairs,	personnel	management,	and	premises	and	environment,	but	

no	significantly	statistical	difference	was	found	in	the	aspect	of	community	relations.	The	

comparison	 classified	 by	 age	 found	 a	 significantly	 statistical	 difference	 of	 0.5	 in	 both	 

overall	and	individual	aspects.	The	comparison	classified	by	educational	backgrounds	found	

a	 significantly	 statistical	difference	of	0.5	 in	 the	 respective	aspects	of	 academic	affairs,	

personnel	management	 and	 premises	 and	 environment,	 but	 no	 significantly	 statistical	 

difference	was	found	in	the	aspect	of	community	relations.	
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The	 suggestions	 and	 recommendations	 related	 to	 the	 guardians’	 opinions	 on	 

management	of	the	said	school	were	led	by	the	close	cooperation	and	collaboration	with	

the	 guardians,	 and	 followed	 by	 the	 development	 of	 public	 relations	 for	 the	 sake	 of	 

mutual	understanding	between	the	school	and	the	guardians,	and	the	 requiremets	 for	

teacher’s	high	responsibility	and	closely	caring	for	the	pupils.

Keywords :	Guardians’	Opinions/Management	of	school

1.  ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

การบริหารงานและจัดการศึกษาในโรงเรียน	 เป็นสิ่งที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเพื่อให้

สอดคล้องกบัสงัคมปัจจบุนัอยูต่ลอดเวลา	ซึง่เป็นแนวทางหนึง่ในการทีจ่ะพฒันาคณุภาพการศกึษาให้สงูขึน้

ได้	 การจัดรูปแบบการบริหารโรงเรียนท่ีได้รับความสนใจในวงการบริหารโรงเรียนของแต่ละยุคสมัยยังหา 

ข้อยุติที่ชัดเจนและแน่นอนมิได้ว่า	 การบริหารงานของโรงเรียนในรูปแบบใดที่สามารถจะให้ผลได้ส�าเร็จได้

สมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์มากที่สุด	(สมภพ	ศรีวงศ์,	2554,	หน้า7)	

การบริหารงานและจัดการศึกษาในโรงเรียน	 โดยหลักการบริหารท่ีดีแล้วผู้มีหน้าท่ีในการบริหาร

หรือผูท้ีม่ส่ีวนร่วมในการท่ีจะท�าให้เกดิการพัฒนาในด้านต่าง	ๆ	ได้นัน้จ�าเป็นท่ีจะต้องรบัฟังความคดิเห็นของ

ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องด้วยกันหลาย	 ๆ	 ฝ่าย	 เช่น	 นักเรียน	 ผู้ปกครอง	 คณะกรรมการการศึกษา	 หรือสังคม 

สิง่แวดล้อมรอบด้านต่าง	ๆ 	ของสถานศกึษาทัง้ทีเ่ป็นวตัถุ	หรอืเป็นสิง่ทีมี่ชวีติทัง้หลาย	ล้วนแต่เป็นสิง่ท่ีมส่ีวน

จะท�าให้การพัฒนางานของสถานศึกษาเจริญรุ่งเรืองข้ึน	 หรือเกิดการเสื่อมถอยได้เช่นเดียวกัน	 โดยเฉพาะ

นักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนนั้นที่จะเป็นผู้ที่ได้รับผลโดยตรง	

ปัญหาในการรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่	มักจะเกิดจากการไม่สนใจรับฟัง

ข้อเสนอแนะของผู้ปกครองนักเรียนส่วนหนึ่ง	 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าทางโรงเรียนมองเห็นข้อเสนอแนะของ

ผู้ปกครองนักเรียนว่า	 เป็นสิ่งที่ไม่ส�าคัญเทียบเท่ากับความคิดเห็นของคนที่ท�าหน้าท่ีเป็นบุคลากรหรือเป็น 

ผู้บริหารสถานศึกษาโดยตรงกรณีหนึ่ง	ส่วนอีกกรณีหนึ่งเกิดจากตัวผู้ปกครองของนักเรียนเอง	ที่อาจยังไม่มี

ความกล้าหาญเพียงพอที่จะแสดงข้อคิดเห็นหรือกล้าแสดงออกด้วยเหตุผลต่าง	ๆ	เพราะเห็นว่าไม่ใช่หน้าที่

ของตนเองโดยตรง	ดงัเช่น	การศกึษาความคดิเหน็ต่อการมส่ีวนร่วมของผูป้กครองนกัเรยีนทีม่ต่ีอการบรหิาร

งานโรงเรียน	(กนกกาญน์	ประเสริฐศรี,	2556,	หน้า	114)	

สภาพปัญหาความคิดเหน็ของผูป้กครองนักเรยีนทีม่ต่ีอการบรหิารงานโรงเรยีนเทศบาลวดับรูพาภริาม	 

ต�าบลในเมือง	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ส่วนใหญ่เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับแนวทางในด้านการแก้ไข

ปรับปรุงเพื่อให้เกิดความพร้อมในด้านต่าง	ๆ	ของโรงเรียน	เพื่อที่จะพัฒนาความก้าวหน้าของโรงเรียนให้มี

คุณภาพสูงยิ่งขึ้นในด้านต่าง	ๆ	คือ	ด้านวิชาการ	ด้านบุคลากร	ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม	และด้าน

ความสัมพันธ์กับชุมชน	

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่ต้องการจะศึกษาในเรื่อง	 ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการ

บริหารงานโรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม	ต�าบลในเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	เพื่อใช้เป็นแนวทาง
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วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

ในการแก้ไขพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานในโรงเรียนด้านต่าง	 ๆ	 ให้ดียิ่งข้ึนแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในโอกาส

ต่อไป	

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1		เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู ้ปกครองนักเรียนท่ีมีต่อการบริหารงานโรงเรียนเทศบาล 

วัดบูรพาภิราม	ต�าบลในเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด

2.2		เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีต่อการบริหารงานโรงเรียนเทศบาล

วัดบูรพาภิรามต�าบลในเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	จ�าแนกตามเพศ	อายุ	และระดับการศึกษา	

2.3	 เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงาน

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม	ต�าบลในเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด

3.  สมมติฐานของการวิจัย

3.1		ผู ้ปกครองนักเรียนที่มีเพศ	 ต่างกัน	 มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานโรงเรียนเทศบาล 

วัดบูรพาภิราม	ต�าบลในเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน

3.2		ผู ้ปกครองนักเรียนที่มีอายุ	 ต่างกัน	 มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานโรงเรียนเทศบาล 

วัดบูรพาภิราม	ต�าบลในเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน

3.3	 ผู้ปกครองนักเรียนที่มีระดับการศึกษา	 ต่างกัน	 มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานโรงเรียน

เทศบาลวัดบูรพาภิราม	ต�าบลในเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน	

4.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย

4.1	ท�าให้ทราบความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีต่อการบริหารงานโรงเรียนเทศบาล 

วัดบูรพาภิราม	ต�าบลในเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด

4.2		ท�าให้ทราบผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีต่อการบริหารงาน

โรงเรยีนเทศบาลวดับรูพาภริาม	ต�าบลในเมอืง	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดัร้อยเอด็	จ�าแนกตามเพศ	อาย	ุและระดบั

การศึกษา	

4.3	 ท�าให้ทราบข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงาน

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม	ต�าบลในเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด

4.4		ท�าให้สามารถน�าผลการวจิยัไปใช้เป็นข้อมลูสารสนเทศเพือ่น�าไปพฒันาและปรบัปรงุแก้ไขการ

บริหารงานของโรงเรียนได้ในโอกาสต่อไป

5. วิธีการด�าเนินการวิจัย

การวิจัยเรื่อง	 “ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีต่อการบริหารงานโรงเรียนเทศบาล 

วดับรูพาภริาม	ต�าบลในเมอืง	อ�าเภอเมอืง	จังหวัดร้อยเอด็”นี	้เป็นการวิจยัเชงิปริมาณ	(Quantitative	Research)	 

ซึ่งมีขั้นตอนและวิธีด�าเนินการวิจัย	ดังนี้
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ประชากร	 ได้แก่ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิรามต�าบลในเมือง	 อ�าเภอเมือง	

จังหวัดร้อยเอ็ด	ปีการศึกษา	2557	จ�านวน	301	คนกลุ่มตัวอย่างได้แก่ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาล

วดับรูพาภริาม	ต�าบลในเมอืง	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดัร้อยเอด็	ปีการศกึษา	2557	จ�านวน	301	คน	ก�าหนดขนาด

ของกลุ่มตัวอย่างจากตารางของเครจซีและมอร์แกน	(R.V.	KrejcieandD.W.	Morganใช้วิธีการสุ่มแบบอย่างง่าย 

ด้วยการจับสลาก	ได้กลุ่มตัวอย่าง	จ�านวน	169	คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้	 ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล	 

โดยแบ่งออกเป็น	3	ตอน	คือ	แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม	ได้แก่	เพศ	อายุ	และ	

ระดบัการศกึษา	ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ	(Check	List)	แบบสอบถามความคดิเหน็

ของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิรามต�าบลในเมือง	 อ�าเภอเมือง	

จังหวัดร้อยเอ็ด	มีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า	(Rating	Scale)	โดยแบ่งระดับของการวัดออกเป็น	

5	ระดับ	และแบบสอบถามปลายเปิด	(Open-ended	Questionnaire)	เพื่อสอบถามข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ

ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม	 ต�าบลในเมือง	

อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด

ซึ่งมีผู ้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือเพื่อการวิจัย	 3	 ท่าน	 คือ	 พระครูวิจิตรปัญญาภรณ์, 

ดร.ดร.ธีรภัทร์	ถิ่นแสนดี	รศ.ดร.สุเทพ	และดร.กฤตยากร	ลดาวัลย์

6. ผลการวิจัย

1.  ผลการวเิคราะห์ความคดิเหน็ของผู้ปกครองนักเรยีนทีม่ต่ีอการบรหิารงานโรงเรียนเทศบาล

วัดบูรพาภิราม ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

	 ผลการวิจัยโดยรวมสรุปผลได้	ดังต่อไปนี้

	 ผลการวจัิย	พบว่า	ความคดิเหน็ของผูป้กครองนกัเรยีนทีม่ต่ีอการบรหิารงานโรงเรยีนเทศบาล

วัดบูรพาภิราม	ต�าบลในเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 เมื่อพิจารณาเป็นราย

ด้าน	โดยเรียง	ล�าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย	พบว่า	ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	ได้แก่	ด้านอาคารสถานที ่

และสิ่งแวดล้อม	รองลงมา	ได้แก่	ด้านวิชาการ	และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	ได้แก่	ด้านความสัมพันธ์กับ

ชุมชน	ตามล�าดับ

ด้านที่ ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน
ระดับความคิดเห็น

Χ S.D. อันดับ ระดับ

1.

2.

3.

4.

ด้านวิชาการ

ด้านบุคลากร

ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน

3.86

3.73

4.01

3.44

0.83

0.73

0.76

0.55

2

3

1

4

มาก

มาก

มาก

ปานกลาง

เฉลี่ย 3.76 0.72 มาก
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วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

	 ส่วนผลการวิจัยเป็นรายด้าน	สรุปผลได้	ดังต่อไปนี้

 1.  ด้านวิชาการ	พบว่า	ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียน

เทศบาลวัดบูรพาภิราม	ต�าบลในเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	ด้านวิชาการ	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	

เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ	โดยเรยีงล�าดับตามค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย	พบว่า	ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ	ได้แก่	

รายงานผลการพัฒนาการของนักเรียนแก่ผู้ปกครองทราบอย่างต่อเนื่อง	 รองลงมา	 ได้แก่	 ติดตามประเมิน

พัฒนาการของนักเรียนเป็นปัจจุบันและข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	ได้แก่	มีตารางกิจกรรมประจ�าวันให้ผู้เรียน

ได้ฝึกปฏิบัติ	ตามล�าดับ

 2.  ด้านบุคลากร	พบว่า	ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียน

เทศบาลวัดบูรพาภิราม	ต�าบลในเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	ด้านบุคลากร	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	

เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ	โดยเรยีงล�าดับตามค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย	พบว่า	ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ	ได้แก่	

ครแูต่งกายสะอาดเรยีบร้อย	พดูจาไพเราะและเป็นกนัเอง	รองลงมา	ได้แก่	ครผููดู้แลรกัและเข้าใจพัฒนาการ

ผู้เรียน	 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	 ได้แก่	 ครูมีความรับผิดชอบสูง	 ดูแลเอาใจใส่นักเรียนอย่างใกล้ชิด	 

ตามล�าดับ

 3.  ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม	 พบว่า	 ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อ

การบริหารงานโรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม	ต�าบลในเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	ด้านอาคารสถานที ่

และสิ่งแวดล้อม	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	 โดยเรียงล�าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไป

หาน้อย	พบว่า	ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	 ได้แก่	 มีต้นไม้ให้ความร่มรื่นมีร่มเงาและสวยงาม	รองลงมา	 ได้แก่	 

จดัอาคารเรียน	และสิง่แวดล้อมเป็นสดัส่วน	เหมาะสมกับจ�านวนนกัเรยีน	และข้อท่ีมค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุ	ได้แก่

จัดบริเวณที่รับประทานอาหารเป็นสัดส่วนและเหมาะสมกับจ�านวนนักเรียน	ตามล�าดับ

 4.  ด้านความสมัพนัธ์กับชุมชน	พบว่า	ความคดิเหน็ของผูป้กครองนกัเรยีนทีม่ต่ีอการบรหิาร

งานโรงเรยีนเทศบาลวดับรูพาภริาม	ต�าบลในเมอืง	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดัร้อยเอด็	ด้านความสมัพันธ์กับชมุชน	

โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง	 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	 โดยเรียงล�าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย	 

พบว่า	ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	ได้แก่	จัดให้ความร่วมมือกับทางราชการและหน่วยงานอื่น	ๆ	ของโรงเรียน	

รองลงมา	ได้แก่	ในแต่ละภาคการศกึษามกีารประชมุผูป้กครอง	และข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุ	ได้แก่	สอบถาม

ความคิดเห็นและความต้องการของผู้ปกครอง	ตามล�าดับ

2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีต่อการบริหารงาน

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด จ�าแนกตามเพศ	อายุ	และ

ระดับการศึกษา	พบว่า	

	 1.		 ผู้ปกครองที่มีเพศต่างกัน	

	 	 	 มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานโรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม	 ต�าบลในเมือง	 อ�าเภอ

เมือง	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวมและรายด้าน	 คือ	 ด้านวิชาการ	 ด้านบุคลากร	 และด้านอาคารสถานท่ีและ 

สิ่งแวดล้อม	 แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	 .05	 ส่วนด้านท่ีเหลือ	 คือ	 ด้านความสัมพันธ์กับ

ชุมชน	ไม่แตกต่างกัน
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	 2.		 ผู้ปกครองที่มีอายุต่างกัน	

	 	 มคีวามคดิเหน็ต่อการบรหิารงานโรงเรยีนเทศบาลวดับรูพาภริาม	ต�าบลในเมอืง	อ�าเภอเมอืง	

จังหวัดร้อยเอ็ด	ทั้งโดยรวมและรายด้าน	แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

	 3.		 ผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษาต่างกัน	

	 	 มคีวามคดิเหน็ต่อการบรหิารงานโรงเรยีนเทศบาลวดับรูพาภริาม	ต�าบลในเมอืง	อ�าเภอเมอืง	

จงัหวัดร้อยเอด็	โดยรวมและรายด้าน	คอื	ด้านวชิาการ	ด้านบุคลากร	และด้านอาคารสถานทีแ่ละสิง่แวดล้อม	

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 ส่วนด้านที่เหลือ	 คือ	 ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน	 

ไม่แตกต่างกัน

3. ข้อเสนอแนะเก่ียวกับความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีต่อการบริหารงานโรงเรียน

เทศบาลวัดบูรพาภิราม ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

	 ผลการวจัิยพบว่า	มข้ีอเสนอแนะเกีย่วกบัความคิดเหน็ของผูป้กครองนกัเรียนทีม่ต่ีอการบรหิาร

งานโรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม	ต�าบลในเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	ที่ส�าคัญ	ดังนี้

	 ด้านวิชาการ	 ได้แก่	 ควรมีการแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียนที่มีปัญหาร่วมกับผู้ปกครองอย่าง

ใกล้ชิด	ควรมีตารางกิจกรรมประจ�าวันให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ

	 ด้านบุคลากร	ได้แก่	ควรเพิ่มจ�านวนครูไว้ให้เพียงพอ	เพื่อดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึงครูควรมี

ความรับผิดชอบสูงและดูแลเอาใจใส่นักเรียนอย่างใกล้ชิด	

	 ด้านอาคารสถานท่ีและสิง่แวดล้อม	ได้แก่	ควรจัดบรเิวณทีร่บัประทานอาหารเป็นสดัส่วนและ

เหมาะสมกับจ�านวนนักเรียน	ควรมีน�้าที่สะอาดเพียงพอแก่นักเรียน

7.  อภิปรายผล

ผู้วิจัยจ�าแนกการอภิปรายผลตามล�าดับหัวข้อได้ดังนี้

1. ความคดิเห็นของผูป้กครองนกัเรยีนทีม่ต่ีอการบรหิารงานโรงเรยีนเทศบาลวดับรูพาภริาม 

ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด	พบว่า

	 ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีต่อการบริหารงานโรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม	

ต�าบลในเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	พบว่า	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	โดยเรียงล�าดับตามค่าเฉลี่ยจาก

มากไปหาน้อย	คือ	ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม	ด้านวิชาการ	ด้านบุคลากร	และด้านความสัมพันธ์

กับชุมชน	ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า	ปัจจุบันเป็นช่วงเวลาแห่งการปฏิรูปการศึกษา	ทุกโรงเรียนจะต้องด�าเนิน

การทุกวิถีทางที่จะให้้โรงเรียนมีคุณภาพ	 ผู้บริหารจะมีบทบาทสูงเกี่ยวกับภาระงานแห่งการปฏิรูปจะต้อง

ทุ่มเท	และสร้างความส�าเร็จของงานบนพื้นฐานแห่งความร่วมมือของบุคลากรในโรงเรียน	ผู้บริหารโรงเรียน

จะต้องใช้้พฤตกิรรมตามองค์์ประกอบการบรหิารโดยมกีารปฏบัิตจิรงิท้ัง	4	ด้านคอื	ด้านวชิาการ	ด้านบุคลากร	

ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม	และด้านความสัมพันธ์กับชุมชน	ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของวิเชียร 

ธปูสว่าง	(2555,	หน้า	ก)	ทีไ่ด้วจัิยเรือ่ง	ความคิดเหน็ของผูป้กครองนกัเรยีนทีม่ต่ีอการบรหิารงานของโรงเรยีน

เทศบาลวัดน้อย	อ�าเภอเมือง	จังหวัดพิษณุโลกและพบว่า	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	เพราะแนวคิดการปฏิรูป
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วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

การศึกษาในปัจจุบันก�าลังได้รับความสนใจจากสังคมเป็นอย่างมาก

 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมากคือ	ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม	

ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะในโรงเรยีนเทศบาลวดับรูพาภริาม	มสีถานทีก่ว้างขวางเอือ้เฟ้ือต่อการบรหิารจดัการ	และ

อาคารสถานทีมี่พอเพยีงเหมาะสมกบัจ�านวนของนกัเรยีน	สอดคล้องกบัผลการวจิยัของณรงค์ศกัด์ิ พันธุเ์ลศิ

(2555,	หน้า	ก)	ที่ได้วิจัยเรื่อง	ความต้องการของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหาร	งานโรงเรียนเทศบาล	

2	อ�าเภอเมือง	จังหวัดก�าแพงเพชร	ซึ่งพบว่า	อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยส�าคัญประการหนึ่งที่

ผู้ปกครองมีความต้องการ	และใช้เป็นข้อพิจารณา	เพื่อตัดสินใจให้บุตรหลานของตนเข้าเรียน

	 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด	 ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลางคือ	 ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน	

ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะว่า	ในส่วนการบรหิารงานด้านความสมัพนัธ์กับชมุชนของโรงเรยีนเทศบาลวดับรูพาภริาม	

อาจมุ่งเน้นไปในเรื่องอื่น	ๆ	ที่เห็นว่าจ�าเป็นเร่งด่วน	เช่น	การให้ความร่วมมือกับทางราชการและหน่วยงาน

อืน่	ๆ 	ของโรงเรยีน	จึงอาจท�าให้ผูป้กครองนกัเรยีนเหน็ว่าการบรหิารงานในด้านนีเ้ป็นทีย่อมรบัได้เพยีงระดบั

หนึ่งเท่านั้น	สอดคล้องกับผลการวิจัยของ	อนงค์	สิทธิผล	(2555,	หน้า	ก)	ที่ได้วิจัยเรื่องความพึงพอใจของ 

ผูป้กครองนกัเรยีนทีม่ต่ีอการบรหิารงานโรงเรยีนราษไีศล	อ�าเภอราษไีศล	จงัหวดัศรสีะเกษ	ซึง่พบว่า	ผูบ้รหิาร

สถานศึกษาส่วนมากอาจมุ่งเน้นการบริหารในด้านอื่น	 ๆ	 จึงอาจท�าให้การเอาใจใส่และดูแลในด้านความ

สมัพันธ์กับชมุชนของโรงเรยีนมรีะดับลดลง	เช่น	ครแูละผูป้กครองนกัเรยีน	มข้ีอจ�ากดัในเรือ่งเวลาการพบปะ

หารือเพื่อหาแนวทางพัฒนาโรงเรียนร่วมกัน

	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า	

 1.  ด้านวชิาการ	ความคดิเห็นของผูป้กครองนกัเรยีนทีม่ต่ีอการบรหิารงานโรงเรยีนเทศบาล

วัดบูรพาภิราม	 ต�าบลในเมือง	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 สามารถอภิปรายผล 

ได้ว่า	การบริหารงานโรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิรามผู้บริหารสามารถบริหารจัดการในเรื่องต่าง	ๆ	 เหล่านี้

ได้เป็นอย่างดี	 เช่น	 รายงานผลการพัฒนาการของนักเรียนแก่ผู้ปกครองทราบอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่พอใจ

ของผู้ปกครองนักเรียน	และมีการติดตามประเมินพัฒนาการของนักเรียนเป็นปัจจุบัน	ซึ่งสอดคล้องกับงาน

วิจัยของพันนิดา แสงสมุทร	(2555,	หน้า	ก)	ที่ได้วิจัยเรื่อง	ความต้องการของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการ

บริหารงานโรงเรียนเทศบาล	2	(วัดนิรมิต)	อ�าเภอเมือง	จังหวัดมุกดาหาร	และพบว่า	ด้านวิชาการ	โดยรวม

อยู่ในระดับมาก	

   ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมากคือ	 รายงานผลการพัฒนาการของ

นักเรียนแก่ผู้ปกครองทราบอย่างต่อเนื่อง	ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า	ผู้ปกครองนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล

วัดบูรพาภิราม	 มีศักยภาพในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการของนักเรียนแต่ละคนได้อย่างเป็น

ระบบ	 จึงสามารถสนองตอบการบริหารงานด้านวิชาการให้แก่ผู้ปกครองนักเรียนได้รับทราบถึงพัฒนาการ

ของนักเรียนได้อย่างต่อเนื่อง	 สอดคล้องกับงานวิจัยของจรัสแสง พรพิมล (2556,	หน้า	 ก)	ที่ได้วิจัยเรื่อง

ความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนเทศบาล	1	 วัดเทพมงคล	 อ�าเภอเมือง	

จงัหวดัอ�านาจเจริญ	และพบว่า	ด้านวชิาการ	มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมาก	เพราะส่วนหนึง่เกดิจากทางโรงเรยีน

ได้มีการรายงานผลการพัฒนาการของนักเรียนแก่ผู้ปกครองทราบอย่างต่อเนื่อง
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 2.  ด้านบคุลากร ความคดิเหน็ของผู้ปกครองนกัเรยีนทีม่ต่ีอการบรหิารงานโรงเรยีนเทศบาล

วัดบูรพาภิราม	 ต�าบลในเมือง	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวมอยู่ในระดับมากสามารถอภิปรายผล 

ได้ว่า	เพราะโรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม	มีครูผู้ดูแลให้ความรักและเข้าใจพัฒนาการผู้เรียน	ซึ่งแสดงถึงครู 

เป็นผูซ้ึง่ได้รบัการฝึกอบรมในการปฏบิตัหิน้าทีแ่ละพัฒนาตนองมาแล้วเป็นอย่างด	ีอกีทัง้ยงัมกีารแต่งกายที่

สะอาดเรียบร้อย	พูดจาไพเราะและเป็นกันเอง	มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียนและผู้ปกครอง	ดูแลเอาใจใส่

นักเรียนอย่างใกล้ชดิ	และมจี�านวนครูทีพ่อเพยีงและสามารถดแูลนกัเรยีนได้อย่างทัว่ถงึ	ซึง่สอดคล้องกับงาน

วิจัยของลัดดา ไวสุกรณ์ (2556,	 หน้า	 ก)	 ที่ได้วิจัยเรื่อง	 ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีต่อการ

บริหารโรงเรียนเทศบาล	1	(วัดเจียงอี)	อ�าเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษ	และพบว่า	ผู้ปกครองนักเรียนมีความ

พึงพอใจต่อการบริหารงานของโรงเรียนด้านบุคลากร	 อยู่ในระดับมาก	 เพราะครูผู้สอนแต่งกายที่สะอาด

เรียบร้อย	พูดจาไพเราะและเป็นกันเอง	มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน

   ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่สงูสดุซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมากคอื	ครแูต่งกายสะอาดเรยีบร้อยพดูจา

ไพเราะและเป็นกันเอง	ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่าการบรหิารงานด้านบคุลากรของโรงเรยีนเทศบาลวดับรูพาภริาม	 

ปกติบุคลากรส่วนมากเป็นผู้ที่มีความสุภาพอ่อนโยนอยู่แล้ว	 จึงสอดคล้องกับการแต่งกายที่มีลักษณะ 

สุภาพเรียบร้อย	และเป็นผู้ที่มีอารมณ์แจ่มใสอยู่ตลอดเวลา	ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอมร วิสุทธิชัยกุล 

(2556,	หน้า	ก)	ที่ได้วิจัยเรื่อง	ความต้องการของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหาร	งานโรงเรียนเทศบาล

บรูพาอบุล	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดัอบุลราชธานซีึง่พบว่า	ความต้องการของผูป้กครองทีม่ต่ีอการบรหิารงานของ

โรงเรียนด้านบุคลากร	 ในเรื่องการแต่งกายที่สุภาพเรียบร้อย	 และความมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับทุกคน	 

เป็นสิง่ทีผู่ป้กครองนักเรยีนส่วนใหญ่ต้องการทีจ่ะให้บุคลากรของโรงเรยีนมกีารปฏบัิตอิยูใ่นระดบัความส�าคญั

ต้น	ๆ	ของความต้องการ

3.  ด้านอาคารสถานท่ีและสิง่แวดล้อมความคดิเหน็ของผูป้กครองนกัเรยีนทีม่ต่ีอการบรหิารงาน

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม	ต�าบลในเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	ทั้งนี้

อาจเป็นเพราะผู้ปกครองนักเรียนเห็นว่า	 อาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนมีส่วนส�าคัญต่อกาย	

และอารมณ์	ความรูส้กึนกึคดิ	ทีส่ามารถน�าให้ไปสูเ่ป้าหมายความส�าเรจ็ต่าง	ๆ 	ทัง้ในด้านบวกหรอืในด้านลบ

ได้ทั้งสิ้น	สอดคล้องกับงานวิจัยของกนกกาญน์ ประเสริฐศรี	ที่ได้วิจัยเรื่อง	ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มี

ต่อการบริหารงานโรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ	อ�าเภอเมือง	จังหวัดพิจิตร	และพบว่า	ผู้ปกครองนักเรียน

เห็นว่า	ความส�าคัญในเรื่องอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม	เป็นสิ่งส�าคัญและจ�าเป็นต่อกาย	และใจ	ของผู้เรียน 

และผู้ที่ได้พบเห็น

   ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมากที่สุดคือ	มีต้นไม้ให้ความร่มรื่นมีร่มเงา

และสวยงาม	ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า	นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม	มีสถานที่ที่เหมาะสมและ

เอื้ออ�านวยต่อการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีได้	สอดคล้องกับงานวิจัยของณรงค์ศักดิ์ พันธุ์เลิศ

(2555,	หน้า	112)	ทีไ่ด้วจิยัเรือ่ง	ความต้องการของผูป้กครองนกัเรยีนทีม่ต่ีอการบรหิารงานโรงเรยีนเทศบาล	

2	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดัก�าแพงเพชร	และพบว่าโรงเรยีนมต้ีนไม้ให้ความร่มรืน่มร่ีมเงาและสวยงามเป็นรายข้อ

ที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด
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วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

 4.  ด้านความสัมพันธ์กับชุมชนความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงาน

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม	ต�าบลในเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง	

ซึง่สามารถอภปิรายผลได้ว่า	โรงเรยีนอาจต้องเพิม่เตมิกจิกรรมอ่ืน	ๆ 	เข้าไปเสรมิได้	เช่น	สอบถามความคดิเหน็ 

และความต้องการของผู้ปกครองอย่างเป็นกันเอง	ครูมั่นไปเยี่ยมเยือนพบปะผู้ปกครองนักเรียนเพิ่มมากขึ้น	

หรือ	สอบถามความต้องการของผู้ปกครองนักเรียนที่ต้องการให้มีการแก้ไขปรับปรุงในเรื่องต่าง	ๆ	 เป็นต้น

สอดคล้องกับงานวิจัยของลัดดา ไวสุกรณ์ (2556,	 หน้า	 99)	 ท่ีได้วิจัยเรื่อง	 ความพึงพอใจของผู้ปกครอง

นักเรียนทีม่ต่ีอการบรหิารโรงเรยีนเทศบาล	1	(วดัเจยีงอ)ี	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดัศรสีะเกษ	และพบว่าผูป้กครอง

นักเรียนต้องการพบปะเยี่ยมเยือนจากครูเพิ่มมากขึ้น

   ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่สูงสดุซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมาก	คอื	จดัให้ความร่วมมอืกบัทางราชการ

และหน่วยงานอื่น	ๆ	ของโรงเรียน	ทั้งนี้อาจเป็นเพราะระบบของราชการที่ยังมีขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติที่

เป็นระบบและมีแบบแผน	 สอดคล้องกับงานวิจัยของอมร วิสุทธิชัยกุล (2556,	 หน้า	 106)	 ที่ได้วิจัยเรื่อง

ความต้องการของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล	อ�าเภอเมือง	จังหวัด

อุบลราชธานีและพบว่า	ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน	 ในเรื่องรูปแบบระบบของราชการที่มีการปฏิบัติหลาย

ขั้นตอน	มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก

2.  เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนเทศบาล 

วัดบูรพาภิราม ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

	 1.		 จากสมมติฐานการวิจัยที่ว่า	 ผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีเพศ	 ต่างกัน	 มีความคิดเห็นต่อการ

บริหารงานโรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม	ต�าบลในเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	แตกต่างกันผลการ

วิจัย	พบว่า	

	 	 	 ผู้ปกครองนักเรียนท่ีมี	 เพศต่างกัน	 มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานโรงเรียนเทศบาล 

วดับรูพาภริาม	ต�าบลในเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวดัร้อยเอด็	โดยรวมและรายด้าน	คือ	ด้านวิชาการ	ด้านบคุลากร	 

และด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม	แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	ส่วนด้านที่เหลือ	

คือ	ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน	ไม่แตกต่างกัน	ทั้งนี้อธิบายได้ว่า	เพศที่ต่างกัน	ย่อมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ

เร่ืองการบริหารงานโรงเรยีนต่างกนั	เพราะลกัษณะของเพศ	บ่งบอกได้ถึงคณุลกัษณะอืน่	ๆ อกีหลายประการ	

เช่น	ความเป็นผู้น�า	ความอดทนต่อสิ่งเร้าบางอย่าง	ความกล้าหาญ	ความแข็งแรง	ฯลฯ	ดังนั้น	วิธีคิด	หรือ

มุมมองที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง	จึงต้องมีความแตกต่างกัน	ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวิเชียร ธูปสว่าง	(2555,	

หน้า	 129)	 ที่ได้วิจัยเรื่อง	 ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนเทศบาล

วัดน้อย	อ�าเภอเมือง	จังหวัดพิษณุโลกและพบว่า	ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่

มีต่อการบริหารงานโรงเรียน	ที่มี	เพศ	ต่างกัน	พบว่า	โดยรวมและรายด้าน	แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ	.05

	 2.		 จากสมมติฐานการวิจัยที่ว่า	 ผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีอายุ	 ต่างกัน	 มีความคิดเห็นต่อการ

บริหารงานโรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม	ต�าบลในเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน	ผลการ

วิจัย	พบว่า	



Vol.4 No.2 July – December 2015180

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus

	 	 	 ผู้ปกครองนักเรียนที่มีอายุ	 ต่างกัน	 มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานโรงเรียนเทศบาล	 

วดับรูพาภริาม	ต�าบลในเมือง	อ�าเภอเมือง	จงัหวดัร้อยเอด็	ท้ังโดยรวมและรายด้าน	แตกต่างกันอย่างมนัียส�าคญั 

ทางสถิติที่ระดับ	 .05	 ทั้งนี้อธิบายได้ว่า	 อายุของผู้ปกครองนักเรียน	 เป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งของชีวิต	 

ที่ได้เรียนรู้และได้พบเห็นสิ่งต่าง	ๆ	ที่ผ่านมา	ดังนั้น	การคิดพิจารณาต่อสิ่งใด	ๆ	จึงมีความแตกต่างกัน	เช่น	

ความคิดเห็นของเด็กกับผู้ใหญ่ที่มีต่อมุมมองในเร่ืองของการด�าเนินชีวิต	 จึงมีความแตกต่างกัน	 เป็นต้น	 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของณรงค์ศักดิ์ พันธุ์เลิศ (2555,	 หน้า	 122)	 ที่ได้วิจัยเรื่อง	 ความต้องการของ 

ผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนเทศบาล	 2	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดก�าแพงเพชร	 ซึ่งพบว่า	 

ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีอายุ	ต่างกัน	มีความคิดเห็นต่อการบริหารงาน	

โดยรวมและรายด้าน	แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

3. จากสมมติฐานการวิจัยที่ว่า ผู้ปกครองนักเรียนที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็น

ต่อการบรหิารงานโรงเรียนเทศบาลวดับรูพาภริาม ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอ็ด แตกต่างกัน 

ผลการวิจัย	พบว่า	

	 ผู้ปกครองนักเรียนที่มีระดับการศึกษา	 ต่างกัน	 มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานโรงเรียน

เทศบาลวัดบูรพาภิราม	ต�าบลในเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวมและรายด้าน	คือ	ด้านวิชาการ	

ด้านบคุลากร	และด้านอาคารสถานทีแ่ละสิง่แวดล้อม	แตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.05	ส่วน

ด้านที่เหลือ	คือ	ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน	ไม่แตกต่างกันทั้งนี้อธิบายได้ว่า	ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง

นักเรียน	เป็นปัจจยัหนึง่ของกระบวนการทีน่�าให้เป็นสูค่วามรูแ้ละความเข้าใจทีถ่กูต้อง	หรอืแง่คดิทีแ่หลมคม	

ลึกซึ้ง	ดังนั้น	ความแตกต่างกันในเรื่องระดับการศึกษา	จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท�าให้มีมุมมอง	หรือทัศนะต่อสิ่ง

ใดสิ่งหนึ่งที่แตกต่างกันออกไปได้	สอดคล้องกับงานวิจัยของจรัสแสง พรพิมล (2556,	หน้า	124)	ที่ได้วิจัย

เรื่อง	 ความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนเทศบาล	 1	 วัดเทพมงคล	อ�าเภอ

เมือง	 จังหวัดอ�านาจเจริญ	 ซึ่งพบว่า	 ผลการเปรียบเทียบความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีต่อการ

บรหิารงานโรงเรยีน	ทีม่รีะดบัการศกึษา	ต่างกนั	โดยรวมและรายด้าน	แตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติิ

ที่ระดับ	.05

8.  ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะและข้อค้นพบจากการวิจัยและการอภิปรายผลแล้วสามารถสรุปผล	 โดยแบ่งเป็น	 

2	ระดับ	ดังนี้

1.  ข้อเสนอแนะในการน�าไปใช้

	 จากผลการวิจัย	จึงมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	ดังนี้

 พบว่า	ความคดิเหน็ของผูป้กครองนกัเรยีนท่ีมีต่อการบรหิารงานโรงเรยีนเทศบาลวดับรูพาภริาม 

ต�าบลในเมือง	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 ซึ่งถือได้ว่าผู ้ปกครองนักเรียน	 

มคีวามคดิเหน็ต่อเรือ่งการบรหิารงานของโรงเรยีนอยูใ่นข้ันทีด่	ีดงันัน้	โรงเรยีนจงึจ�าเป็นทีจ่ะต้องรกัษาระดบั

มาตรฐานที่ดีอยู่แล้วนี้ให้คงไว้ต่อไป	และพัฒนาในส่วนอื่น	ๆ	ที่ยังต้องแก้ไขปรับปรุงในส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์

ให้อยู่ในระดับที่ดีที่สุดในโอกาสต่อไป
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 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมากคือด้านอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม	

ดงันัน้	ผูท้ีเ่กีย่วข้องทัง้โดยทางตรงและโดยทางอ้อมเกีย่วกบัการบริหารโรงเรยีน	ควรทีจ่ะท�าให้เกดิการพฒันา

ทีด่แีก่คณุภาพในด้านต่าง	ๆ 	ของการบรหิารงานโรงเรยีนและควรทีจ่ะรกัษาหรอืหาแนวทางในการทีจ่ะเสรมิ

สร้างพัฒนาในส่วนที่ดีอยู่แล้ว	เพื่อให้เป็นที่ยอมรับแก่ผู้ปกครองจนถึงระดับที่ดีที่สุดในโอกาสต่อไป

 ด้านท่ีมค่ีาเฉลีย่ต�า่สดุซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัปานกลางคอืด้านความสมัพนัธ์กบัชมุชน	จงึ

ควรท่ีจะเร่งหาแนวทางการพัฒนาการบริหารงานโรงเรียนด้านความสัมพันธ์กับชุมชนเพื่อให้เกิดผลจนเป็น

ที่ยอมรับมากยิ่งขึ้นถึงระดับมากที่สุดต่อไปในอนาคต

2.  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

	 1.		 ควรศึกษาความคิดเหน็ของผู้ปกครองนกัเรยีนท่ีมต่ีอประสิทธภิาพการบรหิารงานโรงเรยีน

ในสังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมือง

	 2.		 ควรศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนเอกชนหรือ

โรงเรียนเพื่อการกุศล

	 3.		 ควรศกึษาความคดิเหน็ของนกัเรยีนทีม่ต่ีอการบรหิารงานโรงเรยีนพระปรยิติัธรรมแผนก

สามัญศึกษา	หรือแผนกบาลี
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ต�าบลในเมือง	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 เพราะได้เห็นความจ�าเป็นในเรื่องการแสดงความคิดเห็น 

ของผูป้กครองท่ีมต่ีอการบรหิารงานของโรงเรยีนและงานวจิยันีส้�าเรจ็ลงได้ด้วยดเีพราะได้รบัความอนเุคราะห์

ช่วยเหลือหลายๆฝ่ายเช่น	ดร.กุศล	ศรีสารคาม	และ	ดร.สัมฤทธิ์	แก้วสมบัติ	และเพื่อนสหธรรมิกที่ช่วยเป็น

แรงสนับสนุน	ตลอดจน	นักศึกษารุ่นพี่ที่ที่ได้ให้ความช่วยเหลือเป็นแหล่งข้อมูลสนับสนุนงานด้านเอกสารที่ใช้ใน 

การประกอบท�าวิทยานิพนธ์นี้เป็นอย่างดียิ่งตลอดมา	 ผู้วิจัยจึงขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาขอบคุณไว้	

ณ	โอกาสนี้	ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า	การวิจัยเรื่องนี้คงจะอ�านวยคุณประโยชน์แก่การบริหารงานโรงเรียน

และผู้สนใจได้พอสมควร
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การตัดสินใจของนักเรียน/นักศึกษาต่อการศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด  

จังหวัดร้อยเอ็ด  

Students’ Decision-Making to continue Their Studies at Roi Et Vocational 

College in Roi Et Province

     พระอรรถพล	อตฺถพโล	(ปะกาโส)

Phra	Austhapon	Usthapalo	(Pakaso)

ท�าวิจัยเมื่อ	พ.ศ.	2558

บทคัดย่อ

การวจิยัเรือ่งนีม้วีตัถปุระสงค์คอื	1.	เพือ่ศึกษาการตดัสนิใจของนกัเรียน/วิทยาลยัอาชีวศึกษาร้อยเอด็ 

จังหวัดร้อยเอ็ด	 2.	 เปรียบเทียบการตัดสินใจของนักเรียน/นักศึกษาต่อการศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษา

ร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	จ�าแนกตามเพศ	อายุ	และรายได้	และ	3.	ศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการตัดสินใจ

ของนักเรยีน/นกัศกึษาต่อการเข้าศกึษาในวทิยาลยัอาชวีศกึษาร้อยเอด็	จงัหวดัร้อยเอด็	กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ใน

การวิจัย	 ได้แก่	 นักเรียน/นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ในระดับประกาศนียบัตร

วชิาชพี	(ปวช.)	ระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู	(ปวส.)	และระดบัปรญิญาตร	ีจ�านวน	2,442	คน	ก�าหนด

กลุ่มตัวอย่างจากตารางของเครจซีและมอร์แกน	(R.V.	KrejcieandD.W.	Morgan)	ใช้วิธีการสุ่มแบบอย่าง

ง่าย	ได้จ�านวน	332	คน	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	แบบสอบถามประมาณค่า	5	ระดับ	ค่าความเชื่อมั่น

ของแบบสอบถามทัง้ฉบบัเท่ากบั	0.84	สถติทิีใ่ช้ในการวิจัย	ได้แก่	ค่าความถี	่ร้อยละ	ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

t-test	(Independent	Samples)	และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว	(One-way	ANOVA)

ผลการวจิยัพบว่า	การตดัสนิใจของนกัเรยีน/นกัศกึษาต่อการศกึษาในวทิยาลยัอาชวีศกึษาร้อยเอด็	

จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 เรียงล�าดับจากมากไปหาน้อย	 ได้แก่	 ด้านการประชาสัมพันธ	์ 

ด้านการบรหิารการจัดการและการบรกิาร	ด้านกจิการนกัเรียน/นกัศกึษา	ด้านวชิาการและชือ่เสยีงของสถาน

ศึกษา	 และด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม	 ผลการเปรียบเทียบเปรียบเทียบการตัดสินใจของนักเรียน/

นักศึกษาต่อการศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ท่ีมีเพศ	 อายุ	 และรายได้	 ต่างกัน 

พบว่า	

นักเรียน/นักศึกษาที่มีเพศต่างกัน	 มีการตัดสินใจ	 โดยรวมและรายด้าน	 คือ	 ด้านการบริหารการ

จดัการและการบริการ	และด้านอาคารสถานทีแ่ละสิง่แวดล้อม	มคีวามแตกต่างกันอย่างมนียัส�าคญัทางสถติิ

ที่ระดับ	.05	ส่วนด้านที่เหลือ	คือ	ด้านวิชาการและชื่อเสียงของสถานศึกษา	ด้านกิจการนักเรียน/นักศึกษา	

และด้านการประชาสัมพันธ์ไม่แตกต่างกัน

นักเรียน/นักศึกษาที่มีอายุต่างกัน	 มีการตัดสินใจ	 โดยรวมและรายด้าน	 คือด้านการบริหารการ

จัดการและการบริการ	 ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม	 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ี

ระดับ	 .05	 ส่วนด้านที่เหลือ	 คือ	 ด้านวิชาการและช่ือเสียงของสถานศึกษา	 ด้านกิจการนักเรียน/นักศึกษา	
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และด้านการประชาสัมพันธ์	ไม่แตกต่างกัน

นักเรียน/นักศึกษาที่มีรายได้ของครอบครัวต่างกัน	มีการตัดสินใจ	โดยรวมและรายด้าน	คือ	ด้าน

การบริหารการจัดการและการบริการ	 ด้านวิชาการและช่ือเสียงของสถานศึกษา	 ด้านอาคารสถานท่ีและ 

สิ่งแวดล้อม	 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	 .05	 ส่วนด้านท่ีเหลือ	 คือ	 ด้านกิจการ

นักเรียน/นักศึกษา	และด้านการประชาสัมพันธ์	ไม่แตกต่างกัน

ค�าส�าคัญ : การตัดสินใจของนักเรียน/นักศึกษา/วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด

ABSTRACT

The	objectives	of	the	research	were	1)	to	study	the	students’	decision-making	to	

continue	their	studies	at	the	Roi	Et	Vocational	College	in	Roi	Et	Province,	2)	to	compare	

the	students’	decision-making	to	continue	their	studies	at	the	said	college,	classified	by	

sex,	age	and	family	income,	and	3)	to	find	out	the	suggestions	and	recommendations	for	

the	students’	decision-making	to	continue	their	studies	at	 the	college	 in	mention.	The	

population	was	totally	2,442	in	number,	consisting	of	both	lower	and	higher	certificates	

and	B.A.	degree	students.	Out	of	them,	the	332	samplings	were	selected	with	the	simple	

random	approach	based	on	the	Krejcie	and	Morgan	Sample	Size	Table.	The	tool	used	was	

the	questionnaire	of	Likert’s5-rating	scales,	maintaining	the	reliability	based	on	Conbach’s	

Alpha	 Coefficient	 at	 0.84.	 The	 statistics	 used	 for	 data	 analysis	 comprised	 frequency,	 

percentage,	mean	and	standard	deviation.	The	hypothesis	was	tested	with	t-test,	One-way	

ANOVA	F-test.

The	 results	 of	 the	 study	were	 as	 follows. The	 students’	 decision-making	 to 

continue	their	studies	at	the	Roi	Et	Vocational	College	in	Roi	Et	Province	was	found	to	be	

at	the	‘Much’	level	in	an	overall	aspect,	led	by	the	aspect	of	public	relations	and	followed	

by	the	aspects	of	management	and	service,	student	and	academic	affairs,	school	tone,	

premises	and	environment,	respectively.	

The	comparison	of	the	students’	decision-making	to	continue	their	studies	at	the	

said	college,	classified	by	sex,	was	found	to	maintain	a	significantly	statistical	difference	of	

0.5	in	the	respective	aspects	of	management	and	service,	and	premises	and	environment.	

However,	 no	 significantly	 statistical	 difference	was	 found	 in	 the	 rest	 aspects,	 namely,	 

academic	affairs,	school	tone,	student	affairs	and	public	relations.

The	comparison	classified	by	age	found	a	significantly	statistical	difference	of	0.5	

in	the	respective	aspects	of	management	and	service,	and	premises	and	environment,	but	

no	significantly	statistical	difference	was	found	in	the	aspects	of	academic	affairs,	school	
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tone,	student	affairs	and	public	relations.	

The	 comparison	 classified	 by	 family	 income	 found	 a	 significantly	 statistical	 

difference	of	0.5	in	the	respective	aspects	of	management	and	service,	academic	affairs,	

school	tone	and	premises	and	environment,	but	no	significantly	statistical	difference	was	

found	in	the	aspects	of	student	affairs	and	public	relations.	

Keywords : Students’	Decision-Making	to	continue/	Vocational	College	in	Roi	Et	Province

1.  ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

การตัดสินใจของนักเรียน/นักศึกษาต่อการศึกษาในสายอาชีวศึกษา	 มีสาเหตุหลายประการ	 

ส่วนใหญ่เกดิจากการขาดโอกาสและขาดทางเลอืกทีด่ขีองนกัเรยีน/นกัศกึษา	เพราะสถานภาพเศรษฐกจิของ

ครอบครัวไม่ค่อยดี	 หรือไม่มีทางเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาอื่น	 เพราะคุณสมบัติทางการศึกษา

หรอืข้อจ�ากดับางอย่างของสถานภาพทางครอบครวัไม่เอือ้อ�านวยต่อการก่อให้เกดิทางเลอืกทีด่แีก่ตนเองได้	

หรืออาจเป็นเพราะความชอบ	ความถนัดในวิชาชีพตามท่ีตนเองมีอยู	่ ดังนั้น	 ปัจจัยต่าง	 ๆ	 เหล่านี้	 จึงเป็น 

ส่วนหน่ึงทีท่�าให้การตดัสนิใจของนกัเรยีน/นกัศกึษาตัดสนิใจทีจ่ะเลอืกศกึษาสายอาชีวศกึษา	รวมทัง้เหตผุล

อื่น	ๆ	เช่น	ระยะทาง	เวลา	หรือความสะดวกอื่น	ๆ	(สุกัญญา	สายสมัย,	2552,	หน้า	131)

ความส�าคญัต่อการตดัสนิใจเลอืกศกึษาในสายอาชวีศกึษาทีส่�าคญัอกีประการหนึง่กค็อื	ปัจจยัเกีย่วกบั 

สถานศึกษา	 กฎข้อระเบียบต่าง	 ๆ	 ที่นักเรียน/นักศึกษาอาจเห็นว่าท�าให้ตนมีความเป็นอิสระ	 ไม่ถูกบังคับ	

รวมทั้งแรงจูงใจอื่น	 ๆ	 เช่น	 แรงสนับสนุนส่งเสริมในเรื่องการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลแก่นักเรียน/

นักศึกษาในสายอาชีวศึกษา	 เพราะฉะนั้น	 การศึกษาการตัดสินใจของนักเรียน/นักศึกษาต่อการศึกษาใน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 จะเป็นหนทางหนึ่งท่ีท�าให้เกิดการน�าผลจากการศึกษาไปใช้

เป็นข้อมลูในการพจิารณาปรบัปรงุ	เพือ่สร้างแรงจงูใจให้แก่นกัเรยีน/นกัศกึษาได้ตดัสนิใจเลอืกเข้าศกึษาต่อ

ในสถานศึกษาแห่งนี้ได้มากเพิ่มยิ่งขึ้น

ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาเรือ่ง	การตดัสนิใจของนกัเรยีน/นกัศกึษาต่อการศึกษาในวทิยาลยั

อาชวีศกึษาร้อยเอด็	จงัหวดัร้อยเอด็	เพือ่ใช้เป็นแนวทางในการปรบัปรงุสร้างแรงจงูใจแก่นกัเรยีน/นกัศกึษา

ให้ตัดสินใจส่งบุตรหลานของตนเข้าเรียนต่อในสายอาชีวศึกษา	

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1	 เพื่อศึกษาการตัดสินใจของนักเรียน/นักศึกษาต่อการศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด	

จังหวัดร้อยเอ็ด

2.2		เพ่ือเปรียบเทียบการตัดสินใจของนักเรียน/นักศึกษาต่อการศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษา

ร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	จ�าแนกตามเพศ	อายุ	และรายได้ของครอบครัว

2.3		เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการตดัสนิใจของนกัเรยีน/นกัศกึษาต่อการเข้าศึกษาในวิทยาลยั

อาชีวศึกษาร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด
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3.  สมมติฐานของการวิจัย

3.1		นักเรียน/นักศึกษาที่มี	 เพศต่างกัน	 มีการตัดสินใจเข้าศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด	

จังหวัดร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน

3.2		นักเรียน/นักศึกษาที่มี	 อายุต่างกัน	 มีการตัดสินใจเข้าศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด	

จังหวัดร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน

3.3		นักเรียน/นักศึกษาที่มี	 รายได้ของครอบครัวต่างกัน	 มีการตัดสินใจ	 เข้าศึกษาในวิทยาลัย

อาชีวศึกษาร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน

4.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย

4.1	ท�าให้ทราบการตัดสนิใจของนกัเรยีน/นกัศกึษาเพือ่การน�าไปพฒันาใช้กบัวทิยาลยัอาชวีศกึษา

ในด้านต่าง	 ๆ	 เช่น	 ด้านการบริหารการจัดการและการบริการหรืออื่น	 ๆ	 ให้สอดคล้องตรงตามกับความ

ต้องการของนักเรียน/นักศึกษาได้อย่างแท้จริง	ในอนาคตต่อไป

4.2		ท�าให้ทราบผลการเปรียบเทียบการตัดสินใจของนักเรียน/นักศึกษาเพื่อการน�าไปปรับปรุง

พัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้มีทางเลือกและเหมาะสมกับสถานภาพ	 อายุ	 และรายได้ในครอบครัวของ

นักเรียน/นักศึกษามากเพิ่มยิ่งขึ้น

4.3	ท�าให้ทราบข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการตัดสินใจของนักเรียน/นักศึกษา	 เพื่อใช้น�าเป็นข้อมูลใน

การแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องต่าง	ๆ	ของสถานศึกษา	ให้มีความพร้อมสมบูรณ์ที่ดียิ่งขึ้นได้ต่อไป

4.4	 เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาในการวางแผนพัฒนาด้านการบริหารการ

จัดการต่าง	ๆ	ให้เกิดความพร้อมและมีความสมบูรณ์มากเพิ่มยิ่งขึ้น

5.  วิธีการด�าเนินการวิจัย

การวิจัยเร่ือง	 การตัดสินใจของนักเรียน/นักศึกษาต่อการศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด	

จังหวัดร้อยเอ็ด	ผู้วิจัยได้ด�าเนินการศึกษาตามขั้นตอน	ดังต่อไปนี้

ประชากรได้แก่	 นักเรียน/นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ในระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ	 (ปวช.)	 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	 (ปวส.)	 และระดับปริญญาตรี	 ปีการ

ศึกษา2557	รวมทั้งสิ้น	จ�านวน	2,442	คน

กลุ่มตัวอย่างได้แก่	 นักเรียน/นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ในระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ	 (ปวช.)	 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	 (ปวส.)	 และระดับปริญญาตรี	 ปีการ

ศึกษา	 2557	 รวมทั้งสิ้น	 จ�านวน	 332	 คนโดยก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากตารางของเครจซีและ 

มอร์แกน	(R.V.Krejcie	and	D.W.	Morgan)	ใช้วิธีการสุ่มแบบอย่างง่าย

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิยในครัง้นี	้ผูว้จัิยใช้แบบสอบถามเป็นเครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมข้อมลู	โดย

แบ่งออกเป็น	3	ตอน	คือ	แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม	ได้แก่	เพศ	อายุ	และรายได้ 

ของครอบครัว	ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ	(Check	List)แบบสอบถามการตัดสินใจ

ของนกัเรยีน/นกัศกึษาต่อการศึกษาในวทิยาลยัอาชวีศกึษาร้อยเอ็ด	จงัหวดัร้อยเอด็มลีกัษณะแบบมาตราส่วน
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วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

ประมาณค่า	 (Rating	 Scale)	 โดยแบ่งระดับของการวัดออกเป็น	 5	 ระดับ	 และแบบสอบถามปลายเปิด 

(Open-ended	Questionnaire)	 เพื่อสอบถามข้อเสนอแนะเก่ียวกับการตัดสินใจของนักเรียน/นักศึกษา 

ต่อการศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ซ่ึงมีผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือเพื่อการ

วิจัย	3	ท่าน	คือ	พระครูวิจิตรปัญญาภรณ์	ต�าแหน่ง	ผศ.ดร.สุรพันธ์	สุวรรณศรี	และลัดดา	ตันศรี

6.  ผลการวิจัย

1.  ผลการวิเคราะห์การตัดสินใจของนักเรียน/นักศึกษาต่อการศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษา

ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

	 ผลการวิจัยโดยรวมสรุปผลได้	ดังต่อไปนี้

	 ผลการวิจัย	 พบว่า	 การตัดสินใจของนักเรียน/นักศึกษาต่อการศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษา

ร้อยเอด็	จงัหวัดร้อยเอด็	โดยรวมอยูใ่นระดับมาก	เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน	โดยเรยีง	ล�าดบัตามค่าเฉลีย่จาก

มากไปหาน้อย	พบว่า	 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	 ได้แก่	 ด้านการประชาสัมพันธ์	 รองลงมา	 ได้แก่	 ด้านการ

บริหารการจัดการและการบริการ	และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	ได้แก่	ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

ตามล�าดับ

ด้านที่ การตัดสินใจของนักเรียน/นักศึกษา
ระดับความคิดเห็น

Χ S.D. อันดับ ระดับ

1.

2.

3.

4.

5.

ด้านการบริหารการจัดการและการบริการ

ด้านวิชาการและชื่อเสียงของสถานศึกษา

ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

ด้านกิจการนักเรียน/นักศึกษา

ด้านการประชาสัมพันธ์

3.88

3.62

3.41

3.81

4.04

0.82

0.69

0.55

0.66

0.71

2

4

5

3

1

มาก

มาก

ปานกลาง

มาก

มาก

เฉลี่ย 3.75 0.69 มาก

	 ส่วนผลการวิจัยเป็นรายด้าน	สรุปผลได้	ดังต่อไปนี้

 1.  ด้านการบริหารการจัดการและการบริการพบว่า	 การตัดสินใจของนักเรียน/นักศึกษา 

ต่อการศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ด้านการบริหารการจัดการและการบริการ	 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	 โดยเรียงล�าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย	 พบว่า	 

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	 ได้แก่	 มีความเอาใจใส่ต่อการจัดสวัสดิการทุก	 ๆ	 ด้านอย่างทั่วถึงและมีมาตรฐาน	

รองลงมา	ได้แก่	มกีารพฒันาเปลีย่นแปลงทีด่ทีกุ	ๆ 	ด้าน	มสีือ่วสัด	ุอปุกรณ์และเทคโนโลยกีารศกึษาทีพ่ร้อม

และทันสมัยและข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	ได้แก่	การบริหารจัดการเป็นระบบ	เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับ

ความต้องการของสังคม	ตามล�าดับ

 2.  ด้านวิชาการและชื่อเสียงของสถานศึกษา	 พบว่า	 การตัดสินใจของนักเรียน/นักศึกษา

ต่อการศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	ด้านวิชาการและชื่อเสียงของสถานศึกษา	โดย
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รวมอยู่ในระดับมาก	เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	โดยเรียงล�าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย	พบว่า	ข้อที่มี

ค่าเฉลี่ยมากที่สุด	 ได้แก่	 ครูให้ความเอาใจใส่	 ควบคุมดูแลช่วยเหลือนักเรียน/นักศึกษาทุกกลุ่ม	 รองลงมา	

ได้แก่	มีครูที่ดีมีคุณภาพทางด้านวิชาการและการสอนที่เพียงพอและข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	ได้แก่	จัดค่าย

ทางวิชาการให้แก่นักเรียนทุกคน	ท�าให้มีความ	พร้อมด้านวิชาการเพื่อสอบเรียนต่อหรือท�างานตามล�าดับ

 3.  ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม	 พบว่า	 การตัดสินใจของนักเรียน/นักศึกษาต่อการ

ศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ด้านอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม	 โดยรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง	 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	 โดยเรียงล�าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย	พบว่า	 ข้อท่ีมีค่า

เฉลี่ยมากที่สุด	ได้แก่	มีการดูแลเอาใจใส่	การปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ให้อยู่ในสภาพที่ดีมีความเหมาะสม 

อยู่เสมอ	 รองลงมา	 ได้แก่	 จัดบริเวณท่ีรับประทานอาหารเป็นสัดส่วนถูกหลักอนามัยและข้อท่ีมีค่าเฉลี่ย 

น้อยที่สุด	ได้แก่	มีอาคารสถานที่กว้างขวาง	สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยตามล�าดับ

 4.  ด้านกิจการนักเรียน/นักศึกษา	พบว่า	การตัดสินใจของนักเรียน/นักศึกษาต่อการศึกษา

ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ด้านกิจการนักเรียน/นักศึกษา	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 

เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ	โดยเรยีงล�าดับตามค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย	พบว่า	ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ	ได้แก่	

จัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม	 ศาสนา	 ประเพณี	 และวัฒนธรรมอย่างเหมาะสมกับโอกาส	 รองลงมา	 ได้แก	่ 

จัดกิจกรรมแนะแนวด้านต่าง	 ๆ	 ให้แก่นักเรียน/นักศึกษาและข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	 ได้แก่	 จัดกิจกรรม

อบรมให้มีระเบียบ	มีวินัย	มีกิริยามารยาทที่ดี	ตามล�าดับ

 5.  ด้านการประชาสัมพันธ์	 พบว่า	 การตัดสินใจของนักเรียน/นักศึกษาต่อการศึกษาใน

วทิยาลัยอาชวีศกึษาร้อยเอด็	จงัหวดัร้อยเอด็	ด้านการประชาสมัพนัธ์	โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	เมือ่พจิารณา

เป็นรายข้อ	 โดยเรียงล�าดับตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย	 พบว่า	 ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด	 ได้แก่	 ร่วมท�า

กิจกรรมต่าง	 ๆ	 กับชุมชนอย่างสม�่าเสมอ	 รองลงมา	 ได้แก่	 มีครูและนักเรียน/นักศึกษาปัจจุบันช่วยการ

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่ดีของโรงเรียนให้ผู้ปกครองและชุมชนทราบ	และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	ได้แก่	มี

เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ให้การต้อนรับ	และแนะน�าตามล�าดับ

2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการตัดสินใจของนักเรียน/นักศึกษาต่อการศึกษาในวิทยาลัย

อาชีวศึกษาร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีเพศ	อายุ	และรายได้ของครอบครัว	ต่างกัน	พบว่า

	 1.		 นกัเรยีน/นกัศึกษาทีม่เีพศต่างกนั	มกีารตดัสนิใจ	เข้าศกึษาในวทิยาลยัอาชีวศกึษาร้อยเอด็	

จงัหวดัร้อยเอด็	โดยรวมและรายด้าน	คอื	ด้านการบรหิารการจดัการและการบรกิารและด้านอาคารสถานที่

และสิ่งแวดล้อม	มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	ส่วนด้านที่เหลือ	คือ	ด้านวิชาการ

และชื่อเสียงของสถานศึกษา	ด้านกิจการนักเรียน/นักศึกษา	และด้านการประชาสัมพันธ์ไม่แตกต่างกัน

	 2.		 นักเรยีน/นักศึกษาทีม่อีายตุ่างกนั	มกีารตัดสนิใจ	เข้าศกึษาในวทิยาลยัอาชีวศกึษาร้อยเอด็	

จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวมและรายด้าน	คือด้านการบริหารการจัดการและการบริการด้านอาคารสถานที่และ

สิ่งแวดล้อมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05ส่วนด้านที่เหลือ	คือ	ด้านวิชาการและ

ชื่อเสียงของสถานศึกษา	ด้านกิจการนักเรียน/นักศึกษา	และด้านการประชาสัมพันธ์	ไม่แตกต่างกัน
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	 3.		 นักเรียน/นักศึกษาที่มีรายได้ของครอบครัวต่างกัน	มีการตัดสินใจ	 เข้าศึกษาในวิทยาลัย

อาชีวศึกษาร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวมและรายด้าน	 คือ	 ด้านการบริหารการจัดการและการบริการ	

ด้านวิชาการและชื่อเสียงของสถานศึกษา	 ด้านอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อมมีความแตกต่างกันอย่างมี 

นยัส�าคญัทางสถิติทีร่ะดับ	.05	ส่วนด้านทีเ่หลือ	คือ	ด้านกจิการนกัเรยีน/นกัศกึษา	และด้านการประชาสมัพนัธ์	

ไม่แตกต่างกัน

3. ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการตัดสินใจของนักเรียน/นักศึกษาต่อการเข้าศึกษาในวิทยาลัย

อาชีวศึกษาร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

	 ผลการวจิยัพบว่า	มข้ีอเสนอแนะเกีย่วกบัการตดัสนิใจของนกัเรยีน/นกัศกึษาต่อการเข้าศกึษา

ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	ที่ส�าคัญ	ดังนี้	

	 ด้านการบริหารการจัดการและการบริการ	ได้แก่	ควรส่งเสริมการบริหารจัดการให้เป็นระบบ

ปัจจุบันมากย่ิงข้ึนและควรเพ่ิมประสิทธิภาพของการบริหารและครูเพื่อให้ที่เป็นที่ยอมรับของนักเรียน/

นักศึกษามากยิ่งขึ้น

	 ด้านวชิาการและชือ่เสยีงของสถานศกึษา	ได้แก่	ควรจดัค่ายทางวิชาการเพือ่เตรยีมความพร้อม

ในด้านวชิาการให้มากเพ่ิมขึน้และควรจดัให้มคีรทูีพ่ร้อมให้ค�าแนะน�าหรือค�าปรกึษาในด้านวชิาการและเรือ่ง

ทั่วไปแก่นักเรียน/นักศึกษา

	 ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม	 ได้แก่	 ควรเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องการดูแลรักษาความ

สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม	และควรจัดให้มีการดูแลในเรื่องความ

ปลอดภัยของอุปกรณ์การกีฬาและเครื่องนันทนาการอื่น	ๆ	มากเพิ่มขึ้น

	 ด้านกิจการนักเรียน/นักศึกษา	 ได้แก่	 ควรจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการสร้างระเบียบ	 วินัย	 กิริยา

มารยาทที่ดีแก่นักเรียน/นักศึกษา	 และควรสร้างมาตรฐานในเรื่องความประพฤติและปฏิบัติตนอยู่ในกรอบ

ที่ดีงามของสังคมแก่นักเรียน/นักศึกษา

	 ด้านการประชาสัมพันธ์	ได้แก่	ควรจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้การแนะน�าในเรื่องต่าง	ๆ	แก่

นักเรยีน/นักศกึษามากเพิม่ขึน้	และควรมกีารจดักจิกรรมเกีย่วกบัสมาคมศษิย์เก่าทีค่อยช่วยเหลอืแนะน�าแก่

นักเรียน/นักศึกษารุ่นน้องในเรื่องการศึกษาต่อหรือท�างาน

7.  อภิปรายผล

ผู้วิจัยจ�าแนกการอภิปรายผลตามล�าดับหัวข้อได้ดังนี้

1. การตัดสินใจของนักเรียน/นักศึกษาต่อการศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด จังหวัด

ร้อยเอ็ด พบว่า

	 การตัดสินใจของนักเรียน/นักศึกษาต่อการศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด	 จังหวัด

ร้อยเอด็	โดยรวมอยูใ่นระดับมาก	โดยเรยีงล�าดับตามค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย	ด้านการประชาสมัพนัธ์ด้าน

การบรหิารการจัดการและการบริการด้านกจิการนกัเรยีน/นกัศกึษาด้านวิชาการและช่ือเสยีงของสถานศึกษา

และด้านอาคารสถานทีแ่ละสิง่แวดล้อม	ตามล�าดบัจะพบว่า	ในทกุ	ๆ 	ด้าน	มค่ีาเฉลีย่ทีไ่ม่แตกต่างกนัมากนกั	
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ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า	ในภาพรวมทั้ง	5	ด้านของนักเรียน/นักศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด	จังหวัด

ร้อยเอ็ด	 อาจเห็นว่า	 ในแต่ละด้านมีการบริหารจัดการเป็นท่ียอมรับของนักเรียน/นักศึกษาได้เช่น	 มีความ

เอาใจใส่ต่อการจดัสวสัดิการทกุ	ๆ 	ด้านอย่างทัว่ถงึและมมีาตรฐาน	ครใูห้ความเอาใจใส่ควบคมุดแูลช่วยเหลอื

นักเรียน/นักศึกษาทุกกลุ่ม	 มีการดูแลเอาใจใส่	 การปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ให้อยู่ในสภาพที่ดีมีความ

เหมาะสมอยู่เสมอ	จัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม	ศาสนา	ประเพณี	และวัฒนธรรมอย่างเหมาะสมกับโอกาส	

และร่วมท�ากิจกรรมต่าง	 ๆ	 กับชุมชนอย่างสม�่าเสมอ	 ประเด็นต่าง	 ๆ	 เหล่านี้	 เป็นสาเหตุส่วนหนึ่งท่ีท�าให้

นักเรยีน/นักศกึษา	มกีารตดัสนิใจต่อการศกึษาในวทิยาลยัอาชวีศกึษาร้อยเอด็	จงัหวดัร้อยเอด็	ซึง่มผีลท�าให้

มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากประกอบกับได้รับการยอมรับสนับสนุนจากผู้ปกครองของนักเรียน/

นักศึกษา	 ที่อาจเห็นว่าซื่อเสียงของสถาบันการศึกษาที่มีมายาวนานเป็นที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ซึ่ง

สอดคล้องกับผลการวิจัยของ	กฤษณ์ บุตรเนียน (2554,	หน้า	ก)	ที่ได้วิจัยเรื่อง	ปัจจัยในการเลือกเข้าศึกษา

ในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดปราจีนบุรี	ผลการวิจัยพบว่า	ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของ

นักเรียน/นักศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาตามรายด้านพบว่า	ด้านอิทธิพลจากโรงเรียน/

ครูแนะแนวมีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมากและด้านอิทธิพลจากกลุ่มเพื่อนมีค่าเฉลี่ยต�่าสุดอยู่ในระดับมาก

ปัจจยัทีเ่กีย่วข้องกบัสถานศกึษาในการเลอืกเข้าศกึษาต่อ	โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากเมือ่พิจารณาตามราย

ด้านพบว่าด้านภาพลักษณ์ชื่อเสียงของโรงเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมาก

 ด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด	 ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมากคือ	 ด้านการประชาสัมพันธ์	 ท้ังน้ีอาจ

เป็นเพราะนักเรียน/นักศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ส่วนใหญ่จะได้รับการ

ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน/ครูแนะแนวหรือนักเรียน/นักศึกษารุ่นพี่ที่ก�าลังศึกษาอยู่	ประกอบกับแนวโน้ม

ที่ตนเองชอบศึกษาในวิชาชีพอยู่แล้ว	สอดคล้องกับผลการวิจัยของธงทอง จันทร์เที่ยง (2554,	หน้า	82)	ที่

ได้วิจัยเรื่อง	 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาของนักเรียนในเขตภาคใต้

ตอนบน	พบว่า	ด้านการประชาสัมพันธ์เป็นรายด้านที่มีค่าเฉลี่ยแปลผลอยู่ในระดับมาก	

 ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยต�่าสุด	 ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลางคือ	 ด้านอาคารสถานที่และ 

สิง่แวดล้อม	ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะนกัเรยีน/นกัศกึษาในวทิยาลยัอาชวีศกึษาร้อยเอด็	จงัหวดัร้อยเอด็	อาจเหน็ว่า 

สถานศึกษายังมีอาคารสถานที่ยังไม่กว้างขวางเพียงพอ	 เพราะโดยท่ัวไปสถานศึกษาท่ีอยู่กลางใจเมืองเมื่อ

สังคมมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปเรื่อย	 ๆ	 ย่อมต้องมีความแออัดเพราะจ�านวนประชากรย่อมจะต้องมี

มากเพิม่ข้ึนเช่นเดยีวกนั	สอดคล้องกบัผลการวจิยัของพรีวฒัน์ ขุนยศ (2554,	หน้า	88)	ทีไ่ด้วจิยัเร่ือง	ปัจจยั

ที่มีผลต่อการเลือกเรียนของนักเรียนสายอาชีวศึกษาในจังหวัดพังงา	 ผลการวิจัยพบว่า	 ด้านอาคารสถานท่ี

และสิ่งแวดล้อมมีค่าเฉลี่ยต�่าสุดอยู่ในระดับปานกลาง

		 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า	

 1.  ด้านการบริหารการจัดการและการบริการ	 การตัดสินใจของนักเรียน/นักศึกษาต่อการ

ศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 สามารถอภิปรายผลได้ว่า	

นักเรยีน/นักศกึษา	ในวทิยาลยัอาชวีศกึษาร้อยเอด็อาจพจิารณาเห็นว่า	วทิยาลยัอาชวีศกึษาร้อยเอด็	จงัหวดั

ร้อยเอ็ด	 มีความเอาใจใส่ต่อการจัดสวัสดิการทุก	 ๆ	 ด้านอย่างท่ัวถึงและมีมาตรฐาน	 และมีการพัฒนา

เปลีย่นแปลงทีด่ทีกุ	ๆ 	ด้าน	เช่น	มสีือ่วสัดุ	อปุกรณ์และเทคโนโลยกีารศกึษาทีพ่ร้อมและทันสมยั	ซึง่สอดคล้อง
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วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

กบังานวิจยัของเอกสทิธิ ์เดชสรุะ (2554,	หน้า	ข)	ทีไ่ด้วจิยัเรือ่งปัจจยัทีน่กัเรยีนตดัสนิใจเข้าเรยีนในโรงเรยีน

ระดับมัธยมศึกษาของเอกชน	เขตจตุจักร	กรุงเทพมหานครและพบว่า	ปัจจัยที่นักเรียนใช้เป็นเกณฑ์ในการ

เลือกมากที่สุด	 คือ	 ปัจจัยด้านการบริหารการจัดการและการบริการ	 เน้นที่การจัดระบบการเรียนการสอน 

ที่ดีและมีคุณภาพ

   ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมากคือ	ความเอาใจใส่ต่อการจัดสวัสดิการ

ทกุ	ๆ 	ด้านอย่างทัว่ถงึและมมีาตรฐาน	ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ของครอบครวัว่านกัเรยีน/นกัศกึษาในวทิยาลยั

อาชวีศกึษาร้อยเอด็	จงัหวดัร้อยเอด็	เหน็ความส�าคญัต่อการจดัสวสัดกิารของสถานศกึษา	เพราะเป็นหนทาง

หน่ึงทีจ่ะท�าให้นกัเรยีน/นักศึกษามสีถานภาพทางการศกึษาท่ีสมบูรณ์และมคีวามพร้อมมากยิง่ข้ึน	สอดคล้อง

กับงานวิจยัของชมุพล เพชรพลอย (2554,	หน้า	ก)	ที่ไดว้ิจัยเรื่อง	ปจัจยัที่มผีลต่อการตัดสนิใจของนกัเรยีน

ในการเข้าเรียนต่อในโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัขอนแก่น	(ศกึษาศาสตร์)	และพบว่าโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก

2.  ด้านวิชาการและชื่อเสียงของสถานศึกษา การตัดสินใจของนักเรียน/นักศึกษาต่อการศึกษา

ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวมอยู่ในระดับมากสามารถอภิปรายผลได้ว่า	 เพราะ

นักเรียนวิทยาลยัอาชวีศกึษาร้อยเอด็	จังหวดัร้อยเอด็	มคีวามคาดหวงัถงึการท�างานในอนาคตตามความถนดั

ของตนและอิทธิพลจากกลุ่มเพื่อนหรือชื่อเสียงของสถานศึกษา	ซึ่งสอดคล้องกับงาน	วิจัย	ของ โจนส์และ

พอนด์ (Jones and Pound, 2010) (อ้างถึงใน,	ศรเทพ	เจือลิ้มสกุล,	2556,	หน้า	41)	ที่ได้วิจัยเรื่องความ

คิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในอาชีวศึกษาสุรินทร์	จังหวัดสุรินทร์	พบว่าการตัดสินใจ 

เกิดจากแรงจูงใจของนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนและสังคม	 โดยนักศึกษาส่วนใหญ่มีพื้นฐาน

ความสนใจมาจากความชอบโดยส่วนตัวมากที่สุด	และรองลงมา	ได้แก่	กลุ่มที่ขาดโอกาส	ขาดความพร้อมที่

จะเลือกศึกษาได้อย่างอิสระ

	 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมากคือ	 ครูให้ความเอาใจใส่	 ควบคุม	 ดูแล 

ช่วยเหลอืนกัเรียน/นกัศึกษาทกุกลุม่	ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะว่านกัเรยีน/นกัศกึษาในวิทยาลยัอาชวีศกึษาร้อยเอด็	

จังหวัดร้อยเอ็ด	 เห็นว่า	 การควบคุมดูแลช่วยเหลือนักเรียน/นักศึกษาเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีจะท�าให้นักเรียน/

นักศึกษาสามารถจบการศึกษาไปได้โดยไม่มอีปุสรรคหรอืปัญหา	สอดคล้องกบังานวจิยัของประสพ	โพธิส์งัข์	

(2555,	หน้า	88)	ที่ได้วิจัยเรื่อง	ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักเรียนในการเข้าเรียนต่อ	โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 พบว่า	 ด้านวิชาการและชื่อเสียงของสถานศึกษาประเด็นครูให้ความเอาใจใส่	

ควบคุม	ดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกกลุ่ม	เป็นเหตุผลหนึ่งที่ท�าให้ด้านวิชาการและชื่อเสียงของสถานศึกษาอยู่

ในระดับมาก

3.  ด้านอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อมการตัดสินใจของนักเรียน/นักศึกษาต่อการศึกษาใน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง	 ท้ังนี้อาจเป็นเพราะนักเรียน/

นักศกึษาในวิทยาลยัอาชวีศึกษาร้อยเอด็	จังหวัดร้อยเอด็	พจิารณาในภาพรวมของด้านนีแ้ล้วเหน็ว่า	วทิยาลยั

อาชวีศกึษาร้อยเอด็	จังหวดัร้อยเอด็	มอีาคารสถานทีแ่ละสิง่แวดล้อมอืน่	ๆ 	สามารถเอือ้อ�านวยต่อการจดัการ

ศึกษาได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ	สอดคล้องกับงานวิจัยของธงทอง จันทร์เที่ยง (2554,	หน้า	108)	ที่ได้

วิจัยเรื่อง	 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาของนักเรียนในเขตภาคใต้ 

ตอนบนและพบว่า	“ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
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   ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมากคือมีการดูแลเอาใจใส่	 การปรับปรุง

พัฒนาอาคารสถานที่ให้อยู่ในสภาพที่ดีมีความเหมาะสมอยู่เสมอ	 ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ของครอบครัวว่า	

นักเรียน/นักศกึษาวทิยาลยัอาชวีศกึษาร้อยเอด็	จงัหวดัร้อยเอด็	ให้ความส�าคญัต่อการดแูลเอาใจใส่	และการ

ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ให้อยู ่ในสภาพที่ดีมีความเหมาะสมอยู ่เสมอเพราะอาคารสถานที่และ 

สิ่งแวดล้อมของสถานศึกษาที่ดี	 เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างบรรยากาศในการเรียนการศึกษาได้เป็นอย่างด	ี

และยงัเป็นเกียรตขิองสถานศึกษาทีม่อีาคารสถานทีแ่ละสิง่แวดล้อมเหมาะสมสวยงาม	สอดคล้องกบังานวจัิย

ของชุมพล เพชรพลอย	(2554,	หน้า	ข)	ที่ได้วิจัยเรื่อง	ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักเรียนในการเข้า

เรยีนต่อในโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัขอนแก่น	(ศึกษาศาสตร์)	และพบว่า	ด้านอาคารสถานทีแ่ละสิง่แวดล้อม

ของสถานศกึษาท่ีดี	เป็นการเสรมิสร้างบรรยากาศในการเรยีนการศกึษาท่ีดแีละยงัเป็นเกยีรตขิองสถานศกึษา

4.  ด้านกิจการนักเรียน/นักศึกษาการตัดสินใจของนักเรียน/นักศึกษาต่อการศึกษาในนักเรียน/

นักศกึษาวทิยาลยัอาชวีศึกษาร้อยเอด็	จงัหวดัร้อยเอด็	โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	ซึง่สามารถอภปิรายผลได้ว่า	

นกัเรยีน/นกัศกึษา	วทิยาลยัอาชวีศกึษาร้อยเอด็	จงัหวดัร้อยเอด็	พจิารณาเหน็ว่า	กจิการนกัเรยีน/นกัศกึษา	

เป็นส่วนหนึง่ของกระบวนการศกึษา	ทีจ่ะสร้างเสรมิประสบการณ์ในความรูท้ัง้ในด้านวชิาการ	และด้านการ

เรียนรู้การอยูร่่วมกันของคนในสงัคมได้เป็นอย่างดี	สอดคล้องกบังานวจิยัของจริฐา แก้ววเิชยีร (2556,	หน้า	

ก)	 ที่ได้วิจัยเรื่อง	 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของนักเรียนในการเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยอาชีวศึกษา

อุบลราชธานี	จังหวัดอุบลราชธานี	และพบว่า	ด้านกิจการนักเรียน/นักศึกษาโดยรวม	อยู่ในระดับมาก

   ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่สงูสดุซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ	คอืจดักจิกรรมด้านสิง่แวดล้อม	

ศาสนา	ประเพณี	และวัฒนธรรมอย่างเหมาะสมกับโอกาส	ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนักเรียน/นักศึกษาวิทยาลัย

อาชีวศึกษาร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	ส่วนใหญ่เป็นผู้นับถือศาสนาพุทธ	จึงคุ้นเคยกับการประกอบกิจกรรม

ทางศาสนา	 ตามประเพณี	 และวัฒนธรรมของสังคมไทย	 จึงได้ให้ความส�าคัญกับกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม	

ศาสนา	 ประเพณี	 และวัฒนธรรมอย่างเหมาะสมตามโอกาส	 สอดคล้องกับงานวิจัยของประสพ โพธิ์สังข์

(2555,	หน้า	91)	ที่ได้วิจัยเรื่อง	ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักเรียนในการเข้าเรียนต่อ	โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	พบว่า	ด้านกิจการนักเรียน/นักศึกษา	โดยรวมอยู่ในระดับมาก

 5.  ด้านการประชาสัมพันธ์การตัดสินใจของนักเรียน/นักศึกษาต่อการศึกษาในวิทยาลัย

อาชีวศึกษาร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนักเรียน/นักศึกษาใน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ดได้รับการรับรู้ถึงช่ือเสียงของสถานศึกษาท่ีตนเองได้ตัดสินใจ

เลือกเข้าศึกษาจากการประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษาในรูปแบบต่าง	 ๆสอดคล้องกับงานวิจัยของศศิธร

ปัญญา	(2555,	หน้า	96)	ทีไ่ด้วจัิยเรือ่ง	ปัจจัยทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจของนกัเรยีนในการเข้าเรียนต่อในโรงเรยีน

ของรัฐระดับมัธยมศึกษา	อ�าเภอเมือง	จังหวัดสระบุรี	ซึ่งพบว่า	ด้านการประชาสัมพันธ์	โดยรวมอยู่ในระดับ

มาก	เพราะการประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษาหรือครูแนะแนวเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท�าให้ผู้ศึกษาตัดสินใจเลือก

เข้าศึกษาต่อ

   ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมากคือร่วมท�ากิจกรรมต่าง	ๆ	กับชุมชน

อย่างสม�่าเสมอ	 ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ของครอบครัวว่า	 เพราะนักเรียน/นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา

ร้อยเอด็	จงัหวัดร้อยเอด็	มคีรแูละนกัเรยีน/นกัศกึษาปัจจุบันช่วยการประชาสมัพนัธ์ข่าวสารของสถานศึกษา
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วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

ให้ผู้ปกครองและชุมชนทราบอย่างต่อเนื่องและสม�า่เสมอ	 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของประสพ โพธิ์สังข์

(2555,	หน้า	101)	ที่ได้วิจัยเรื่อง	ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของนกัเรียนในการเข้าเรียนต่อ	โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	โดยพบว่า	ในการร่วมท�ากิจกรรมต่าง	ๆ	กับชุมชนอย่างสม�่าเสมอเพราะมีครูและ

นักเรียนช่วยการประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่ดีของโรงเรียนให้ผู้ปกครองและชุมชนทราบอย่างต่อเนื่องและ

สม�่าเสมอ

2.  เปรยีบเทยีบการตดัสินใจของนักเรยีน/นกัศกึษาต่อการศกึษาในวทิยาลยัอาชวีศกึษาร้อยเอด็ 

จังหวัดร้อยเอ็ด มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

	 1.		 จากสมมติฐานการวิจัยที่ว่า	นักเรียน/นักศึกษาที่มี	เพศ	ต่างกัน	มีการตัดสินใจเข้าศึกษา

ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน	ผลการวิจัย	พบว่า	

	 	 	 นกัเรยีน/นกัศกึษาทีม่เีพศต่างกัน	มกีารตดัสนิใจเข้าศกึษาในวทิยาลยัอาชวีศกึษาร้อยเอด็	

จงัหวดัร้อยเอด็	โดยรวมและรายด้าน	คอื	ด้านการบรหิารการจดัการและการบรกิารและด้านอาคารสถานที่

และสิ่งแวดล้อม	 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญท่ีระดับ	 .05	 ส่วนด้านท่ีเหลือ	 คือ	 ด้านวิชาการและ 

ชือ่เสยีงของสถานศึกษา	ด้านกจิการนักเรียน/นักศกึษา	และด้านการประชาสมัพนัธ์ไม่แตกต่างกันท้ังน้ีอธิบาย

ได้ว่า	การตดัสนิใจเข้าศกึษาในวทิยาลยัอาชวีศกึษาร้อยเอด็	จงัหวดัร้อยเอด็	ของนกัเรยีน/นกัศึกษา	ทีม่เีพศ	

ต่างกัน	ย่อมมีความหลากหลายในทั้งในความคิด	และเหตุผลและเมื่อจ�าแนกเป็นกลุ่ม	 จึงเป็นไปได้ที่ความ

คิดและเหตุผล	 ของแต่ละเพศที่จะเลือกตัดสินใจตามแต่ละประเด็นค�าถาม	 จะมีความสอดคล้องกันบ้างใน

ระดับที่แตกต่างกันออกไป	ที่จะเลือกตัดสินใจเข้าศึกษา	ทั้ง	5	ด้าน	คือ	ด้านการบริหารการจัดการและการ

บริการ	ด้านวิชาการและชื่อเสียงของสถานศึกษา	ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม	ด้านกิจการนักเรียน/

นักศึกษา	และด้านการประชาสัมพันธ์	ดังนั้น	ผลของการตัดสินใจเข้าศึกษา	จึงท�าให้มีผลแตกต่างกันอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติ	ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของธงทอง จันทร์เที่ยง	(2554,	หน้า	85)	ที่ได้วิจัยเรื่องปัจจัย

ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาของนักเรียนในเขตภาคใต้ตอนบน	 ซ่ึงพบว่า	

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของนักเรียนที่มีเพศ	ต่างกัน	มีการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ	โดย

รวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

	 2.		 จากสมมติฐานการวิจัยที่ว่า	นักเรียน/นักศึกษาที่มีอายุ	ต่างกัน	มีการตัดสินใจเข้าศึกษา

ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน	ผลการวิจัย	พบว่า

	 	 	 นักเรยีน/นักศึกษาทีม่อีายุ	ต่างกนั	มกีารตดัสนิใจเข้าศึกษาในวทิยาลัยอาชีวศกึษาร้อยเอด็	

จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวมและรายด้าน	คือด้านการบริหารการจัดการและการบริการด้านอาคารสถานที่และ

สิ่งแวดล้อมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ	 .05ส่วนด้านท่ีเหลือ	 คือ	 ด้านวิชาการและช่ือเสียง

ของสถานศกึษา	ด้านกจิการนกัเรยีน/นกัศกึษา	และด้านการประชาสัมพนัธ์	ไม่แตกต่างกันท้ังนีอ้ธบิายได้ว่า	

อายขุองนักเรยีน/นกัศกึษา	เป็นเครือ่งชีว้ดัถงึข้อแตกต่างของการเลอืกตดัสนิใจได้ในระดบัหนึง่	เพราะความ

หวังต่ออนาคตของตนเองตามวัย	 ย่อมมีความแตกต่างกันในหลาย	 ๆ	 ด้าน	 เช่น	 พื้นฐานทางด้านสังคม	

อุดมการณ์	เจตคติ	เป็นต้น	ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเอกสิทธิ์ เดชสุระ (2554,	หน้า	90)	ที่ได้วิจัยเรื่อง

ปัจจยัทีนั่กเรยีนตดัสนิใจเข้าเรยีนในโรงเรยีนระดบัมธัยมศกึษาของเอกชน	เขตจตจุกัร	กรงุเทพมหานคร	ซึง่
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พบว่า	 ผลการเปรียบเทียบการตัดสินใจของนักเรียนท่ีมีอายุ	 ต่างกัน	 มีการตัดสินใจเข้าเรียน	 โดยรวมและ 

รายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

	 3.		 จากสมมติฐานการวิจัยที่ว่า	 นักเรียน/นักศึกษาท่ีมีรายได้ของครอบครัวต่างกัน	 มีการ

ตัดสินใจเข้าศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน	ผลการวิจัย	พบว่า	

	 	 	 นักเรียน/นักศึกษาที่มีรายได้ของครอบครัวต่างกัน	 มีการตัดสินใจเข้าศึกษาในวิทยาลัย

อาชีวศึกษาร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวมและรายด้าน	 คือ	 ด้านการบริหารการจัดการและการบริการ	

ด้านวิชาการและชื่อเสียงของสถานศึกษา	ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม	มีความแตกต่างกันอย่างมีนัย

ส�าคัญที่ระดับ	 .05	 ส่วนด้านที่เหลือ	 คือ	 ด้านกิจการนักเรียน/นักศึกษา	 และด้านการประชาสัมพันธ	์ 

ไม่แตกต่างกนั	ทัง้นีอ้ธิบายได้ว่า	รายได้ของครอบครวัของผู้ปกครองนกัเรียน/นกัศึกษา	เป็นปัจจยัหนึง่ของนกัเรียน/ 

นักศึกษาที่จะตัดสินใจเลือกเข้าศึกษา	 แต่ในขณะเดียวกัน	 ปัจจัยแวดล้อมอื่น	 ๆ	 ที่มีความส�าคัญไม่น้อยไป

กว่ากนั	เช่น	ความสะดวกในการใช้เวลาเดนิทาง	และความปลอดภยัอืน่	ๆ 	เกีย่วกบัชวีติและทรพัย์สนิ	ความ

พร้อมและความสนใจส่วนตัวในเรือ่งสาขาวชิาทีส่ถานศกึษาเปิดสอน	เป็นต้น	เป็นปัจจยัหนึง่ท่ีท�าให้เกดิความ

แตกต่างกันได้	สอดคล้องกับงานวิจัยของจิรฐา แก้ววิเชียร (2556,	หน้า	84)	ที่ได้วิจัยเรื่อง	ปัจจัยที่มีผลต่อ

การตัดสินใจของนักเรียนในการเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี	จังหวัดอุบลราชธานี	และ

พบว่า	 ผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักเรียนในการเข้าศึกษาต่อของนักเรียนท่ีม ี

รายได้ของครอบครวั	ต่างกนั	พบว่า	การตดัสนิใจเข้าศกึษาของนกัเรยีนทีมี่รายได้ของครอบครวั	ต่างกนัโดยรวม 

และรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

8. ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะและข้อค้นพบจากการวิจัยและการอภิปรายผลแล้วสามารถสรุปผล	 โดยแบ่งเป็น	 2	

ระดับ	ดังนี้

1.  ข้อเสนอแนะในการน�าไปใช้

	 จากผลการวิจัย	จึงมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	ดังนี้

	 พบว่า	การตัดสนิใจของนักเรยีน/นกัศึกษาต่อการศกึษาในวทิยาลยัอาชวีศกึษาร้อยเอ็ด	จงัหวดั

ร้อยเอ็ด	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	ซึ่งถือว่าเป็นการตัดสินใจของนักเรียน/นักศึกษาต่อการศึกษาในวิทยาลัย

อาชีวศึกษาร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	อยู่ในระดับที่สูง	 เพราะสถานศึกษา	ด�าเนินการในเรื่องต่าง	ๆ	ได้เป็น

อย่างด	ีเช่น	ด้านการบรหิารการจดัการและการบริการด้านวชิาการและชือ่เสยีงของสถานศกึษาด้านอาคาร

สถานที่และสิ่งแวดล้อมด้านกิจการนักเรียน/นักศึกษาและด้านการประชาสัมพันธ์	จึงจ�าเป็นที่จะต้องรักษา

ระดับมาตรฐานที่ดีอยู่แล้วนี้ให้คงไว้ต่อไป	และพัฒนาในส่วนอื่น	ๆ	ที่ยังไม่สมบูรณ์ให้อยู่ในระดับที่ดีที่สุดใน

โอกาสต่อไป

 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมากคือด้านการประชาสัมพันธ์	 ดังนั้น	 ผู้ที่

เกี่ยวข้องทั้งโดยทางตรงและโดยทางอ้อมของสถานศึกษา	 ควรที่จะท�าให้เกิดการพัฒนาที่ดีแก่คุณภาพของ

สถานศึกษา	และควรทีจ่ะรกัษาหรอืหาแนวทางในการทีจ่ะเสรมิสร้างพฒันาเพือ่ให้เป็นท่ียอมรับแก่นกัเรยีน/

นักศึกษา	จนถึงระดับที่ดีที่สุดในโอกาสต่อไป
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 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุดซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลางคือด้านอาคารสถานที่และ 

สิง่แวดล้อม	ดังนัน้	จงึควรทีจ่ะเร่งหาแนวทางการพฒันาให้เหมาะสม	เช่น	จดัอาคารสถานท่ีเพือ่ให้ดกูว้างขวาง	 

สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ	เพื่อให้เกิดผลจนเป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้นถึงระดับมากที่สุดต่อไป

ในอนาคต

2.  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

	 1.		 ควรศกึษาการตดัสนิใจของนกัเรยีน/นกัศกึษาต่อการศกึษาในวทิยาลยัอาชวีศกึษาของเอกชน	

	 2.		 ควรศึกษาการตัดสินใจของนักเรียน/นักศึกษาต่อการศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคของรัฐ

	 3.		 ควรศึกษาการตัดสินใจของนกัเรยีน/นกัศกึษาต่อการศึกษาในวทิยาลยัเทคนคิของเอกชน
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จงัหวดัร้อยเอด็	เพราะได้เหน็ความส�าคัญและปัญหาเกีย่วกบัการตดัสนิใจของนกัเรยีน/นกัศกึษาต่อการศกึษา

ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด	จังหวดัร้อยเอด็	ในหลาย	ๆ 	ดา้น	จึงสนใจที่จะท�าวิจยัในเรื่องนี้และส�าเร็จลง

ได้ด้วยดีเพราะได้รับความอนุเคราะห์ช่วยเหลือหลายๆ	ฝ่ายอาทิเช่น	ดร.กุศล	ศรีสารคามและ	ดร.สัมฤทธิ์	
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การวิจัยน้ีคงจะอ�านวยคุณประโยชน์แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 และผู้สนใจอื่น	 ๆ 

โดยทั่วไปพอสมควร



ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ประจ�ำเดือน กรกฎำคม-ธันวำคม 2558 197

วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

การศึกษาเชิงวิเคราะห์ทานในสังคหวัตถุตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท 

AN ANALYTICAL STUDY OF THE DANA IN SANGAHAVATTHU  

BASED UPON THERAVADA BUDDHIST PHILOSOPHY
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บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์เรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้	 1)	 เพื่อศึกษาทานตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาทโดย

ทั่วไป	2)	เพื่อศึกษาทานในสังคหวัตถุตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท	และ	3)	เพื่อวิเคราะห์ทานในสังคหวัตถุ

ตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท	 วิธีการศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท�าการศึกษาเชิงคุณภาพ	 โดยศึกษาข้อมูลใน 

พระไตรปิฎก	และหนงัสอืทีร่วบรวมค�าสอนทางพระพุทธศาสนาเถรวาท	และงานเขยีนต่างๆ	เพือ่ให้ได้เนือ้หา

สอดคล้องตามล�าดับของงานวิจัย

ผลจากการวิจัยพบว่า

 พุทธศาสนิกชนในสังคมไทยโดยทั่วไป	 ยังไม่เข้าใจเรื่องการให้ทานในพระพุทธศาสนา	 ส่วนมาก

เข้าใจว่า	การให้ทาน	คือ	การถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์	สามเณร	และชอบถวายทานแบบบุคลิกทาน	คือ	

การถวายแบบเจาะจงบุคคลเป็นส่วนมาก	 ซึ่งไม่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา	 การให้ทานที่ควรยกย่อง

คือการให้เพื่อประโยชน์ส่วนรวม	 เพราะทานเป็นธรรมข้ันแรกท่ีควรบ�าเพ็ญ	 เหมือนอย่างพระโพธิสัตว ์

ทัง้หลายผูท้ีป่รารถนาพระสพัพญัญ	ูกม็กีารบ�าเพญ็ทานบารมเีป็นเบือ้งต้นก่อน	แล้วจงึบ�าเพญ็บารมข้ีออืน่	ๆ 	 

ต่อไป	

ทานในสังคหวัตถุ	หมายถึง	การให้	จะเห็นว่าหลักธรรมหลายข้อของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	จะขึ้น

ต้นด้วย	“ทาน”	เพราะเราทกุคนล้วนมกีเิลส	ซึง่กเิลสตวัแรกทีม่กัจะพบคอื	ความอยากได้	เมือ่อยากได้กเ็กดิ

ความไม่อยากให้	 ดังนั้น	 ทานจึงมักอยู่เป็นข้อเบื้องต้นในหลักธรรมต่างๆ	 โดยเฉพาะที่เกี่ยวเนื่องกับการอยู่

ร่วมกัน	ทานในที่นี้มี	2	ประการก็คือ	1.	ทานที่ให้เป็นบุญ	และ	2.	ทานที่ให้เป็นคุณ

ทานที่ให้เป็นบุญ	ได้แก่	การสร้างกุศล	บ�าเพ็ญบุญทั้งหลาย	เช่น	ทอดกฐิน	ทอดผ้าป่า	เป็นต้น

ทานที่ให้เป็นคุณ	ได้แก่	การให้สิ่งของ	และการให้ของขวัญ	เป็นต้น

ในเรื่องของบุญกุศล	 ถ้าเป็นการทอดกฐินถือเป็นการให้แบบ	 “จาคะ”	 แต่ถ้าความมุ่งหมายแบบ

สังคหวัตถุ	4	เรามุ่งที่การให้แบบที่	2	คือ	ให้เพื่อเป็นคุณ	เพราะมนุษย์ส่วนใหญ่มักขาดแคลน	เมื่อเราให้การ

ช่วยเหลือบุคคลอื่น	บุคคลนั้นก็จะเกิดความรู้สึกที่ดีต่อกันขึ้น	เป็นต้น

กล่าวได้ว่า	ลักษณะของการให้ทานในสมัยปัจจุบันจะคล้ายคลึงกับครั้งพุทธกาล	คือ	วัตถุทานที่ให้	

ได้แก่	ปัจจัย	4	คือ	เครื่องนุ่งห่ม	อาหาร	เสนาสนะ	เภสัช	และทานวัตถุ	10	ประการ	วิธีการให้มีลักษณะคือ	

ให้ทานด้วยศรัทธา	 ให้ทานโดยเคารพอ่อนน้อม	 ให้ทานตามกาล	 ให้ด้วยจิตอนุเคราะห์	 ให้ทานไม่กระทบ

กระทัง่ตนและคนอืน่	ซึง่เปรยีบได้กบัทานในสงัคหวตัถุ	4	คอื	หลกัธรรมของการอยูร่่วมกนัในสงัคมอย่างสงบ

1 นักศึกษาปริญญาโท	สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา,	มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	วิทยาเขต	ร้อยเอ็ด.
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สุข	ซึ่งได้แก่	(1)	ทาน	คือ	การให้	ทั้งทานที่ให้เป็นบุญ	และทานที่ให้เป็นคุณ	(2)	ปิยวาจา	คือ	การพูดวาจา

ทีไ่พเราะ	ฟังแล้วเกดิความชืน่ใจ	(3)	อตัถจรยิา	คอื	ท�าตนให้เป็นประโยชน์แก่ผูอ้ืน่ทีอ่ยูร่่วมกนัในสงัคม	และ	

(4)	 สมานัตตตา	 คือ	 วางตนให้เหมาะสมว่าตอนนี้เราอยู่ในฐานะใด	 หลักธรรม	 4	 ประการนี้เป็นเคร่ือง 

ยึดเหนี่ยวใจผู้คนในสังคมให้อยู่กันอย่างสันติสืบต่อไป

ABSTRACT

This	research	serves	the	purposes:	1)	to	study	the	headings	of	Buddhism’s	giving	

(Dana)	 following	Theravada	Buddhist	philosophy	approach	 in	general,	2)	 to	pursue	 the	

heading	 of	 giving	 in	 Sangahavatthu	 in	 the	 preceding	 approach,	 and	 3)	 to	 analyze	 it	 

according	to	Theravada	Buddhist	philosophy	approach.	It	has	been	conducted	through	the	

qualitative	methodology,	studying	data	in	the	Tipitaka,	relevant	texts	on	Buddhism	and	

Buddhist	scholars’	writings	so	as	to	respond	to	the	orders	of	the	research.	

Outcomes of the research have revealed the following:

Buddhists	in	Thai	society	in	general	have	not	realized	the	essence	of	dana	(Giving)	

in	Buddhism.	The	majority	of	Buddhists	merely	understand	that	it	is	to	offer	belongings	to	

Buddhist	monks	and	novices.	They	prefer	to	offer	them	to	an	individual	one	at	the	most,	

which	is	against	the	Buddha’s	teachings.	Realistically,	the	giving	that	has	been	praised	is	to	

offer	for	the	benefits	of	a	common	group	since	it	is	the	first	heading	of	perfection	that	a	

Buddhist	should	observe	as	the	same	as	Bodhisattas	wishing	Omniscient	Ones	do;	they	

have	to	preliminarily	undertake	the	perfection	of	giving	before	proceeding	to	other	ones.	

Dana	in	Sangahavatthu	(literally	meaning	as	‘Material	for	social	solidarity)	refers	to	

‘Giving	away’.	It	has	become	noticeable	that	a	number	of	the	Buddha’s	teachings	begin	

with	‘giving’	for	the	reason	that	we	all	have	defilements,	of	which	the	first	one	is	craving.	

Whenever	one	has	craving,	not-giving	arises.	That	is	why	it	is	the	first	heading	in	numerous	

teachings	of	the	Buddha,	especially	in	those	on	human	coexistence.	It	is	of	two	types	here	

–	giving	as	‘boon’	and	as	‘contribution’

Giving	 as	 ‘boon’	 is	 undertaking	wholesome	 deeds	 and	making	merits	 such	 as 

offering	the	Katina	robe	and	a	forest	robe.	Giving	as	‘contribution’	is	offering	materials	and	

gifts.	The	first	giving	is	regarded	as	‘sacrifice’	

In	 respect	 of	 wholesome	 deeds,	 the	 first	 giving	 is	 regarded	 as	 ‘sacrifice’. 

Conversely,	if	it	is	for	the	purpose	of	four	bases	of	solidarity	(Sangahavatthu),	it	is	taken	as	

‘contribution’,	 for	most	 of	 human	beings	 very	 often	 are	 of	 scarceness.	When	we	 give	 

assistance	to	others,	they	will	bring	about	good	feelings	to	one	another.	

It	is	said	that	the	aspect	of	giving	at	present	is	similar	to	the	Buddha’s	time.	Giving	
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stuff	comprises	four	necessities:	clothing,	sustenance,	shelter	and	medication	including	ten	

giving	materials.	Manners	of	giving	are:	giving	with	faith,	giving	with	respect,	giving	in	a	spe-

cific	time,	giving	with	compassionate	mind	and	giving	with	appropriateness,	which	can	be	

comparable	to	giving	in	bases	of	social	solidarity	–	they	are:	Dana,	giving	as	‘boon’	and	as	

‘contribution’,	 namely	 Piyavaca,	 kindly	 speech,	 convincing	 speech;	 Atthacariya,	 useful	

conduct,	doing	good	deeds	to	others	living	in	the	society;	and	Samanattata,	even	and	equal	

treatment,	behaving	oneself	properly	in	all	circumstances.	The	teaching	of	four	items	is	

the	glue	that	makes	members	of	the	society	to	live	together	happily	and	peacefully	further.	

1.  ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

ในสังคมไทยเป็นสังคมที่ถ้อยทีถ้อยอาศัย	 เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่	 ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน	 ตั้งแต่อดีตมา

จนถึงปัจจุบัน	 เพราะวิถีการด�าเนินชีวิต	 ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมจะอิงอาศัยหลักธรรมทาง

ศาสนาเป็นหลัก	พระพุทธศาสนาถือว่าเป็นศาสนาที่ส�าคัญเป็นอย่างมากต่อคนในสังคมโดยทั่วไป	จนนับได้

ว่าเป็นศาสนาประจาชาติ	 เพราะเมื่อเกิดปัญหาต่างๆ	 เช่น	 ปัญหาสังคม	 ปัญหาทางเศรษฐกิจ	 เป็นต้น	 

หลักค�าสอนทางพุทธศาสนาจะมีบทบาทในการกล่อมเกลาจิตใจคนได้เป็นอย่างดี	 และที่ส�าคัญคนส่วนมาก

เป็นคนทีเ่สยีสละ	เช่น	รูจ้กัการบรจิาคทาน	เป็นต้น	สิง่นีจ้ะแสดงความมุง่หมายของการให้ทาน	แต่โดยทัว่ไป

แล้วจุดมุ่งหมายของการให้ทานในพระพุทธศาสนา	 คือ	 เพื่อสร้างความดี	 มีพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญ	 โดยมี 

จดุมุง่หมายเพือ่สงเคราะห์ผูร้บัและขดัเกลาจติใจผูใ้ห้	การให้ทานจงึมปีระโยชน์อยูห่ลายอย่าง	ดงัปรากฏใน

อังคุตตรนิกาย	ปัญจกนิบาต	ว่า	

1.		 ผู้ให้ทาน	ย่อมเป็นที่รักของคนหมู่มาก	

2.		 บัณฑิตย่อมคบหาผู้ให้ทาน	

3.		 ชื่อเสียงอันดีงามของผู้ให้ทาน	ย่อมขจรไป	

4.		 ผู้ให้ทานย่อมไม่เหินห่างจากฆราวาสธรรม	

5.		 ผู้ให้ทาน	เม่ือส้ินชีวติไปแล้ว	ย่อมเข้าถึงสุคตโิลกสวรรค์	(อง.ฺปญฺจก.	เล่ม	22/	ข้อ	35/	หน้า	56)	

จากพระพุทธด�ารัสนี้	 ท�าให้ทราบถึงประโยชน์ของการให้ทาน	 2	 ส่วน	 คือ	 ประการที่หนึ่ง	 ส่งผล 

ผู้ให้ทานมีความเจริญก้าวหน้าในทางธรรม	 และเป็นปัจจัยให้มีความสมบูรณ์ด้วยโภคะ	 เป็นพื้นฐานรองรับ

คณุธรรมทีจ่ะส่งเสรมิให้ได้บรรลเุป้าหมายสงูสดุในชีวติคอืพระนิพพาน	และเป็นปัจจยัสนบัสนนุให้บรรลเุป็น

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า	 เมื่อตายไปแล้วย่อมไปบังเกิดในสุคติ	 ประการที่สอง	 ส่งผลให้แก่สังคม	 มีความ 

โอบอ้อมอารี	เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	สร้างความรักความสามัคคีและผูกไมตรีกับคนทั้งหลายไว้ได้

การให้ทาน	 ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความดี	 เพื่อท่ีจะบรรลุเป้าหมายสูงสุดของชีวิตใน

พระพุทธศาสนา	 คัมภีร์พระพุทธศาสนาบันทึกว่า	 “พระพุทธเจ้าในพระชาติท่ีเป็นสุเมธดาบสได้รับการ

พยากรณ์จากพระทปัีงกรพทุธเจ้าว่า	จะได้ตรสัรูเ้ป็นพระพทุธเจ้าในอนาคต	สเุมธดาบสจงึแสวงหาหลกัธรรม

เพื่อจะบ�าเพ็ญบารมีเป็นพระพุทธเจ้า	 (ขุ.พุทฺธ.อ.	 เล่ม	 9/ข้อ	 2/หน้า	 29)	 และได้ทรงเห็นว่าควรบ�าเพ็ญ

ทานบารมีเป็นอันดับแรก	 แล้วจึงบ�าเพ็ญบารมีข้ออื่น	 ๆ	 ต่อไป	 (ขุ.พุทฺธ.อ.	 เล่ม	 9/ข้อ	 2/หน้า	 229-245)	 
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ดังนั้น	การบ�าเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์จึงเริ่มที่ทานก่อน

พระพุทธเจ้า	ก่อนทีจ่ะมาตรสัรูเ้ป็นพระพทุธเจ้าในอนาคต	ต้องอาศยัการบ�าเพญ็บารม	ี10	ประการ	

คอื	ทานบารม	ีศลีบารม	ีเนกขมัมบารม	ีปัญญาบารม	ีวริยิบารม	ีขนัตบิารม	ีสจัจบารม	ีอธษิฐานบารม	ีเมตตา

บารม	ีอเุบกขาบารม	ี(ข.ุจรยิา.อ.	เล่ม	9/ข้อ	3/หน้า	572)	แต่บารมทีีบ่�าเพญ็แล้วโดดเด่นทีส่ดุ	คอื	ทานบารมี	

เช่น	ทรงบริจาคทานจ�านวนมากแก่คนยากจนและคนท่ัวไป	จดุมุง่หมายในการให้ทานของพระองค์	กค็อืเพือ่

มุ่งหวังสัมมาสัมโพธิญาณ	ไม่หวังเพื่อพระองค์อย่างเดียว	แต่หวังเพื่อความสงบสุขแก่สัตว์โลกด้วย

ดังนั้น	 หลักธรรมค�าสอนทางพระพุทธศาสนาอันเป็นสถาบันหลักของสังคมโดยทั่วไปมายาวนาน	

พุทธศาสนิกชนส่วนมากยอมรับนับถือ	 มีความครอบคลุมและเหมาะสมส�าหรับน�าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวัน 

ได้หลายกรณี	 โดยเฉพาะด้านจิตใจของคนทั้งประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนา	 ซึ่งในทางพระพุทธศาสนา 

มหีลกัธรรมทีส่ามารถส่งเสรมิสนบัสนนุได้หลายประการ	ทีเ่ป็นเครือ่งยดึเหนีย่วน�า้ใจคน	และประสานหมูช่น

ไว้ให้เกิดความรัก	 ความสามัคคี	 เกื้อกูลซึ่งกันและกัน	 ซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในสังคหสูตร	 (องฺ.จตุกฺก.	 เล่ม	

21/ข้อ	32/หน้า	50)	ว่าด้วยเรื่องสังคหวัตถุ	“ภิกษุทั้งหลายสังคหวัตถุ	(ธรรมเครื่องยึดเหนี่ยว)	4	ประการนี้	

คือ

1.		 ทาน	 หมายถึง	 การแบ่งปัน	 เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	 เสียสละ	 ช่วยเหลือสงเคราะห์บุคคลที่มีความ 

เป็นอยู่ที่ล�าบาก

2.		 ปิยวาจา	หมายถึง	การกล่าวค�าสุภาพ	ไพเราะ	น่าฟัง	

3.		 อัตถจริยา	หมายถึง	ท�าประโยชน์	ช่วยเหลือ	อ�านวยความสะดวกให้กับมนุษย์โลกด้วยกัน

4.		 สมานัตตตา	 หมายถึง	 วางตนให้เหมาะสม	 ด้วยการเกื้อกูล	 แต่ไม่ไปก้าวก่ายสิทธิ์ความเป็น 

ส่วนตัวของเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน”	(พระพรหมคุณาภรณ์	(ป.อ.ปยุตฺโต),	2550,	หน้า	25)

กล่าวได้ว่า	 สังคหวัตถุ	 4	 ที่กล่าวมานี้	 เป็นหลักสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน	 (สมเด็จ 

พระอรยิวงศาคตญาณ	(วาสน์	วาสโน),	2528,	หน้า	11)	การให้เพือ่สงเคราะห์น้ี	หมายถึง	การให้เพือ่ยึดเหน่ียว 

น�า้ใจ	ร้อยรดัใจให้รวมกนัเป็นหมูค่ณะและเหน็อกเหน็ใจกนั	รกัใคร่	นบัถอืสนทิสนมกนั	การให้ทานของมนษุย์

โดยทั่วไปจึงมีมาเป็นของคู่กันทุกยุคทุกสมัย	 เพราะคนไทยได้รับอิทธิพลจากค�าสอนของพระพุทธศาสนาท่ี

ว่า	การให้ทานจะท�าให้เกิดเป็นคนที่มีความร�่ารวยในชาติหน้า	การให้ทานจะได้ไปเกิดในสวรรค์	การให้ทาน

จะท�าให้เป็นผู้มีความสุข	 การให้ทานจะท�าให้ได้มนุษย์สมบัติ	 สวรรค์สมบัติ	 และนิพพานสมบัติ	 ความเช่ือ

เหล่านี้ล้วนเกิดจากหลักค�าสอนทางพระพุทธศาสนาทั้งสิ้น

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1		เพื่อศึกษาทานตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท

2.2		เพื่อศึกษาทานในสังคหวัตถุตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท

2.3		เพื่อวิเคราะห์ทานในสังคหวัตถุตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท
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3.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

3.1		ท�าให้ทราบทานตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท

3.2		ท�าให้ทราบทานในสังคหวัตถุตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท

3.3		ท�าให้ทราบการวิเคราะห์ทานในสังคหวัตถุตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท

 

4.  ขอบเขตของการวิจัย

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้	ผู้วิจัยได้วางขอบเขตในการศึกษาวิเคราะห์ทานในสังคหวัตถุตามแนวพุทธ

ปรัชญาเถรวาท	โดยศึกษาจากเอกสารต่าง	ๆ	ดังนี้

4.1		ศึกษาทานตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท	 ที่ปรากฏในต�าราต่าง	 ๆ	 ที่เป็นปฐมภูมิ	 คือ	 

พระไตรปิฎก	อรรถกถา	และเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น	ๆ	

4.2	 ศึกษาทานในสังคหวัตถุตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท

4.3		ศึกษาวิเคราะห์ทานในสังคหวัตถุตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท

	 ข้อมูลที่กล่าวมาทั้งหมดนี้	ผู้วิจัยจะได้ศึกษาข้อมูลที่ปรากฏในต�าราต่าง	ๆ	ที่เป็นปฐมภูมิ	คือ	

พระไตรปิฎก	 อรรถกถา	 และเอกสารที่เป็นทุติยภูมิ	 เช่น	 เอกสารท่ีเก่ียวข้องอื่น	 ๆ	 จากผู้รู้เขียนไว้	 เช่น	

วิทยานิพนธ์	สารนิพนธ์	บทความ	วารสาร	เป็นต้น

5.  วิธีด�าเนินการวิจัย

ในการศึกษาเรื่อง	การศึกษาวิเคราะห์ทานในสังคหวัตถุตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท

ซึ่งก็เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพจากเอกสาร	ได้มีการศึกษาตามวิธีการดังนี้

5.1  ขั้นส�ารวจข้อมูล

	 1)		 โดยศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับทานตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท	 ทานในสังคหวัตถุตามแนว

พุทธปรัชญาเถรวาท	และได้ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับทานในสังคหวัตถุตามแนวพุทธปรัชญา-	เถรวาท

	 2)		 ส�ารวจเอกสารงานวิจัยที่มีผู ้รู ้เขียนไว้	 และศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทานใน 

สังคหวัตถุตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท

5.2  ขั้นรวบรวมข้อมูล

 1)		 ส�ารวจข้อมูลจากเอกสารปฐมภูมิ	 คือ	 ศึกษาจากคัมภีร์พระไตรปิฎก	 ฉบับภาษาไทย	

มหาวทิยาลัยมหากฏุราชวิทยาลยั	พมิพ์เน่ืองในวโรกาสครบ	200	ปี	แห่งกรงุรตันโกสนิทร์	พทุธศกัราช	2525	

และศึกษาข้อมูลจากคัมภีร์พระไตรปิฎก	ฉบับภาษาไทย	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

	 2)		 รวบรวมข้อมูลจากเอกสารทุติยภูมิ	 คือ	 ต�ารา	 เอกสาร	 งานวิจัย	 วิทยานิพนธ์	 วารสาร	

บทความ	และงานเขียนอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้องทั่วไป

5.3  ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล

 1)		 น�าข้อมูลท่ีได้ศึกษามาท�าการแยกแยะ	 จัดประเภท	 แล้วน�าข้อมูลเหล่านั้นไปเขียนลงใน

บทต่าง	 ๆ	 ตามความสอดคล้องและเหมาะสมแก่เนื้อหาของการวิจัยอย่างครบถ้วนบริบูรณ์	 ถูกต้อง	 และ

ชัดเจน
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	 2)		 ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับทานในสังคหวัตถุตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท

5.4  ขั้นน�าเสนอผลงานวิจัย

	 ในการศกึษาวจิยัเรือ่ง	ศกึษาวเิคราะห์เกีย่วกบัทานในสงัคหวตัถุตามแนวพทุธปรชัญา	เถรวาท	

นี้	ผู้วิจัยได้น�าเสนอผลการวิจัยตามล�าดับขั้นตอนแบบวิจัยเชิงพรรณนา	

6.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

6.1 เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต) (2538,	หน้า	167)	 ได้กล่าวไว้ในหนังสือ	“พุทธธรรม	ฉบับ

ปรับปรุงและขยายความ”	ว่า	การเสียสละนั้นดีแน่หรือ	บุคคลบางคนถือว่า	ถ้ามีผู้ใจดีนิยมแต่การเสียสละ

บริจาคทาน	จะเป็นการสนับสนุนให้คนเกียจคร้าน	ปรารถนาแต่จะเป็นผู้รับหรือไม่	ด้วยเหตุนี้	พระพุทธเจ้า

จึงตรัสสอนธรรมะไว้เป็นชุด	คือ	ระบบองค์รวม	ซึ่งถ้าปฏิบัติไม่เต็มชุดอาจจะเกิดปัญหา	เช่น	การสละที่ไม่

ประกอบด้วยปัญญา	 เป็นปัจจัยการเกิดแก่อกุศลได้	 เพราะความดีนั้นไม่ใช่ท�าให้เกิดผลดีเสมอไป	กุศลเป็น

ปัจจัยแก่อกุศลได้	อกุศลก็เป็นปัจจัยแก่กุศลได้	อันนี้เป็นหลักส�าคัญอย่างหนึ่ง	ถ้าปฏิบัติไม่ครบจะมีปัญหา

ทั้งในเชิงกุศลเป็นปัจจัยแก่อกุศล	 และในแง่ที่ว่าไม่มีตัวคุม	 เรื่องทานกับจาคะนี้ก็เป็นเรื่องที่ส�าคัญที่จะต้อง

ศึกษา	และปฏิบัติให้ตรงกับความมุ่งหมายที่แท้จริงตามขอบเขตของหลักธรรมทั้งสอง

 พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) (2548,	หน้า	75)	ได้กล่าวไว้ในหนังสือ	“พจนานุกรม

เพื่อการศึกษาพุทธศาสน์	ชุด	ค�าวัด	”	ว่า	จาคะ	หมายถึง	การสละสิ่งของและความสุขส่วนตัวเพื่อประโยชน์

สุขแก่ผู้อื่น	และหมายรวมถึง	การสละละทิ้งกิเลส	ละความโลภ	ความเห็นแก่ตัว	ความตระหนี่	ความใจแคบ	

และการเลกิละนสิยั	ตลอดถงึความประพฤตทิีไ่ม่ด	ีทีท่�าให้เกิดความเสยีหาย	ก่อความบาดหมางทะเลาะเบาะแว้ง 

เป็นต้น	จาคะ	เป็นคณุธรรมทีเ่ป็นเหตใุห้ผูป้ฏบิตัมิองเหน็และ	เอือ้อาทรต่อความทกุข์ยากและความต้องการ

ของคนอ่ืน	ท�าให้เป็นคนไม่คับแคบ	ไม่เหน็แก่ตัวแล้วให้ความช่วยเหลอืเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่ด้วยความเห็นอกเหน็ใจ	

เป็นคนชอบให้	ชอบแบ่งปันคิดถึงคนอื่นมากกว่าตัวเอง

 วศิน อินทสระ	(2528,	หน้า	58-59)	ได้กล่าวไว้ในหนังสือ	“การช่วยเหลือตนเอง”	ว่า ความ

อยากได้นั้นมีลักษณะ	“รับ”	แต่ความเสียสละมีลักษณะ	“ให้”	คนที่มักได้	ย่อมต้องการทุกอย่างทั้งที่จ�าเป็น

และไม่จ�าเป็นแก่ตน	 ส่วนคนเสียสละ	 ก็ต้องการช่วยเหลือผู้อื่นด้วยการเสียสละ	 แม้บางครั้งผลของการ 

เสยีสละมไิด้คุม้กบัความเสยีสละนัน้เลย	เพราะผูร้บัการเสยีสละใจต�า่เกินไป	มไิด้เหน็คณุค่าแห่งการเสยีสละ

ที่อีกฝ่ายหนึ่งท�าให้	 ประเทศชาติใดมีคนมักได้	 เห็นแก่ตัวมาก	 ประเทศนั้นไม่เจริญ	 อยู่กันอย่างแร้นแค้น	

สกปรก	ได้รับการดูหมิ่นจากทั่วโลก	ใครคบเข้า	ก็รังเกียจ	เกลียดชัง	แล้วถอยห่างออกไป	ไม่ยอมคบอีกเลย	

ส่วนคนชาติใด	มีนิสัยเสียสละ	ไม่เห็นแก่ตัวชาตินั้นย่อมเจริญรุ่งเรือง	เป็นที่นับถือของชาติทั้งหลาย

 สุชีพ ปุญญานุภาพ	(2543,	หน้า	9-75)	กล่าวไว้ในหนังสือ	“แนวนึกทางศาสนา”	ว่า	จาคะ	

คือ	การสละนั้น	กินความรวมทั้งการให้หรือสละวัตถุสิ่งของโดยไม่คิดหาสิ่งตอบแทน	รวมทั้งการสละกิเลส

คอืความชัว่ในจติใจเราเอง	จาคะ	แม้มลีกัษณะใกล้ทาน	แต่ในส่วนทีจ่าคะ	มลีกัษณะต่างจากการให้ทาน	โดย

การก�าหนดว่า	 ทานคือการให้ปรารภถึงผู้รับ	 ส่วนจาคะหรือการสละปรารภท่ีจะถ่ายเทหรือท�าลายความ 

เห็นแก่ตัว	ตระหนี่ถี่เหนียวของเราเอง	คือการให้ที่เป็นจาคะนั้น	จิตใจของผู้ให้สูงมาก	เพราะไม่มีความหวัง
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ว่าจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาเป็นการตอบแทน	ไม่มีการอธิษฐานขอให้ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้	มุ่งแต่ว่าได้สละความเห็นแก่ตัว	

และการสละความเห็นแก่ตัวภายนอก	ก็แสดงออกมาโดยการให้สิ่งของแก่ส่วนรวมหรือแก่เอกชน

6.2  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 พระครูไพศาลธรรมานุสิฐ (ถนอม ภิญโญจิตร) (2546,	หน้า16) ได้กล่าวไว้ใน	วิทยานิพนธ์

พทุธศาสตรมหาบณัฑติ	“เรือ่งการศกึษาเปรยีบเทยีบตวัอย่างการให้ทานใน	พระสตุตนัตปิฎกกบัการปฏบิตัิ

จริงในล�าพูน”	ว่า	การให้ทานนั้น	ไม่ว่าจะเป็นอามิสทานหรือธรรมทาน	ก่อนอื่นผู้ให้ต้องทราบจุดประสงค์

ของการให้หรือจุดมุ่งหมายของการให้เป็นอย่างดี	 มิฉะนั้นก็จะเป็นการให้โดยไร้จุดหมาย	 หมายความว่า 

ให้โดยไม่ค�านึงถึงประโยชน์ของผู้รับนั่นเอง	 เม่ือเป็นเช่นนี้ก็จะท�าให้ทานของผู้ให้นั้นสูญเปล่า	 ดังนั้น	 

เป้าหมายการให้ทานจึงจ�าเป็นอย่างยิ่งส�าหรับทายก	 เพราะถ้าผู้ให้ให้ทานโดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนและ 

ถูกต้องตามหลักการให้ทานแล้ว	ทานนั้นจึงชื่อว่ามีคุณค่า	มีคุณประโยชน์อย่างแท้จริง

 พระมหาสชิุน สชีุโว (สมบรูณ์สขุ)	(2546,	หน้า	80-81)	ได้กล่าวไว้ใน	วทิยานพินธ์พทุธศาสตร

มหาบัณฑิตเรื่อง	“การศึกษาวิเคราะห์เรื่องหลักการสงเคราะห์ญาติในพระพุทธศาสนา-	เถรวาท”	ว่า	สังคห

วัตถุ	 คือ	การให้ที่ส�าคัญ	การให้ความเมตตา	การให้ความรู้หรือธรรม	การให้อภัย	 ให้ความเป็นกันเอง	 ให้

ก�าลังใจ	 และให้ความจริงใจต่อกัน	 การให้เป็นเครื่องผูกความสัมพันธภาพระหว่างตนเองให้เกิดความสุข	

บุคคลที่ได้รับเกิดความปีติยินดีมีความสุขกาย	สุขใจ	โดยเฉพาะการสงเคราะห์ญาติ	การผูกใจญาติด้วยหลัก

สังคหวัตถุจึงส�าคัญที่ใจ	ใจรักมนุษย์	ใจคิดสิ่งที่สร้างสรรค์	ใจที่ให้เกียรติซึ่งกันและกัน	สิ่งเหล่านี้	คือ	จิตใจที่

ประเสริฐ	 งดงาม	 มีคุณค่าน่านิยม	 บุคคลผู้ท�าการอนุเคราะห์สงเคราะห์ญาติ	 ชื่อว่ามีสังคหพละ	 หมายถึง	

ก�าลังคือการสังเคราะห์	บุคคลผู้ประกอบด้วยทานคือการให้	โดยเฉพาะให้ธรรม	บุคคลผู้รู้จักสงเคราะห์ช่วย

เหลอื	ไม่ว่าด้วยวตัถสุิง่ของหรอืด้วยธรรม	ย่อมได้ชือ่ว่ามพีละก�าลงั	จงึสามารถช่วยตนเองและเครอืญาต	ิโดย

เชื่อว่าก�าลังที่บุคคลลงทุนลงแรงไปแล้วจะไม่สูญเปล่า

 พระสมุห์สายัณ จนฺทวณฺโณ (หม้อกรอง)	(2554,	หน้า	15)	ได้กล่าวไว้ใน	วิทยานิพนธ์พุทธ

ศาสตรมหาบัณฑิต	“เรื่องการศึกษาจาคะในพระพุทธศาสนาเถรวาท”	ว่า	จาคะ	มีลักษณะของการเสียสละ

หรือบริจาคทรัพย์ที่เป็นวัตถุสิ่งของที่สามารถจับต้องได้	เช่น	เงิน	ทอง	สิ่งของเครื่องใช้ต่าง	ๆ	และการสละ

อารมณ์	 อันเป็นทรัพย์ที่อยู่ภายในที่ตัวเราต้องขจัดออกจากจิตใจของเราด้วยตนเองเป็นสิ่งท่ีไม่สามารถ 

จับต้องด้วยกายได้	เช่น	ความโลภ	โกรธ	หลง	ความตระหนี่	อันเป็นสิ่งที่ขวางกั้นความเจริญของจิต	เป็นต้น

	 จากศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	พบว่า	เมื่อสังคมมีปัญหาเกี่ยวกับบุคคลในสังคมมี

ความเห็นแก่ตัวมาก	เห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมมีจิตใจที่คับแคบขาดจิตส�านึก	สังคม

เป็นศูนย์รวมของบุคคลหลายประเภทมีทั้งคนที่มีจิตใจดีชอบคิดดี	พูดดี	ท�าดี	และบุคคลที่ชอบคิดไม่ดี	พูด

ไม่ดี	 ท�าในสิ่งที่ไม่ดี	 ถ้าเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นกับตัวเราเองก็จะมีความรู้สึกไม่ต่างจากพวกท่ีก�าลังประสบ

กบัเหตตุา่งๆ	ผู้วจิยัคิดว่าการให้เป็นสิง่ทีม่นษุยท์กุคนต้องปฏิบตัเิพื่อให้เกดิความปรองดองในหมู่คณะสังคม	

ประเทศชาติ	ผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่า	การให้	เป็นสิ่งที่มนุษย์ในสังคมพึ่งปฏิบัติต่อกันเมื่อมนุษย์มีการอยู่รวม

กันเป็นสังคม	 ท�าให้มนุษย์ที่อยู่ในสังคมมีความเห็นแก่ตัวขาดความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซ่ึงกันและกัน	 ผู้วิจัยจึงมี

ความสนใจที่จะศึกษาหลักธรรมที่ขึ้นชื่อว่า	การให้	ว่ามีความหมาย	ลักษณะ	ประเภท	ระดับของการให้เป็น
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อย่างไร	หลักธรรมอะไรที่เป็นปฏิปักษ์ต่อการให้	และการประยุกต์ใช้หลักธรรมต่างๆ	คือ	ทาน	(การให้)	ตาม

หลักพุทธปรัชญาเถรวาท	ว่ามีต่อสังคมไทยโดยทั่วไปอย่างไรบ้าง	ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิเคราะห์

ทานในสังคหวัตถุตามแนว-	พุทธปรัชญาเถรวาทนี้ขึ้น

  

7.  ค�านิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย

ทาน หมายถึง	การให้,	สิ่งที่ให้,	 ให้ของที่ควรให้แก่คนที่ควรให้	 เพื่อประโยชน์แก่เขา,	สละให้ปัน

สิ่งของของตนเพื่อประโยชน์ผู้อื่น

สังคหวัตถุ	หมายถึง	หลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน�้าใจของผู้อื่น	ผูกไมตรีเอื้อเฟื้อเกื้อกูล	หรือ

เป็นหลักสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน	 ได้แก่	 ทาน	 คือ	 การให้,	 ปิยวาจา	 คือ	 พูดด้วยวาจาที่สุภาพ	 ไพเราะ 

อ่อนหวานน่าฟัง,	อัตถจริยา	คือ	การท�าประโยชน์	ขวนขวายช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆ	และ	สมานัตตตา	

คือการให้ความเสมอภาคต่อคนทั้งหลายอย่างเท่าเทียมกัน	

พุทธปรัชญา หมายถึง	พระพุทธศาสนาเถรวาท	ซึ่งถือตามคติที่พระอรหันต์พุทธสาวกได้วางหลัก

ธรรมวินัยเป็นแบบไว้เมือ่ปฐมสงัคายนา	ได้แก่	พระพทุธศาสนาท่ีนบัถือแพร่หลายในประเทศ	ไทย	พม่า	ลงักา	

และลาว	

 

8.  บทสรุป

หลักค�าสอนในทางพระพุทธศาสนาที่คนนิยมศึกษารู้จักกันมากและปฏิบัติมาตั้งแต่อดีตจนถึง

ปัจจุบัน	ถือว่าเป็นเบื้องต้นของการท�าคุณความดีในตัว	คือ	การให้ทาน	จัดว่าเป็นหลักธรรมน�ามาซึ่งความ

ผูกมิตรไมตรีช่วยเหลือสังคมเป็นธรรมชาติเพื่อช�าระจิตใจให้สะอาด	 เป็นแนวทางไปสู่เป้าหมายสุงสูดตาม

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา	 ดังนั้น	 ทานจึงมีความส�าคัญต่อการด�ารงชีวิตของคนในสังคมมากที่สุดใน 

ทุกยุคทุกสมัย

ทานในสังคหวัตถุกับทานในบุญกิริยาวัตถุ	นั้นต่างกัน	กล่าวคือ	ทานในสังคหวัตถุ	มีองค์ประกอบ

คือ	ทาน	ปิยวาจา	อัตถ	และ	สมานัตตตาจริยา	เป็นทานระดับปุถุชนที่ให้ทานแล้วมุ่งหวังสิ่งตอบแทนจาก

การให้ทาน	 ส่วนทานในบุญกิริยาวัตถุ	 3	 มีองค์ประกอบไปด้วย	 ทาน	 ศีล	 ภาวนา	 ทานในบุญกิริยาวัตถุนี้	

เป็นการให้เพื่อมุ่งการสร้างบารมีเพื่อความหลุดพ้น	ดังนั้น	การให้ทานทั้ง	2	อย่างจึงมีความหมายที่ต่างกัน

ในบ้างประเด็น	คือ	

(1)  ทานในสงัคหวตัถุ	หมายถงึ	การให้	เราจะเหน็ว่าหลกัธรรมหลายข้อของพระสมัมาสมัพทุธเจ้า

จะขึ้นต้นด้วย	“ทาน”	เพราะเราทุกคนล้วนมีกิเลส	ซึ่งกิเลสตัวแรกที่มักจะพบคือ	ความอยากได้	เมื่ออยากได้ 

กเ็กดิความไม่อยากให้	ดงันัน้	ทานจงึมักอยูเ่ป็นข้อเบือ้งต้นในหลกัธรรมต่างๆ	โดยเฉพาะทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการ

อยู่ร่วมกัน	ทานในที่นี้มี	2	ประการก็คือ	ทานที่ให้เป็นบุญ	และทานที่ให้เป็นคุณ

	 ทานที่ให้เป็นบุญ	ได้แก่	การสร้างกุศล	บ�าเพ็ญบุญทั้งหลาย	เช่น	ทอดกฐิน	ทอดผ้าป่า	เป็นต้น

	 ทานที่ให้เป็นคุณ	ได้แก่	การให้สิ่งของ	และการให้ของขวัญ	เป็นต้น

	 สังคหวัตถุ	4	คือ	หลักธรรมของการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข	ซึ่งได้แก่	ทาน	คือ	การให้	

ทั้งทานที่ให้เป็นบุญ	 และทานท่ีให้เป็นคุณ	 ปิยวาจา	 คือการพูดวาจาที่ไพเราะ	 ฟังแล้วเกิดความชื่นใจ 
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วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

อัตถจริยา	คือท�าตนให้เป็นประโยชน์	แก่ผู้อื่นที่อยู่ร่วมกันในสังคม	สมานัตตตา	คือวางตนให้เหมาะสมว่าตอนนี้ 

เราอยู่ในฐานะใด	หลักธรรม	4	ประการนี้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจผู้คนในสังคมให้อยู่กันอย่างสันติสืบต่อไป

(2)  ทานในบุญกิรยิาวตัถุ 3	หมายถงึ	การให้	หรอืแบ่งปัน	เป็นเครือ่งช�าระจติใจให้บริสทุธิใ์นระดับ

หนึ่ง	คือช�าระล้าง	หรือก�าจัดกิเลส	 โดยเฉพาะความโลภ	ความเห็นแก่ตัว	ความมีใจคับแคบ	ตระหนี่	 และ

ความเป็นทาสของวตัถ	ุพร้อมทัง้ทอนก�าลงัของความยดึตดิถือมัน่ในตวัตนให้เบาบางลดน้อยลง	ท�าให้ใจเปิด

กว้างและเป็นอิสระมากขึ้น	จึงเป็นการเตรยีมจิตใจให้พร้อม	ที่จะบ่มเพาะเพิม่พูนคุณความดแีละการท�าบุญ

อื่นๆ	ที่สูงขึ้นไป

	 จากความหมายของทานทั้ง	 2	 ที่กล่าวมาในเบ้ืองต้น	 ท่ีผู้วิจัยให้ความหมายว่าต่างกันนั้น	 มี

นัยว่า	การให้ทานในสังคหวัตถุกับการให้ทานในบุญกิริยาวัตถุ	3	มีความแตกต่างกันที่ระดับแห่งการกระท�า	

แต่กม็คีวามเกีย่วเนือ่งกนัอย่างแยกไม่ออก	ทีว่่ามคีวามเกีย่วเนือ่งกนัเพราะว่า	การให้ทานในสงัคหวตัถถุอืว่า

เป็นการสั่งสมบารมี	 ใครก็ตามเมื่อกระท�าบุญด้วยการให้ทานอย่างถูกต้อง	 การกระท�านั้นจะเป็นการเพิ่ม

บารมีให้กับตนเอง	ชาวพุทธมีความเข้าใจกันว่า	การให้ทานเป็นการแสดงออกถึงความมีน�้าใจใฝ่บุญ	มีความ

เมตตา	รู้จักแสวงหาความสุขทั้งในปัจจุบันและอนาคต	ดังพุทธภาษิตที่ว่า	“การสั่งสมบุญน�าสุขมาให้”	เรา

จะเห็นการให้ทานของพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปว่า	 มีการให้ทานด้วยส่ิงของต่างๆ	 เช่นเดียวกับการให้ทาน

ของพระเวสสันดรพระโพธิสัตว์ทั้งหลาย	เป็นต้นว่า	ให้ข้าว	น�้าดื่ม	เสื้อผ้า	ยานพาหนะ	ดอกไม้	ที่อยู่อาศัย	

เป็นต้น	การให้สิง่เหล่านีเ้ป็นพฤติกรรมทีเ่ราเหน็ได้เป็นประจ�าในสงัคมชาวพทุธ	ความแตกต่างจะอยูท่ีเ่จตนา

ของผู้กระท�าทานและระดับสิ่งของที่ให้	 เจตนาของคนทั่วไปเห็นว่า	การให้ทานจะต้องได้อะไรบางอย่างคืน

มา	เป็นต้นว่า	ค�าสรรเสริญ	ชื่อเสียง	ความอยากร�่ารวยเป็นเศรษฐี	อยากขึ้นสวรรค์	หรือวัตถุสิ่งของ	แต่การ

ให้ทานในบุญกิริยาวัตถุ	 เป็นการให้ทานที่สูงกว่าทานในสังคหวัตถุ	กล่าวคือ	การให้ทานของพระเวสสันดร	

หรอืของพระโพธสิตัว์ทัง้หลายจะไม่หวงัสิง่เหล่าน้ี	เพราะอดุมคตขิองพระองค์อยูท่ีส่มัมาสมัโพธญิาณ	นัน่คอื

การตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	ส่วนสิ่งของนั้นพระเวสสันดรจะสละทุกสิ่งที่พระองค์มีอยู่	แม้บุตร	และ

ภรรยา	ก็ต้องสละให้แก่คนอื่น	จึงได้นามว่า	“พระโพธิสัตว์”	ผู้บ�าเพ็ญตนเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้า

9.  อภิปรายผลการวิจัย / วิจารณ์

ผลจากการวิเคราะห์	 พบว่า หลักค�าสอนในทางพระพุทธศาสนาท่ีคนนิยมศึกษารู้จักกันมากและ

ปฏิบัติมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	ถือว่าเป็นเบื้องต้นของการท�าคุณความดีในตัว	คือ	การให้ทาน	จัดว่าเป็น

หลกัธรรมน�ามาซึง่ความผกูมติรไมตรช่ีวยเหลอืสงัคมเป็นธรรมชาตเิพือ่ช�าระจิตใจให้สะอาด	เป็นแนวทางไป

สูเ่ป้าหมายสงูสดูตามหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนา	ดงันัน้	ทานจงึมคีวามส�าคญัต่อการด�ารงชีวิตของคนใน

สังคมมากที่สุดในทุกยุคทุกสมัย	โดยการเข้าใจถึงหลักการให้ทาน	ดังนี้

(1) หลกัการให้ท่ีต้องรู ้“บญุ”	เป็นค�าสือ่ธรรมทีส่�าคญัค�าหนึง่ในพระพทุธศาสนา	ยิง่เมือ่พระพทุธ

ศาสนาเข้ามารุง่เรอืงในสงัคมไทย	ค�าว่า	“บญุ”	กย็ิง่มคีวามส�าคญัโดดเด่นเป็นพเิศษ	แม้ว่าความหมายทีเ่ข้าใจ

นั้น	อาจจะลางเลือนหรือคลาดเคลื่อนออกไปจากหลักการที่แท้จริง

(2)  ท�าไมบญุจงึเน้นทาน และเริม่ด้วยทาน ทีจ่รงิการทีพ่ระพทุธเจ้าตรสัยก	“ทาน”	ขึน้เป็นหลกั

การท�าบญุข้อแรก	กแ็สดงอยูใ่นตวัแล้วว่าทรงเน้นการเกือ้กลูกนัในสงัคม	แต่ก็ต้องถามต่อไปอกีว่าเหตใุดการ
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เกือ้กลูกนัในสงัคม	จึงต้องเริม่ต้นด้วยทาน ด้วยการยกทานข้ึนตัง้เป็นข้อแรก	พระพุทธศาสนาเน้นความส�าคญั

ของวัตถุแต่พร้อมกนันัน้	การทีพ่ระพทุธเจ้าตรสัทานนัน้ไว้ในหลกับุญกริยิา	3	ทีร่วมกนัเป็นชดุ	โดยมศีลี	และ

ภาวนามาต่อ	 ก็เป็นการบอกถึงขอบเขตความส�าคัญของวัตถุ	 พร้อมทั้งสอนให้รู้จักใช้ประโยชน์จากวัตถุให้

ถูกต้องด้วย

(3) ทานในระบบของการท�าบุญ

 อย่างไรก็ดี	 ความจ�าเป็นและความส�าคัญของวัตถุ	 ก็มีขอบเขตที่ต้องส�านึกตระหนักไว้	 การมี

วัตถุเพียงพอ	 หรือพรั่งพร้อมเท่านั้น	 ยังไม่พอที่จะให้ชีวิตและสังคมดีงาม	 ถ้าไม่มีระบบการพัฒนามนุษย์ท่ี 

ถูกต้อง	 วัตถุแม้แต่ที่พรั่งพร้อม	 ก็จะเป็นโทษแก่มนุษย์เอง	 อย่างน้อยก็ท�าให้จมอยู่กับความฟุ้งเฟ้อลุ่มหลง

มัวเมา	ประมาท	และใช้วัตถุในทางที่ก่อผลร้าย

 การปฏิบัติที่ถูกต้องต่อวัตถุ	 คือ	 ให้เป็นพ้ืนฐานท่ีเราจะได้อาศัยในการท่ีจะน�าชีวิตและสังคม

ก้าวขึน้สู่ความดงีามและการสร้างสรรค์ทีส่งูขึน้ไป	ดงัท่ีทางพระเรยีกวตัถุทัง้หลายว่า	“ปัจจยั”	บ้าง	“นสิสัย”	

บ้าง	 คือมิใช่ให้ความพรั่งพร้อมทางเศรษฐกิจเป็นจุดหมาย	 แต่ให้เป็นเครื่องอาศัยเก้ือหนุน	 หรือเป็นตัว 

เอื้อต่อการพัฒนาชีวิตที่ประเสริฐ	และการสร้างสรรค์สังคมที่เป็นสุข

 ดังน้ัน	 ทาน	 นอกจากเป็นเคร่ืองเกื้อหนุนสังคมในทางวัตถุด้วยการกระจายฟังบริโภคให ้

ทั่วถึงกัน	ลดความกดดันในสังคม	และยึดเหนี่ยวสังคมให้มีเอกภาพให้คนเป็นอยู่โดยไม่ต้องเบียดเบียนแย่ง

ชิงกัน	 เป็นเครื่องสนับสนุน	 “ศีล”	 แล้ว	 ก็ช่วยให้ก้าวต่อไปใน	 “ภาวนา”	 ด้วย	 เร่ิมด้วยเป็นปัจจัยต่อกัน 

กับเมตตา	 พร้อมกับพัฒนาความสุข เมื่อคิดจะได้จะเอา	 เราจะมองหรือจ้องไปท่ีวัตถุแล้วพร้อมกันนั้น 

ก็จะเกิดความรู้สึกหวาดระแวงต่อคนอื่น	 ท�าให้เกิดทัศนคติต่อเพื่อนมนุษย์แบบเป็นคู่แข่งหรือเป็นปฏิปักษ์	

การคิดจะได้จะเอา	จึงเป็นปัจจัยแก่โทสะ	ซึ่งน�าไปสู่ความขัดแย้ง	แล้วทุกข์และปัญหาก็ตามมา

10.  ข้อเสนอแนะ 

10.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

	 	 การให้ทาน	เป็นการท�าบญุอย่างหนึง่ทีช่าวพทุธในสงัคมไทยนยิมท�ากนั	จะสงัเกตเหน็ได้	คอื	

เมื่อจะท�าบุญในวาระหรือโอกาสใดก็ตามส่วนใหญ่จะมีการให้ทานเสมอ	เนื่องจากเชื่อว่าจะได้บุญมาก	และ

เป็นการท�าบุญที่ท�าได้ง่าย	อีกทั้งสอดคล้องกับวิถีการด�าเนินชีวิตของคนชาวพุทธในสังคมไทยในปัจจุบันนี้

	 	 จากการวจิยัแนวคดิของชาวพทุธเกีย่วกบัเรือ่งทาน	ส่วนมากเข้าใจการให้ทานคลาดเคลือ่น

จากค�าสอนทางพุทธศาสนา	 จึงน�าไปสู่การปฏิบัติท่ีผิดพลาดอันเป็นเหตุท�าให้ผลท่ีพึงได้รับจากการให้ทาน

ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์

	 	 วัตถุประสงค์ส�าคัญของการให้ทาน	 คือ	 เพื่อบ�ารุงอุปถัมภ์คณะสงฆ์และพระพุทธศาสนา	

ท�าให้คณะสงฆ์และพระพุทธศาสนาด�ารงอยู่ได	้ เมื่อพระสงฆ์และพระพุทธศาสนาด�ารงอยู่ได้	 ธรรมอันเป็น

หลักค�าสอนทางพระพุทธศาสนาก็ด�ารงอยู่	เพื่อประโยชน์สุขแก่สังคมไทยต่อไป

	 	 ดังนัน้	พทุธศาสนกิชนชาวไทย	ควรศึกษาเรือ่งทานทีป่รากฏในพระไตรปิฎก	อรรถกถา	และ

หนังสืออื่น	ๆ	ให้ถูกต้องตามหลักการที่แท้จริงทางพระพุทธศาสนา
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วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

	 	 ส�าหรับพระสงฆ์	 ในฐานะที่เป็นศาสนทายาท	ควรศึกษาเรื่องทานและธรรมข้ออื่น	ๆ	และ

น�ามาเผยแผ่แก่ชาวพุทธทั่วไปโดยให้ถูกต้องตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาโดยตรง	ควรจะอธิบายเรื่อง

การให้ทานในพระไตรปิฎกให้เกิดความเข้าใจแก่ชาวพุทธโดยทั่วไปว่า	 ทาน	หมายถึง	 วัตถุทาน	 ธรรมทาน	

และอภัยทาน

	 	 ส�าหรับคฤหัสถ์	 ควรเข้าใจว่า	 การให้ทาน	 เป็นวิธีการท�าบุญอย่างหนึ่งในพระพุทธศาสนา	

โดยมีเป้าหมาย	2	อย่าง	คือ	เพื่อท�าลายกิเลสคือความตระหนี่	(ประโยชน์ส่วนตน)	และ	บ�ารุงคณะสงฆ์และ

พระพุทธศาสนาให้ด�ารงอยู่ได้	 (ประโยชน์ส่วนรวม)	เมื่อคณะสงฆ์และพุทธศาสนาด�ารงอยู่ได้	ประโยชน์สุข

ย่อมเกิดขึ้นแก่สังคมส่วนรวม

10.2  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

	 	 จากการวิจัยเรื่อง	“ศึกษาวิเคราะห์ทานในสังคหวัตถุตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท”	ผู้วิจัย

ได้พบว่า	ยังมีประเด็นที่น่าสนใจควรแก่การศึกษาวิจัยเพิ่มเติม	ดังนี้

	 	 1.		 ศึกษาเปรียบเทียบอามิสทานกับธรรมทานว่าต่างกันอย่างไร

	 	 2.		 ศึกษาการบ�าเพ็ญทานบารมีของพระโพธิสัตว์ที่ปรากฏในสมัยครั้งพุทธกาล

	 	 3.		 ศึกษาเปรียบเทียบทานกับจาคะว่ามีส่วนคล้ายหรือแตกต่างกันอย่างไร

	 	 4.			 ศึกษาวิเคราะห์ความหมาย	รูปแบบ	และวิธีการให้ทานตามหลักสังคหวัตถุ	4	ในพุทธ

ปรัชญาเถรวาท		
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ขอบคุณมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 วิทยาเขตร้อยเอ็ด	 ที่เปิดโอกาสให้ข้าพเจ้าได้เข้ามา

ศึกษาและเรียนรู้วิชาการด้านต่าง	ๆ

ขอบคุณคณะครูอาจารย์ผู้สอนทุกท่าน	ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้	และดูแลเอาใส่ในการสอน

เป็นอย่างดี

กราบขอบพระคุณพระราชปริยัติวิมล,ดร.	อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก	ดร.สุฤษฎ์	แพงทรัพย์	อาจารย์ที่

ปรึกษาร่วม	และคณะกรรมการทุกรูป/ท่าน	ที่เมตตาชี้แนะส่วนที่บกพร่องในการแก้ไขวิทยานิพนธ์	

ขอบคุณเจ้าหน้าที่ห้องสมุด	 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 วิทยาเขตร้อยเอ็ด	 ท่ีให้ความ

อนุเคราะห์ความสะดวกเกี่ยวกับหนังสือเพื่อการวิจัยในการสืบค้นเอกสารข้อมูลต่าง	ๆ

คณุประโยชน์พร้อมด้วยคณุงามความดทีีเ่กดิจากการท�าวทิยานพินธ์เล่มน้ี	ผูว้จิยัขอน้อมถวายเป็น

เคร่ืองสักการบูชาพระรัตนตรัย	 คือ	 พระพุทธคุณ	 พระธรรมคุณ	 พระสังฆคุณ	 พระคุณมารดา	 บิดา	 คร	ู

อุปัชฌาย์	 และอาจารย์	 ที่ประสิทธิ์ประสาทความรู้ท้ังหลาย	 ขอแผ่คุณความดีท่ีได้ประพฤติมาดีแล้วแก่ผู้มี

อุปการะคุณ	และเพื่อนร่วมงาน	ขอทุกท่านจงเป็นผู้มีความสุขความเจริญในสติปัญญา	และเป็นผู้มีส่วนร่วม

ในความส�าเร็จครั้งนี้ด้วยกันทุก	ๆ	ท่าน
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วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาความสามารถทางการประเมิน

ของครูโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

ขอนแก่น เขต 4 

THE DEVELOPMENT OF TRAINING COURSE TO DEVELOP THE ABILITY  

OF EFFECTIVE EVALUATION OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS IN KHONKAEN 

PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 4
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บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์	 ดังนี้	 1) เพื่อศึกษาความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนาความสามารถ

ทางการประเมินของครูโรงเรียนประถมศึกษา	ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น	

เขต	4	2)	เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาความสามารถทางการประเมินของครู

โรงเรียนประถมศึกษา	 ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น	 เขต	 4 กลุ่มตัวอย่าง	

ได้แก่	ครูโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น	เขต	4	จ�านวน	

286	คน	ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน	(Multi	sampling)	เป็นการวิจัยและพัฒนา	(Research	and	

Development	)	มี	3	ระยะ	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	ได้แก่	สถิติเชิงพรรณนา	คือ	ความถี่	ร้อยละ	

ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า

1)		 การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นพื้นฐาน	ความต้องการจ�าเป็น	(Needs	assessments)	กลุ่มตัวอย่างมี

ความรู้ในด้านการวดัและประเมนิผลในระดบัปานกลางและเนือ้หาทีต้่องการเข้ารบัการพฒันา	3	อนัดบัแรก	

คือ	 1)	 ความรู้เกี่ยวกับเร่ืองของเครื่องมือและการหาคุณภาพเครื่องมือท่ีใช้ในการวัดผลการศึกษา	 2)	 การ

วิเคราะห์หลักสูตรเพื่อการเขียนข้อสอบ	3)	ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา

2)		 การสร้างและพัฒนาโครงร่างหลักสูตรฝึกอบรมโดยผ่านขั้นตอนการสนทนากลุ่ม	 (Focus	

group)	พบว่า	โครงร่างหลักสูตรฝึกอบรมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ	มากที่สุด	มีค่าดัชนีความสอดคล้อง	

(IOC)	ของโครงร่างหลักสูตรในภาพรวม	เท่ากับ	.99	

3)		 การประเมินผลหลักสูตรฝึกอบรมโดยการประชาพิจารณ์	 (Public	 Hearings)	 พบว่าผู้ม ี

ส่วนได้เสียมีความพึงพอใจมากที่สุด	และมีความเป็นไปได้ของหลักสูตร	ร้อยละ	99.06	

1 นักศึกษาปริญญาเอก	สาขาการบริหารการศึกษา,	มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.
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ABSTRACT

The	 objectives	 of	 research	were	 1)	 to	 study	 the	 needs	 of	 education	 ability	 

development	in	the	ability	of	primary	school	teachers	in	Khonkaen	Primary	Educational	

Service	Area	Office	4.	2)	to	develop	a	training	course	for	the	teachers	stated	above	R&D	

research	method	with	3	stages	of	operation	was	used.	The	results	were	as	follow	:

Regarding	the	needs	assessment,	it	was	found	that	76.92	percent.	of	the	teachers	

have	 Knowledge	 and	 evaluation	 skills	 at	 the	middle	 level	 and	 needed	 training	 and	 

development.	The	top	priority	was	making	and	getting	Quality	tools.	The	second	one	was	

curriculum	 analysis	 and	making	 tests.	 The	 last	 was	 adequate	 knowledge	 and	 solid	 

foundation	of	educational	measurement	and	evaluation.

After	gathering	all	information	needs,	the	on-the-job-training	course	with	12	hours	

Workshop	was	developed.	It	was	tried	and	tested	through	R&D	method.	The	suitability	of	

the	training	course	was	at	4.80	by	average	which	was	quite	high	with	IOC	of	.99.

Satisfactions	was	tested	in	4	aspects	and	found	at	4.62	by	average	which	respective	

ranks	as	follow:	1)	usefulness	2)	suitability	3)	correct	and	comprehensiveness	4)	utilization.

Regarding	 the	 possibility	 of	 the	 training	 course,	 it	 was	 found	 and	 ranked 

respectively	 as	 follow	 :	 1)	 correct	 and	 comprehensiveness	 2)	 suitability	 3)	 usefulness	 

4)	utilization.	On	the	whole,	the	possibility	was	high	with	99.06	percent.

1.  ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

การศกึษา	เป็นกระบวนการพฒันาทรพัยากรมนษุย์ทีส่�าคญั	เพราะการศึกษาเป็นการน�าบคุคลเข้า

สู่กระบวนการด�ารงชีวิตในสังคม	น�าไปสู่สังคมที่เข้มแข็ง	มีเอกภาพ	เพราะถ้าสมาชิกของสังคมมีคุณภาพจะ

ช่วยสร้างประโยชน์ให้กบัสงัคมทีต่นอาศยั	ในการจดัการศกึษาให้เกดิคณุภาพจ�าเป็นทีจ่ะต้องมกีารประเมนิ

ผลการศึกษา	เพื่อควบคุมและตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา	เพราะการประเมินผลการศึกษา

เป็นเครื่องมือส�าคัญ	 ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายที่หลักสูตรก�าหนด	 การ

พัฒนาการศึกษาอย่างมีคุณภาพจะเป็นท่ีน่าเชื่อถือและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามเป้าหมาย	 ผู้บริหารจึง

มีหน้าที่และบทบาทส�าคัญในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจและมีความ

สามารถทางการประเมิน	(ส�านักงานปฏิรูปการศึกษา,	2544)		

	 การฝึกอบรมถือเป็นรูปแบบหนึ่งในการเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน	 เพราะการฝึกอบรมเป็น 

กระบวนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนอย่างเป็นระบบ	 เป็นการให้การศึกษาตลอดชีวิตส�าหรับ	 ทุกคน 

เช่นเดียวกับการศึกษา	 การฝึกอบรมที่ดีจะต้องสามารถท�าให้บุคคลเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทิศทางท่ี 

พงึประสงค์	เกดิประโยชน์ต่อบคุคล	ในด้านการพฒันาความรู	้ความสามารถ	ความคดิ	การวเิคราะห์และการ

ตดัสินใจ	เพือ่การสร้างทศันคตทิีด่ต่ีองานทีท่�า	และช่วยเสรมิสร้างสมรรถนะการปฏบิตังิานของบคุคล	ท�าให้

เกิดความมั่นใจต่อการพัฒนาหรือการปรับปรุงการปฏิบัติงาน	 ในการฝึกอบรมเพื่อให้สามารถด�าเนินการ
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บรรลตุามวัตถปุระสงค์ได้นัน้	จ�าเป็นทีจ่ะต้องมหีลกัสตูรฝึกอบรม	ทีม่ปีระสทิธภิาพ	เพราะหลักสตูรฝึกอบรม

ที่มีประสิทธิภาพจะสามารถพัฒนาคนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทิศทางท่ีต้องการได้	 (สุวัฒน	์

วัฒนวงศ์,	2545)	

จากทีก่ล่าวมาในเบือ้งต้น	ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมทีม่ปีระสทิธภิาพเพือ่

พัฒนาความสามารถทางการประเมินของครูโรงเรียนประถมศึกษา	 ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาขอนแก่น	 เขต	 4	 ขึ้น	 เพื่อให้ได้หลักสูตรฝึกอบรมท่ีมีประสิทธิภาพส�าหรับเสริมสร้างความ

สามารถทางการประเมินให้แก่ครูในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น	เขต	4	อย่าง

ยั่งยืนต่อไป

2.  วัตถุประสงค์การวิจัย

1.		 เพื่อศึกษาความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนาความสามารถทางการประเมิน	 ของครูโรงเรียน

ประถมศึกษาในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น	เขต	4	

2.		 เพือ่พฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมทีม่ปีระสทิธิภาพในการพฒันาความสามารถทางการประเมนิของ

ครูโรงเรียนประถมศึกษา	ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น	เขต	4

3.  ขอบเขตของการวิจัย

3.1		ระยะที่	1	การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลขั้นพื้นฐาน

	 1)		 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 	 	 (1)	ประชากร	ได้แก่	ครูประถมศึกษาในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ขอนแก่น	เขต	4	จ�านวน	1,475	คน

	 	 	 (2)	 กลุ่มตัวอย่าง	 ได้แก่	 ครูโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาขอนแก่น	เขต	4	จ�านวน	286	คน	

	 2)		 ขอบเขตด้านเนื้อหาสาระ	

	 	 	 เนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถทางการประเมิน	ดังนี้

	 	 	 (1)	ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา

	 	 	 (2)	เครื่องมือและการหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลการศึกษา	

	 	 	 (3)	การวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อการเขียนข้อสอบ

	 	 	 (4)	การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

	 	 	 (5)	การเขียนข้อสอบวัดพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย	จิตพิสัยและทักษะพิสัย

	 	 	 (6)	รูปแบบของข้อสอบแบบเลือกตอบ

	 	 	 (7)	สถิติเบื้องต้นส�าหรับการวัดและประเมินผลการศึกษา

	 	 	 (8)	คะแนน	การให้คะแนนและจรรยาบรรณของผู้ประเมิน	

3.2		ระยะที่	2	สร้างและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม

	 1)		 ขอบเขตด้านเนื้อหาสาระ	
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	 	 เป็นการน�าข้อมลูทีไ่ด้จากการจัดล�าดบัความถีข่องความส�าคญัตามความต้องการจ�าเป็น	โดย

เลือกล�าดับความส�าคัญล�าดับที่	 1-3	 ในขั้นตอนที่	 1	 มาจัดสร้างโครงร่างหลักสูตรตามล�าดับขั้นตอน

กระบวนการวจิยั	มาพจิารณาก�าหนดเป็นเน้ือหาสาระท่ีสอดคล้องกับความต้องการ	จ�าเป็นของกลุม่เป้าหมาย

ที่ประสงค์จะเข้ารับการฝึกอบรม

	 2)		 ขอบเขตด้านกระบวนการ	มี	2	ขั้นตอน	คือ

	 	 	 (1)		 การสร้างโครงร่างหลักสูตร	 โดยน�าข้อมูลท่ีได้จากการจัดล�าดับความถ่ีของความ

ส�าคญัตามความต้องการจ�าเป็น	โดยเลอืกล�าดับความส�าคญัล�าดบัที	่1-3	ในขัน้ตอนที	่1	มาจดัสร้างโครงร่าง

หลักสูตร

	 	 	 (2)		 การประเมินโครงร่างหลักสูตรฝึกอบรม	โดยการน�าหลักสูตรฝึกอบรมทั้งฉบับร่างที่

สร้างขึ้น	 มาประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของหลักสูตร	 โดยใช้กระบวนการสนทนากลุ่ม	

(Focus	group)	จากผู้ทรงคุณวุฒิ	จ�านวน	9	คน	

3.3		ระยะที่	3	ประเมินผลหลักสูตรฝึกอบรม

	 1)		 ด้านกลุ่มเป้าหมาย	ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง	(Purposive	Sampling)	เป็นครู	ที่มี

ความสนใจที่จะเข้ารับการฝึกอบรม	จ�านวน	20	คน	

	 2)		 ด้านกระบวนการ	เป็นการน�าหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาแล้วมาประชาพิจารณ์	(Public	

Hearings)	โดยผู้มีส่วนได้เสียเพื่อตรวจสอบความพึงพอใจและความเป็นไปได้ของหลักสูตร

	 3)		 ด้านระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง

	 	 	 ก�าหนดระยะเวลาการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร	2	วัน	วันละ	6	ชั่วโมง	รวม	12	ชั่วโมง

4.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย

1.		 ได้หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถทางการประเมินของครูที่มีประสิทธิภาพ

สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา

2.		 หน่วยงานต้นสังกัดสามารถน�าหลักสูตรฝึกอบรมท่ีผู้วิจัยพัฒนาข้ึนไปใช้ฝึกอบรมบุคลากรใน

สถานศึกษาอื่น	ๆ	ให้มีความรู้	ความเข้าใจ	เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

3.		 เป็นแนวทางให้กับผู้ที่เก่ียวข้องในการจัดการศึกษา	 สามารถน�าไปใช้เป็นแนวทางในการวิจัย

และพัฒนางานด้านการจัดการศึกษา	ส�าหรับสถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่นๆ	ต่อไป

5.  วิธีด�าเนินการวิจัย

ระยะที่	1	การศึกษา	วิเคราะห์ข้อมูลขั้นพื้นฐาน	

1)		 ประชากร	ได้แก่	ครปูระถมศกึษาในสงักดัส�านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น	

เขต	4

2)		 กลุ่มตัวอย่าง	 ได้แก่	 ครูโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาขอนแก่น	 เขต	4	ที่ท�าการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	1-6	ในปีการศึกษา	2557	ก�าหนดกลุ่ม

ตวัอย่างโดยใช้ตารางก�าหนดกลุม่ตัวอย่างของเครจซีแ่ละมอร์แกน(Krejcie	and	Morgan)	(บุญชม	ศรสีะอาด,	
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2545:43)	ได้กลุ่มตัวอย่าง	จ�านวน	286	คน	

3)		 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยัในครัง้นี	้ผูว้จิยัได้ก�าหนดใช้แบบสอบถามความต้องการจ�าเป็นในการ

พัฒนาความสามารถทางการประเมิน	(Needs	assessments)	แบ่งออกเป็น	2	ตอน	ดังนี้

	 ตอนที่	1	เป็นแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ	(Check	list)	สอบถามเกี่ยวกับ 

สถานภาพส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง	ได้แก่	อายุ	เพศ	วุฒิการศึกษา	ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน	 	

	 ตอนที่	2	เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	(Rating	scale)	ของลิเคิร์ท	(Likert)	(ธนบดี	นันทะ, 

2555)	5	ระดับ	คือ	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	และน้อยที่สุด	สอบถามเกี่ยวกับความต้องการจ�าเป็น	 

ที่ประสงค์จะเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา	ใน	8	เรื่อง	ดังนี้

	 	 	 	 (1)	ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา

	 	 	 	 (2)	เครื่องมือและการหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลการศึกษา		 	

	 	 	 	 (3)	การวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อการเขียนข้อสอบ

	 	 	 	 (4)	การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

	 	 	 	 (5)	การเขียนข้อสอบวัดพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย

	 	 	 	 (6)	รูปแบบของข้อสอบแบบเลือกตอบ

	 	 	 	 (7)	สถิติเบื้องต้นส�าหรับการวัดและประเมินผลการศึกษา

	 	 	 	 (8)	คะแนน	การให้คะแนนและจรรยาบรรณของผู้ประเมิน	

ระยะที่	2	การสร้างและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม

เป็นการน�าข้อมูลที่ได้จากการจัดล�าดับความถี่ในล�าดับที่	1-3	ในขั้นตอนที่	1	คือ	1)	ความรู้เกี่ยวกับ 

เรื่องของเครื่องมือและการหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลการศึกษา	 2)	 การวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อ

การเขียนข้อสอบ	 3)	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษามาสร้างโครงร่างหลักสูตร	

เป็นการฝึกอบรมเฉพาะเรื่อง	(On	the	job	training)	(จงกลนี	ชุติมาเทวินทร์	2544	:	35	)	แบ่งออกเป็น	2	

ส่วน	คอื	การสร้างโครงร่างและองค์ประกอบของหลกัสตูรและการประเมนิโครงร่างหลกัสตูร	โดยผูท้รงคณุวฒุ	ิ

จ�านวน	9	คน	ใช้กระบวนการสนทนากลุม่	(Focus	group)	ประเมนิความเหมาะสมและความสอดคล้องของ

โครงร่างหลักสูตรฝึกอบรม	

	 1)		 เครื่องมือที่ใช้	มี	2	แบบ	คือ	 (1)	แบบประเมินความเหมาะสมของโครงร่างหลักสูตร	มี

ลักษณะเป็นแบบสอบถามชนิดมาตรส่วนประมาณค่า	5	ระดับ	ได้แก่	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อยและ

น้อยที่สุด	และ	(2)	แบบประเมินความสอดคล้องของโครงร่างหลักสูตร	(IOC)	เป็นแบบสอบถามชนิดมาตร

ส่วนประมาณค่า	3	ระดับ	ได้แก่	สอดคล้อง	ไม่แน่ใจและไม่สอดคล้อง

	 2)		 สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมลู	ได้แก่	สถติเิชงิพรรณนา	คอื	ความถี	่ร้อยละ	ค่าเฉลีย่	ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน

ระยะที่	3	การประเมินผลหลักสูตรฝึกอบรม	โดยการประชาพิจารณ์	(Public	Hearings)	จากกลุ่ม

ผูม้ส่ีวนได้เสีย	จ�านวน	20	คน	โดย	เพือ่ประเมนิความพงึพอใจและความเป็นไปได้ในการน�าหลกัสตูรฝึกอบรม

ไปใช้

	 1)		 กลุม่ตัวอย่าง	คือ	ครวูชิาการและครผููส้อนในกลุม่โรงเรียนเข่ือนอุบลรตัน์	ท่ีมคีวามประสงค์
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จะเข้ารับการฝึกอบรม	จ�านวน	20	คน	

	 	 2)		 เครื่องมือที่ใช้	มี	2	ฉบับ	คือ	(1)	แบบประเมินความพึงพอใจและความเหมาะสมของ

หลกัสูตร	เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดับ	คอื	มากท่ีสดุ	มาก	ปานกลาง	น้อย	และน้อยท่ีสดุ	สอบถาม

เกี่ยวกับความพึงพอใจและความเหมาะสมของเนื้อหาในหลักสูตร	 (2)	 แบบประเมินความเป็นไปได้ของ

หลักสูตร	เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	2	ระดับ	คือ	เห็นด้วย	และ	ไม่เห็นด้วย	สอบถามเกี่ยวกับความ

เป็นไปได้ในการน�าหลักสูตรไปใช้

	 	 3)			 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	ได้แก่	สถิติเชิงพรรณนา	คือ	ความถี่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

6. ผลการวิจัย

6.1		ผลการวิเคราะห์ข้อมูล	กลุ่มตัวอย่างร้อยละ	76.92	มีความรู้ในด้านการวัดและประเมินผลใน

ระดับปานกลาง	และเนื้อหาที่ต้องการเข้ารับการพัฒนา	3	อันดับแรก	คือ	1)	ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเครื่องมือ 

และการหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลการศึกษา	 2)	 การวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อการเขียนข้อสอบ	 

3)	ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา

6.2		ผลจากการพัฒนาหลักสูตร	 จากการประเมินโครงร่างหลักสูตรฝึกอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญ	 

จ�านวน	9	คน	ใช้กระบวนการสนทนากลุ่ม	(Focus	group)	พบว่า	โครงร่างหลักสูตรฝึกอบรมมีความเหมาะสม	 

ในภาพรวมเฉลี่ย	4.80	อยู่ในระดับความเหมาะสม	มากที่สุด	มีค่าดัชนีความสอดคล้อง	(IOC)	ของโครงร่าง

หลักสูตรในภาพรวม	เท่ากับ	.99	

6.3		ผลจากการประเมนิผลหลกัสตูรฝึกอบรม	โดยกลุม่ผู้มส่ีวนได้เสยี	จ�านวน	20	คน	ใช้กระบวนการ

ประชาพิจารณ์	 (Public	 Hearings)	 ประเมินความพึงพอใจ	 4	 ด้าน	 คือ	 1)	 ด้านความถูกต้องและความ

ครอบคลุมของหลักสูตร	2)	ด้านความเหมาะสมของหลักสูตร	3)	ด้านความเป็นประโยชน์ของหลักสูตร	และ	

4)	ด้านการน�าไปใช้	พบว่าภาพรวม	เฉลี่ย	4.62	อยู่ในระดับ	ความพึงพอใจมากที่สุด	โดยพบว่าด้านความ

เป็นประโยชน์ของหลักสตูร	มค่ีาความพงึพอใจมากท่ีสดุ	รองลงมา	คอื	ด้านความถูกต้องและความครอบคลมุ

ของหลักสูตรและทุกด้านมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด	 ผลการประเมินความเป็นไปได้ของหลักสูตร	 4	

ด้าน	 คือ	 1)	 ด้านความถูกต้องและความครอบคลุมของหลักสูตร	 2)	 ด้านความเหมาะสมของหลักสูตร	 

3)	ด้านความเป็นประโยชน์ของหลักสูตร	4)	ด้านการน�าไปใช้	พบว่า	ภาพรวมเฉลี่ยในทุกด้านมีความเป็นไป

ได้	ร้อยละ	99.06	

7.  อภิปรายผลการวิจัย

จากสรุปผลการวิจัย	พบประเด็นส�าคัญสามารถน�ามาอภิปรายผลได้ดังนี้

7.1		จากการศึกษาความต้องการจ�าเป็น	พบว่า	กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะการ

ประเมินในระดับปานกลาง	 และต้องการเข้ารับการพัฒนา	 3	 อันดับแรก	 คือ	 1)	 ความรู้เก่ียวกับเรื่องของ

เคร่ืองมือและการหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลการศึกษา	 2)	 การวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อการเขียน

ข้อสอบ	3)	ความรูเ้บือ้งต้นเกีย่วกบัการวดัและประเมนิผลการศกึษา	ผลปรากฏเช่นน้ีสามารถอภปิรายได้ว่า	
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ครูโรงเรียนประถมศกึษาในสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น	เขต	4	ส่วนมากยงัขาด

ความรู้และประสบการณ์ในด้านการวดัและประเมนิการศึกษาและมคีวามต้องการทีจ่ะเข้ารบัการพฒันาเพือ่

เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	 ทั้งนี้เนื่องมาจากไม่มีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการจัดฝึกอบรมด้านนี้

โดยตรง	หรอืเม่ือมหีน่วยงานอ่ืนจัดฝึกอบรมกม็เีพยีงครวูชิาการหรอืครวูดัผลการศกึษาเป็นผูเ้ข้ารบัการอบรม	

และไม่ได้ขยายผลต่ออาจเนือ่งจากเวลาไม่เพยีงพอหรอืขาดความรูค้วามเข้าใจ	ท�าให้ครสู่วนใหญ่ขาดโอกาส

ทีจ่ะได้รบัการพฒันา	กอปรกบั	เนือ้หาทีเ่กีย่วข้องกบัการวัดและประเมนิผลการศกึษาเป็นเนือ้หาทีค่่อนข้าง

ซับซ้อน	 ท�าให้ครูส่วนมากไม่สนใจที่จะศึกษาอย่างจริงจัง	 เป็นสาเหตุของการขาดความรู้ความเข้าใจและ

ความสามารถทางการประเมนิ	ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ	สวุมิล	ว่องวาณชิ	ทีพ่บว่ากลุม่ครนูกัปฏบิตักิาร

ส่วนมากมปัีญหาในด้านความสามารถทางการประเมิน	สอดคล้องกบัมหาวทิยาลยัราชภฏัสริุนทร์	ทีก่ล่าวไว้

ในหลกัการและเหตผุลในการอบรมว่า	ครสู่วนใหญ่มคีวามรู้	ความเข้าใจและมคีวามสามารถในการประเมนิ

ไม่เพียงพอ	

7.2		จากการพฒันาหลักสตูรฝึกอบรม	โดยการจดัท�าโครงร่างหลกัสตูรน�าเสนอผูเ้ชีย่วชาญ	จ�านวน	

9	 คน	 เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคล้องของหลักสูตร	 โดยใช้กระบวนการสนทนากลุ่ม	

(Focus	 groups)	พบว่า	 โครงร่างหลักสูตรฝึกอบรมมีความเหมาะสม	 ในภาพรวมเฉลี่ย	 4.80	อยู่ในระดับ

ความเหมาะสม	มากทีสุ่ด	มค่ีาดชันคีวามสอดคล้อง	(IOC)	ของโครงร่างหลกัสตูรในภาพรวม	เท่ากบั	.99	เมือ่

พิจารณาเป็นรายด้านพบประเด็นส�าคัญ	โดยสามารถอภิปรายผลได้ตามล�าดับ	ดังนี้

	 1)		 หลักการและเหตุผล	 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด	ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า	การแสดง

ภาพความจ�าเป็นที่จะต้องพัฒนาหลักสูตรมีความสอดคล้องกับความต้องการจ�าเป็นท่ีส�ารวจได้จากกลุ่ม

ตวัอย่าง	ซึง่ครูมคีวามต้องการทีจ่ะพฒันาตนเองให้มคีวามรูค้วามสามารถทางการประเมนิเพือ่พฒันาคณุภาพ

การศึกษาให้ดียิ่งขึ้น	

	 2)		 จุดมุ่งหมายของหลักสูตรฝึกอบรม	โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด	ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้

ว่า	จุดมุ่งหมายของหลักสูตรที่ก�าหนดมีความชัดเจนและครอบคลุมใน	3	ด้าน	คือ	ด้านความรู้ความเข้าใจ	

ด้านความพึงพอใจ	 และด้านความสามารถทางการประเมิน	 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บุคคลในองค์กรมี 

ความรู้ความเข้าใจ	มีทักษะความช�านาญตลอดจนมีเจตคติที่ดีสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง	รวดเร็ว

	 3)		 เนื้อหาของหลักสูตรฝึกอบรม	 โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด	 ท่ีเป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า	 

ในการออกแบบกรอบเนื้อหาในการฝึกอบรม	มีความสอดคล้องและตรงกับความต้องการจ�าเป็นที่ส�ารวจ

	 4)		 กิจกรรมการฝึกอบรม	โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด	ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า	หลักสูตร

ฝึกอบรมที่สร้างขึ้นได้ออกแบบกิจกรรมการฝึกอบรม	 โดยค�านึงถึงการบรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตรฝึก

อบรม	เลอืกการออกแบบกิจกรรมการเรยีนการสอนแบบสองทาง	เพือ่มุง่พฒันาผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรมให้เกดิ

ความรู้	ความเข้าใจ	ความช�านาญและมีทัศนคติที่ดี	มีกิจกรรมที่หลากหลาย	ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เสริมสร้างเจตคติและความพึงพอใจต่อการพัฒนาความสามารถทางการประเมิน	 โดยพบว่าการออกแบบ

กจิกรรมให้ด�าเนนิการอย่างเป็นกันเอง	ไม่ตึงเครยีด	ตลอดจนผูด้�าเนนิกจิกรรมหรอืวทิยากรมคีวามเป็นกันเอง

สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เข้ารับการอบรมที่เป็นผู้ใหญ่ที่จะดีในบรรยากาศแบบไม่เป็นทางการ	

	 5)		 สือ่ประกอบการสอน	โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ	ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่าหลกัสตูรฝึก
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อบรมทีส่ร้างขึน้ได้ก�าหนดให้มสีือ่ทีห่ลากหลายในแต่ละหน่วยฝึกอบรม	ได้แก่	ใบความรู	้ใบกจิกรรม	เอกสาร

ประกอบหน่วยฝึกอบรม	เนื้อหาประกอบค�าบรรยายด้วย	Power	Point	เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความ

รู้ความเข้าใจในเนื้อหาแต่ละหน่วย	โดยพบว่าสื่อบุคคล	ได้แก่	การเลือกวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถที่

เหมาะสม	สามารถกระตุ้นและจูงใจให้ผูเ้ข้ารบัการอบรมเกิดความรูค้วามเข้าใจ	ความพงึพอใจและบรรลตุาม

เป้าหมายได้ดี

	 6)		 การประเมนิผล	โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ	ท่ีเป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่าหลกัสตูรฝึกอบรม

ที่สร้างขึ้นได้พัฒนาเครื่องมือที่มีคุณภาพ	 ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาและความเหมาะสมโดย 

ผู้เชี่ยวชาญ	 มีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรฝึกอบรม	 ประเมินในด้านความรู้ความเข้าใจ 

เกีย่วกบัความสามารถทางการประเมนิและความพงึพอใจในการเข้ารบัการฝึกอบรม	เพือ่ยนืยนัประสทิธผิล

ที่ได้รับจากการฝึกอบรมตามหลักสูตร

7.3	 จากการประเมนิผลหลักสตูรฝึกอบรม	โดยน�าไปให้กลุม่ผูม้ส่ีวนได้เสยีในการใช้หลกัสูตร	จ�านวน	

20	คน	ใช้กระบวนการประชาพิจารณ์	(Public	Hearings)	ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจ	4	ด้าน	คือ	

1)	ด้านความถูกต้องและความครอบคลุมของหลักสูตร	2)	ด้านความเหมาะสมของหลักสูตร	3)	ด้านความ

เป็นประโยชน์ของหลกัสตูร	และ	4)	ด้านการน�าไปใช้	พบว่าภาพรวม	เฉลีย่	4.62	อยูใ่นระดบั	ความพงึพอใจ

มากที่สุดและผลการประเมินความเป็นไปได้ของหลักสูตร	 4	 ด้าน	 คือ	 1)	 ด้านความถูกต้องและความ

ครอบคลุมของหลักสูตร	2)	ด้านความเหมาะสมของหลักสูตร	3)	ด้านความเป็นประโยชน์ของหลักสูตร	4)	

ด้านการน�าไปใช้	พบว่า	ภาพรวมเฉลี่ยในทุกด้านมีความเป็นไปได้	ร้อยละ	99.06	ผลที่ปรากฏเช่นนี้สามารถ

อภิปรายได้ว่า	 หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถทางการประเมินของครูโรงเรียนประถมศึกษาใน

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น	 เขต	 4	 ท่ีพัฒนาข้ึนด�าเนินการตามข้ันตอน

กระบวนการวิจัย	โดยเนื้อหาโครงร่างหลักสูตรที่น�ามาพัฒนาสอดคล้องกับข้อมูลพื้นฐานและความต้องการ

จ�าเป็น	(Needs	assessments)	ของกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน	ตลอดจนเนื้อหาที่น�ามาจัดท�าหลักสูตรไม่

มากเกินไปและระยะเวลาในการฝึกอบรมมีความพอเหมาะกับความสนใจ	 เหมาะสมในการจ�าน�าไปพัฒนา

ทักษะด้านความสามารถทางการประเมินกับให้ครูผู้สอน	โดยมีข้อค้นพบจากการท�าวิจัยครั้งนี้คือ	การเลือก

วิทยากรหรือผู้ด�าเนนิรายการทีม่ปีระสบการณ์	และการศกึษาหลกัสตูรฝึกอบรมก่อนน�าไปใช้จะสามารถช่วย

ให้การจดักจิกรรมบรรลผุลได้ดยีิง่ขึน้	และในการจดัอบรมผูเ้ข้าอบรมควรมาด้วยความสมคัรใจ	ส�าหรบัเวลา

ในการจัดกิจกรรมควรสามารถยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสมและควรมีการติดตามผลหลังจากเสร็จสิ้นการ

อบรมจะช่วยให้ครูมีความสามารถทางการประเมินอย่างยั่งยืน	จากผลการประเมินผลหลักสูตรฝึกอบรมทั้ง

ฉบับแสดงให้เห็นว่า	หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นซึ่งผ่านกระบวนการสนทนากลุ่ม	(Focus	group)	โดยผู้เชี่ยวชาญ

และเป็นทีย่อมรับโดยการประชาพจิารณ์	(Public	Hearings)	จากผูม้ส่ีวนได้เสยี	เพือ่ประเมนิความพงึพอใจ

และความเป็นไปได้ในการน�าหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้	 เป็นการยืนยันประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมทั้ง

ฉบบัทีผู่วิ้จยัได้สร้างขึน้ว่ามคีวามเหมาะสมสอดคล้องกบัความต้องการจ�าเป็นของผูเ้ข้ารบัการอบรมสามารถ

น�าไปใช้ในสถานศึกษาได้เป็นอย่างดียิ่ง	
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8. ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะและข้อค้นพบ	(Fact	Findings)	จากการวจิยัและการอภปิรายผลแล้วสามารถสรุปได้	ดงันี้
8.1		ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
	 1)		 หน่วยงานต้นสังกัดสามารถน�าหลักสูตรที่ได้พัฒนาขึ้นไปพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา

เพ่ือเสริมสร้างความสามารถทางการประเมินให้แก่ครูในสังกัด	 เพ่ือการประเมินทางการศึกษาจะมีความ 
น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น

	 2)		 หน่วยต้นสงักดัสามารถปรบัปรงุหลกัสตูรฝึกอบรม	ให้มคีวามกะทดัรดั	โดยยดึหลกัความ
ยืดหยุ่นของหน่วยการฝึกอบรมและพิจารณาเลือกใช้หน่วยการเรียนรู้ที่ต้องการฝึกอบรม	ทั้งนี้เพื่อไม่ให้
รบกวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของสถานศึกษา

	 3)		 หน่วยงานทางการศึกษา	สามารถน�าผลการวจิยันีไ้ปพฒันาหลักสตูรฝึกอบรมส�าหรบัสถาน
ศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาอื่นๆ	 เพ่ือให้เกิดการพัฒนาความสามารถทางการประเมินของครูอย่างยั่งยืน	 
ซึ่งเป็นปัจจัยแห่งความส�าเร็จ	(Key	Success	Factor)	ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในด้านการประเมิน
ผลของสถานศึกษาต่อไป

8.2		ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป
	 1)		 ควรพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมเพือ่พฒันาความสามารถทางการประเมนิของครใูนด้านอืน่

ทั้ง	8	เรื่อง	เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนให้ดีขึ้น
	 2)		 ควรมีการติดตามผลการน�าความรู้ความเข้าใจและความสามารถของผู้เข้ารับการอบรม

ไปสู่การปฏิบัติที่สถานศึกษาอย่างชัดเจนเป็นระบบและต่อเนื่อง
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10.  ค�าขอบคุณ

วทิยานิพนธ์เรือ่ง	“การพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมทีม่ปีระสทิธภิาพเพือ่พฒันาความสามารถทางการ

ประเมินของครูโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	ขอนแก่น	เขต	4”	

ส�าเร็จได้เพราะผู้วิจัยได้รับความเมตตาอย่างสูงยิ่งจาก	 ดร.พา	 อักษรเสือ	 ประธานกรรมการที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์	รศ.ดร.ส�าเร็จ	ยุรชัย	และ	ดร.สังวาลย์	เพียยุระ	กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์	และอาจารย์

ประจ�าสาขาวิชาการบริหารการศึกษาทุกท่าน	 ที่ได้ให้ค�าปรึกษาและค�าแนะน�า	 ตรวจสอบและแก้ไข 

ข้อบกพร่องต่าง	 ๆ	 ท�าให้วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีมีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน	 ผู้วิจัยจึงใคร่ขอขอบพระคุณทุกท่าน 

เป็นอย่างสูงมา	ณ	โอกาสนี้

ผู ้วิจัยขอขอบพระคุณ	 ดร.โกศล	 ศรีสังข์	 ดร.ดร.	 ถวิล	 ลดาวัลย์	 ดร.	 สุบรรณ	 มุขธระโกษา	 

ดร.นัฐชยา	 เรืองสุวรรณ	 ดร.สมปอง	 ชาสิงห์แก้ว	 ดร.จ�าปา	 ไม่เศร้า	 ดร.ทองเหลือง	 ค�าภูเวียง	 และ	 

ดร.ประพฤทธิ์	 สิงหาบุตร	 ที่กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือการวิจัยและโครงร่างหลักสูตร 

ตลอดจนคณาจารย์ทุกท่านที่ประสิทธิ์ประสาทความรู้วิทยากรต่าง	ๆ	ให้แก่ผู้วิจัย

ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารและคณะครูทุกท่านโรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาขอนแก่น	 เขต	 4	 ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูล	 และขอบพระคุณคณะครูในกลุ่ม 

เขื่อนอุบลรัตน์	ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมประชาพิจารณ์	หลักสูตรฝึกอบรมเป็นอย่างดียิ่ง	

ขอขอบพระคุณท่านผู้อ�านวยการสะอ้าน	ลนุพรหม	ผูอ้�านวยการโรงเรียนอนบุาลอบุลรตัน์และคณะ

ครูโรงเรียนอนุบาลอบุลรัตน์ทกุท่าน	ทีเ่ป็นก�าลังใจในการศกึษาและให้ความร่วมมอืในการเกบ็ข้อมลูและร่วม

ในการประเมินหลักสูตรฝึกอบรมเป็นอย่างดียิ่ง

ขอขอบคุณทุกคนในครอบครัวที่เป็นก�าลังใจ	 เป็นทุนทรัพย์ในการศึกษาในครั้งนี้	 และนอกเหนือ 

สิง่อืน่ใดขอมอบความส�าเรจ็ครัง้นีบ้ชูาคณุบดิามารดา	ครอูาจารย์	ทีป่ลกูฝังความคดิทีด่งีามความมุ่งมัน่และ

ความอดทน	จนเป็นแสงสว่างน�าทางให้ผู้วิจัยสามารถท�างานวิจัยให้ส�าเร็จได้อย่างสมบูรณ์
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ศึกษาวิเคราะห์เรื่องทานในพุทธปรัชญาเถรวาทที่ปรากฏในผญาอีสาน

	 	 	 	 	 	 พระกัลปภัทร	ขนฺติโก	(สุขศิริ)

บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์เล่มนี้มีวัตถุประสงค์	 ดังนี้	 1)	 เพื่อศึกษาหลักค�าสอนเรื่องทานในพุทธปรัชญาเถรวาท	

2)	เพื่อศึกษาเรื่องทานในพุทธปรัชญาเถรวาทที่ปรากฏในผญาอีสาน	3)	เพื่อวิเคราะห์หลักค�าสอนเรื่องทาน

ในพุทธปรัชญาเถรวาทที่ปรากฏในผญาอีสาน	เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งเน้นวิจัยทางเอกสาร	โดยรวบรวม

ข้อมลูจากหลกัฐานส�าคญั	คอื	พระไตรปิฎก	อรรถกถา	ฎกีา	ต�าราและเอกสารอืน่ๆทีเ่ก่ียวข้อง	ซึง่เป็นผลงาน

ของผู้รู้ทางพระพุทธศาสนาได้วิเคราะห์มาแล้ว	และเป็นที่ยอมรับกันในวงนักวิชาการและโดยทั่วไป

ผลการวิจัยพบว่า	ทาน	หมายถึง	การให้เพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่บุคคลอื่น	เป็นหลักธรรมอันเป็นที่

ตั้งแห่งการสงเคราะห์กัน	เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน�้าใจกันให้คนอยู่ด้วยความรักความปรารถนาดีต่อกัน	มีจิตที่

เป็นไมตรี	เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	เกื้อกูลซึ่งกันและกัน	อีกทั้ง	ทาน	ยังเป็นบาทเป็นฐานให้คุณธรรมอื่นๆ	เกิดขึ้น	คือ	

ศรัทธา	ศีล	สมาธิ	และปัญญา

ผญา	 เป็นรูปแบบหนึ่งของหลักค�าสอนของชาวอีสาน	ค�าพูดนั้น	 เป็นภาษิตค�าคม	 เป็นถ้อยค�าที่มี

ความหมายในเชิงเปรียบเทียบที่หลักแหลมลึกซึ้ง	 ซึ่งเกิดจากการเรียบเรียงและเลือกสรรใช้ถ้อยค�าอย่างมี

ศิลปะท�าให้มีความงามทางด้านภาษา	มีความหมายลึกซึ้งกินใจ	มีเนื้อหาเป็นคติธรรม	ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่ง

ทีแ่สดงความสามารถและความรอบรูข้องผูพ้ดู	มคี�าสอนส�าหรบัคนทกุระดบัชัน้ในสงัคม	รวมทัง้สอนสจัธรรม

ในชวีติ	มเีนือ้หาเป็นคตสิอนใจ	ซึง่ได้รบัอทิธพิลมาจากความเชือ่	ความคดิทางศาสนา	หรอืการชีแ้นะวตัรปฏบิติั 

ที่เหมาะที่ควรแก่ผู้คนในสังคม

ค�าสอนที่ปรากฏในผญา	เป็นการน�าเอาหลักธรรมค�าสอนทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้	เพื่อ

ให้สอดคล้องกับวิถีการด�าเนินชีวิตของบุคคลในท้องถ่ินได้อย่างกลมกลืน	 จนกลายเป็นขนบธรรมเนียม

ประเพณี	 และวัฒนธรรม	 มีระเบียบแบบแผน	 มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม	 เป็นรูปแบบวิธีการปลูกฝัง

คณุธรรม	จรยิธรรมให้แก่ประชาชนในท้องถิน่	ได้ด�าเนนิชวีติให้สอดคล้องตามหลกัค�าสอนทางพระพทุธศาสนา	 

และเป็นการแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญา	 ความเฉลียวฉลาดของคนในท้องถิ่นนั้นๆ	 ได้เป็นอย่างดี	 เพื่อให้เกิด

ความรักความสามัคคีกัน	โดยจุดมุ่งหมายของการประยุกต์หลักค�าสอนคือ	เพื่อให้คนละชั่ว	ท�าดี

ผลการวิเคราะห์หลักค�าสอนเร่ืองทานในพุทธปรัชญาเถรวาทที่ปรากฏในผญาอีสาน	 ในเรื่อง

ประโยชน์ของหลักค�าสอน	จะเห็นได้ว่ามีประโยชน์ในหลายๆ	ด้าน	ทั้งประโยชน์ต่อตนเองและประโยชน์ต่อ

บคุคลอืน่หรอืส่วนรวม	ทัง้ในด้านศาสนา	ขนบธรรมเนยีม	จารตี	ประเพณ	ีซึง่เป็นเครือ่งชีใ้ห้เหน็ว่า	หลกัค�าสอน 

นัน้มคีวามส�าคญัเป็นอย่างย่ิงต่อวถีิการด�าเนนิชวีติของคนอสีาน	ไม่ว่าจะเป็นด้านการประกอบอาชพี	ด้านการศกึษา	 

ความเชื่อ	 ค่านิยม	 ซึ่งได้มีการผสมผสานระหว่างหลักความเช่ือเดิมกับค�าสอนทางพระพุทธศาสนาได้อย่าง

กลมกลืนและลงตวั	ท�าให้เกดิเป็นเอกลกัษณ์ทีโ่ดดเด่นและงดงาม	เกดิความสมบรูณ์พร้อมในการด�าเนนิชวีติ

ตามหลักค�าสอนทางพระพุทธศาสนา
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ABSTRACT

This	research	serves	the	purposes:	1)	to	study	teachings	on	Dana,	giving,	in	Thera-

vada	Buddhist	philosophy,	2)	to	pursue	the	teachings	on	giving	in	northeastern	Thais’	folk	

sayings,	and	3)	to	analyze	the	same	teachings	in	their	folk	sayings.	Methodologically,	It	has	

been	conducted	through	the	qualitative	research,	putting	the	emphasis	on	the	documen-

tary	research.	Data	have	been	collected	from	such	key	secondary	sources	as	The	Tipitaka,	

commentaries,	sub-commentaries,	texts	and	other	relevant	writings,	all	of	which	have	been	

analyzed	and	accepted	by	scholars	in	the	academic	field	and	in	general.	

Outcomes	of	the	research	findings:	Giving	in	Buddhism	refers	to	providing	someone	

in	need	with	something	for	the	sake	of	their	well	beings.	It	functions	as	a	memento	for	

binding	them	to	live	together	with	affection	and	good	wishes,	triggering	friendly	mind,	and	

sowing	generosity	to	help	one	another.	Furthermore,	it	acts	as	the	solid	foundation	for	a	

stepping-stone	to	other	virtues,	namely	faith,	morality,	concentration	and	wisdom.	

Northeastern	 Thais’	 folk	 sayings	 arise	 from	 the	 concept	 on	 applying	 them	 to	 

Buddhism’s	teachings.	In	speech,	they	can	be	proverbs,	adages	or	maxims	that	are	made	

up	with	meaningful	words	with	profound	and	brainy	simile,	resulting	from	composition	and	

artistic	 choice	 of	words.	 As	 such,	 they	 give	 rise	 to	 stylistic	 aesthetic	 of	 the	 language,	 

thereby	having	profound	meanings	with	emotional	impression	whenever	containing	essence	

of	moral	and	ethical	principles.	All	these	characteristics	epitomize	speakers’	competency	

and	 their	 knowledgeable	 talents.	 Generally,	 there	 are	 a	 number	 of	 such	 teachings	 for	 

people	from	all	walks	of	life	in	the	society.	Each	of	their	folk	sayings	incorporates	moral	

and	ethical	essence	for	impulsion,	which	has	been	influenced	by	beliefs,	religious	thoughts	

or	suggestions	for	undertaking	practical	routines	suitable	for	them	in	the	society.	

Religious	teachings	found	in	northeastern	Thais’	folk	sayings	stem	from	the	applica-

tion	of	the	former	to	the	latter	in	order	to	be	in	accordance	with	ways	of	leading	their	

local	life	pleasantly	to	the	extent	that	the	latter	have	become	a	part	of	traditions	and	

cultures	with	orderly	patterns.	To	hand	them	down,	there	are	concrete	practices	for	im-

planting	moral	and	ethics	for	leading	their	happy	life	that	conforms	to	Buddhism’s	key	

teachings.	In	addition,	the	application	of	their	folk	sayings	to	Buddhism’s	key	teachings	well	

demonstrates	 local	wisdom	and	 their	 adroitness	 to	 create	 affection	 and	unity,	 for	 the	

unique	aim	of	their	application	is	having	Buddhists	abstain	from	committing	evil	acts	and	

just	doing	good	deeds.

Analytical	 results	of	Buddhism’s	teachings	on	giving	 in	Theravada	Buddhist	phi-

losophy	found	in	northeastern	Thais’	folk	saying	in	the	aspect	of	the	benefits	are	that	they	
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put	the	emphasis	on	benefits	in	very	many	fields.	Apparently,	they	have	benefits	in	many	

aspects,	both	for	oneself	and	for	another	or	the	public,	including	religious,	conventional	

and	traditional	domains.	Most	importantly,	these	benefits	signify	that	Buddhism’s	teachings	

in	their	local	folk	sayings	play	the	pivotal	role	to	leading	their	ways	of	life,	no	matter	of	

occupations,	education,	beliefs	and	valuables,	which	have	well	and	perfectly	combined	

their	original	beliefs	in	its	teachings.	As	a	result,	they	culminate	in	becoming	an	outstand-

ing	identity	and	aesthetical	image	for	leading	their	religiously	complete	life	following	Bud-

dhism’s	teachings.

1.  ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

ในปัจจุบันสังคมมีความเจริญก้าวหน้าด้วยวิทยาการสมัยใหม่	 คนส่วนใหญ่จึงยึดติดอยู่กับความ

ส�าเร็จทางด้านวัตถุกันมาก	จนขาดความเอาใจใส่เรื่องศีลธรรมคุณธรรม	อีกทั้งวัฒนธรรมของชาติตะวันตก

ได้เข้ามามีบทบาทต่อวิถีการด�าเนินชีวิตของชาวไทยเป็นอย่างมาก	 จนเป็นเหตุให้ต้องมีการพัฒนาปรับปรุง

เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน	 ซึ่งจากการปรับตัวเพื่อให้เข้ากับสภาพการณ์ในปัจจุบัน 

ส่งผลให้วฒันธรรมบางอย่างต้องค่อยๆเลอืนหายไป	เช่น	การละเล่นของเดก็ๆในทัว่ทกุภาคของประเทศไทย

แทบไม่มีให้เห็นเลย	 เพราะเด็กส่วนใหญ่จะคลุกคลีอยู่กับอุปกรณ์ไอทีสมัยใหม่	 แม้แต่ภาษาพูดซ่ึงเป็น

วัฒนธรรมเฉพาะถิ่นนั้นๆก็ค่อยๆเลือนหายไปด้วย

ผญา	เป็นวรรณกรรมประเภทมุขปาฐะ	ท่ีถูกถ่ายทอดจากรุน่สูรุ่่น	อกีท้ังยงัเป็นวฒันธรรมทางภาษา

ทีห่ลากหลายอรรถรส	นอกจากนีแ้ล้วยงัเป็นเครือ่งมอืช่วยในการปลกูฝังคณุธรรมจรยิธรรมได้เป็นอย่างด	ีซึง่

ปัจจบุนัจะรู้จกัเฉพาะในกลุม่ผูส้งูอายเุท่านัน้	และอกีไม่นานบทผญาต่างๆกจ็ะเลอืนหายไปพร้อมกบัผูส้งูอายุ

เหล่านั้น	 จากการที่ผู้วิจัยได้มีโอกาสสนทนาธรรมกับพระอาจารย์พุทธพร	 สีลส�วโร	 ซึ่งตอนที่ท�างานวิจัยนี้	

ท่านได้พักจ�าพรรษาอยู่ที่ส�านักปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานรูป-นาม	 และอีกท่านหนึ่งคือท่านพระอาจารย์ 

เอกสนิ	อนตุตฺโม	ซึง่พระอาจารย์เอกสนิท่านนีไ้ด้ออกเดินธดุงค์เพือ่แสวงหาความสงบทางจติไปยังท่ีสถานต่างๆ 

ของประเทศไทย	 มีอยู่ครั้งหน่ึงที่โยมมารดาของพระอาจารย์พุทธพรไม่สบาย	 เมื่อท่านทราบข่าวจึงได้ 

เดนิทางกลบัมาเยีย่มโยมมารดา	ซึง่เป็นช่วงเดียวกนักบัทีพ่ระอาจารย์เอกสนิได้รบัค�าสัง่จากพระอาจารย์ของ

ท่านให้ไปปฏบิตัวิปัิสสนากรรมฐานดจูติของตน	และให้อยูล่�าพงัเพยีงคนเดยีวไม่คลกุคลกีบัหมูค่ณะ	ท่านจงึ

เลือกสถานที่สถานที่หนึ่งซึ่งชาวบ้านถิ่นนั้นเรียกว่า	ท่าเขาน้อยเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม	เมื่อผู้วิจัยทราบข่าว

ว่าพระอาจารย์ท้ังสองได้เดนิทางมาพกัอยูใ่กล้ๆกบัวดัทีผู่ว้จิยัพ�านกัอยู	่นบัว่าเป็นโอกาสอนัดจีงึได้ถอืโอกาส

เข้าไปสนทนาธรรมกับท่านทั้งสอง	เพื่อสอบถามเกี่ยวกับปัญหาในการปฏิบัติ	เพื่อจะได้เป็นแนวทางในการ

พัฒนาจติของตน	ในขณะทีก่�าลงัสนทนาธรรมกนัอยูน่ัน้	ท่านพระอาจารย์พทุธพรได้ยกปัญหาข้อหนึง่ขึน้เป็น

บทผญาอสีานเพือ่ถามผูวิ้จัยว่า	“บ่ได้เหน็หน้าเหน็แต่นากะยงัไคแน่	เหน็แต่ผ้าพาดไว้โตข่อยนัน้กะอุน่ใจ”คือ

อะไร	ผู้วิจัยจึงตอบท่านว่า	บทผญาบทนี้หมายถึง	การที่ชายหนุ่มไม่ได้เห็นหน้าแฟนสาวอันเป็นที่รัก	 เพียง

แต่ได้เห็นผ้าที่พาดตากไว้ตามรั้วบ้านก็ดีใจ	แต่ท่านเฉยบอกว่า	การที่ท่านมีความคิดอย่างนั้นมันก็ถูกอยู่	แต่

ผมว่า	บ่ได้เห็นหน้า	ก็คือ	เราไม่มีโอกาสที่จะเห็นหน้าพระพุทธเจ้า	แต่เราเห็นนาของท่าน	นาของท่านก็คือ
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พระสงฆ์	 ซึ่งพระพุทธองค์ตรัสว่า	 อนุตฺตร�ปุญฺญกฺเขตฺต�โลกสฺสาติ	 พระสงฆ์เป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก	

ส่วนเหน็แต่ผ้าพาดไว้โตข่อยกะอุน่ใจ	ท่านบอกว่า	เห็นแต่ผ้า	กค็อื	เหน็ผ้าทีห่่อคมัภร์ีทีเ่ป็นหลกัธรรมค�าสอน

ของพระพุทธเจ้า	ซึ่งสมัยเก่าคัมภีร์ต่างๆของพระพุทธศาสนาจะใช้ผ้าห่อไว้เป็นอย่างดี	ส่วนที่ว่าอุ่นใจนั้น	ก็

คือเรายังได้มีโอกาสศึกษาหลักธรรมค�าสอนต่างๆของพระพุทธเจ้าจากคัมภีร์ต่างๆ		

หลงัจากทีก่ลบัจากการสนทนา	ผูว้จิยัคดิว่า	ค�าพูดของนกัปราชญ์อสีานทีส่ือ่ออกมาในรปูแบบของ

ผญาแฝงไว้ด้วยความเฉลียวฉลาดของผู้พูดและมีความลึกซึ้งอยู่ในตัว	ท�าให้เกิดมุมมองต่างๆทั้งที่เป็นความ

บนัเทงิและเป็นคติธรรม	คงมคี�าพดูในลกัษณะทีก่ล่าวแล้วในข้างต้นมากมาย	ซึง่เราน่าจะน�ามาวเิคราะห์พนิจิ

พิจารณาถึงวัตถุประสงค์และความหมายที่แท้จริง	ซึ่งปัจจุบันคนน�าบทผญามาใช้น้อยมาก	บทผญาที่แฝงไว้

ด้วยคตธิรรมต่างๆทีผู่ว้จิยัและอกีหลายคนทีย่งัไม่รูค้วามหมาย	หรือเป็นการตคีวามเข้าข้างตวัเองยงัมอียูอ่กี

มากน้อยเพยีงใด	แล้วเราจะทราบความหมายบทผญาทีน่กัปราชญ์อสีานได้ประยกุต์หลกัธรรมค�าสอนให้เข้า

กับวิถีการด�าเนินชีวิตของคนอีสานแล้วน�ามาเผยแผ่ได้อย่างไร

ผูว้จิยัมคีวามเหน็อกีว่า	การให้ทานในปัจจบุนันี	้ชาวพทุธเรายงัไม่เข้าใจถ่องแท้เท่าทีค่วร	เป็นเพยีง

การปฏิบัติสืบต่อกันมาเท่านั้น	หรือปฏิบัติตามประเพณีที่เคยกระท�าสืบทอดต่อๆกันมา	โดยที่ไม่เข้าใจว่า	ที่

เราท�าอย่างน้ันมนัมเีป้าหมายหรอืมจีดุประสงค์ทีแ่ท้จรงิอย่างไร	ซึง่เป็นการท�ากศุลทีไ่ม่ประกอบด้วยปัญญา	

กจ็ะเป็นปัจจยัให้ต้องท่องเทีย่วไปในวฏัฏสงสารอย่างไม่มทีีส่ิน้สดุ	แต่ถ้าทานทีท่�านัน้ประกอบด้วยปัญญา	ก็

จะเป็นปัจจัยให้ออกจากวัฏะได้	 เช่น	บางคนท�าทานมากแต่ได้อานิสงส์น้อย	ส่วนบางคนท�าทานน้อยแต่ได้

อานิสงส์มาก	ดงัเช่นบทผญาทีว่่า	“นุง่ผ้าเห้ียนปกล่ามปลายตนี ซยุซ�าซะลากขีด้นิจ�า้ก้น”กเ็ป็นเพราะเหตุ

ว่าไม่เข้าใจเรือ่งของทานอย่างถ่องแท้นัน่เอง	ผูศึ้กษาจงึหวงัเป็นอย่างยิง่ว่า	เมือ่ศกึษาในเรือ่งนีแ้ล้วจะสามารถ

ท�าให้มีความเข้าใจอย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์ทั้งส่วนตนและส่วนรวมเป็นอย่างยิ่งตามหลักค�าสอนทาง

พระพุทธศาสนา

ดงันัน้	ด้วยสภาพความเป็นมาและความส�าคญัของปัญหาดงักล่าว	ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจท่ีจะท�าการ

วิจัย	 เรื่อง	 ศึกษาวิเคราะห์เรื่องทานในพุทธปรัชญาเถรวาทที่ปรากฏในผญาอีสาน	 เพื่อเป็นการอนุรักษ์

วัฒนธรรมทางภาษา	และจะได้น�าไปประยุกต์ใช้	ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งในส่วนของตนและบุคคลอื่น

ให้ดียิ่งๆขึ้นไป	ตามหลักการของพระพุทธศาสนา

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1	 เพื่อศึกษาหลักค�าสอนเรื่องทานในพุทธปรัชญาเถรวาท

2.2	 เพื่อศึกษาทานในพุทธปรัชญาเถรวาทที่ปรากฏในผญาอีสาน	

2.3	 เพื่อวิเคราะห์หลักค�าสอนเรื่องทานในพุทธปรัชญาเถรวาทที่ปรากฏในผญาอีสาน	

3.  ขอบเขตการวิจัย 

การศกึษาวเิคราะห์เรือ่งทานในพทุธปรชัญาเถรวาททีป่รากฏในผญาอสีาน	ผูวิ้จัยมขีอบเขตการท�า

วิจัยในครั้งนี้โดยมีเนื้อหาหลัก	คือ	ทาน	และ	ผญา	โดยเรื่องทานจะศึกษาในประเด็นต่างๆ	คือ
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วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

1.		 ความหมาย

2.		 ประเภท

3.		 องค์ประกอบ

4.		 จุดมุ่งหมาย

ส่วนในเรื่องของผญาจะศึกษาในประเด็นดังนี้	คือ

1.		 ความหมาย

2.		 ความเป็นมา

3.		 ประเภท

ในการวิจัยครั้งนี้	 ผู ้วิจัยจะศึกษาจากคัมภีร์ต่างๆทางพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท	 ได้แก	่ 

พระไตรปิฎก	คัมภีร์อรรถกถา	เว็บไซด์	และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

4.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากงานวิจัย

4.1		ท�าให้ได้ทราบทานในพุทธปรัชญาเถรวาท

4.2		ท�าให้ทราบทานในพุทธปรัชญาเถรวาทที่ปรากฏในผญาอีสาน

4.3		ท�าให้ทราบการวิเคราะห์ทานในพุทธปรัชญาเถรวาทที่ปรากฏในผญาอีสาน

4.4		ท�าให้สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวัน

5.  ความหมายของทาน

ทาน	มีรากศัพท์มาจาก	ทา	ธาตุในภาษาบาลี	หมายถึง	การให้	การบริจาค	การเสียสละ	

ทาน	 การให้,	 สิ่งที่ให้,	 ให้ของที่ควรให้แก่คนท่ีควรให้เพื่อประโยชน์แก่เขา,	 สละให้ปันสิ่งของ 

ของตนเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น	

ทาน	คือ	การให้	การเสียสละของตนแก่ผู้อื่นด้วยความเต็มใจ	

ทาน	แปลว่า	 การให้	 ได้แก่	 การสละทรัพย์สิ่งของ	 สมบัติของตนที่มีอยู่ให้แก่ผู้อื่น	 โดยมุ่งหวังจะ

จุนเจือให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์และความสุข	ด้วยความเมตตาจิตของตน	

จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า	ทาน	หมายถึง	การให้เพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่บุคคลอื่น

6.  หมวดธรรมที่แสดงเรื่องทาน

ในคมัภร์ีพระไตรปิฎก	ซึง่เป็นคัมภร์ีหลกัทางพระพทุธศาสนาในการศกึษาค้นคว้าเกีย่วกบัหลกัธรรม

ค�าสอนต่างๆของพระพทุธเจ้าและพทุธสาวก	ซึง่ได้กล่าวถงึเรือ่ง	ทาน	เอาไว้มากมายหลายทีเ่พยีงเฉพาะทาน

เรื่องเดียวนี้	พระพุทธองค์ได้ทรงอธิบายไว้ในหลายๆ	ที่ผู้ศึกษาจึงขอน�ามาอธิบายเท่าที่จะสามารถท�าให้ได้รู้

เหตุผลความจริงได้

6.1 วัตถุทาน	 คือการให้วัตถุสิ่งของมี	 ข้าว	 น�้า	 ยารักษาโรค	 เป็นต้น	 วัตถุทานนี้บางครั้งเรียกว่า	

อามสิทาน	เพ่ือเป็นการเผือ่แผ่ความสขุในการเสวยโภคทรพัย์ของตน	อนัจะท�าให้เกดิประโยชน์สุขแก่ทกุฝ่าย	

ผู้ที่ให้ได้ลดความตระหนี่	ความเห็นแก่ตัว	ท�าให้จิตใจเบาสบายจากความโลภ	และเป็นที่รักของทุกคน	ส่วน
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ผู้รับน้ันก็ได้รับสิ่งของที่จ�าเป็นต้องใช้	 ได้ปลดเปลื้องความทุกข์และมีความผูกพันรักใคร่	 มีความส�านึกใน 

คุณงามความดีของผู้ให้

6.2 ธรรมทาน	 จึงหมายถึง	 การให้ธรรม,	 การสั่งสอนแนะน�าเก่ียวกับธรรม,	 การให้ความรู้ความ

เข้าใจที่ถูกต้องเพื่อที่จะช่วยขจัดความมืดบอดทางปัญญาของมนุษย์ให้หมดไป

6.3 อภัยทาน	คือ	 ให้ความปลอดภัย	 ให้ความไม่มีภัยเมื่อบุคคลท�าความผิด	 เราเองสามารถที่จะ

ลงโทษได้	 แต่ว่างดเว้นไม่ลงโทษเพราะความเมตตากรุณาท่ีไม่ต้องการจะเบียดเบียนผู้อื่น	 จึงไม่เอาโทษแก่ 

ผู้นั้น	 อย่างนี้เรียกว่า	 เป็นการให้อภัย	 คือ	 ให้ความปลอดภัยจากโทษท้ังปวง	 เพราะไม่ท�าอันตรายใดๆ 

แก่ผู้นั้น	เรียกว่าเป็นการให้อภัยทาน

6.4 ปาฏิปุคคลิกทาน	คือ	การให้จ�าเพราะบุคคล	หรือให้เฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่ง	 อันเกิดจาก

ความเชื่อ	 ความเคารพเลื่อมใส	 ความเคารพนับถือในตัวบุคคล	ปาฏิปุคคลิกทานมีช่ือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า	

ทักษิณาปาฏิปุคคลิกทาน

6.5 สงัฆทาน	คอื	ให้แก่สงฆ์หรอืให้เพือ่ส่วนรวม	หรอืสาธารณทาน	โดยมพีระภกิษสุงฆ์ผูเ้ป็นกลาง

เป็นผู้รับในฐานะตัวแทนสงฆ์	โดยอุทิศต่อสงฆ์	ไม่เจาะจงภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง

6.6 บุญกิริยาวัตถุ	หลักแห่งบุญกิริยา	คือการท�าบุญ	มี	3	อย่าง	ดังนี้	กล่าวคือ

	 1)		 ทานมัย	บุญกิริยาวัตถุ	หลักการท�าบุญ	คือทาน	ได้แก่	การให้	การเผื่อแผ่แบ่งปัน

	 2)		 ศีลมัย	บุญกิริยาวัตถุ	หลักการท�าบุญ	คือ	ศีล	ได้แก่	ความประพฤติสุจริต	มีกาย	วาจาที่

เกื้อกูล	ไม่เบียดเบียนกัน

	 3)		 ภาวนามยั	บญุกริิยาวตัถ	ุหลกัการท�าบุญคอื	ภาวนา	ได้แก่	การฝึกอบรมพฒันาจิตใจเจริญ	

ปัญญา

6.7 สังคหวัตถุ	 แปลว่า	 วิธีสงเคราะห์	 หมายถึง	 วิธีปฏิบัติเพื่อยึดเหนี่ยวน�้าใจคนอื่นที่ยังไม่เคย 

รักใคร่นับถือ	หรือที่รักใคร่นับถืออยู่แล้วให้สนิทแนบยิ่งขึ้น	มีทั้งหมด	4	ประการ	ดังนี้

		 1)		 ทาน	ทาน	คือ	การให้	ได้แก่	การเสียสละ	การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	การแบ่งปันช่วยเหลือกัน

ด้วยสิ่งของ	การให้ทานให้เพื่อขจัดกิเลส	เช่น	การบริจาคทานแก่นสมณชีพราหมณ์	ผู้ทรงศีล	เพื่อขจัดความ

โลภหรือความตระหนี่	เป็นการช�าระจิตใจให้สะอาด	ยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น	และการให้เพื่อสงเคราะห์หรือ

เพื่อยึดเหนี่ยวน�้าใจคนอื่น	

		 2)		 ปิยวาจา	ได้แก่	การพดูค�าสภุาพ	อ่อนหวาน	เพือ่ให้เกดิความสมานสามคัค	ีปิยวาจาท�าได้

ง่าย	เพราะวาจานั้นมีในตัวเรา	เพียงเรามีสติ	มีเมตตาในใจก็สามารถพูดออกมาได้	

	 3)		 อัตถจริยา	 หมายถึง	 การบ�าเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือกันและกันในวงแคบ	 และบ�าเพ็ญ

สาธารณประโยชน์ในวงกว้าง	

		 4)		 สมานัตตตา	การวางตนเสมอต้นเสมอปลาย	หมายถึง	การวางตนได้เหมาะสม	

6.8 อนุปพุพกิถา ค�าว่า	อนปุุพพิกถา	แปลว่า	ถ้อยค�าทีก่ล่าวโดยล�าดบัตัง้แต่เบือ้งต้นข้ึนไป	ม	ี5	คือ

	 1)		 ทานกถา	ถ้อยค�าที่พรรณนานาทาน

	 2)		 สีลกถา	ถ้อยค�าที่พรรณนาศีล

	 3)			 สัคคกถา	ถ้อยค�าที่พรรณนาสวรรค์
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วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

	 4)		 กามาทีนวกถา	ถ้อยค�าที่พรรณนาอาทีนพคือโทษของกาม

	 5)		 เนมขัมมานิสังสกถา	ถ้อยค�าที่พรรณนาอานิสงส์ของเนกขัมมะ	คือ	การออกจากกาม

6.9 สัปปุริสธรรมสูตร	คือ	สูตรที่ว่าด้วยธรรมของสัตบุรุษผู้เป็นบัณฑิตในทางพระพุทธศาสนา	ได้

กล่าวไว้ในเรื่องการท�าทานว่า	แม้ทายกจะมีเจตนาสมบูรณ์ครบทั้ง	3	กาล	แล้วท�าการให้ทาน	ก็ยังไม่ชื่อว่า

เป็นการให้ที่ดีพร้อม	 เพราะลักษณะหรือกิริยาในการให้ของทายก	 ก็นับว่ามีความส�าคัญไม่ใช่น้อย 

ไปกว่ากันเลย

	 ลักษณะการให้ทานของสัตบุรุษที่ดีไว้	 5	 ประการ	 คือ	 ย่อมให้ทานโดยเคารพ	 1	 ให้โดย 

ย�าเกรง	1	ให้ด้วยมือของตนเอง	1	ให้โดยไม่ทิ้งขว้าง	1	เห็นผลในอนาคตจึงให้	1

	 อีกนัยหน่ึง	 แสดงว่า	 ทานของสัตบุรุษ	 มี	 5	 อย่าง	 คือให้ทานโดยศรัทธา	 1	 ให้ทานโดย 

เคารพ	1	ให้ทานตามกาลอันควร	1	เป็นผู้มีจิตคิดอนุเคราะห์ให้ทาน	1	ให้ทานโดยไม่กระทบตนและผู้อื่น	1	

ถ้าตรงข้ามกับ	5	ข้อนี้ก็ชื่อว่าเป็นทานของอสัตบุรุษ

6.10 ราชธรรม 10 หรือ ทศพิธราชธรรม 10 คือคุณธรรมของนักปกครองหรือหัวหน้าเป็น 

สิง่ส�าคญัมาก	โดยทัว่ไปหวัหน้ามกัจะมสีทิธแิละอ�านาจทีจ่ะสัง่การและด�าเนนิกจิกรรมของหมูค่ณะ	หากหวัหน้า 

หรือนักปกครองปราศจากคุณธรรมแล้ว	 สมาชิกของหมู่คณะก็จะอยู่ด้วยกันอย่างปราศจากความสงบสุข	 

หมูค่ณะเองก็จะไม่เจรญิก้าวหน้า	ในหมูค่ณะใดหมูค่ณะหนึง่	หากมสีมาชกิคนหนึง่ไร้คณุธรรม	ผลร้ายท่ีเกดิขึน้ 

อาจตกอยู่กับคนใกล้เคียงไม่กี่คน	แต่หากนักปกครองขาดคุณธรรม	ผลร้ายจะเกิดกับคนทั้งหมด	

	 นักปกครองที่ดีนั้นควรมีคุณธรรม	10	ประการ	เรียกว่า	ทศพิธราชธรรม	คือ

	 1)		 การให้	 (ทาน)	 คือ	 การสละทรัพย์	 สิ่งของเพื่อช่วยเหลือสมาชิกของหมู่คณะท่ีด้อยและ

อ่อนแอกว่าผู้อืน่	ในระดับประเทศกค็อื	การบ�ารงุเลีย้งและช่วยเหลอืประชาชนทีย่ากจนในสงัคมแทบทกุแห่ง	

จะมีคนจ�านวนหนึ่งซึ่งช่วยตัวเองได้น้อย	หรือไม่ได้	

	 2)		 การตั้งอยู่ในศีล	(ศีล)	คือ	มีความประพฤติที่ดีงาม	เป็นตัวอย่างที่ดีแก่คนทั่วไปได้	

	 3)		 การบริจาค	(ปริจาคะ)	คือ	การเสียสละ	ความสุขส�าราญของตนเพื่อประโยชน์สุขของหมู่

	 4)		 ความซื่อตรง	(อาชชวะ)	คือ	ผู้ทรงสัตย์	ปฏิบัติการงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	ไม่หลอกลวง 

ประชาชนหรือสมาชิกของหมู่คณะ	 มีความจริงใจ	 ปากกับใจตรงกัน	 ไม่ท�าตนเป็นคนเจ้าเล่ห์กับประชาชน	

ไม่กลับกลอก	ไม่พูดลับหลังอย่างหนึ่งต่อหน้าอย่างหนึ่ง	

	 5)		 ความอ่อนโยน	(มัททวะ)	คือ	มีกิริยาสุภาพ	มีวาจาอ่อนหวาน	ไม่เย่อหยิ่ง	ไม่หยาบคาย	 

มีความนุ่มนวล	ผู้คนได้พบได้เห็นก็มีแต่ความสบายใจ	

	 6)		 ความมีตบะ	 (ตปะ)	 คือ	 การเพียรพยายามขจัดความมัวเมามิให้เข้ามาครอบง�าจิตใจ	

สามารถบังคับตนเองมิให้ลุ่มหลงหมกมุ่นกับความสุขส�าราญ	 จนเป็นเหตุให้เสียการงาน	 เป็นคนท่ีมีชีวิต 

เรียบง่าย	ไม่มัวเมากับอบายมุขและสิ่งชั่วร้ายทั้งหลาย	

	 7)		 ความไม่โกรธ	 (อักโกธะ)	คือ	มีจิตใจมั่นคง	 ไม่ฉุนเฉียว	มีความสุขุม	 เยือกเย็น	สามารถ 

อดกลั้นความไม่พอใจไว้ได้	

	 8)		 ความไม่เบยีดเบยีน	(อวหิงิสา)	คอื	ไม่กดข่ีห่มเหงคนอืน่	ไม่หลงระเริงในอ�านาจ	ท�าอนัตราย

ต่อร่างกายและทรัพย์สินผู้อื่นตามอ�าเภอใจ	
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	 9)		 ความอดทน	 (ขันติ)	 คือ	 ความสามารถทนต่องานหนักได้	 สามารถเผชิญกับความ 

ยากล�าบากได้อย่างเข้มแข็ง	เมื่อพบอุปสรรคในการท�างาน	ก็ยิ่งเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวไม่ท้อแท้	

	 10)	ความไม่คลาดธรรม	(อวิโรธนะ)	คือ	ความตั้งมั่นในธรรม	ไม่หวั่นไหวในเรื่องดี	 เรื่องร้าย	

ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในความดีงาม	ไม่ประพฤติผิดท�านองคลองธรรม	

6.11 บุญกิริยาวัตถุ 10 สิ่งอันเป็นที่ตั้งแห่งการท�าบุญ	10	ประการ	คือ	

	 1)		 ให้ทาน	แบ่งปันผู้อื่นด้วยสิ่งของ	ไม่ว่าจะให้ใครก็เป็นบุญ	(ทานมัย)	การให้ทานเป็นการ

ช่วยขดัเกลาความเหน็แก่ตวั	ความคบัแค้น	ความตระหนีถ่ีเ่หนยีว	และความตดิยดึในวัตถ	ุนอกจากนีส้ิง่ของ

ที่เราแบ่งปันออกไปก็จะเป็นประโยชน์กับบุคคลหรือชุมชนโดยส่วนรวม	

	 2)		 รกัษาศลี	กเ็ป็นบญุ	(ศลีมยั)	เป็นการฝึกฝนทีจ่ะ	ลด	ละ	เลกิความชัว่	ไม่ไปเบยีดเบยีนใคร	

มุ่งที่จะท�าความดี	 เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้อ่ืนเป็นการหล่อเลี้ยงบ่มเพาะให้เกิดความดีงามและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ไม่ให้ตกต�่า	

	 3)		 เจรญิภาวนา	กเ็ป็นบญุ	(ภาวนามัย)	การภาวนาเป็นการพฒันาจติใจและปัญญา	ท�าให้จติ

สงบ	 ไม่มีกิเลส	 ไม่มีเรื่องเศร้าหมอง	 เห็นคุณค่าสิ่งต่าง	 ๆ	 ตามความเป็นจริง	 ผู้ท่ีภาวนาอยู่เสมอย่อมเป็น 

หลักประกันว่า	จิตจะมีความสงบ	ชีวิตมีความสุข	คุณภาพชีวิตดีขึ้น	สูงขึ้น	

	 4)		 อ่อนน้อมถ่อมตน	 ผู้น้อยอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่	 ผู้ใหญ่ก็แสดงออกในความมีเมตตา

ต่อผูน้้อย	และต่างกอ่็อนน้อมต่อผูม้คีณุธรรม	รวมถึงการให้เกยีรต	ิให้ความเคารพในความแตกต่างซึง่กันและ

กนัทัง้ในความคดิ	ความเชือ่และวถิปีฏิบัติของบคุคลและสงัคมอืน่	เป็นการลดความยดึม่ันถือมัน่ในความเป็น

ตัวตน	ก็เป็นบุญ	(อปจายนมัย)	

	 5)		 ช่วยเหลอืสงัคมรอบข้าง	ช่วยเหลอืสละแรงกาย	เพือ่งานส่วนรวม	หรอืช่วยงานเพ่ือนบ้าน

ที่ต้องการความช่วยเหลือ	ก็เป็นบุญ	(ไวยาวัจจมัย)	

	 6)		 เปิดโอกาสให้คนอื่นมาร่วมท�าบุญกับเรา	 หรือในการท�างานก็เปิดโอกาสให้คนอื่น 

มส่ีวนร่วมท�า	ร่วมแสดงความคดิเหน็	รวมไปถงึการอทุศิส่วนบญุให้แก่ผูท้ีล่่วงลบัไปแล้วด้วย	กเ็ป็นบญุ	(ปัตติ

ทานมัย)	

	 7)		 ยอมรับและยินดีในการท�าความดี	 หรือท�าบุญของผู้อื่น	 การชื่นชมยินดีหรืออนุโมทนา 

ไม่อิจฉาหรือระแวงสงสัยในการกระท�าความดีของผู้อื่น	ก็เป็นบุญ	(ปัตตานุโมทนามัย)	

	 8)		 ฟังธรรม	บ่มเพาะสติปัญญาให้สว่างไสว	ฟังธรรมะ	ฟังเรื่องที่ดีมีประโยชน์ต่อสติปัญญา	

หรือมีประโยชน์ต่อการด�าเนินชีวิตที่ดี	เป็นความจริง	ความดี	ความงาม	ก็เป็นบุญ	(ธรรมสวนมัย)	

	 9)		 แสดงธรรม	ให้ธรรมะและข้อคิดที่ดีกับผู้อื่น	แสดงธรรมน�าธรรมะไปบอกกล่าว	เผื่อแผ่ให้

คนอืน่ได้รบัฟัง	ให้เขาได้รูจ้กัวธิกีารด�าเนนิชวีติทีด่	ีเป็นเรือ่งของความจรงิ	ความด	ีความงามกเ็ป็นบญุ	(ธรรม

เทศนามัย)	

	 10)	 	 ท�าความเห็นให้ถูกต้องและเหมาะสม	 มีการปรับทิฎฐิ	 แก้ไขปรับปรุงพัฒนาความ 

คิดเห็น	 ความเข้าใจให้ถูกต้องตามธรรม	 ให้เป็นสัมมาทัศนะอยู่เสมอ	 เป็นการพัฒนาปัญญาอย่างส�าคัญ	 

ถือเป็นบุญด้วยเช่นกัน	(ทิฏฐุชุกรรม)
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6.12 มงคล 38 มงคล	คือเหตุที่น�ามาซึ่งความเจริญ	ค�าว่า	มงคลชีวิต	จึงรวมความได้ว่า	คือเหตุ

แห่งความสุขและความเจริญก้าวหน้าของชีวิต	 เป็นสูตรท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เป็นข้อควร

ประพฤติปฏิบัติ	ซึ่งมีอยู่	38	ประการด้วยกัน	คือ

	 	 1.การไม่คบคนพาล	2.การคบบญัฑติ	3.การบชูาบคุคลท่ีควรบชูา	4.การอยูใ่นถิน่อนัสมควร	

5.เคยท�าบุญมาก่อน	6.การตั้งตนชอบ	7.ความเป็นพหูสูต	8.การรอบรู้ในศิลปะ	9.มีวินัยที่ดี	10.กล่าววาจา

อันเป็นสุภาษิต	11.การบ�ารุงบิดามารดา	12.การสงเคราะห์บุตร	13.การสงเคราะห์ภรรยา	14.ท�างานไม่ให้

คั่งค้าง	15.การให้ทาน	16.การประพฤติธรรม	17.การสงเคราะห์ญาติ	18.ท�างานที่ไม่มีโทษ	19.ละเว้นจาก

บาป	 20.ส�ารวมจากการดื่มน�้าเมา	 21.ไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย	 22.มีความเคารพ	 23.มีความถ่อมตน	

24.มคีวามสนัโดษ	25.มคีวามกตญัญ	ู26.การฟังธรรมตามกาล	27.มคีวามอดทน	28.เป็นผูว่้าง่าย	29.การได้

เห็นสมณะ	 30.การสนทนาธรรมตามกาล	 31.การบ�าเพ็ญตบะ	 32.การประพฤติพรหมจรรย์	 33.การเห็น

อริยสัจ	 34.การท�าให้แจ้งซ่ึงพระนิพพาน	 35.มีจิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรม	 36.มีจิตไม่เศร้าโศก	 37.มีจิต

ปราศจากกิเลส	38.มีจิตเกษม

	 	 เหตุแห่งความเจริญก้าวหน้าในมงคลแบ่งได้เป็น	3	ระดับ	คือ

	 	 1)		 ความเจรญิก้าวหน้าในโลกนี	้เช่น	เมือ่เป็นเดก็กป็ระสบความส�าเรจ็ในการศกึษาเล่าเรยีน	 

เมื่อเติบโตขึ้นก็สามารถตั้งฐานะได้	มีทรัพย์สมบัติมาก	มีชื่อเสียง	มีต�าแหน่งหน้าที่การงานดี	มีครอบครัวดี	

เป็นต้น	

	 	 2)		 ความเจริญก้าวหน้าในโลกหน้า	 หมายถึง	 เป็นผู้สั่งสมบุญกุศลไว้ดี	 เมื่อละจากโลกนี	้ 

ก็ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์	

	 	 3)		 การบรรลุมรรคผลนิพพาน	ซึ่งเป็นความเจริญก้าวหน้าในระดับสูงสุด

7.  การวิเคราะห์

การวิเคราะห์ได้ยึดเอาประโยชน์จากหลักค�าสอนมาเป็นกรอบในการวิเคราะห์	และสรุปเป็นความ

ส�าคัญ	ซึ่งทานนั้นเป็นหลักจริยธรรมเบื้องต้น	ที่สนับสนุนคุณธรรมอื่นๆให้เจริญงอกงามยิ่งๆขึ้นไป	เพื่อชีวิต

และสังคมที่ดีงามตามหลักพระพุทธศาสนา

7.1 ประโยชน์ส่วนตน

	 เนื่องจากทานเป็นบันไดก้าวแรกในการที่จะก้าวไปสู่จุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา	เป็น

กุศลที่ท�าได้ง่าย	 เป็นการช�าระกิเลศเครื่องเศร้าหมองที่อยู่ภายในจิต	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิเลสที่เป็นความ

ตระหนี่ถี่เหนียว	ซึ่งประโยชน์ส่วนตนนี้	แบ่งออกเป็น	3	ระดับ	คือ

	 1)		 ทิฏฐธัมมิกัตถะประโยชน์	คือ	ประโยชน์ที่พึงจะได้ในอัตภาพนี้หรือในชาตินี้	 ได้แก่	ลาภ	

ยศ	สรรเสริญ	สุข	หรือที่เรียกว่า	มนุษย์สมบัติ	เพราะเป็นสิ่งที่เกื้อกูลชีวิตเราในโลกปัจจุบัน	ซึ่งผลของทานนั้น 

มส่ีวนเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะอ�านวยประโยชน์เหล่านีใ้ห้เกดิขึน้	อกีทัง้ประโยชน์ในชาตนิีต้้องอาศยัธรรม	4	ประการ	

คือ	
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	 	 	 1.		 อุฏฐานสมัปทา	คอื	ความเป็นผูถ้งึพร้อมด้วยความขยัน	หม่ันหาทรพัย์	ประกอบอาชพีทีส่จุรติ	

	 	 	 2.		 อารักขสัมปทา	คือ	ความเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยการรักษาทรัพย์ที่หามาได้	

	 	 	 3.		 กัลยาณมิตตตา	คือ	ความเป็นผู้มีมิตรที่ดีงาม	

	 	 	 4.		 สมชีวิตา	คือ	การเลี้ยงชีวิตตามสมควรแก่ก�าลังทรัพย์ที่หาได้

	 2)		 สมัปรายกิตัถะประโยชน์	คอืประโยชน์ในโลกหน้า	หมายถงึเสบยีงชวีติ	เพราะชวีติเราต้อง

เดนิทางอกีไกลในชาตหิน้า	ในภพหน้า	ได้แก่	การเสวยความสขุอนัประณตีจากรปู	เสยีง	กลิน่	รส	สมัผสั	หรอื

เคร่ืองบนัเทงิใจหลายๆอย่างอนัเป็นทพิย์บนสวรรค์	ทีเ่รยีกว่า	สวรรค์สมบัต	ิประโยชน์ในชาตหิน้า	ต้องอาศยั

ธรรม	4	ประการ	คือ

	 	 1.		 สัทธาสัมปทา	 คือ	 ถึงพร้อมด้วยความเช่ือ	 เช่ือในสิ่งท่ีควรเช่ือ	 เช่น	 เช่ือเรื่องกรรม	 

เชื่อผลของกรรม	เชื่อความตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า	ท�าดีได้ดี	ท�าชั่วได้ชั่ว

	 	 2.		 สีลสัมปทา	คือ	ถึงพร้อมด้วยศีล	เพราะศีลคืออาภรณ์ประดับร่างกาย	หน้าตา	วรรณะ	

ผิวพรรณดี	ไม่ทุพพลภาพ	ถ้าเป็นคฤหัสถ์	ก็รักษากายวาจาให้เรียบร้อย	ประพฤติอยู่ในคลองธรรม	ถ้าเป็น

ภิกษุก็ส�ารวมในพระปาฏิโมกข์	มีมารยาทดีงาม	เป็นต้น	

	 	 3.		 จาคสัมปทา	คือ	ถึงพร้อมด้วยการเสียสละ	เสียสละทรัพย์สมบัติและสละกิเลสได้	สละ

ทั้งสมบัติภายนอกและของไม่ดีภายในออกไป	 จาคะหมายถึงการสละ	 เช่น	 ท�าบุญที่ไม่ได้เจือไปด้วยกิเลส	

ท�าบุญที่ประกอบไปด้วยปัญญา	

	 	 4.		 ปัญญาสมัปทา	คอื	ถงึพร้อมด้วยปัญญา	ถึงต้องรูว่้าอะไรคอืธรรม	อะไรคอือธรรม	อะไร

คือดี	อะไรคือชั่ว	รู้จักบาป	บุญ	คุณ	โทษ	ประโยชน์	มิใช่ประโยชน์	และเข้าใจชีวิตนี้ตามความเป็นจริง	

	 3)		 ปรมัตถประโยชน์	 คือประโยชน์อย่างยิ่ง	 ไม่มีอะไรในโลกนี้จะยิ่งไปกว่าประโยชน์นี้แล้ว	

หมายถึง	ยิ่งกว่าโลก	ยิ่งกว่าโลกหน้า	หาสิ่งใดเทียมไม่ได้	หรือบางทีเรียกว่าประโยชน์เหนือโลก	เป็นสมบัติ

นอกโลกที่ไม่มีในโลกนี้	ได้แก่	นิพพานสมบัติ	อันเป็นบรมสุข

	 	 	 ประโยชน์	3	ระดับทีก่ล่าวมาแล้วต้องประกอบไปด้วย	ปธาน	ความเพยีร,	ความเพยีรชอบ	

ที่เป็นสัมมาวายามะ	มี	4	อย่าง	คือ	

	 	 	 1.		 สังวรปธาน	เพียรระวังบาปอกุศลที่ยังไม่เกิด	มิให้เกิดขึ้น	

	 	 	 2.		 ปหานปธาน	เพียรละบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแล้ว	

	 	 	 3.		 ภาวนาปธาน	เพียรเจริญท�ากุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น

	 	 	 4.		 อนรุกัขนาปธาน	เพยีรรกัษากศุลธรรมทีเ่กดิขึน้แล้วไม่ให้เสือ่มไปและให้เพิม่ไพบลูย์

7.2 ประโยชน์ต่อสังคม

	 1.		 ช่วยให้บุคคลด�ารงตนอยู่ได้ในสังคมด้วยความสุข

	 2.		 เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน�้าใจ	สมานไมตรีระหว่างกัน

	 3.			 เป็นเครือ่งส่งเสรมิความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคล	ให้มคีวามเคารพนับถอืกนัตามสมควรแก่ฐานะ

	 4.		 เป็นเครื่องประสานองค์ประกอบต่างๆ	ของสังคมให้คงรูปอยู่และด�าเนินไปได้ด้วยดี

	 5.		 ช่วยส่งเสริมศีลธรรมและป้องกันความประพฤติเสื่อมเสียในสังคม
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7.3 ประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา

	 บุคคลผู้ศรัทธาในพระพุทธศาสนา	 ย่อมเห็นประโยชน์ของหลักธรรมค�าสอน	 และน้อมน�ามา

ประพฤติปฏิบัติ	 เร่งขวานขวยในการสั่งสมคุณงามความดี	 สร้างบุญบารมี	 บ�าเพ็ญบุญกุศล	 โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่ง	 การท�าบุญให้ทาน	 ซึ่งพระสงฆ์ผู้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา	 จะสามารถด�ารงสมณสารูปอยู่ได ้

ก็ด้วยอาศัยปัจจัย	 4	 ในการด�ารงชีวิต	 ซึ่งเกิดจากแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชน	ที่ได้เสียสละสิ่งของต่างๆ	

อันเป็นเครื่องด�ารงอยู่	 เพื่อให้สามารถปฏิบัติศาสนกิจได้ตามฐานานุรูป	 เป็นเหตุให้พระพุทธศาสนามีความ

เจริญรุ่งเรือง	มั่นคง	สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน	ซึ่งตรงกันข้าม	หากบุคคลไม่ท�าบุญให้ทาน	พระสงฆ์ไม่ได้รับ

การบ�ารงุด้วยปัจจยั	4	แล้ว	กจ็ะไม่มกี�าลงัในการท�าหน้าทีส่บืทอดพระพทุธศาสนา	ผูท้ีจ่ะเข้ามาบวชจรรโลง

สืบต่อพระพุทธศาสนาก็จะไม่มี	ส่งผลให้พระพุทธศาสนาค่อยเลือนหายไปในที่สุด

7.4  ประโยชน์ด้านภาษา

	 ผญาเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของภาษาอีสาน	 เนื่องจากผญาเป็นบทร้อยกลองของ

คนอีสาน	ในผญาอีสานส่วนมาก	จึงเป็นค�าอีสานที่มีลักษณะแตกต่างไปจากภาษาในท้องถิ่นอื่น	จึงถือได้ว่า	

ผญา	เป็นสื่อถ่ายทอดทางด้านภาษา	อีกทั้งยังเป็นการรักษามรดกทางภาษาของชาวอีสานอีกด้วย

7.5 ประโยชน์ด้านประเพณี

	 จะเห็นได้ว่าชาวอีสานมีการรวมกลุ่มและท�ากิจกรรมร่วมกัน	 ซึ่งการรวมกลุ่มกันนี้จ�าเป็น 

อย่างยิง่ทีจ่ะต้องมวีธีิปฏบิตัใิห้ไปในทางเดยีว	จงึได้มกีารก�าหนดรปูแบบ	ข้อตกลง	หรอืกตกิาการปฏิบตัร่ิวมกนั	 

ข้อตกลงที่ก�าหนดขึ้นร่วมกันนี้	กลายเป็นระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติ	ก่อให้เกิด	จารีต	ประเพณี	มีการ

ก�าหนดช่วงเวลาต่างๆที่เรียกว่า	 “ฮีต”เพ่ือประกอบกิจกรรมตามประเพณี	 ซ่ึงในแต่ละประเพณีก็มีการ 

สอดแทรกหลักธรรมค�าสอนต่างๆทางพระพุทธศาสนาเข้าไปด้วย	

	 ค�าว่า	ฮตี	จึงถอืว่ามคีวามส�าคัญในการด�าเนนิชีวติของชาวอสีาน	และถือเป็นหลกัในการปฏบัิติ

ตามค�าสอนของพระพุทธศาสนา	มีทั้งหมด	12	ช่วง	โดยการนับเวลาทางจันทรคติ	และนิยมเรียกกันว่า	ฮีต	

12	ซึ่งชาวอีสานได้ถือปฏิบัติจากรุ่นสู่รุ่น	จนกลายเป็นประเพณี

7.6  ประโยชน์ด้านวรรณกรรม

	 วรรณกรรมจึงเป็นเคร่ืองมือสื่อสารความรู้สึกนึกคิด	 ถ่ายทอดจินตนาการ	 และแสดงออก 

ซึ่งศิลปะอันประณีตและงดงาม	 การศึกษาหรือว่าวรรณกรรมแต่ละเรื่อง	 ท�าให้ผู้อ่านมองเห็นภาพสังคม	

วฒันธรรม	การเมอืง	และเศรษฐกจิของยคุสมยั	ทีผู่ป้ระพนัธ์ได้ถ่ายทอดผ่านความรูส้กึนกึคดิของตนออกมา	

รวมทั้งท�าให้ผู้อ่านเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของผู้คนที่มีต่อสภาพเหตุการณ์เหล่านั้นด้วย

	 ดังนั้น	 วรรณกรรมจึงมีความส�าคัญต่อมนุษย์แทบทุกด้าน	 กล่าวได้ว่า	 สังคมมนุษย์ท่ีเจริญมี

อารยธรรมและเทคโนโลยใีนปัจจุบนันี	้ต้ังอยูบ่นพืน้ฐานของวรรณกรรมทัง้สิน้	วรรณกรรมล้วนมบีทบาทและ

ความส�าคัญไม่มากก็น้อย

7.7  ความส�าคัญ

	 1.		 เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นอีสาน	

	 2.		 เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดของคนอีสาน	

	 3.			 เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็น	ความเชื่อ	และค่านิยมของคนอีสาน	
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	 4.		 เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นปฏิภาณไหวพริบ	และความเฉลียวฉลาดของคนอีสาน	

	 5.		 เป็นเครื่องมือในการอบรมสั่งสอนและการด�าเนินชีวิตให้แก่คนรุ่นหลัง	

8.  บทสรุป

ทาน	หมายถงึ	การให้เพือ่ประโยชน์เกือ้กลูแก่บคุคลอืน่	ซึง่การให้ทานนีเ้ป็นไปด้วยเหต	ุ2	ประการ	

คอื	จติคดิบชูา	และความกรณุา	ส่วนลกัษณะของการให้ทานนัน้ม	ี2	ลกัษณะ	คอื	การให้เพือ่อนเุคราะห์	และ

การให้เพื่อบูชาคุณ	องค์ประกอบของการให้นั้นแบ่งเป็น	3	ประการ	ได้แก่	

1.		 วัตถุทานที่ให้ต้องบริสุทธิ์

2.		 เจตนาในการให้ทานต้องบริสุทธิ์	และ	

3.		 เนื้อนาบุญต้องบริสุทธิ์	

ในทางพระพุทธศาสนา	แบ่งทานเป็น	2	ประเภท	คือ	วัตถุทาน	และธรรมทาน	

อานิสงส์ของทานนั้นมี	5	อย่าง	คือ

1.		 ผู้ให้ทาน	ย่อมเป็นที่รักที่ชอบใจของชนหมู่มาก	

2.		 สปับรุษุ	ผูส้งบ	มพีระพทุธเจ้า	พระปัจเจกพทุธเจ้า	และสาวกของพระพทุธเจ้า	ย่อมคบหาผูใ้ห้ทาน	

3.		 กิตติศัพท์อันงามของผู้ให้ทาน	ย่อมขจรขจายไปทั่ว	

4.		 ผู้ให้ทาน	ย่อมไม่เหินห่างจากธรรมของคฤหัสถ์	คือมีศีล	5	ไม่ขาด	

5.		 ผู้ให้ทาน	เมื่อตายไปแล้ว	ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์	

ในส่วนของจุดมุ่งหมายของการบ�าเพ็ญทาน	มีจุดมุ่งหมายอยู่	2	ประการ	คือ

	 1)		 ทาน	การให้เพื่อมุ่งฟอกกิเลสในใจของผู้ให้

	 2)		 ทาน	การให้เพื่อมุ่งสงเคราะห์ผู้รับ

การท�าทาน	นอกจากจะเป็นการแสดงออกซึง่น�า้ใจท่ีเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่แล้ว	ทานยงัเป็นธรรมท่ีสามารถ

ช่วยให้จติใจเราบรสิทุธิข์ึน้จากความโกรธ	ความเห็นแก่ตวั	ซึง่เป็นกเิลสทีห่่อหุม้จติใจไม่ให้บรรลคุวามด	ีเมือ่

ปฏิบัติดีแล้วย่อมอ�านวยประโยชน์สุขให้ทั้งโลกนี้และโลกหน้า

ผญา	แปลว่า	ปัญญาหรือความรอบรู้	ความเป็นมาของผญา	ไม่มีกลักฐานที่แสดงไว้ชัดเจน	เป็นแต่

เพียงค�าบอกเล่าที่ได้ยินสืบต่อกันมาเท่านั้น	แต่ถึงอย่างไรก็แล้วแต่	ถึงแม้ว่า	ผญาจะมีหลักฐานความเป็นมา

ไม่ชัดเจนนัก	แต่จากการแบ่งประเภทของผญา	พอจะทราบได้ว่า	ผญามีความเป็นมาจากวิถีการด�าเนินชีวิต

ของคนอีสาน	 และถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น	 จนกลายเป็นแบบแผนในการประพฤติปฏิบัติ	 ดังท่ีปรากฏใน

ปัจจุบัน	เหตุเกิดของผญานั้นมีหลายสาเหตุ	ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหรือเหตุปัจจัย	จากการสันนิษฐานที่มา

ของการเกิดขึน้ของผญา	จะเหน็ว่าผญานัน้มคีวามหมายต่อชาวอสีาน	ไม่ว่าชาวอสีานอาศยัอยูส่ถานทีใ่ด	เมือ่

มีกิจกรรมใด	ๆ	ร่วมกัน	หรือสนทนากันในกลุ่ม	จะมีการกล่าว	ผญาสอดแทรกขึ้นมาเสมอ
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9.  ข้อเสนอแนะ

9.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	 พระพทุธศาสนาได้วางหลกัค�าสอนไว้หลายระดบัให้เหมาะสมกับบคุคลทีส่นใจใคร่ศกึษา	เพือ่

ที่จะน้อมน�าไปประพฤติปฏิบัติตามสถานะของตน	ซึ่งสามารถน�าไปประยุคใช้ได้กับทุกระดับสังคม	จากการ

ศกึษาวเิคราะห์เรือ่งทานในพทุธปรชัญาเถรวาททีป่รากฏในผญาอสีานนัน้	แสดงให้เหน็ว่า	เรือ่งทานนัน้	เป็น

ธรรมฝ่ายดี	 คือเป็นกุศล	 เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนในสังคมพึงกระท�า	 เพราะทานเป็นธรรมท่ีสามารถดับร้อน

ท�าให้เกิดความเย็นใจทั้งผู้ให้และผู้รับ	 เป็นสิ่งที่ท�าให้สังคมมีความสงบร่มเย็น	 เพราะอาศัยน�้าใจและความ

เอื้ออาทรที่มีให้กันและกัน	 อีกทั้งยังเป็นสิ่งที่ท�าได้ง่าย	 เป็นบ่อเกิดของกุศลธรรมอื่นๆ	 ฉะนั้น	 เพื่อเป็นการ

สบืทอดและรักษามรดกทางภมูปัิญญาอนัล�า้ค่านีไ้ว้	สมควรอย่างยิง่ทีผู่ม้ส่ีวนเกีย่วข้องในเรือ่งของการจดัการ

ศกึษา	จะสอดแทรกหลกัค�าสอนในเรือ่งของผญานีไ้ว้ในบทเรยีนในช้ันเรยีนระดบัใดระดบัหนึง่	เพือ่เปิดโอกาส

ให้ชนรุ่นหลังได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน	เพราะในปัจจุบัน	การน�าบทผญามาใช้แทบจะไม่มีแล้ว

9.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการท�าวิจัยต่อ

	 จากการศึกษาวิเคราะห์เร่ืองทานในพุทธปรัชญาเถรวาทท่ีปรากฏในผญาอีสานนั้น	 ผู้วิจัย 

เหน็ว่า	มเีรือ่งทีค่วรจะท�าการศกึษาวจิยัต่ออยูห่ลายประเดน็	เนือ่งจากการท�าวจิยัในครัง้นีซ้ึง่มข้ีอจ�ากัดในเรือ่ง 

ของเวลาและด้านสตปัิญญาของผูวิ้จยัเอง	เพราะหลกัค�าสอนของพระพทุธศาสนาเป็นเรือ่งทีม่คีวามละเอยีด

อ่อนและลึกซ้ึงมาก	 เพ่ือเป็นการศึกษาหลักค�าสอนในระดับท่ีสูงข้ึนและเป็นการยกระดับจิตใจให้สูงยิ่งๆ 

ขึ้นไป	ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะส�าหรับผู้ที่จะท�าการวิจัยในครั้งต่อไป	2	ประเด็น	คือ	

	 1.		 การศึกษาวิเคราะห์เรื่องศีลในพุทธปรัชญาเถรวาทที่ปรากฏในผญาอีสาน

	 2.		 การศึกษาวิเคราะห์เรื่องภาวนาในพุทธปรัชญาเถรวาทที่ปรากฏในผญาอีสาน
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การศึกษาเชิงวิเคราะห์แนวคิดเรื่องสมณะที่ปรากฏสามัญญผลสูตร 

AN ANALYTICAL STUDY OF THE CONCEPT OF SAMMANA IN  

SAMANYAPHALA SUTRA

	พระบุญทัน	สุภทฺโท	(ไชยชาญร�า)	
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 บทคัดย่อ

การวจิยัคร้ังนีม้วีตัถปุระสงค์	ดังนี	้1.	เพือ่ศกึษาประวติัและแนวค�าสอนท่ีปรากฏในสามญัญผลสตูร	

2.	 เพื่อศึกษาแนวคิดเร่ืองสมณะที่ปรากฏในสามัญญผลสูตร	 และ	 3.	 เพื่อวิเคราะห์แนวคิดเรื่องสมณะ	 

ที่ปรากฏในสามัญญผลสูตร	วิทยานิพนธ์นี้	เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ	ซึ่งเน้นการวิจัยทางเอกสาร	โดยศึกษา

จากพระไตรปิฎกและจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง

	ผลการวจัิยปรากฏว่า	สมณะในสามญัญผลสตูรได้แก่	นกับวชในระพทุธศาสนา	ทีม่คีวามประพฤติ	

สงบเรียบร้อย	น่าเลื่อมใส	น่าศรัทธา	มีวัตรปฏิบัติควรแก่การนับถือ	เช่น	พระอริยบุคคลในระดับต่างๆ	หรือ

ผูท้ีม่คีณุธรรมในอนัทีจ่ะท�าให้บาปธรรมสิน้ไป	คือเป็นผูป้ฏบัิตเิพือ่ระงบับาปธรรมท้ังปวง	เพือ่	ลด	ละ	ท�าลาย

กิเลส	หรือผู้ปฏิบัติธรรมที่จะเป็นไปเพื่อความเป็นพระอริยบุคคล	

	ตามแนวคดิเรือ่งสมณะทีป่รากฏในสามญัญผลสตูรเป็นผลทีไ่ด้รบัในปัจจบัุนจากการทีไ่ด้ประพฤติ

ปฏิบัติตนเพื่อให้พ้นจากทุกข์ตามหลักค�าสอนของพระพุทธศาสนา	 ตั้งแต่เบื้องต้นคือ	 มีอิสระพ้นจากการ 

บีบค้ันของอ�านาจกิเลสอย่างผู้ครองเรือน	 เบื้องกลาง	 คือ	 สามารถลดกิเลสอย่างกลางได้	 และเบ้ืองสูง	 คือ	

ท�าให้ได้	 วิชชา	 8	 คือวิปัสสนาญาณ	 จนถึงอาสวักขยญาณ	ที่สามารถท�าให้ถอดถอนจากอ�านาจของกิเลส	

ตัณหา	ดับสนิทสิ้นจากอาสวะกิเลสทั้งปวงได้	ตามล�าดับ

	ส่วนวิเคราะห์แนวคิดเรื่องสมณะที่ปรากฏในสามัญญผลสูตร	ได้แก่	ประโยชน์จากการประพฤติ

ปฏิบัติตนของผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นสมณะ	ตามหลักของพระพุทธศาสนา	อันเป็นหนทางที่จะน�าไปสู่ผลประโยชน์

ทีบ่รบูิรณ์ได้ตามแก่นแท้หรอืเป้าหมายอนัสงูสดุของพระพทุธศาสนานัน่คอื	การหลดุพ้นจากพนัธนาการต่าง	ๆ 	 

อันเป็นวิสัยของชาวโลกหรือผู้ครองเรือนท้ังหลายที่ยึดถืออยู่	 สมณะที่ปรากฏในสามัญญผลสูตร ยังเป็น

ประโยชน์ต่อผู้ที่หวังจะอาศัยพึ่งพิงได้	 จากสติปัญญาความรู้ความสามารถของสมณะ	 เมื่อได้เข้าไปคบหา 

ช่วยเหลืออนุเคราะห์ด้วยดีต่อกัน	หรือศึกษาเรียนรู้ข้อสงสัยอันเป็นประโยชน์ที่ดีแก่ชีวิตได้

ABSTRACT

Objectives	 of	 the	 research	were	 aimed:	 1)	 to	 trace	 the	 history	 and	 scopes	 of 

teachings	in	Buddhism’s	discourse	called	‘SamannaphalaSutta’,	2)	to	study	concepts	on	

Samana	in	its	discourse,	and	3)	to	analyze	teachings	dealing	with	Samana	in	the	same	one.	

This	research	was	undertaken	through	the	qualitative	research,	placing	the	emphasis	on	
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the	documentary	one.	As	a	result,	data	were	gained	from	such	secondary	sources	as	The	

Tripitaka	and	relevant	documents.

Outcomes	of	the	research	revealed	that Samana,	literally	meaning	‘a	recluse’,	in	

the	above	discourse	denoted	a	Buddhist	monk,	whose	conducts	and	self-disciplines	were	

calm,	neat,	admirable,	faithful	and	respectful	as	the	Noble	Ones	at	different	levels	did.	

This	 denotation	 also	 referred	 to	 lay	 disciples	with	 ethics	 and	morality	 conducive	 to	 

annihilating	evil	acts.To	put	it	in	another	way,they	discipline	themselves	to	eradicate	all	

evils	to	diminish,eradicate	and	exterminate	defilements	or	practise	dharma	towards	the	

states	of	Noble	Ones.	According	to	the	concept,	it	was	an	individual’s	current	fruition	from	

disciplining	oneself	to	liberate	him	from	sufferings	as	stipulated	by	teachings	in	Buddhism.	

As	such,	the	individual	was	able	to	free	each	one	from	defilements	being	of	three	different	

steps.	As	a	householder,	he	was	able	to	diminish	the	oppressive	powers	of	defilements	at	

the	 initial	 stage	 while	 at	 the	medial	 stage	 he	 could	 reduce	moderate	 defilements,	 

whereas	at	the	high	stage	he	was	able	to	gain	supernatural	knowledge	that	enabled	them	

to	jettison	all	defilements	and	cravings.

Analytical	outcomes	 indicated	 that	 the	concepts	on	 the	Buddhist	monk	 in	 the	

aforesaid	discourse	epitomized	benefits	from	his	practices	and	self-disciplines	follo-wing	

the	path	of	Buddhism’s	goal.	Such	benefits	signified	the	only	one	of	its	way	leading	to	

absolute	one	as	the	core	essence	or	the	highest	goal	in	Buddhism.The	very	goal	was	the	

emancipation	of	worldly	fetters	to	which	householders	clang.	In	addition,	characteristics	

of	the	Buddhist	monk	in	the	discourse	mentioned	above	were	mutually	beneficial	to	seek-

ers	searching	for	their	refuges	in	aspect	of	the	former’s	intelligence	and	wisdom	when	they	

both	were	associated	with	one	another	to	help	make	good	contribution	or	to	study	ques-

tionable	issueshelpful	for	their	own	lives.	

1.  ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

สมณะตามหลกัของพระพทุธศาสนาทีป่รากฏในสามญัญผลสตูร	เป็นสตูรท่ีว่าด้วยผลหรอืประโยชน์

จากการด�ารงเพศเป็นสมณะ	หรอืบ�าเพญ็สมณธรรมตามแนวทางของพระพทุธศาสนา	ตัง้แต่เบือ้งต้น	เบือ้งกลาง 

และเบื้องสูง	 คือสิ้นอาสวะกิเลสทั้งปวง	 ตามล�าดับ	 ดังนั้น	 ค�าว่า	 “สมณะ”	 จึงมิใช่มีความหมายแต่เพียง 

ผิวเผิน	 ที่หมายถึงเพียงรูปลักษณ์ภายนอกของนักบวชแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น	 เพราะหากไม่ศึกษาหรือ

ท�าความเข้าใจให้ถูกต้องแจ่มชัดแล้ว	 ก็อาจจะท�าให้การตีความหลักส�าคัญอื่น	 ๆ	 ในทางพระพุทธศาสนา 

ผดิเพ้ียนหรือคลาดเคลือ่นตามไปด้วย	เพราะเจตนาอนัแท้จริงของการถือก�าเนดิข้ึนของพระพทุธศาสนา	หรอื

การเกิดขึ้นของธรรมวินัยตามพุทธบัญญัติ	ล้วนแล้วแต่มีเหตุผลที่สอดคล้องรองรับกันเช่นเดียวกันกับความ

หมายของสัจธรรมกับจริยธรรมในพระพุทธศาสนานั่นเอง	



Vol.4 No.2 July – December 2015236

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus

สมณะในสามญัญผลสตูร	เกีย่วข้องกนักบัวธิปีฏบิตัขิองนกับวชในพระพทุธศาสนาโดยตรงในปัจจบุนั	

ทีป่รากฏข่าวคราวอยูม่ากมายตามสือ่สารมวลชนสมยัใหม่ทีส่ามารถแพร่กระจายข่าวสารไปได้อย่างรวดเรว็	

เช่น	คลิปพระสงฆ์ซ้อมเต้นโคโยตี้	หรือการกระท�าอื่น	ๆ	ในลักษณะที่เป็นการสร้างความเสียหายกระทบต่อ

ความรู้สึกที่ดีของผู้นับถือพระพุทธศาสนา	 ซึ่งนับวันจะมีความรุนแรงและเพิ่มข้ึนในสังคมให้เห็นมากยิ่งขึ้น

เรื่อย	ๆ	ซึ่งตามความหมายดั้งเดิมจริง	 ๆ	 แล้ว	 “สมณะ”	ซึ่งหมายถึง	 ผู้ที่ต้องมีความสงบ	น่าเลื่อมใส	น่า

ศรัทธา	มีวัตรปฏิบัติควรแก่การนับถือ	แต่ความหมายของค�าว่า	“สมณะ”	ในพระพุทธศาสนามีความลึกซึ้ง

กว่าความหมายเดิมมาก	 เพราะผู้ที่จะได้ชื่อว่าเป็นสมณะนั้น	 ต้องเป็นพระอริยบุคคล	 ตัดกิเลสตัณหาระงับ

บาปกรรมได้ทัง้ส้ินทัง้ปวงแล้ว	เพราะฉะนัน้	การศกึษาถึงข้อวตัรปฏบัิตขิองสมณะตามแนวทางของพระพุทธ

ศาสนา	 จึงเป็นการสร้างแนวคิดหรือจิตส�านึกที่ถูกต้องแก่คนในสังคมที่จะต้องหันมาช่วยกันให้ความสนใจ	

และหาแนวทางในการทีจ่ะป้องกนัรกัษาพทุธศาสนาให้มคีวามมัน่คงถาวร	และมคีณุค่าเป็นทีเ่คารพแก่คนใน

สงัคมได้อย่างแท้จรงิ	เพราะการคงอยูข่อง	“สมณะ”	ในพระพทุธศาสนา	ตามเจตนารมณ์ท่ีถกูต้องและแท้จริง

ของธรรมวินัยน้ัน	จะต้องอาศัยความคิดเหน็ทีดี่	และประกอบกบัความเหน็หรอืเข้าใจท่ีถูกต้องและชอบธรรม

ตามธรรมวนิยัของพทุธบรษัิททัง้	4	(ภกิษุ	ภกิษณุ	ีอบุาสก	และอบุาสกิา)	จงึจะท�าให้พระพทุธศาสนามคีวาม

มั่นคงและสามารถที่จะด�ารงอยู่ต่อไปได้จนครบตามค�าพุทธยากรณ์	กล่าวคือ	พระพุทธเจ้าเป็นต้นแบบของ

สมณะหากนกับวชในศาสนาของพระองค์	ประพฤติตนอยู่ในความเป็นสมณะ	หรอืเข้าใจในข้อประพฤตปิฏบัิติ

ทีจ่ะท�าให้เข้าถึงความเป็นสมณะได้อย่างแท้จรงิแล้ว	ทองปลอมหรอืสทัธรรมปฏริปู	คอื	ค�าสอนทีต่คีวามโดย

คลาดเคลื่อนไม่ตรงตามเจตนาอันแท้จริงก็จะยังไม่เกิดขึ้น	หรือไม่ได้รับความนิยมเท่ากับทองจริง	หรือนิยม

เท่ากับพระสัทธรรมที่เกิดจากค�าสอนอันบริสุทธิ์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฉันนั้น	 จะเห็นได้ว่า	

การศึกษาถึงสาระส�าคัญในแง่มุมต่าง	ๆ	ของสมณะที่ปรากฏในสามัญญผลสูตร

จะมีส่วนในการส่งเสริมและท�าให้พระพุทธศาสนามีความมั่นคงสามารถที่จะด�ารงอยู่ต่อไปได้อีก

ยาวนานปัญหาทีส่�าคัญของแนวคิดเร่ืองสมณะทีป่รากฏในสามญัญผลสตูร	ได้แก่	การศกึษา	และการประพฤติ

ปฏิบตัติามพระธรรมค�าสอนของศาสนกิชนไม่มคีวามเข้มข้นเช่นก่อนมา	หรอืมเีวลาในการทีจ่ะเข้ามาศกึษา

อย่างจ�ากัด	ตามสภาพของเศรษฐกิจ	สังคม	หรือไม่ได้เข้ามาศึกษาอย่างจริงจังเพื่อหวังที่จะปฏิบัติให้เกิดผล	

ท�าให้เกิดความย่อหย่อนในธรรมวินัย	 จึงประพฤติตนตามความชอบใจ	 และมีโอกาสที่จะเข้าใจพระธรรม 

ค�าสอนผดิพลาดคลาดเคลือ่นไปไม่ตรงตามความเป็นจรงิ	เป็นผลท�าให้เกิดพทุธบรษิทัท่ียงัพอจะเข้าใจในธรรม 

วินัยได้อย่างแท้จริงนั้นลดจ�านวนลง	 และเกิดการกระท�าที่ไม่เหมาะสมของนักบวชในพระพุทธศาสนา	 ใน 

รูปแบบต่าง	ๆ	แก่สังคมของชาวพุทธมากยิ่งขึ้น	 เพราะฉะนั้นแนวทางในการวิจัยเรื่องดังกล่าว	 จึงเป็นสิ่งที่

ส�าคญัและมคีวามน่าสนใจทีจ่ะขยายความคดินีอ้อกไป	เพือ่ให้ได้คนทีส่ามารถเป็นต้นแบบทีด่ใีห้แก่สงัคมได้	

รวมทั้งเป็นที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ว่า	จะเป็นผู้น�าที่มีศีลธรรม	และจริยธรรม	ควรที่จะให้ความเคารพได้

อย่างแท้จริง	 และแนวทางในการวิจัยเรื่องนี้	 ยังไม่มีปรากฏกว้างขวางต่อศาสนิกชนที่เป็นชาวพุทธมากนัก	

จึงควรที่จะศึกษาเพื่อที่จะได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของนักบวชในพระพุทธศาสนาต่อไป

ดังนั้น	 ผู้วิจัยจึงมีแนวความคิดที่จะท�าการวิจัย	 เรื่อง	 การศึกษาเชิงวิเคราะห์แนวคิดเรื่องสมณะที่

ปรากฏในสามญัญผลสตูร	ว่า	มหีลกัค�าสอนทีจ่ะท�าให้ทราบถงึผลหรอืประโยชน์ทีเ่กิดจากการด�ารงเพศเป็น

สมณะอย่างไร	 รวมทั้งทราบถึงความเหมาะสมต่อการวางตนหรือข้อประพฤติปฏิบัติตนของนักบวชใน
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พระพุทธศาสนาด้วยว่า	ควรที่จะวางตนเช่นไรจึงจะเหมาะสมและควรแก่สมณสารูปของตน	โดยผู้วิจัยได้ตั้ง

วัตถุประสงค์ในการวิจัย	ดังต่อไปนี้	คือ

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1		เพื่อศึกษาประวัติและแนวค�าสอนที่ปรากฏในสามัญญผลสูตร

2.2		เพื่อศึกษาแนวคิดเรื่องสมณะที่ปรากฏในสามัญญผลสูตร

2.3	 เพื่อวิเคราะห์แนวคิดเรื่องสมณะที่ปรากฏในสามัญญผลสูตร

3.  ขอบเขตของการวิจัย

ในการวจัิยครัง้น้ี	ผูว้จิยัได้วางขอบเขตในการศกึษาแนวคดิเรือ่งสมณะทีป่รากฏในสามญัญผลสตูร 

โดยศึกษาจากเอกสารต่าง	ๆ	ดังนี้

1.		 พระไตรปิฎกภาษาไทย	ฉบับหลวง	พุทธศักราช	2525

2.		 หนังสือทั่วไป	วิทยานิพนธ์	วารสาร	บทความ	และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	โดยมีขอบเขตของการ

วิจัยดังนี้

	 2.1		ศึกษาประวัติและแนวค�าสอนที่ปรากฏในสามัญญผลสูตร

	 2.2	 ศึกษาแนวคิดเรื่องสมณะที่ปรากฏในสามัญญผลสูตร

	 2.3		ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเรื่องสมณะที่ปรากฏในสามัญญผลสูตร

 

4.  วิธีด�าเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้	 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ	 (Qualitative	 Research)	 ซึ่งเน้นการวิจัยทางเอกสาร	

(Documentary	Research)	โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้

1.  ขั้นส�ารวจข้อมูล 

	 1.1		ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องสมณะที่ปรากฏในสามัญญผลสูตร

	 1.2		ส�ารวจเอกสารงานวจิยัทีม่ผีูรู้เ้ขียนและศกึษาวจัิยเกีย่วกบัแนวคดิเรือ่งสมณะทีป่รากฏใน

สามัญญผลสูตร

2.  ขั้นรวบรวมข้อมูล 

	 2.1		รวบรวมข้อมูลจากเอกสารชั้นปฐมภูมิ	(Primary	Sources)	และจากเอกสารชั้นทุติยภูมิ	

(Secondary	Sources)	แล้วจัดล�าดับ	ความเกีย่วข้อง	ความส�าคญัในเรือ่งเหตผุล	และทีม่า	เพือ่แยกประเภท

	 2.2		รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร	 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดเรื่องสมณะที่ปรากฏใน 

สามัญญผลสูตร

3.  ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล

	 3.1		น�าข้อมลูเกีย่วกบัความหมาย	ความส�าคญั	ลกัษณะ	และประโยชน์ของแนวคดิเรือ่งสมณะ

ที่ปรากฏในสามัญญผลสูตร	มาศึกษาวิเคราะห์ตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้
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	 3.2		ศกึษาวเิคราะห์ประเดน็ต่าง	ๆ 	ตามจดุประสงค์ทีต่ัง้ไว้เก่ียวกบัประโยชน์ของแนวคดิเรือ่ง

สมณะที่ปรากฏในสามัญญผลสูตร

4.  ขั้นน�าเสนอข้อมูล

	 ผู้วิจัยจะน�าเสนอผลการศึกษาวิจัยในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์

5.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

1.  เอกสารทั่วไป 

 ราชบัณฑิตยสถาน (2546)	 กล่าวไว้ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน	พ.ศ.	 2542	 ว่า	

“สมณะ”หมายถึง	ผู้สงบกิเลสแล้ว	(โดยเฉพาะหมายถึงนักบวชในพระพุทธศาสนา)”	

 พระธรรมปิฎก	(ป.อ.	ปยุตฺโต2546)	ได้ให้ความเห็นว่า	“ค�าว่า	สมณะ	ตามความหมายดั้งเดิม	

หมายถึง	ผู้ที่ต้องมีความสงบ	น่าเลื่อมใส	น่าศรัทธา	มีวัตรปฏิบัติควรแก่การนับถือ	แต่ความหมายของค�าว่า	

สมณะ	ในพระพุทธศาสนามคีวามลกึซึง้กว่าความหมายเดมิมาก	เพราะผูท้ีจ่ะได้ชือ่ว่าเป็นสมณะนัน้	ต้องเป็น

พระอริยบุคคล	ตัดกิเลสตัณหา	ระงับบาปกรรมได้ทั้งสิ้นทั้งปวงแล้ว” 

 สุชีพ ปุญญานุภาพ	 (2535)	 ได้ให้ความเห็นว่า	 “สามัญญผลสูตร	 เป็นสูตรท่ีว่าด้วยผลของ

ความเป็นสมณะ	 กล่าวคือ	 เมื่อคร้ังสมัยที่พระผู้มีพระภาคประทับ	ณ	 ป่ามะม่วง	ของหมอชีวก	ใกล้กรุง

ราชคฤห์พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ในคืนวันเพ็ญ	 15	 ค�่า	อันเป็นวันอุโบสถ	เดือน	 12	 พระเจ้าอชาตศัตรู

เสด็จไป	 เฝ้า	 ทูลถามถึงผลดีของความเป็นสมณะที่เห็นได้ในปัจจุบัน	และตรัสเล่าว่าเคยไปถามครูทั้ง	6	 

ในสมัยนั้นมาแล้ว	 แต่ตอบไม่ตรงค�าถาม...แล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสตอบเป็นข้อ	 ๆ	 ทั้งหมด	 14	 ข้อ	 

ตั้งแต่ข้อแรก	 คือผู้เคยเป็นทาส	 หรือเป็นกรรมกรของพระเจ้าอชาตศัตรู	 เมื่อออกบวชประพฤติตนดีงาม 

แล้ว	จะทรงเรยีกร้องให้กลบัไปเป็นทาสหรอืกรรมกรตามเดมิหรอืไม่...จนถึงข้อสดุท้ายคอื	รูจ้กัท�าอาสวะคอื

กิเลสที่หมักหมม	หรือ	หมักดองในสันดานให้สิ้นไป	(อาสวักขยญาณ)	หรือกล่าวโดยย่อแล้วมี	3	หมวด	คือ	

หมวดที่	1	การท�าให้พ้นจากฐานะเดิม...	หมวดที่	2	เมื่ออบรมจิตใจจนเป็นสมาธิ...และ	หมวดที่	3	ท�าให้ได้

วิชชา	8”

 ล�าพอง หรภิญุชยั (2552)	ได้ให้ความเหน็ว่า	“ในนวสตูร	ว่าด้วย	สมณะ	4	จ�าพวก	พระสมัมา

สัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้แก่ภิกษุทั้งหลายว่า	สมณะ	4	จ�าพวกประกอบด้วย	1)	สมณะผู้ไม่หวั่นไหว	2)	สมณะ

บุณฑริก	3)	สมณะปทุม	4)	สมณะสุขุมาล	แล้วพระองค์ตรัสต่อไปว่าพระองค์ทรงเป็นสมณะสุขุมาลในหมู่

สมณะ”

	 กล่าวโดยสรุปแล้ว	สมณะตามหลักของพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในสามัญญผลสูตร	ดังกล่าว

ข้างต้นนี้	 เป็นสูตรที่ว่าด้วยผลของความเป็นสมณะ	 ตั้งแต่เบ้ืองต้น	 เบ้ืองกลาง	 และเบ้ืองสูง	 คือสิ้นอาสวะ

กิเลสทั้งปวง	ตามล�าดับ

2.  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

	 อษุา	โลหะจรญู	(2547)	ได้กล่าวถงึเร่ืองสมณะ	โดยสรปุว่า	“การเป็นแบบอย่างท่ีดีในความหมาย 

ของพระพุทธศาสนานั้น	 ต้องเป็นผู้มีกาย	 วาจา	 และใจ	 ที่สงบ	 พร้อมที่จะใฝ่หาความรู้ต่าง	 ๆ	 ที่จะท�าให ้

ตนเองหลดุพ้นจากความทกุข์ทัง้ปวงได้	อย่างอดทน	มวีริยิะ	ความเพยีร	ดงัเช่น	ภายหลงัจากทีส่มณะเสวยีน
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จั้งเดินทางกลับจากประเทศอินเดีย	 ท่านได้ร่วมกับพระเถระผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาต่าง	 ๆ	 ท�าการแปล

คัมภีร์ออกมาเป็นจ�านวนมาก	 ผลงานการแปลคัมภีร์ของท่าน	 ได้มีอิทธิพลต่อวงการพระพุทธศาสนาใน 

ยุคสมัยของท่าน	และยุคต่อ	ๆ	มา	ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นระเบียบวิธีการแปล	กระแสการศึกษาวิชาโยคาจารซึ่งเป็น 

พระพทุธศาสนาแนวอภปิรชัญา	และวชิาเหตวุทิยา	จนได้รบัการยกย่องให้เป็นหนึง่ใน	“สีน่กัแปลผูย้ิง่ใหญ่”	

(พระกุมารชีพ	 พระปรมรรถ	 พระอโมฆวัชระ)	 จนได้กลายเป็นเอกสารชิ้นส�าคัญของนักประวัติศาสตร์	

โบราณคดี	 ได้ใช้เป็นเข็มทิศเพื่อน�าไปสู่การเปิดโลกของประเทศอินเดียโบราณ	 และแคว้นต่าง	 ๆ	 ในเอเชีย

กลาง	ในช่วงสมัยพุทธศตวรรษที่	11-12”	

 พระมหาวพิจน์ สภุจาร	ี(2547)	ได้กล่าวถงึเรือ่งการปฏบิตัตินของนกับวชในพระพทุธศาสนา	

สรุปได้ว่า	 “การปฏิบัติตนของนักบวชในพระพุทธศาสนานั้น	 มีเป้าหมายสูงสุดมิใช่อยู่แต่เพียงแค่ท�าความ 

ดีงามเท่านั้น	แต่มีเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่เหนือความดีความชั่วทั้งปวง	นั่นหมายถึงการสลัดหลุดพ้นจากความ

ยึดถือมั่นในสิ่งทั้งปวง	ดังนั้น	ผลหรือประโยชน์จากการด�ารงเพศเป็นนักบวชจนได้ชื่อว่าพระสงฆ์	หรือเป็น

สมณะ	 ที่ได้บ�าเพ็ญตนฝึกฝนภาวนาตามแนวทางของพระพุทธศาสนาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว	ตั้งแต ่

ผลทีเ่กดิขึน้ในเบือ้งต้น	เบือ้งกลาง	และเบือ้งสงู	คอืสิน้อาสวะกเิลสทัง้ปวงได้แล้วนัน้	ค�าว่า	“พระสงฆ์”	หรอื	

	 “สมณะ”	จึงมิใช่มีความหมายแต่เพียงผิวเผิน	ที่หมายถึงเพียงรูปลักษณ์ภายนอกของนักบวช

แต่เพียงอย่างเดียวเท่านัน้	แต่หมายถงึผูท้ีม่คีวามพรัง่พร้อมสมบูรณ์แล้วท้ังคณุสมบัตทิัง้ภายในและภายนอก	

นั่นคือความเป็นพระอริยบุคคล	ตามนัยแห่งพระพุทธศาสนา”

 วรรณภา รุง่เจริญ	(2547)	ได้กล่าวถึงเรือ่งผลหรอืประโยชน์จากการด�ารงเพศเป็นสมณะ	หรอื

บ�าเพ็ญสมณธรรมตามแนวทางของพระพทุธศาสนา	สรปุได้ว่า	“เมือ่ครัง้ท่ีพระพทุธเข้าใกล้จะปรนิพิพานนัน่	

ได้ตรัสตอบค�าถามของสุภัททะปริพาชกที่เข้าเฝ้าเพื่อขอทูลถามปัญหาว่า	พระอรหันต์ในศาสนาต่าง	ๆ 	มีอยู่

จริงหรือไม่	 และพระพุทธองค์ได้ทรงตรัสถึงเรื่องสมณะ	 4	 ว่า	 เมื่อธรรมวินัยใดยังมีการประพฤติปฏิบัติ

อริยมรรค	8	อยู่ในธรรมวินัยนั้นก็จะยังคงมีสมณะที่	1	สมณะที่	2	สมณะที่	3	สมณะที่	4	ดูกรสุภัททะ	ใน

ธรรมวินัยนี้	มีอริยมรรคประกอบด้วย	องค์	8	ในธรรมวินัยนี้เท่านั้น	มีสมณะที่	1	ที่	2	ที่	3	หรือที่	4	ลัทธิ 

อื่น	ๆ	ว่างจากสมณะผู้รู้ทั่วถึง	ก็ภิกษุเหล่านี้พึงอยู่โดยชอบ	โลกจะไม่พึงว่างจากพระอรหันต์ทั้งหลาย	ฯ 

 

6.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.		 ท�าให้ทราบประวัติและแนวค�าสอนที่ปรากฏในสามัญญผลสูตร

2.		 ท�าให้ทราบแนวคิดเรื่องสมณะที่ปรากฏในสามัญญผลสูตร

3.		 ท�าให้ทราบผลการวิเคราะห์แนวคิดเรื่องสมณะที่ปรากฏในสามัญญผลสูตร

4.		 น�าผลจากการวจิยัไปเป็นข้อมลูสารสนเทศในการวจิยั	และเผยแผ่หลกัค�าสอนเกีย่วกบัแนวคดิ

เรื่องสมณะที่ปรากฏในสามัญญผลสูตร

7.  ค�านิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย

การศึกษาเชิงวิเคราะห์	หมายถึง กระบวนการเรียนรู้เพื่อไตร่ตรอง	พิจารณา	คิดค้นหาเหตุผลให้

ได้มาตามสิ่งที่ต้องการจะศึกษาจากความเป็นสมณะปรากฏในสามัญญผลสูตร
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แนวคิด	หมายถึง	ความคิดส�าคัญซึ่งเป็นแนวในการผูกเรื่องหรือความคิดอื่น	ๆ	ที่สอดแทรกอยู่ใน

แนวคิดเรื่องสมณะที่ปรากฏในสามัญญผลสูตร

สมณะ	หมายถึง	ผู้สงบ	น่าเลื่อมใส	น่าศรัทธา	มีวัตรปฏิบัติควรแก่การนับถือ	ประเทศอินเดียใน

สมัยพุทธกาล	 เรียกนักบวชในลัทธิหรือศาสนานั้นโดยท่ัวไปว่า	 “สมณะ”	 ชาวอินเดียท่ีไม่นับถือพระพุทธ

ศาสนา	เรียกพระพุทธเจ้าว่า	“สมณโคดม”	ซึ่งหมายถึงนักบวชแห่งตระกูลโคตมะ	ซึ่งถือว่าเป็นความหมาย

ดั้งเดิม	 เป็นต้น	 แต่ความหมายของค�าว่า	 “สมณะ”	 ในพระพุทธศาสนามีความลึกซ้ึงกว่าความหมายเดิม

มาก	เพราะผูท้ีจ่ะได้ชือ่ว่าเป็นสมณะได้นัน้	ต้องเป็นพระอรยิบคุคล	ตดักเิลสตัณหา	ระงบับาปกรรมได้ทัง้สิน้

ทั้งปวงแล้ว

สามัญญผลสูตร	หมายถึง	สูตรที่	2	ในคัมภีร์ทีฆนิกาย	สีลขันธวรรค	พระสุตตันตปิฎกว่าด้วยผล

ของความเป็นสมณะคือประโยชน์ที่จะได้จากการด�ารงเพศเป็นสมณะ	หรือบ�าเพ็ญสมณธรรมตั้งแต่เบื้องต้น	

เบื้องกลาง	และเบื้องสูง	จนสิ้นอาสวะกิเลสหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ในที่สุด

ภกิษุ หมายถงึ	นกับวชชายในพระพทุธศาสนา	แปลตามค�าศัพท์ว่า	ผูข้อ	คอื	สละโลก	สละเคหสถาน	

และสละทรัพย์สมบัติ	เพื่ออุทิศตนศึกษาปฏิบัติและเผยแผ่พระธรรมค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า

พระ	หมายถึง	 พระภิกษุในพระพุทธศาสนา	 มาจากค�าบาลีว่า	 ‘วร’	แปลว่า“ประเสริฐ”	 (กรณีที่ 

ไม่ได้ใช้เป็นค�าน�าหน้าค�าอื่น)	 หากน�าไปใช้น�าหน้าค�าอื่น	 จะเป็นค�าที่ใช้เพื่อการยกย่องหรือให้ความเคารพ	

เช่น	พระพุทธ	พระธรรม	และพระสงฆ์	เป็นต้น

สงฆ์	หมายถงึ	พระสงฆ์ทีเ่ป็นหนึง่ในพระรตันตรยั	คอื	ผูป้ฏบิตัติามค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้า	หรอื

อาจหมายถึงพระอริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปจนถึงพระอรหันต์	 ส่วนอีกความหมายหนึ่ง	 หมายถึง	

คณะสงฆ์ที่มีองค์ประชุมร่วมกันครบตั้งแต่	4	รูป	

 

8.  สรุปผลการวิจัย

จากการวิจัยเรื่อง	 การศึกษาเชิงวิเคราะห์แนวคิดเรื่องสมณะท่ีปรากฏในสามัญญผลสูตร	 พบว่า	

สมณะที่ปรากฏในสามัญญผลสูตร	 ได้แก่	 นักบวชในพระพุทธศาสนา	 ที่มีความประพฤติสงบเรียบร้อย	 

น่าเล่ือมใส	น่าศรทัธา	มวีตัรปฏบิตัคิวรแก่การนบัถอื	เช่น	พระอรยิบคุคล	ในระดบัต่าง	ๆ 	หรอืผูท้ีม่คีณุธรรม

ในอันที่จะท�าให้บาปธรรมสิ้นไป	คือเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อระงับบาปธรรมทั้งปวง	เพื่อ	ลด	ละ	ท�าลายกิเลส	หรือ

ผู้ปฏิบัติธรรมที่จะเป็นไปเพื่อความเป็นพระอริยบุคคล	 ซ่ึงเกิดจากเรื่องราวของการถามถึงปัญหาข้อสงสัย

ของพระเจ้าอชาตศัตรู	 พระเจ้าแผ่นดินมคธ	 ในเรื่องประโยชน์ที่เห็นได้ในปัจจุบันจากการประพฤติตนเป็น

นักบวชหรือเป็นสมณะ	คือ	ผลเห็นประจักษ์ในเบื้องต้น	ได้แก่	ผลที่ท�าให้สมณะในพระพุทธศาสนา	หลุดพ้น

จากฐานะเดิม	 ไม่ต้องอยู่ภายใต้อ�านาจของกิเลส	 มีความเป็นอิสรภาพ	 เพราะไม่ต้องวุ่นวายใช้ชีวิตอย่าง 

ผู้ครองเรือน	ผลเห็นประจักษ์ในเบื้องกลาง	ได้แก่	ได้บรรลุฌานที่	1	ถึง	4	เพราะมีศีลที่สมบูรณ์ตั้งแต่จุลศีล	

มัชฌิมศีล	 มหาศีล	 ตลอดจนระมัดระวังส�ารวมอินทรีย์	 มีสติสัมปชัญญะ	 มีความสันโดษ	 และละนิวรณ์ทั้ง	 

5	ประการ	และผลเหน็ประจักษ์ในเบือ้งสูง	ได้แก่	ผลทีท่�าให้สมณะในพระพทุธศาสนา	ได้วชิชา	8	อนัเริ่มแต่

การได้วิปัสสนาญาณ	สามารถท�าให้หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสทั้งปวงโดยไม่หวนคืนกลับมาใหม่ได้อีก
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วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

ฉะนั้น	เพื่อที่จะท�าให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นส�าหรับผู้ที่สนใจศึกษา	ผู้วิจัยจะน�าผลที่ได้จากการ

วิเคราะห์มาสรุปแสดงให้ทราบ	พร้อมทั้งข้อเสนอแนะบางประการอันจะเป็นประโยชน์ต่อการค้นคว้าและ

วิจัยครั้งต่อไป	ดังนี้

ลักษณะของสมณะในสามัญญผลสูตร

ก่อนที่จะกล่าวถึงลักษณะของสมณะในสามัญญผลสูตร	 ก็จ�าเป็นจะต้องทราบถึงสภาพโดยทั่วไป

ของผูท้ีต้่องการจะค้นหาความจริงเกีย่วกับชีวติในชมพทูวีปหรอืประเทศอนิเดยีในสมยัพทุธกาลว่า	ในครัง้นัน้ 

สิ่งที่คนส่วนใหญ่ต้องการเกี่ยวกับเรื่องของความสุข	เมื่อกล่าวโดยย่อแล้วก็จะมีอยู่	2	ประเภท คือ	

1.		 ความสุขที่ต้องอิงวัตถุกามหรือกามสุข	เป็นความสุขทางกาย	เช่น	ได้ยินได้ฟังเสียงไพเราะ	ได้

กินอาหารอร่อย	ๆ	หรือได้สัมผัสสิ่งที่นุ่มนวล	ฯลฯ	จัดเป็นความสุขภายนอก	ที่เห็นกันได้ง่าย	

2.		 ความสุขที่ไม่ต้องอิงวัตถุ	เป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากการเจริญภาวนาให้ใจสงบและเกิดปัญญา	

เป็นความสขุของผูเ้ข้าถงึธรรมจดัเป็นความสขุภายใน	เมือ่เทยีบกนัแล้ว	ความสขุภายใน	อนัเกดิจากความสงบ 

นั่นเป็นสุขที่เลิศกว่าอย่างเทียบไม่ได้แต่เห็นและเข้าใจได้ยากกว่า	

ความสุขภายในนั้น	เป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้	เพราะเราคาดคะเนไม่ได้	เป็นเรื่องเฉพาะตัว	

ผูท้ีย่งัไม่ปฏบิตัธิรรมกจ็ะไม่พบกับความสขุชนดินี	้ท�าให้ไม่คุน้	แม้อ่านจากต�ารากย็ากจะเข้าใจ	เช่น	ผูท้ีร่กัษา

ศีลแล้วจะมีจิตที่ร่าเริงแจ่มใส	 แต่ถ้าคนยังไม่เคยปฏิบัติธรรมจะนึกคิดไม่ออก	 เพราะคิดว่าการรักษาศีลจะ

ต้องเฝ้าคอยระวัง	ต่างจากคนที่ไม่มีศีลหรือไม่ได้ประพฤติธรรม	ที่จะสามารถท�าสิ่งใดก็ได้ตามใจ	จนกว่าจะ

ได้พบคนทีเ่ข้าถึงความสขุชนดินีไ้ด้ด้วยตนเอง	และคนทีเ่ข้าถงึความสขุชนดินีไ้ด้	ส่วนใหญ่กจ็ะเป็นผูแ้สวงหา

ความจริง	 เป็นนักพรต	 นักบวช	 ที่เดินไปในทางสัมมาทิฏฐิ	 คือ	 สมณะ	 หรือพราหมณ์	 ที่ละเว้นจากการ 

กระท�าผิดชั่วหยาบในทางกาย	 วาจา	 และใจ	 มุ่งท�าลายล้างกิเลสที่มีอยู่ในตนให้หมดสิ้นไปด้วยวิถีทางที่ 

ถูกต้องและชอบธรรม	

ดังนั้น	 ในพระพุทธศาสนา	จึงเชื่อว่า	สมณะ	แปลว่า	คนสงบ	หมายถึงพระภิกษุที่ได้บ�าเพ็ญสมณ

ธรรมฝึกฝนตนเองด้วยศีล	สมาธิ	ปัญญามาแล้วอย่างเต็มที่จนกระทั่งมีกายวาจาใจสงบแล้วจากบาป	สมณะ

ทุกรูปจึงต้องเป็นพระภิกษุ	 แต่พระภิกษุบางรูปอาจไม่ได้เป็นสมณะก็ได้	 เพราะเหตุว่า	 คนเราไม่ใช่จะเป็น

สมณะเพราะโกณศีรษะให้โล้น	หรือเพราะนุ่งห่มจีวร	และยังคิด	พูด	และกระท�าดุจเดียวกันกับผู้ครองเรือน

ทั้งหลายที่ยังหลงใหลติดยึดในกามคุณ	ยินดีในลาภยศ	ชื่อเสียง	เงินทอง	อยู่	เป็นต้น	คนที่พระตถาคตเจ้าจะ

เรียกว่า	“สมณะ”	ได้นั้น	จะต้องเป็นผู้ระงับจากการท�าบาปน้อยใหญ่เสีย	ดังที่ได้มีกล่าวถึงลักษณะของผู้ที่

จะเป็นสมณะในศาสนาขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า	ผู้เป็นพระศาสดาของพระพุทธศาสนา	เอาไว้ว่า

ลักษณะของสมณะในสามัญญผลสูตรโดยทั่วไป 

ควรมีลักษณะดังนี้	คือ	

1.		 สมณะต้องสงบกาย	คือ	มีความส�ารวม	 ไม่คะนอง	 ไม่มีกิริยาร้าย	 เช่น	ทุบตี	ชกต่อย	ฆ่าฟัน	

สะพายดาบ	พกมีดพกปืน	 เดินขบวน	 หรือเฮโลยกพวกเข้าชิงดีชิงเด่น	 แย่งที่อยู่ที่ท�ากินกัน	 อันเป็นกิริยา	 

ของคนไม่สงบ	คนทีเ่ป็นสมณะไม่ว่าจะเข้าทีไ่หนจะอยูท่ีไ่หนย่อมจะไม่ท�าความชอกช�า้แก่ใคร	พระพทุธองค์

ทรงชมพระโมคคัลลานะในเรือ่งนีว่้า	“ท่านแม้นจะมฤีทธิเ์ดชมาก	แต่ไม่ว่าจะไปทีใ่ดกไ็ม่เคยท�าความช�า้ชอก
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แก่ตระกูลนั้นเลย	จะบิณฑบาตรับของถวายอะไรก็ตาม	ก็คอยดูว่า	เขาจะเดือดร้อนไหมรับแต่พอประมาณ	

เปรียบเหมือนแมลงภู่บินเข้าสวนดูดเกสรดอกไม้จนอิ่มหน�าส�าราญ	 แต่ไม่เคยท�าความช�้าชอกให้แก่ดอกไม้

เลย	นอกจากนี้แล้วสมณะยังต้องค�านึงถึง	“สมณสารูป”	คือ	จะท�าอะไรต้องให้ควรแก่สมณวิสัย	

2.		 สมณะต้องสงบวาจา	คือ	ไม่เป็นคนปากร้าย	ไม่นินทาว่าร้ายใคร	ไม่ยุยงใส่ร้ายป้ายสีกัน	ไม่ว่า

จะเป็นระหว่างพระกับพระหรอืพระกบัฆราวาสกต็ามจะท�าไปโดยอ้างคณะ	อ้างนกิาย	อ้างวดั	อ้างพวกไม่ได้

ทัง้น้ัน	มแีต่วาจาทีเ่ป็นอรรถเป็นธรรมไม่ใช่วาจาเหมอืนคมหอกคมดาบ	แม้การพดูให้คนอืน่กระดากขวยเขนิ	

เช่น	พูดจาเกาะแกะและเล็มผู้หญิงเล่นสนุก	ๆ	ปาก	ก็ผิดสมณสารูป	

3.		 สมณะต้องสงบใจ	 คือ	 ท�าใจให้หยุดนิ่งเป็นสุขอยู่ภายในสงบจากบาปกรรม	ตรึกนึกถึงธรรม

เป็นอารมณ์	ไม่ใช่ท�าเป็นสงบแต่เปลอืกนอกเหมอืนเสอืเฒ่าจ�าศลี	จติใจของสมณะทีแ่ท้ย่อมเตม็ไปด้วยความ

เมตตากรุณา	ไม่เป็นภัยต่อผู้ใด	(สุนทร	ณ	รังษี,	2543,	หน้า	249)

	 การที่มีความสงบกาย	วาจา	ใจ	ทั้ง	3	ประการนี้	ส่งผลให้สมณะมีความสง่างามอยู่ในตัว	มีค�า

อยู่	2	ค�าที่ใช้ชมความงามคน	คือ	ถ้าชมชายหนุ่มหญิงสาวทั่วไปเราใช้ค�าว่า	สวยงาม	แต่ถ้าจะชมสมณะ	เรา

ใช้ค�าว่า	สง่างาม	เป็นความงามที่สง่า	และยังมีความสงบเสงี่ยมอยู่ในตัว	ทั้งสง่างามและสงบเสงี่ยม	แต่ไม่ใช่

หงอยเหงา	ไม่เศร้าสร้อย	เพราะมคีวามเชือ่มัน่ในคณุธรรมท่ีตนเองปฏบิตัอิยู	่มคีวามอิม่เอบิอยูใ่นธรรม	เป็น

ตัวอย่างให้เห็นถึงอานิสงส์ของการประพฤติดีปฏิบัติชอบ	“สมณะเป็นมาตรฐานความประพฤติของชาวโลก

ทั้งหลาย”

	 นอกจากนี้แล้วลักษณะของความเป็นสมณะในสามัญญผลสูตร	ยังสามารถพิจารณาเห็นได้ใน

เชิงการประพฤติปฏิบัติของสมณะ	นั้น	ดังต่อไปนี้คือ

ลักษณะของสมณะในสามัญญผลสูตรในเชิงปฏิบัติ 

1.		 สมณะต้องไม่ท�าอันตรายใคร	ไม่ว่าทางกายหรือทางวาจาก็ไม่ท�าความเดือดร้อนให้ใคร	แม้ใน

ความคิดก็ไม่คิดให้ร้ายใคร	

2.		 สมณะต้องไม่เห็นแก่ลาภ	 ด�ารงชีพอยู่เพียงเพื่อท�าความเพียร	 มีความสันโดษ	 ไม่เป็นคน 

เห็นแก่กิน	เห็นแก่ปากแก่ท้อง	

3.		 สมณะต้องบ�าเพ็ญสมณธรรม	 พยายามฝึกฝนตนเอง	 ไม่เอาแต่นั่ง	 ๆ	 นอน	 ๆ	 ท�าตัวเป็น 

ผูเ้กยีจคร้าน	ควรทีจ่ะต้องสนใจมุง่มัน่ในกจิวตัรของตน	เช่น	บณิฑบาต	สวดมนต์	ท�าวตัร	เกบ็ปัดกวาดวหิาร	

ลานเจดย์ี	ศกึษาพระธรรมวนิยั	รวมท้ังมกีริยิามารยาทต่าง	ๆ 	ทีส่ภุาพเรยีบร้อยดงีาม	ตัง้ใจทีจ่ะฝึกฝนตนเอง

เพื่อให้ถึงความหลุดพ้นอย่างเต็มที่	

4.		 สมณะต้องบ�าเพ็ญตบะ	 คือ	 ท�าความเพียรเพื่อละกิเลสเป็นทหารในกองทัพธรรมอย่างเต็มที่	

ตั้งใจที่จะรบเอาชนะกิเลสให้ได้	ไม่ว่าจะโดยการท�าสมาธิ	ด้วยอิริยาบถทั้ง	4	(นั่ง	เดิน	ยืน	นอน)	หรือการ

เป็นผู้ที่ขวนขวายฝึกฝนตนเองตามธุดงค์	13	เป็นต้น	
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วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

 1.  ประวัติและแนวค�าสอนที่ปรากฏในสามัญญผลสูตร

	 	 	 จากการวจิยั	พบว่า	ประวตัแิละแนวค�าสอนทีป่รากฏในสามญัญผลสตูร	ประกอบไปด้วย

รายละเอียด	ดังนี้

	 	 	 สมณะทีป่รากฏในสามญัญผลสตูร	หมายถงึ	นกับวชในพระพทุธศาสนา	ทีม่คีวามประพฤติ

สงบเรียบร้อย	น่าเลือ่มใส	น่าศรทัธา	มวีตัรปฏบิตัคิวรแก่การนบัถอื	เช่น	พระอรยิบคุคล	ในระดบัต่าง	ๆ 	หรอื

ผูท้ีม่คีณุธรรมในอนัทีจ่ะท�าให้บาปธรรมสิน้ไป	คือเป็นผูป้ฏบัิตเิพือ่ระงบับาปธรรมท้ังปวง	เพือ่	ลด	ละ	ท�าลาย	

กิเลส	 หรือผู้ปฏิบัติธรรมที่จะเป็นไปเพ่ือความเป็นพระอริยบุคคล	 และมีความเป็นมาจากหลักการตาม 

แนว	คดิของพระพทุธศาสนาทีเ่ชือ่ว่า	มชัฌมิปฏิปทา	(การเดนิทางสายกลาง)	เป็นหนทางทีจ่ะน�าให้ไปสูก่าร

พ้นทกุข์การประพฤติปฏบิตัไิด้จริง	หลกัธรรมทีส่ร้างความเป็นสมณะท่ีปรากฏในสามญัญผลสตูร	ประกอบด้วย 

หลักการฝึกฝนกาย	วาจา	และใจ	ของตน	ให้สะอาดบริสุทธิ์เพื่อท�าลายล้างกิเลสให้สิ้นไป	เช่น	การมีความ

ละอายและเกรงกลัวต่อความชั่ว	มีกายกรรม	วจีกรรม	มโนกรรมบริสุทธิ์	เปิดเผย	ส�ารวม	ไม่ยกตนข่มท่าน	

หรือเลี้ยงชีพอย่างบริสุทธิ์	 เปิดเผย	 ส�ารวม	ไม่ยกตนข่มท่าน	 เป็นต้น	 โดยลักษณะของสมณะที่ปรากฏใน 

สามัญญผลสูตรที่ส�าคัญและควรมี	ได้แก่		

	 	 	 1.		สมณะต้องสงบกาย	

	 	 	 2.		สมณะต้องสงบวาจา	

	 	 	 3.		สมณะต้องสงบใจ	

	 	 	 กล่าวโดยรวมคอื	สมณะต้องไม่ท�าอนัตรายใคร	ต้องไม่เหน็แก่ลาภ	ต้องบ�าเพญ็สมณธรรม	

และต้องบ�าเพ็ญตบะ	เป็นต้น

	 	 	 ส่วนประเภทของสมณะที่ปรากฏในสามัญญผลสูตร	 โดยส่วนใหญ่จะจ�าแนกสมณะไว ้

ออกเป็น	4	ประเภท	คือ	

	 	 	 1.		พระโสดาบัน	 ผู้ได้บรรลุโสดาปัตติผลแล้วด้วยการละสังโยชน์เบื้องต�่า	 3	ประการได้

คือละความเห็นเป็นเหตุถือตัวตน	 ละความลังเลสงสัย	 ละความเชื่อถือยึดมั่นว่าความศักดิ์สิทธิ์มีได้ด้วยศีล

และพรต	เป็นต้น

	 	 	 2.		พระสกทาคามี	หรือ	พระสกิทาคามี	แปลว่า	ผู้กลับมาเพียงครั้งเดียว	เมื่อละสังโยชน์

เบื้องต�่า	 3	 ประการ	 เป็นพระโสดาบันได้แล้ว	 และท�าสังโยชน์เบื้องต�่าอีกสองประการที่เหลือให้เบาบางลง

ด้วย	ได้แก่	กามราคะ	หมายถึง	ความพอใจในกาม	คือ	ความเพลินในการได้เสพ	รูป	รส	กลิ่น	เสียง	สัมผัส	

ธรรมารมณ์	ที่น่าพอใจ	และ	ปฏิฆะ	หมายถึง	ความกระทบกระทั่งในใจ	คล้ายความพยาบาทอย่างละเอียด

	 	 	 3.		พระอนาคามี	แปลวา่	ผูไ้มม่าเกิดอกี	หมายความว่า	จะไมก่ลับมาเกิดในกามาวจรภพ

อกี	แต่จะเกดิในพรหมโลก	อกีเพยีงคร้ังเดียว	แล้วจะบรรลอุรหนัต์แล้วนพิพานบนพรหมโลกนัน้	พระอนาคามี

เป็นผู้ละสังโยชน์เบื้องต�่า	(โอรัมภาคิยสังโยชน์)	ทั้ง	5	ประการได้แล้ว	ยังเหลือสังโยชน์เบื้องสูง	(อุทธัมภาคิย 

สังโยชน์)	อีก	5	ประการ	

	 	 	 4.		พระอรหันต์	คือ	บุคคลผู้ละสังโยชน์	10	ประการ	ได้แล้ว	เรียกว่า	บรรลุธรรมสูงสุด

เป็นพระอรหันต์	เมื่อละสังขารจากโลกนี้ไปแล้วจะไม่กลับมาเกิดใหม่อีก	หรือเรียกว่า	การเข้าสู่พระนิพพาน	
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หรือนัยยะอื่น	 เพื่อแสดงให้เห็นว่าสมณะที่ปรากฏในสามัญญผลสูตร	 คือ	 บุคคลที่ต่างไปจากผู้ครองเรือน 

ซึ่งเบาบางด้วยกิเลสจนถึงผู้ที่สิ้นกิเลสไป

	 	 ในแง่ของความเสื่อมหรือความเจริญของสมณะที่ปรากฏในสามัญญผลสูตร	 ได้แก่	 สิ่งที่มี

ส่วนส่งเสริมหรือสนับสนุนซึ่งมีผลต่อความเสื่อมหรือเจริญของสมณะในพระพุทธศาสนา	เช่น	ค�าสอนที่เป็น

หลักส�าคัญของสมณะ	บุคลิกภาพของมหาสมณะและเหล่าสาวก	 ราชูปถัมภ์กับพระพุทธศาสนา	 หรือการ 

เกิดขึ้นของนิกายต่าง	ๆ	ในพระพุทธศาสนา	เป็นต้น

 2.  แนวคิดเรื่องสมณะที่ปรากฏในสามัญญผลสูตร 

	 	 	 จากการวิจัย	 พบว่า	 แนวคิดเรื่องสมณะที่ปรากฏในสามัญญผลสูตร	 ประกอบด้วย 

รายละเอยีด	ดงันี	้ความหมายของสามญัญผลสูตรคือ	พระสตูรทีแ่สดงถงึผลของความเป็นสมณะตามแนวทาง

ของพระพุทธศาสนาที่เห็นผลได้ในปัจจุบัน	เริ่มตั้งแต่ผลที่เกิดในเบื้องต้น	เบื้องกลาง	และเบื้องสูง	คือ	เริ่มต้น 

จากการเบาบางไปด้วยกิเลสจนถึงหลุดพ้นหมดสิ้นจากอาสวะกิเลสท้ังปวงได้ในท่ีสุด	 และความเป็นมา 

ของสามัญญผลสูตร	 เกิดขึ้นจากเรื่องราวการถามถึงปัญหาข้อสงสัยของพระเจ้าอชาตศัตรู	พระเจ้าแผ่นดิน

มคธ	 ในเรื่องประโยชน์ที่เห็นได้ในปัจจุบันจากการประพฤติตนเป็นนักบวชหรือเป็นสมณะแก่พระพุทธองค์	

จนพระเจ้าอชาตศัตรูเข้าใจหายสงสัยได้	 และปฏิญญาพระองค์เป็นอุบาสกถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ 

ตลอดชีวิต	โดยพระพุทธองค์ได้ทรงอธิบายให้เห็นผลของความเป็นสมณะตามแนวทางของพระพุทธศาสนา

ได้ในปัจจุบัน	3	ประการคือ	

	 	 	 1.		 สมณะทีไ่ด้รบัผลเหน็ประจกัษ์ในเบือ้งต้น	ได้แก่	ผลทีท่�าให้สมณะในพระพทุธศาสนา	

หลุดพ้นจากฐานะเดิม	 ไม่ต้องอยู่ภายใต้อ�านาจของกิเลส	มีความเป็นอิสรภาพ	 เพราะไม่ต้องวุ่นวายใช้ชีวิต

อย่างผู้ครองเรือน	ที่ยังต้องข้องเกี่ยวด้วยเครื่องเศร้าหมอง	คือ	กาม	เกียรติยศ	และชื่อเสียงเงินทอง	เป็นต้น

	 	 	 2.		 สมณะทีไ่ด้รับผลเหน็ประจักษ์ในเบือ้งกลางได้แก่	ผลทีท่�าให้สมณะในพระพทุธศาสนา	

ได้บรรลุ	ฌานที่	1	ถึง	4	เพราะมีศีลที่สมบูรณ์ตั้งแต่จุลศีล	มัชฌิมศีล	มหาศีล	ตลอดจนระมัดระวังส�ารวม

อินทรีย์	มีสติสัมปชัญญะ	มีความสันโดษ	และละนิวรณ์ทั้ง	5	ประการ	ซึ่งถือว่าเป็นการละกิเลสอย่างกลางได้

	 	 	 3.		 สมณะท่ีได้รบัผลเหน็ประจกัษ์ในเบือ้งสงู	ได้แก่	ผลทีท่�าให้สมณะในพระพทุธศาสนา

ได้วิชชา	 8	 อันเริ่มแต่การได้วิปัสสนาญาณ	 มโนมยิทธิญาณ	 อิทธิวิธิญาณ	 ทิพยโสตญาณ	 เจโตปริยญาณ	 

ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ	จุตูปปาตญาณและอาสวักขยญาณ	ซึ่งเป็นญาณที่มีความส�าคัญมาก	กล่าวคือเป็น

ญาณ	ที่สามารถท�าให้หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสทั้งปวงโดยไม่หวนคืนกลับมาใหม่ได้อีก

	 	 	 นอกจากประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแก่สมณะที่ปรากฏในสามัญญผลสูตรแล้ว	 แม้ผู้ที่

ได้พบเห็นสมณะของพระพุทธศาสนา	 ก็จะเกิดอานิสงส์จากการที่ได้พบเห็นสมณะ	 ได้แก่	 การได้ประพฤติ

ปฏบิตัดิตีาม	ซึง่ถอืว่าเป็นบญุกศุลอนัยิง่ใหญ่	ทีจ่ะได้ฝึกฝนตนเองให้บางเบา	ลด	ละ	ถอดถอนไปจากอ�านาจ

ของกเิลส	เพราะได้ประพฤติปฏิบติัตามคือ	การไม่ท�าความชัว่ทกุอย่าง	ตัง้อยูใ่นความดีความถูกต้อง	เป็นการ

อนุเคราะห์ตนเองและผู้อื่น	ด้วยน�้าใจที่บริสุทธิ์และดีงาม	ท�าความแจ่มแจ้งในเรื่องต่าง	ๆ	แก่ตนเองได้มาก

เพิ่มขึ้น	และมีหนทางอันเป็นไปในข้างหน้าทั้งในปัจจุบันและอนาคตที่เป็นสุคติในกาลต่อไป
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 3.  วิเคราะห์แนวคิดเรื่องสมณะที่ปรากฏในสามัญญผลสูตร

	 	 	 จากการวิจัย	 พบว่าผลการวิเคราะห์แนวคิดเรื่องสมณะ	 ท่ีปรากฏในสามัญญผลสูตร  

มีราย	ละเอียดดังนี้	

	 	 	 1.		 วเิคราะห์ประโยชน์ของสมณะ	ทีไ่ด้รับผลเหน็ประจกัษ์ในเบ้ืองต้น	ได้แก่	การหลดุพ้น

จากฐานะเดิม	 กล่าวคือ	 การถูกบีบคั้นจากอ�านาจกิเลส	 เพราะเหตุที่ยังข้องแวะเกือกกลั้วยินดีอยู่ในกาม	

เกียรติยศ	ชื่อเสียง	และเงินทอง	อันเป็นของเผ็ดร้อน	ตามวิสัยของผู้ครองเรือนหรือชาวโลก	จึงท�าให้สมณะ

มีความสงบเยือกเย็นทั้งกายและใจ	เป็นผู้ที่มีความประพฤติสงบเรียบร้อย	น่าเลื่อมใส	และน่าศรัทธา

	 	 	 2.		 วเิคราะห์ประโยชน์ของสมณะทีไ่ด้รบัผล	เหน็ประจกัษ์ในเบ้ืองกลาง	ได้แก่	ประโยชน์

ที่เกิดจากสมณะในพระพุทธศาสนาตามที่ปรากฏในสามัญญผลสูตร	ได้ฝึกฝนอบรมตนเองจนสามารถท�าให้

ตัง้ตนอยูใ่นศลีทีส่มบรูณ์ได้	ตัง้แต่จลุศลี	มชัฌมิศลี	มหาศลี	ตลอดจนมกีารระมดัระวงั	ส�ารวมอนิทรย์ี	คอื	ตา	

หู	จมูก	และใจ	ของตนเป็นอย่างดี	มีสติสัมปชัญญะ	มีความสันโดษ	และสามารถละนิวรณ์ทั้ง	5	ประการ	 

ลงเสียได้	จนท�าให้ได้ฌานที่	1	ถึง	4	ซึ่งตามพุทธปรัชญาถือว่าเป็นการละกิเลสอย่างกลางได้	

	 	 	 3.		 วิเคราะห์ประโยชน์ของสมณะที่ได้รับผลเห็นประจักษ์ในเบื้องสูง	ได้แก่	ประโยชน์ที่

เกิดจากสมณะในพระพุทธศาสนาตามที่ปรากฏในสามัญญผลสูตร	 ได้ฝึกฝนอบรมตนเองจนได้วิชชา	 8	 คือ	

ตัง้แต่ได้วปัิสสนาญาณ	มโนมยทิธญิาณ	เป็นต้น	จนถึงอาสวกัขยญาณ	ซึง่ผลในข้อสดุท้ายคอื	อาสวกัขยญาณ	

ได้แก่	 การท�าให้อาสวะกิเลสสิ้นไปได้แล้วนั้น	 เป็นผลประโยชน์อันสูงสุดที่สมณะตามหลักพุทธปรัชญาจะ 

ได้รบั	เพราะไม่มผีลอนัใดทีย่ิง่ไปกว่านีท้ีพ่ระพุทธศาสนาต้องการอกีแล้ว	คอืการดบัสนทิของอวชิชา	ท�าลาย

ล้างอาสวกิเลสทั้งปวงลงได้	จึงได้ชื่อว่าหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงโดยสิ้นเชิง

	 	 	 4.		 วิเคราะห์ประโยชน์ของอานิสงส์จากการท่ีได้พบเห็นสมณะ	 ได้แก่	 การได้ประพฤติ

ปฏบิตัดิตีามสิง่ท่ีดงีาม	อนัจะมผีลท�าให้ตนเองเป็นผูท้ีบ่างเบาจากอ�านาจของกเิลส	เพราะการไม่ท�าความชัว่

ทุกอย่าง	 การตั้งตนอยู่ในความดีความถูกต้อง	 รู้จักอนุเคราะห์ตนเองและผู้อื่นด้วยน�้าใจที่บริสุทธิ์	 สามารถ

ท�าความแจ่มแจ้งในเรื่องต่าง	ๆ	แก่ตนเองได้มากเพิ่มยิ่งขึ้น	และมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นต่อไป

9. ข้อเสนอแนะ

9.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	 จากการวิจัยเร่ือง	 การศึกษาเชิงวิเคราะห์แนวคิดเรื่องสมณะท่ีปรากฏในสามัญญผลสูตร  

ผู้วิจัยจึงขอน�าเสนอแนะแนวทางในเชิงนโยบาย	ที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการน�าไปปฏิบัติได้	ดังนี้

	 1)		 รฐัหรอืผูท้ีม่อี�านาจหน้าท่ีเกีย่วข้องควรเสนอแนะให้มกีารส่งเสรมิในเรือ่งการให้พระภกิษุ

หรือนักบวชในพระพุทธสาสนาได้มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการศึกษาทั้งในทางโลกและทางธรรมมากยิ่งขึ้น	

	 2)		 ควรส่งเสริมในเร่ืองการให้นักบวชในพระพุทธสาสนามีส่วนร่วมในทางสังคมในบริบท 

ต่าง	ๆ 	เพือ่เป็นการส่งเสรมิและดแูลกนัในเรือ่งข้อประพฤตปิฏบิตัทิีส่อดคล้องกบัธรรมวนิยัและแนวทางการ

ปฏิบัติตนของคนที่อยู่ในสังคมยุคปัจจุบัน

	 3)		 ควรส่งเสริมในเรื่องการตรวจสอบคุณภาพของบุคคลที่ต้องการจะเข้ามาศึกษาพระธรรม

วินัยของพระพุทธศาสนาให้มคีวามเข้มข้นมากเพ่ิมยิง่ข้ึน	และลงโทษอย่างจรงิจงัแก่ผูท่ี้กระท�าหรอืมส่ีวนร่วม
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ที่ท�าให้พระพุทธศาสนามีความเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง

9.2  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

	 ผู้วิจัยเห็นว่าในการศึกษาวิจัยนี้เป็นประโยชน์แก่ทุกส่วนต่อผู้ที่มีความสนใจในเรื่องที่เกี่ยวกับ

เรื่องการศึกษาเชิงวิเคราะห์แนวคิดเรื่องสมณะที่ปรากฏในสามัญญผลสูตร 

	 ผู้วิจัยขอเสนอแนะหัวข้อในการท�าวิจัยครั้งต่อไปดังนี้	

	 1)		ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเรื่องสมณะที่ปรากฏในพระวินัยปิฎก

	 2)	ศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบที่มีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของสมณะในสมัยพุทธกาล	

	 3)	ศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบที่มีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของสมณะในสมัยปัจจุบัน	
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นักศึกษารุ่นพี่ที่เป็นก�าลังใจ	 คอยให้ความช่วยเหลือเป็นแหล่งข้อมูลสนับสนุนงานด้านเอกสารที่ใช้ในการ

ประกอบท�าวิทยานิพนธ์นี้เป็นอย่างดียิ่ง

ประโยชน์จากวทิยานพินธ์นีผู้ว้จิยัขอน้อมไว้เพือ่บชูาคุณของพระรตันตรยัอนัม	ีพระพทุธ	พระธรรม	

พระสงฆ์	คุณของบิดา	มารดา	ครูอุปัชฌาย์	อาจารย์	ผู้ที่สั่งสอนอบรมเลี้ยงดูและให้วิชาความรู้มา	ตลอดจน

ผู้มีอุปการคุณทุกท่านที่ได้สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือ	 ขอทุกท่านจงเป็นผู้มีส่วนร่วมในความส�าเร็จที่

เกิดจากงานวิจัยในครั้งนี้ด้วย	
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ศึกษาบทบาทของพระวินัยธรในพุทธปรัชญาเถรวาท 

A STUDY OF THE ROLE OF PHRAVINAYADHARA IN THERAVADA BUDDHIST 

PHILOSOPHY

    พระมหาวันชัย	สีลเตโช	(ก้านอินทร์)1

PhramahawanchaiSilatecho(Kan-In)

	 	ท�าวิจัยเมื่อ	พ.ศ.2558

บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์เรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้	1)	เพื่อศึกษาบทบาทของพระในพุทธปรัชญาเถรวาท	

2)	เพื่อศึกษาบทบาทของพระวินัยธรในพุทธปรัชญาเถรวาท	และ	3)	เพื่อวิเคราะห์บทบาทของพระวินัยธร

ในพุทธปรัชญาเถรวาท	 วิธีการศึกษาในครั้งนี้ผู ้วิจัยได้ท�าการศึกษาเชิงคุณภาพ	 โดยศึกษาข้อมูลจาก 

พระไตรปิฎก	และหนงัสอืทีร่วบรวมค�าสอนทางพระพุทธศาสนาเถรวาท	และงานเขยีนต่างๆ	เพือ่ให้ได้เนือ้หา

สอดคล้องตามล�าดับของงานวิจัย	

ผลการวิจัยพบว่า

1)	 พระสงฆ์เป็นหนึง่ในพุทธบรษิทัสีท่ีมี่บทบาทและหน้าทีส่�าคญัใน	ยคุปัจจบุนั	ในการทีจ่ะด�ารงไว้ 

ซ่ึงการสืบต่อพระพุทธศาสนาการศึกษาหลักค�าสอนทางพระพุทธศาสนาเน้นหลักการเรียนรู้	 3	 ประการ	 

คือ	 ปฏิบัติ	 ปริยัติ	 และปฏิเวธ	 เป็นหลักการปฏิบัติที่พระสงฆ์พึ่งต้องปฏิบัติ	 เพื่อให้ชีวิตประสบความสุข	 

ความเจริญก้าวหน้า	โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระสงฆ์ต้องเดินตามกรอบของพระธรรมวินัย	

2)	 ในพระพทุธศาสนามพีระวนิยัธรปรากฏชดัเจนทัง้พระภิกษแุละพระภกิษณุ	ีทีไ่ด้รบัการยกย่อง

จากพระพทุธองค์ในต�าแหน่งเอตทัคคะทางพระวนัิย	คอื	พระอบุาลเีถระ	และพระปฏาจาราเถร	ีท่านมบีทบาท

ส�าคญัในฐานะคณะพระสงฆ์ผูรั้กษาพระวนิยัจงึถอืเป็นเอกลกัษณ์ส�าคญัของคณะสงฆ์เถรวาทเพราะเหตุแห่ง

การยึดถือและปฏิบัติตามพระวินัยอย่างเคร่งครัดสืบจนถึงปัจจุบันนี้

3)	 พระวินัยธร	คือ	ผู้ทรงวินัย	ภิกษุผู้ช�านาญวินัย	หมายถึง	ภิกษุที่รักษาพระวินัยอย่างเคร่งครัด

และศึกษาเล่าเรียนอย่างช�านาญ	คล่องแคล่ว	 เป็นผู้ฉลาด	 เมื่อเกิดเรื่องหรืออธิกรณ์ในหมู่สงฆ์	พระวินัยธร

สามารถตัดสินอธิกรณ์ได้อย่างแจ่มแจ้งไม่เป็นที่เคลือบแคลงสงสัยของภิกษุท้ังหลาย	 ท้ังยังมีศีลอาจาระ	 

มีคุณธรรม	มีความยุติธรรม	ไม่มีอคติ	และในการระงับอธิกรณ์มีความบริสุทธิ์ยุติธรรมเป็นที่ยอมรับของทุก

ฝ่าย	ส่วน	“พระวินยาธกิาร”เป็นศพัท์ทีบั่ญญตัขิึน้ใหม่ของคณะสงฆ์ไทย	คอืเป็นพระภกิษุทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้

จากเจ้าคณะจังหวัดให้มีหน้าที่คอยตรวจตรา	แนะน�า	ดูแล	แก้ไข	ให้พระภิกษุสามเณรประพฤติปฏิบัติตาม

หลักพระธรรมวินัย
 
ค�าส�าคัญ : 1.บทบาทของพระ	2.พระวินัยธร	3.พุทธปรัชญาเถรวาท

1 นักศึกษาปริญญาโท	สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา,	มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	วิทยาเขต

ร้อยเอ็ด.
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ABSTRACT

The	following	objectives	of	the	thesis	were:	1)	to	study	of	Buddhist	monks’	roles	

in	 Theravada	 Buddhist	 philosophy,	 2)	 to	 study	 Phravinayadhara’s	 role	 in	 Theravada	 

Buddhist	philosophy	and,	3)	to	analyze	the	latter	roles	in	Theravada	Buddhist	philosophy.	

The	methodology	of	the	thesis	was	based	on	the	qualitative	research,	studying	data	from	

such	secondary	sources	as	The	Tipitaka,	texts	on	Theravada	Buddhism	and	articles	so	as	

to	gain	the	theme	in	accordance	with	orders	of	the	research.

Results of the research reveal the following findings: 

1)	 Buddhist	monks	are	one	of	four	assemblies	in	Buddhism.	Their	current	roles	

and	key	duties	are	to	lengthen	Buddhism’s	existence	and	study	its	teachings.	To	study	

Buddhism’s	 teachings,	 it	 emphasizes	 three	principal	 learning	principles	of	 studying	 the	

scriptures,	training	in	higher	mentality	and	training	in	higher	wisdom.	All	of	which	are	the	

mandatory	 tasks	 that	 Buddhist	monks	must	 observe	 in	order	 to	 lead	 their	 happy	 and	 

prosperous	holy	lives,	especially	they	must	stringently	follow	their	disciplinary	codes	of	

conduct.	

2)		 It	was	evident	in	Buddhism	that	there	were	a	number	of	Phravinayadharas	in	

both	male	and	 female	Buddhist	monks’	groups.	Two	of	 them	being	accredited	by	the	

Buddha	in	the	position	of	excellence	in	their	disciplinary	specialists	were	PhraUpaliThera	

and	PatacaraTheri,	who	played	pivotal	 roles	as	those	strictly	 following	disciplines.	As	a	

consequence,	 they	were	 regarded	as	 the	unique	 identity	of	Theravada	Buddhist	clergy	

because	of	their	demeanor	and	strict	practice	following	their	disciplines	to	date.

3)		 Phravinayadhara,	 literally	meaning	 a	 Buddhist	monk	who	 is	well	 versed	 in	 

disciplinary	codes	of	conduct,	refers	to	the	one	specializing	in	them.	He	skillfully	studies	

and	 strictly	 follows	 them.	Being	 intelligent,	 he	 can	 settle	 an	offence	 fairly	 and	 clearly	 

beyond	monastic	order’s	doubt	whenever	it	arises.	In	addition,	he	himself	is	fully	qualified	

with	morality,	ethics	and	fairness	to	the	great	extent	that	his	decisive	judgement	of	the	

case	is	absolutely	acceptable	by	both	sides.	As	for	the	word	‘Phravinayadhikara’	has	been	

coined	by	Thai	monastic	clergy.Such	a	Buddhist	monk	has	been	appointed	by	provincial	

monastic	governor,	of	which	his	duties	are	to	keep	both	monks’	and	novices’	disciplinary	

codes	of	conduct	under	 surveillance,	offer	pieces	of	advice,	 supervise	 their	unsuitable	

activities	and	guide	them	to	correctly	follow	their	disciplines

KEYWORDS : 1.BUDDHIST	MONKS’	 ROLE	 2.PHRAVINAYADHARA	 3.THERAVADA	 BUDDHIST	

PHILOSOPHY
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1.  ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

องค์กรทางศาสนามีศาสนบุคคลด�ารงสืบต่ออายุพระศาสนาให้วัฒนาสถาพรโดยไม่ขาดระยะ	 

ในส่วนของพระพุทธศาสนามีพระสงฆ์เป็นผู้น�า	 ในการด�ารงไว้ซ่ึงการสืบต่อพระพุทธศาสนาอันก่อให้เกิด

ประสทิธผิลให้พระพทุธศาสนายัง่ยนืสบืต่อไป	กระบวนการเรยีนรูท้างสงัคม	(Davis	Kinsey,	1966,	p.	344)	

จึงเป็นกระบวนการที่มาจากพระพุทธศาสนา	 โดยพระสงฆ์ท�าหน้าที่เป็นแหล่งเรียนรู้เบื้องต้นพระภิกษุสงฆ์

ในพุทธศาสนามีบทบาทและหน้าที่หลัก	 ได้แก่	 การศึกษาหลักค�าสอนทางพระพุทธศาสนาแล้วปฏิบัติตาม	

พร้อมทัง้น�าหลกัค�าสอนมาเผยแผ่แก่ประชาชน	มคีณุธรรมและหลกัความประพฤตทิีต้่องปฏิบตัมิากมาย	แต่

กล่าวตามหน้าที่ทางศาสนาแล้วได้แก่	ห้ามปรามสอนให้เว้นจากความชั่ว	แนะน�าสั่งสอนให้ตั้งอยู่ในความดี	

อนุเคราะห์ด้วยความปรารถนาดี	ให้ได้ฟัง	ได้รู้สิ่งที่ยังไม่เคยรู้	ไม่เคยฟัง	ชี้แจงอธิบาย	ท�าสิ่งที่เคยฟังแล้วให้

เข้าใจแจ่มแจ้ง	 ในสังคมทุกสังคมจะก�าหนดบทบาทหรือได้รับการถ่ายทอดสืบต่อกันมาจากสังคมหรือ 

กลุ่มชนนั้นๆ	 บางครั้งเกิดขึ้นเองโดยปราศจากการก�าหนดหรือปราศจากความคาดหมายจากสังคมเพราะ

เป็นบทบาททีก่ระท�าอย่างถกูต้องตามหลกัมโนธรรม	(เอกชาตรี	สขุเสน,	2542,	หน้า	29)	บทบาททีพ่ระสงฆ์

ไทยต้องรับผิดชอบ	ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยตรงและเป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ	คือ	ด้านการปกครอง	ด้านการ

เผยแผ่	ด้านการศาสนศึกษา	ด้านการศึกษาสงเคราะห์	ด้านการสาธารณูปการ	ด้านการสาธารณสงเคราะห์	 

(กรมการศาสนา,	 2528,	 หน้า	 32)	 ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนับเป็นสิ่งส�าคัญท่ีพระสงฆ์จะต้องมี

บทบาทและหน้าที่ที่จะน�าคนเข้าหาพระพุทธศาสนา	อาจกล่าวได้ว่าเป็นกลยุทธ์ของการเผยแผ่พุทธศาสนา

เชิงรุกอีกทางหนึ่งด้วย	(พระเทพโสภณ	(ประยูร	ธมฺมจิตฺโต),	2548,	หน้า	25)

หลักค�าสอนของพระพุทธเจ้านั้นมีอยู่	2	ประการ	คือ	พระธรรมกับพระวินัย	พระธรรม	คือ	ค�าสอน

ที่รวมทั้งพระสูตรและพระอภิธรรม	 ส่วนพระวินัยนั้น	 เป็นค�าสั่ง	 ได้แก่	 บทบัญญัติให้พุทธสาวกปฏิบัติตาม	

เน่ืองจากพระธรรมวนิยั	คอืค�าสัง่และค�าสอนของพระพทุธเจ้าด�ารงอยูใ่นฐานะเป็นพระศาสดาแทนพระองค์	

(พระธรรมปิฎก	(ป.อ.	ปยตุโฺต),	2543,หน้า	32)	พระธรรมกบัพระวนิยั	สองค�านีม้คีวามสมัพันธ์กนั	ถอืว่าเป็น

ความจริงของส่ิงท้ังหลาย	 มีอยู่ตามธรรมชาติ	 ไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะเกิดหรือไม่	 ก็เป็นอย่างนั้นเป็นธรรมดา	

ธรรมชาติและธรรมดาน่ีแหละ	 คือ	 “ธรรม”	 การท่ีจะให้ความจริงของธรรมชาติมีผลในทางปฏิบัติเป็น

ประโยชน์แก่หมู่มนุษย์ในสังคม	 การจัดวางระบบระเบียบในหมู่มนุษย์นี่แหละเรียกว่า	 “วินัย”	 กฎของ

ธรรมชาตเิรยีกว่า	“ธรรม”	กฎของมนษุย์เรยีกว่า	“วนิยั”	บคุคลทีไ่ด้รับการยกย่องว่าเป็นเลศิด้านการรกัษา

พระธรรมวนัิย	ชือ่ว่าพระอบุาลเีถระ	ท่านได้รบัมอบหมายจากพระพทุธเจ้าให้ตดัสนิอธกิรณ์ทีเ่กดิขึน้ในสมยั

พุทธกาลหลายเรื่อง	 ดังมีหลักฐานปรากฏว่า	 “ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 อุบาลีเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้เป็น

สาวกของตถาคตฝ่ายวินัยธร”	(องฺเอกก.,	เล่ม	20,	ข้อ	228,	หน้า	29)	ด้านพระภิกษุณี	พระพุทธองค์ทรง

ยกย่องให้	 นางปฏาจาราเถรี	 เป็นพระเถรีที่เชี่ยวชาญในพระวินัย	 มีหลักฐานกล่าวว่า	 “ดูกรภิกษุทั้งหลาย	

ปฏาจาราเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุณีทั้งหลาย	 ผู้เป็นสาวิกาของตถาคตฝ่ายวินัยธร”	 (องฺเอกก.,	 เล่ม	 20,	 ข้อ	

238,หน้า	 30)	 และยังรับภาระส�าคัญ	 คือ	 เป็นพระอุปัชฌาย์บวช	 และสอนพระภิกษุณีหลายรูป	 อาทิ	 

พระอุตตมา	 และพระอุตตรา	 ซึ่งเป็นชาวแคว้นโกศลด้วยกันและภิกษุณีชาวแคว้นอ่ืน	 จนกระทั่งได้บรรล ุ

อรหัตตผล	(บรรจบ	บรรณรุจิ,	2539,	หน้า	74)
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ในปัจจุบันนี้	เมื่อมีปัญหาอธิกรณ์เกิดขึ้น	หาภิกษุที่ช�านาญทางด้านพระวินัยได้ยาก	ถึงแม้ว่าคณะ

สงฆ์ไทยจะมหีน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องกบัพระวนิยัธรทีเ่รยีกว่า	“พระวนิยาธกิาร”	ผูป้ฏบิตัหิน้าทีแ่ทนแล้วกต็าม	

แต่ก็ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นรูปธรรมได้ชัดเจน	หน้าที่หลักมีเพียงคอยตรวจตรา	แนะน�า	ดูแล	แก้ไข	ให้

พระภกิษสุามเณรประพฤตปิฏบิตัติามหลกัพระธรรมวนิยั	ไม่ได้มหีน้าท่ีหลกัในการตดัสนิอธกิรณ์	การตดัสนิ

คดีความจึงมีความล่าช้ายืดเยื้อ	เปรียบเทียบกับในสมัยพุทธกาล	แล้วจะเห็นว่า	การตัดสินในสมัยพุทธกาล

รวดเร็ว	 ถูกต้อง	 แม่นย�า	 เป็นที่พอใจของประชาชน	 สาเหตุที่เป็นเช่นนี้	 เพราะในสมัยพุทธกาลมีภิกษุผู้

เชี่ยวชาญพระวินัยและได้รับการแต่งตั้งไว้ในต�าแหน่งพระวินัยธร	และเป็นผู้ที่ประชาชนยอมรับเป็นจ�านวน

มาก	ในด้านการปกครองเอง	คณะสงฆ์ไทยได้มีการปกครองโดยมหาเถรสมาคมผูป้กครองสงูสดุ	ซึง่เป็นหน้าท่ี

ของเจ้าคณะผู้ปกครองโดยตรง	ที่จะต้องรับผิดชอบในสังคม	บรรดาพระภิกษุสามเณรท่ีอยู่ใต้การปกครอง

ย่อมมีทั้งผู้ประพฤติดีและไม่ดีร่วมกันอยู่คู่กัน	จึงเป็นหน้าที่เจ้าคณะพระสังฆาธิการ	หรือผู้ปกครองสงฆ์ที่จะ

ต้องคอยสอดส่อง	ดแูล	แก้ไข	ให้พระภกิษสุามเณรในเขตปกครองของตนให้ประพฤตปิฏบิตัอิยูใ่นกรอบตาม

หลักพระธรรมวินัย	และปฏิบัติตามหลักกฎหมาย	กฎมหาเถรสมาคม	ข้อบังคับ	ระเบียบและค�าสั่ง	ถึงแม้จะ

ท�าได้ไม่ทั้งหมดเพียงให้ลดจ�านวนพระภิกษุสามเณร	 ผู้ประพฤติมิชอบลดลงได้บ้างก็เป็นการสมควร	 ดังนั้น

ต�าแหน่งพระสงัฆาธิการกด็	ีเจ้าอาวาสผูด้แูลปกครองคณะสงฆ์ภายในวดักดี็	จงึเป็นต�าแหน่งท่ีมีความส�าคญัย่ิง 

(พระเทพปริยัติสุธี	(วรวิทย์คงฺคปญฺโญ),	2545,	หน้า	16)	ในการช่วยคณะสงฆ์ดูแล	สอดส่องความประพฤติ

ของพระภิกษุสามเณรให้อยู่ในกฎระเบียบทางมหาเถรสมาคมเป็นผู้ก�าหนดขึ้น	 พระวินยาธิการ	 ถือว่าเป็น

ก�าลงัส�าคญัส่วนหนึง่ของการปกครองสงฆ์	ทีค่อยช่วยเหลอืเจ้าคณะ	พระสงัฆาธกิารท�าหน้าทีค่อยตรวจตรา	

แนะน�า	ดแูล	แก้ไข	ให้พระภกิษุสามเณรประพฤติปฏบัิตติามหลักพระธรรมวนิยั	กฎหมาย	กฎมหาเถรสมาคม	

ข้อบังคับ	ระเบียบและค�าสั่งต่าง	ๆ	ก�าจัดคนพาลอภิบาลคนดี	ท�าหน้าที่ปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนามิให้ 

เกิดความเสียหายโดยส่วนรวม	 ในฐานะที่พระวินยาธิการมีส่วนร่วมอันส�าคัญในการท�าหน้าที่ป้องกันความ

เสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นแก่คณะสงฆ์	 และพระพุทธศาสนา	ดังนั้น	พระวินยาธิการจะต้องมีความรู้	 มีความ

สามารถและฉลาดในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย	จากการปกครองคณะสงฆ์ในจังหวัดนั้น	ๆ

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น	ผู้วิจัยจึงสนใจวิจัยเรื่องบทบาทของพระวินัยธรในพุทธปรัชญาเถรวาท	

เพ่ือน�าผลการวิจัยมาเป็นข้อมูลสารสนเทศ	 จักเป็นประโยชน์แก่พระวินัยธรและผู้ต้องการศึกษาในด้านนี	้ 

จักได้มีความรู้	 ความเข้าใจการปฏิบัติหน้าท่ี	 อันจะสร้างความสง่างามและมั่นคงสถาพรของสถาบันสงฆ์	 

และพระพุทธศาสนาสืบต่อไป

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1		เพื่อศึกษาบทบาทของพระในพุทธปรัชญาเถรวาท

2.2		เพื่อศึกษาบทบาทของพระวินัยธรในพุทธปรัชญาเถรวาท

2.3		เพื่อวิเคราะห์บทบาทของพระวินัยธรในพุทธปรัชญาเถรวาท

3.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

3.1		ท�าให้ทราบบทบาทของพระในพุทธปรัชญาเถรวาท
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3.2		ท�าให้ทราบบทบาทของพระวินัยธรในพุทธปรัชญาเถรวาท

3.3		ท�าให้ทราบการวิเคราะห์บทบาทของพระวินัยธรในพุทธปรัชญาเถรวาท

3.4		ท�าให้เกิดงานวิจัยที่สามารถน�าไปเป็นข้อมูลสารสนเทศและเป็นวิธีปฏิบัติได้

4.  ขอบเขตของการวิจัย

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้	 ผู้วิจัยได้วางขอบเขตในการศึกษาบทบาทของพระวินัยธรในพุทธปรัชญา

เถรวาท	โดยศึกษาจากเอกสารต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ดังนี้

4.1		ศึกษาบทบาทของพระในพุทธปรัชญาเถรวาท

4.2		ศึกษาบทบาทของพระวินัยธรในพุทธปรัชญาเถรวาท

4.3		วิเคราะห์บทบาทของพระวินัยธรในพุทธปรัชญาเถรวาท

ข้อมูลที่กล่าวมาทั้งหมดนี้	ผู้วิจัยจะได้ศึกษาข้อมูลที่ปรากฏในต�าราต่างๆ	ที่เป็นปฐมภูมิ	คือ	พระ

ไตรปิฎก	 อรรถกถา	 และเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ	 จากผู้รู้เขียนไว้	 เช่น	 วิทยานิพนธ์	 สารนิพนธ์	 บทความ	

วารสาร	เป็นต้น

5.  ค�านิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย

บทบาท หมายถึงการท�าหน้าที่ในแต่ละหน่วยงานท�าหน้าท่ีได้หลายต�าแหน่งในคนคนเดียวกันใน

การแสดงให้ปรากฏในองค์กรหน่วยงานในด้านการเผยแผ่การพัฒนาสร้างสรรค์เช่นบทบาทในการเผยแผ่

บทบาทพระวิทยากรฝึกอบรมบทบาทในการสอนวิปัสสนากรรมฐานบทบาทผู้น�าบทบาทสังคมอื่นๆเป็นต้น

บทบาทของพระ	หมายถึง	บทบาทของพระสงฆ์ในพุทธศาสนา

บทบาทพระสังฆาธิการ หมายถึงอ�านาจหน้าท่ีของพระภิกษุซ่ึงได้รับการแต่งตั้งซ่ึงให้เป็น 

พระสังฆาธิการในการด�าเนินงานกิจการคณะสงฆ์และปกครองดูแลความประพฤติปฏิบัติของพระภิกษุ

สามเณรให้ถูกต้องตามพระธรรมวินัยและถูกต้องตามกฎหมาย	 ตามกฎมหาเถรสมาคมและพระบัญชาของ

สมเด็จพระสังฆราช

อธิกรณ์ หมายถึง	เรื่องที่เกิดขึ้นแล้วสงฆ์ต้องจัดท�าให้เรียบร้อยมี	4	ประการ	คือ

	 1.  วิวาทาธิกรณ์คือวิวาท ได้แก่	การเถียงกันปรารภพระธรรมวินัยนี้	จะต้องได้รับชี้ขาดว่า 

ถูกว่าผิด	หรือเรียกอีกอย่างว่า	เป็นการถกเถียงกันด้วยเรื่องพระธรรมวินัย

	 2.  อนวุาทาธกิรณ์คอื ความโจทย์กล่าวหากนัด้วยปรารภพระธรรมวนิยันีจ้ะต้องได้รบัชีข้าด

ว่าถูกว่าผิด	หรือเรียกอีกอย่างว่า	เป็นการถกเถียงกันด้วยเรื่องอาบัติ

	 3.			 อาปัตตาธิกรณ์คือกิริยาที่ต้องอาบัติหรือถูกปรับอาบัตินี้จะต้องท�าคืน	คือท�าให้พ้นโทษ

หรือเรียกอีกอย่างว่า	เป็นการถกเถียงกันด้วยเรื่องการปรับอาบัติและวิธีการออกหรือพ้นจากอาบัติ

	 4.		 กิจจาธิกรณ์คือ กิจธุระท่ีสงฆ์จะพึงสามัคคีร่วมกันท�าเรียกว่า“สังฆกรรม”เช่นให้

อุปสมบทนี้จะต้องท�าให้ส�าเร็จ

พุทธปรัชญา	หมายถึง	หลักค�าสอนที่เป็นความจริงและปฏิบัติได้อย่างมีเหตุผล	 เป็นหลักค�าสอน

เกี่ยวกับความจริง	(สัจธรรม)	และหลักปฏิบัติ	(จริยธรรม)
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วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

เถรวาท	หมายถึง	หลักค�าสอนที่ยึดตามแนวพระเถระในการท�าสังคายนาครั้งที่	1

พระวินัยธร	หมายถึง	ผู้ทรงพระวินัย	คือต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจพระธรรมวินัยเป็นอย่างดี

เป็นผู้ช�านาญในพระวินัยในสิกขาบทต่างๆ	ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติไว้		

พระวินยาธิการ	เรียกอีกอย่างว่า	ต�ารวจพระ	หมายถึง	พระภิกษุชาวไทยผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการตาม 

พระวนัิย	เช่น	มีหน้าทีแ่นะน�าตกัเตอืน	ชีแ้จงระเบยีบปฏบิตัแิก่พระภกิษสุามเณรทีป่ระพฤตไิม่เรยีบร้อยและ

หากไม่ปฏบิตัติามหรอืท�าผดิกน็�าตัวส่งเจ้าคณะผูรั้บผดิชอบหรอืเจ้าหน้าทีบ้่านเมอืงให้ด�าเนนิการตามอ�านาจ

หน้าที่	แต่ไม่มีอ�านาจในการให้สละสมณเพศ

6.  วิธีด�าเนินการวิจัย

ในการศึกษาเรื่อง	 ศึกษาบทบาทของพระวินัยธรในพุทธปรัชญาเถรวาทเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ

จากเอกสาร	ได้มีการศึกษาตามวิธีการดังนี้ 

 6.1  ขั้นส�ารวจข้อมูล

	 	 1)		 ศกึษาค้นคว้าเก่ียวกับบทบาทของพระในพทุธปรชัญาเถรวาท	บทบาทของพระวนิยัธร

ในพุทธปรัชญาเถรวาท	และศึกษาวิเคราะห์บทบาทของพระวินัยธรในพุทธปรัชญาเถรวาท

	 	 2)		 ส�ารวจเอกสารงานวิจัยที่มีผู้รู้เขียนไว้	 และศึกษาวิจัยเกี่ยวกับบทบาทของพระวินัยธร

ในพุทธปรัชญาเถรวาท

 6.2  ขั้นรวบรวมข้อมูล

  1)		 รวบรวมข้อมูลจากเอกสารปฐมภูมิ	คือ	ศึกษาจากคัมภีร์พระไตรปิฎก	ฉบับภาษาไทย	

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	พุทธศักราช	2539

	 	 2)		 รวบรวมข้อมูลจากเอกสารทุติยภูมิ	 คือ	ต�ารา	 เอกสาร	 งานวิจัย	 วิทยานิพนธ์วารสาร	

บทความ	และงานเขียนอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้องทั่วไป

 6.3  ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล

  น�าข้อมูลที่ได้ศึกษามาท�าการแยกแยะ	จัดประเภท	แล้วน�าข้อมูลเหล่านั้นไปเขียนลงในบท

ต่างๆ	ตามความสอดคล้องและเหมาะสมแก่เนื้อหาของการวิจัยอย่างครบถ้วนบริบูรณ์	ถูกต้อง	และชัดเจน

 6.4  ขั้นน�าเสนอผลงานวิจัย

	 	 ในการศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาบทบาทของพระวินัยธรในพุทธปรัชญาเถรวาทนี้	 ผู้วิจัยได้

น�าเสนอผลการวิจัยตามล�าดับขั้นตอนแบบวิจัยเชิงพรรณนา	

7.  สรุปผลการวิจัย

จากการศึกษาวิเคราะห์เอกสารงานวิจัยเล่มนี้ผู้วิจัยมุ่งเน้นศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของพระวินัยธร

ในพุทธปรัชญาเถรวาทในงานวิจัยฉบับนี้ผู้วิจัยได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้	 3	 ประการด้วยกันคือ	 1)	 เพื่อศึกษา

บทบาทของพระในพทุธปรชัญาเถรวาท	2)	เพือ่ศกึษาบทบาทของพระวนิยัธรในพทุธปรชัญาเถรวาท	3)	เพือ่

วิเคราะห์บทบาทของพระวินัยธรในพุทธปรัชญาเถรวาทผู้วิจัยได้ศึกษาในรูปแบบงานวิจัยเชิงคุณภาพด้วย

การค้นคว้าเอกสารจากข้อมลูปฐมภูมใินพระไตรปิฎกและเอกสารท่ีเกีย่วข้องส่วนประเดน็การศกึษาวเิคราะห์
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ผูว้จิยัได้ล�าดบัเน้ือหาในแต่ละบทพร้อมทัง้ได้ศกึษาวเิคราะห์เหตปัุจจยัทีจ่ะเกดิเพือ่ให้ได้องค์ความรู้ใหม่	แล้ว

น�ามาปรับใช้ในชีวิตปัจจุบันของพระสงฆ์ผู้ท�าหน้าที่รักษาพระธรรมและพระวินัยสืบต่อไป	 ดังนั้น	 ผู้วิจัย 

จะได้สรุปผลการวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้มีดังนี้

7.1  บทสรุป 

	 การศกึษาวจิยัเรือ่งศกึษาบทบาทของพระวนิยัธรในพทุธปรชัญาเถรวาท	เป็นการศกึษาเกีย่วกบั 

บทบาทของพระในพทุธปรชัญาเถรวาท	บทบาทของพระวนิยัธรในพทุธปรชัญาเถรวาท	และศกึษาวเิคราะห์

บทบาทของพระวินัยธรในพุทธปรัชญาเถรวาท	ซึ่งผู้วิจัยน�ามาสรุปได้ดังต่อไปนี้

 7.1.1  บทบาทของพระในพุทธปรัชญาเถรวาท

    บทบาทเป็นสิ่งที่ผู้รับหน้าที่ต้องแสดงออกพระสงฆ์เป็นส่วนหนึ่งของสถานบันทาง

ศาสนาและสังคมเพ่ืออยู่กับสังคมพระสงฆ์จ�าต้องได้รับความช่วยเหลือและควรมีบทบาทในการกระท�า

กิจกรรมต่างๆ

    บทบาทและหน้าทีข่องพระในยคุปัจจบุนันัน้มคีวามส�าคญัต่อการสร้างระเบียบแบบแผน

และการด�ารงอยูอ่ย่างมัน่คงของพระพทุธศาสนา	พระสงฆ์จงึถอืว่าเป็นตวัแทนหรอืเป็นสาวกขององค์สมเดจ็

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระบรมศาสดาของพทุธศาสนกิชนซึง่มหีน้าท่ีในการปฏิบัติภารกจิเพ่ือการเผยแผ่	และ

ถ่ายทอดพระธรรมค�าสอนต่างๆ	 ที่เกิดขึ้นจากการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้บัญญัติไว้

เพื่อให้ผู้ท่ีนับถือพระพุทธศาสนาได้น้อมน�าเอาพระธรรมค�าสอนนี้ไปปฏิบัติในชีวิตประจ�าวันเพื่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อตนเองและในสังคม

    การเผยแผ่และการถ่ายทอดหลักค�าสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือเป็น

ภารกจิส�าคญัยิง่ทีค่ณะสงฆ์ต้องปฏบิตั	ินอกจากนัน้การปฏบิตัแิละการด�ารงชวีติของพระภกิษตุามพระธรรม

วินัยสามารถสร้างความศรัทธาความเลื่อมใสให้เกิดขึ้นแก่พุทธศาสนิกชนทั่วไป	ทั้งยังเป็นการสร้างแรงจูงใจ

ให้พุทธศาสนิกชนได้ตระหนักถึงหน้าที่ของตนในฐานะชาวพุทธอีกด้วย	เมื่อเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพระ

ธรรมวนิยั	ตลอดทัง้ค�าสอนทีเ่ป็นหน่ึงเดียวขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าแล้ว	มวีธิกีารแสดงออกหลาย

อย่างที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นชาวพุทธ	 โดยเฉพาะตั้งแต่สมัยพุทธกาลกุลบุตรชาวพุทธจะต้องหาโอกาส

บรรพชาอปุสมบทเป็นพระภกิษุในพระพทุธศาสนาเพือ่ศกึษาพระธรรมวนิยัดงันัน้เม่ือมกีารบรรพชาอปุสมบท

อย่างแพร่หลาย	ท�าให้มพีระภกิษุสามเณรเพิม่มากขึน้	จงึมคีวามจ�าเป็นอย่างยิง่ท่ีจะต้องวางระบบการบรหิาร

จดัการเพ่ือการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปด้วยความเรยีบร้อยดงีาม	เพราะการปกครองนัน้เป็นส่วนหนึง่ของ

การบริหารกิจการคณะสงฆ์และพระศาสนาให้มีความเจริญก้าวหน้า	 ความตั้งมั่นของพระศาสนาจะเกิด

ประโยชน์แก่พระสงฆ์และมหาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม

    บทบาทและหน้าทีห่ลกัของคณะสงฆ์ไทยท่ีเป็นพระสังฆาธิการในปัจจบัุนตามโครงสร้าง

การบริหารกจิการคณะสงฆ์มอียู	่6	ด้าน	คอื	ด้านการปกครอง	ด้านการศาสนศกึษา	ด้านการศกึษาสงเคราะห์	

ด้านการเผยแผ่	ด้านการสาธารณูปการ	ด้านการสาธารณสงเคราะห์	ในส่วนที่เกี่ยวกับพระวินัย	คือด้านการ

ปกครอง	 โดยอาศัยพระราชบัญญัติ	 พ.ศ.2505	 (ฉบับที่	 2)	 พ.ศ.2535ในการปกครองคณะสงฆ์ไทย 

พระสงัฆาธกิารทกุระดับมกีารปฏบิติัหน้าทีพ่ระวนัิยธรอยูใ่นตวัเอง	เพราะว่าเป็นผูป้กครองจะต้องก�ากับ	ดแูล	

เอาใจใส่ความประพฤติของพระภิกษุสามเณรที่อยู่ในการปกครอง	 ดังน้ันพระสังฆาธิการจะต้องมีความรู้ 
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วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

ความเข้าใจเกี่ยวกับพระวินัย	สามารถเป็นที่พึ่งเป็นหลักของคณะสงฆ์ได้

 7.1.2  บทบาทของพระวินัยธรในพุทธปรัชญาเถรวาท

    พระวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้	 เป็นค�าสั่งที่ส�าคัญเกิดมาควบคู่กับค�าสอน	 คือ	

พระธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้	 พระวินัยถือว่าเป็นอายุแห่งพระพุทธศาสนา	 เมื่อพระวินัยยังคงมีอยู่	

คือ	ยังมีการประพฤติปฏิบัติรักษาไว้อยู่ก็ชื่อว่าพระพุทธศาสนายังด�ารงอยู่	 เพราะพระวินัยนั้นเป็นบาทฐาน

รองรับการปฏบัิติ	เมือ่พระภิกษสุงฆ์รกัษาพระธรรมและพระวนิยัเปรยีบได้ว่าเป็นบุคคลทีร่กัษาศลีให้บรสิทุธิ	์

อันจะน�าไปสู่การเจริญสมาธิที่มั่นคง	ปัญญาก็จะเจริญก้าวหน้า	 สมาธิที่อบรมด้วยศีล	 ย่อมมีอานิสงส์มาก	

ปัญญาที่อบรมด้วยสมาธิ	ย่อมมีอานิสงส์มาก	เมื่อเป็นเช่นนี้	พระวินัยจึงมีการปฏิบัติสืบต่อมาโดยพระสาวก

ทั้งหลาย	ตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาลในดินแดนชมพูทวีปมาจนถึงสมัยหลังพุทธกาลในลังกาทวีป	ด้วยวิธีมุขปาฐะ 

และสืบต่อมาในรูปแบบลายลักษณ์อักษรที่บันทึกไว้ในคัมภีร์จนถึงปัจจุบัน	

    ลกัษณะแห่งการบญัญตัพิระวนิยัของพระพทุธเจ้านัน้	พระองค์ไม่ได้บญัญตัไิว้ล่วงหน้า	

แต่ได้ทรงบญัญตัไิว้เม่ือมเีหตกุารณ์ทีเ่กีย่วกับความเสยีหายทีเ่กดิขึน้	อนึง่	พระสงฆ์ทีบ่วชเข้ามาในพระธรรม

วินัยสมัยแรกล้วนเป็นผู้เบื่อหน่ายต่อโลก	จึงมุ่งหน้าประพฤติธรรมอย่างเคร่งครัด	ฟังธรรมอย่างตั้งใจ	และ

ได้ส�าเร็จเป็นพระอริยบุคคลเป็นจ�านวนมาก	ภิกษุสงฆ์ล้วนมีอาจารวัตรที่งดงาม	ที่ส�าคัญวินัยหรือสิกขาบท

บัญญัติมีเป็นจ�านวนมาก	พระสาวกหลายรูปจึงมีการท่องจ�ากันมา	ผู้ที่เชี่ยวชาญพระวินัยก็ทรงจ�าพระวินัย	

ภิกษุผู้เชี่ยวชาญพระสูตรก็ทรงจ�าพระสูตร	 ภิกษุผู้เชี่ยวชาญพระอภิธรรมก็ทรงจ�าพระอภิธรรม	 เมื่อเป็น 

เช่นนี้แล้ว	 กล่าวได้ว่ามีภิกษุและภิกษุณีหลายรูปมีความเช่ียวชาญด้านพระวินัย	 ท่ีเรียกว่า	 “พระวินัยธร”	 

อันหมายถึง	 ผู้ที่รู้และเข้าใจทางด้านพระวินัยอย่างถ่องแท้และเป็นผู้เช่ียวชาญอย่างยิ่งในวินัยสูตร	 ดังนั้น	

พระวินัยธร	ก็หมายถึงผู้ทรงพระวินัย	หรือภิกษุ	ภิกษุณีผู้เชี่ยวชาญวินัยนั่นเอง

    ในจ�านวนพระสาวกทัง้หลายท้ังพระภกิษแุละพระภกิษณุผีูไ้ด้รบัการยกย่องให้เป็นเลศิ

ทางด้านพระวินัย	คือ	พระอุบาลีเถระ	ท่านเป็นแบบอย่างให้กับอนุชนรุ่นหลังผู้ใฝ่ศึกษาเรื่องพระวินัย	ท่าน

ได้รับพุทธานุญาตให้เป็นผู้วินิจฉัยอธิกรณ์ที่โดดเด่นอยู่	3	เรื่องด้วยกัน	คือ	1.	เรื่องภิกษุชาวเมืองภารุกัจฉะ	

2.	เรือ่งของอชัชกุะภกิษุเมอืงเวสาล	ีและ	3.	เรือ่งพระเถรผีูเ้ป็นมารดาของพระกมุารกสัสปะเถระ	ท่านได้รบั

มอบหมายจากพระพุทธเจ้าให้ตัดสินอธิกรณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งพุทธกาลหลายเรื่อง	 จึงได้รับการยกย่องจาก

พระพทุธเจ้าว่า	เป็นผูย้อดเยีย่มในด้านทรงจ�าพระวนิยั	ด้านภกิษณุ	ีพระปฏาจาราเถร	ีเป็นพระเถรท่ีีเชีย่วชาญ

ในพระวนิยั	พระบรมศาสดาแต่งตัง้ไว้ในต�าแหน่งเอตทคัคะด้านทรงพระวนิยั	และท่านยงัรบัภาระส�าคญัคอื	

เป็นพระอปัุชฌาย์บวชภกิษุณทีีเ่ข้ามาบวชในพทุธศาสนานี	้และสอนภกิษณุหีลายรปู	อาท	ิพระอตุตมา	และ

พระอตุตรา	ซ่ึงเป็นชาวแคว้นโกศลเหมอืนกนั	ตลอดทัง้ภกิษณุทีีม่าจากทีอ่ืน่ๆ	จนกระทัง่ได้บรรลพุระอรหนัต์	

พระปฏาจาราเถรท่ีานได้เป็นแบบอย่างในการปฏบิตัพิระวนิยัอย่างเคร่งครดั	และสัง่สอนพระวินยัแก่ภกิษณุี

อื่นๆ	ตลอดทั้งหลักธรรมต่างๆ	แก่ภิกษุณีและประชาชนทั่วไป	ลักษณะที่โดดเด่นของพระปฏาจาราเถรี	คือ

ได้เป็นอาจารย์ของสตรแีละภกิษณุทีัง้หลายทีป่ระสบความเศร้าโศกในชวีติ	และท่านมบีทบาทในการช่วยเหลอื 

สังคมให้พ้นทุกข์จากปัญหาชีวิตที่รุ่มเร้า	 แต่ในส่วนด้านการวินิจฉัยอธิกรณ์ต่างๆ	 นั้น	 พระปฏาจาราเถร ี

ไม่ปรากฏว่าได้รบัมอบหมายให้ตัดสนิอธกิรณ์	แต่ท่านมผีลงานด้านการสอนสตรทีีเ่ข้ามาบวชเป็นพระภกิษณุี

เป็นจ�านวนมาก	 และได้รับปวัตตินีของพระภิกษุณีในสมัยนั้น	 พร้อมท้ังเป็นกัลยาณมิตรของพระกีสาโคตมี	
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เป็นต้น

 7.1.3  วิเคราะห์บทบาทของพระวินัยธรในพุทธปรัชญาเถรวาท

    พระวนิยัเป็นข้อก�าหนดส�าคญัทีท่�าให้พระสงฆ์ประพฤตดิปีฏบิตัชิอบถกูต้องตามกรอบ

แห่งพระวินัยในการปฏิบัติตามอริยมรรค	 ยังผลให้เกิดความหมดจดจากกิเลสท้ังปวงตามแนวทางแห่ง

พรหมจรรย์	 เพื่อการบรรลุพระนิพพานอันเป็นเป้าหมายอันสูงสุดของพระพุทธศาสนา	นอกจากนี้พระวินัย

ยังมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับพระธรรมและการประพฤติพรหมจรรย์	 อันเป็นกระบวนการฝึกฝนขัดเกลา

พฤติกรรมทางกายทางวาจาและใจเพื่อประณีตยิ่งขึ้น	 การบัญญัติพระวินัยในสิกขาบทมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ความยอมรบัว่าดแีห่งพระสงฆ์	เพือ่ความผาสกุแห่งพระสงฆ์	เพือ่ข่มบคุคลผูเ้ก้อยาก	เพือ่ความอยูผ่าสกุแห่ง

เหล่าภิกษุผู้มีศีลดีงาม	เพื่อความตั้งมั่นแห่งสัทธรรม	เป็นต้น

    ความส�าคัญของพระวินัยตามวัตถุประสงค์ของการบัญญัติสิกขาบทมีความมุ่งหมายที่

จะวางให้เป็นกรอบที่ชัดเจนส�าหรับการประพฤติพรหมจรรย์	ขณะเดียวกันก็เป็นหลักส�าคัญที่ยึดถือส�าหรับ

การปฏิบตัขิดัเกลาอนัเป็นแนวปฏบิติัของนิกายเถรวาทหรอืสถิรวาทท่ีได้รบัและสบืทอดมาตามหลกัพระวินยั

ดัง้เดมิ	การวางเป็นกรอบแห่งการปฏบิตัขิองสาวกโดยเฉพาะนกับวชนัน้	ถอืได้ว่ามคีวามส�าคัญต่อการรักษา

แนวปฏิบัติที่ถูกต้องคือพระวินัยที่ได้รับการสืบทอดมาแต่สมัยพระบรมศาสดา	ทั้งนี้เพื่อการรักษาจริยาวัตร

อันงดงามของสมณะหรือของหมู่สงฆ์

    ส่วนค�าว่า	วินัยธร	คือ	ผู้ทรงวินัย	ภิกษุผู้ช�านาญวินัย	หมายถึง	ภิกษุที่รักษาพระวินัย

อย่างเคร่งครัดและศึกษาเล่าเรียนอย่างช�านาญ	คล่องแคล่ว	 เป็นผู้ฉลาด	สามารถเป็นตัวอย่างที่ดีของภิกษุ

ที่มาบวชใหม่	และเป็นที่เกรงขามของภิกษุผู้บวชเก่าทั้งหลาย	เมื่อเกิดเรื่องหรืออธิกรณ์ในหมู่สงฆ์	พระวินัย

ธรสามารถตัดสินอธิกรณ์ได้อย่างแจ่มแจ้งไม่เป็นที่เคลือบแคลงสงสัยของภิกษุทั้งหลาย	 คุณสมบัติของ 

พระวินัยธรมีหลายอย่าง	คือ	มีศีลอาจาระ	มีคุณธรรม	มีความยุติธรรม	ไม่มีอคติ	การระงับอธิกรณ์จะยุติลง

ด้วยดี	 ก็ต้องมีความบริสุทธิ์ยุติธรรมเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย	 ถ้าพระวินัยธรไม่มีความรู้ความสามารถถึง 

แม้จะตดัสินอธกิรณ์ไปแล้ว	แต่กย็งัเกดิการตเิตยีนตามมา	จนถงึเป็นชนวนเหตใุห้คณะสงฆ์แตกความสามคัคี

กันได้	ภิกษุที่ทรงพระวินัยจึงมีความส�าคัญมาก

    ในปัจจุบันคณะสงฆ์ไทยได้มีการบัญญัติศัพท์	ผู้ปฏิบัติหน้าที่ของค�าว่า	“พระวินัยหรือ

พระวินัยธร”	เป็น	“พระวินยาธิการ”

    พระวินยาธิการนั้นเป็นค�าใหม่ท่ีเพิ่งจะบัญญัติข้ึนมาใช้อย่างเป็นทางการเมื่อไม่นานน้ี

โดยเจ้าคณะกรุงเทพมหานครโดยปฏิบัติหน้าที่เป็นพระภิกษุท่ีคอยก�ากับดูแลตรวจตรา	พระภิกษุสามเณร

ให้มีความประพฤติเป็นระเบียบเรียบร้อย	 ประพฤติตนอยู่ในกรอบของพระธรรมวินัย	 กฎ	 ข้อบังคับของ 

คณะสงฆ์มากขึ้น

    จะเห็นได้ว่า	พระวนัิยธรหรือพระวนิยาธกิาร	หมายถึง	พระผูท้รงจ�าพระวนิยั	ผูเ้ช่ียวชาญ

อย่างยิง่ในวนัิย	สามารถตดัสนิอธกิรณ์ต่างๆ	ได้อย่างถูกต้อง	ในพระพทุธศาสนาม	ีพระวนิยัธรปรากฏชดัเจน

ทั้งภิกษุและภิกษุณี	 ซึ่งพระพุทธองค์ทรงตั้งไว้ในต�าแหน่งเอตทัคคะทางพระวินัย	 พระวินัยธรฝ่ายภิกษุ	 คือ	

พระอุบาลีเถระ	ฝ่ายภิกษุณี	คือ	พระปฏาจาราเถรี	พระวินัยที่เกิดขึ้นในสายพระอุบาลีนั้นมีการสืบช่วงต่อๆ

กนัตามล�าดบัส�านกัพระอบุาลหีรอืส�านักพระวนัิยธรนีม้บีทบาทอย่างส�าคญัในฐานะคณะพระสงฆ์ผูร้กัษาพระ
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วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

วนิยั	จงึถอืเป็นเอกลกัษณ์ส�าคัญของคณะสงฆ์เถรวาท	เพราะเหตแุห่งการยดึถอืและปฏบิตัติามพระวนิยัอย่าง

เคร่งครัด	 ดังนั้นส�านักพระวินัยธรจึงมีส่วนในการดูแลความประพฤติและการปฏิบัติของหมู่สงฆ์	 อาจกล่าว

ได้ว่าส�านักพระวนิยัธรเป็นปฐมบทของการก�าเนดิของพระวนิยาธกิารและเป็นทีม่าของลกัษณะหน้าท่ีในการ

รักษาพระวินัย	โดยการสอดส่องดูแลความประพฤติของหมู่สงฆ์ให้เป็นไปตามครรลองพระวินัย	นับแต่สมัย

พุทธกาล

 

8.  ข้อเสนอแนะ

8.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	 จากการศึกษาเรื่อง	บทบาทของพระวินัยธรในพุทธปรัชญาเถรวาท	ผู้วิจัยเห็นว่า	หลักค�าสอน

ในพระพุทธศาสนาประกอบด้วยธรรมและวินัย	พระธรรม	คือ	 ค�าสอน	พระวินัย	 คือ	 ค�าสั่ง	 การประพฤติ

ตามพระวนัิยในส่วนของบคุคล	ไม่ว่าจะเป็นภกิษุภกิษณุสีามเณร	อบุาสกและอบุาสกิา	มขีอบเขตครอบคลมุ

ความประพฤตหิรือพฤติกรรมทางกายและทางวาจา	นอกจากน้ียงัได้แสดงถึงสิง่ทีเ่กดิข้ึนทางใจอนัเป็นผลมา

จากการปฏบิตัท้ัิงผดิพลาดและถกูต้องตามหลกัพระวนิยั	ได้แก่	ความเดอืดร้อนใจ	(วปิปฏสิาร)	ความแช่มชืน่ 

หรือความอาจหาญ	เป็นต้น	ดังนัน้	การบญัญติัพระวินยัมคีวามมุง่หมายเพือ่ประโยชน์ความดงีาม	ความผาสกุ

ถอืเป็นประโยชน์ในส่วนของบคุคลและของหมูภ่กิษสุงฆ์	รวมถงึบรรดาพทุธศาสนกิชนผูม้คีวามเลือ่มใสและ

ผู้ที่ยังไม่เลื่อมใสอาจกล่าวได้ว่า	 พระวินัยนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์โดยรวมของพุทธศาสนา	ทั้งในหมู่เลื่อมใส

ศรัทธาผู้ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย	อันจะน�าไปสู่การบรรลุเป้าหมายสูงสุด	(พระนิพพาน)	คือ	ก่อประโยชน์

เก้ือกลูทัง้สองฝ่าย	พุทธศาสนกิชนหรอืพุทธบรษิทัทัง้หลายควรปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั	โดยเฉพาะพระภิกษ	ุ 

สามเณร	 และอุบาสกอุบาสิกา	 และในส่วนผู้น�าของสังคมตั้งแต่ระดับครอบครัวจนถึงระดับประเทศควร

ประพฤติตามหลักวินัยตามฐานานุรูปของตนเอง	 เพื่อเป็นแบบอย่างและสร้างความสงบสุขแก่สังคมและ

ประเทศชาติต่อไป

8.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 จากการวิจัยเร่ืองบทบาทของพระวินัยธรในพุทธปรัชญาเถรวาท	 ผู้วิจัยเห็นว่ายังมีประเด็นท่ี

น่าสนใจควรแก่การท�าวิจัยเพิ่มเติมอีกหลายประเด็น	เช่น

	 1)		 ศึกษาเปรียบเทียบพระวินัยของสงฆ์กับหลักกฎหมายทางโลกในส่วนที่เหมือนกันและ 

แตกต่างกัน

	 2)		 ศึกษาบทบาทพระวินยาธิการกับการปฏิบัติหน้าที่ของพระสงฆ์ในจังหวัดต่าง	ๆ	ที่มีการ

แต่งตั้งดูแล

	 3)		 ศึกษาวิเคราะห์บทบาทพระวินัยธรกับการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในยุคปัจจุบัน

	 4)		 ศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของพระวินัยธรกับพระวินยาธิการ	เป็นต้น
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ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหาร 

ส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

RESIDENTS’ OPINIONS ON PUBLIC SERVICES PROVIDED BY TAMBON  

ADMINISTRATIVE ORGANIZATIONS IN CHATURAPHAK  

PHIMAN, ROI ET PROVINCE 

  พระสยาม	ฐิตธมฺโม	(ลาวะลี)1

	 	 	 	 	 	PHRASAYAM	THITATUMMO	(LAWALEE) 

	 	 	 	 ท�าวิจัยเมื่อ	พ.ศ.	2558

บทคัดย่อ

การวจัิยคร้ังน้ีมวีตัถปุระสงค์	1)	เพือ่ศึกษาความคดิเห็นของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บรกิารสาธารณะ

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	จังหวัดร้อยเอ็ด	2)เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็น 

ของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	

จงัหวดัร้อยเอด็	ทีม่	ีเพศ	อาย	ุและระดับการศึกษา	ต่างกนั	และ	3)	เพือ่ศกึษาข้อเสนอแนะแนวทางพฒันาการ

ให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	จังหวัดร้อยเอ็ด		กลุ่ม

ตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ เป็นประชาชนอายุตั้งแต่	18	ปี	ขึ้นไปที่อาศัยอยู่องค์การบริหารส่วนต�าบลในเขต

อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	จังหวัดร้อยเอ็ด	 จ�านวน	 377	 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย	 คือแบบสอบถาม

มาตราส่วนประมาณค่าห้าระดับ	ได้ค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อระหว่าง	0.72	-	0.96	มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ

เท่ากับ	0.84	และสถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมลู	ได้แก่	ร้อยละ	ค่าเฉลีย่	ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	และเปรยีบเทยีบ 

โดยใช้	 t-test	 (Independent	Samples)	และ	วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว	 (One-way	ANOVA	

F-test)	

ผลการวิจัย พบว่า

1)		 ความคิดเห็นของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บรกิารสาธารณะขององค์การบรหิารส่วนต�าบลในเขต

อ�าเภอจตรุพกัตรพิมาน	จงัหวดัร้อยเอด็		โดยรวมท้ังหกด้านอยู่ในระดับปานกลาง	เม่ือพจิารณารายด้านพบว่า 

ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	คือ	ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต	รองลงมาคือ	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ด้านการจัด

ระเบียบชุมชน/สังคม	และการรักษาความสงบเรียบร้อย	ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน	พาณิชยกรรม	

และการท่องเทีย่ว ด้านศลิปวฒันธรรม	จารตีประเพณ	ีและภมูปัิญญาท้องถิน่	ส่วนด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุ	

คือ	ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	สิ่งแวดล้อม	2)	ผลการเปรียบเทียบ	พบว่า	

ประชาชนที่มีเพศต่างกัน	 มีความคิดเห็นต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�าบลในเขต

อ�าเภอจตรุพกัตรพมิาน	จังหวดัร้อยเอด็	โดยรวม	ไม่แตกต่างกนั	ส่วนประชาชนทีม่อีาย	ุและระดบัการศกึษา

1	 นักศึกษาปริญญาโท	 สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง,	 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 วิทยาเขต

ร้อยเอ็ด.
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ต่างกันมีความคิดเห็น	โดยรวม	แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05	3)	ข้อเสนอแนะแนวทาง

พัฒนาการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	จังหวัด

ร้อยเอ็ด	ล�าดับความถี่จากมากไปหาน้อยสามอันดับแรกคือ	 ควรมีการส่งเสริมและให้เงินทุนสนับสนุนการ

ประกอบอาชพีของประชาชนอย่างเพยีงพอ	ควรมเีจ้าหน้าทีค่อยให้ค�าแนะน�าเกีย่วกบัการน�าเทคโนโลยเีพือ่

การพัฒนาการเกษตรให้กับประชาชน	และควรมีเงินทุนสนับสนุนการสร้างอาชีพให้ประชาชนอย่างทั่วถึง

ABSTARCT

This	 research	was	of	the	objectives:	1)	 to	study	residents’	opinions	on	tambon	

administrative	organizations’	public	services	in	Roi	Et	province’s	Chaturaphak	Phiman	district,	

2)	 to	compare	the	former’s	opinions	on	the	latter’s	public	services	to	variables	of	 the	

former’s	genders,	ages	and	educational	levels,	and	3)	to	regulate	suggestions	and	guidelines	

for	enhancing	public	services	provided	by	the	administrative	organizations	in	the	above	

district.	The	sampling	group	comprised	377	eighteen-year	residents,	whose	domiciles	were	

in	authorized	areas	of	the	administrative	organizations.	The	research	instrument	was	five	

rating	scale	questionnaires,	earning	the	power	of	discrimination	between	0.72	and	0.96,	

and	the	reliability	for	the	whole	questions	at	0.84	The	statistics	exploited	for	data	analyses	

embraced	percentage,	mean,	standard	deviation,	comparing	data	through	t-test	(Indepen 

dent	Sample)	and	F-test	

The	research	outcomes	summarized	the	following	main	findings:	

1)		 Residents’	opinions	on	the	administrative	organizations’	public	services	were	

rated	at	‘neutral’	scales	in	the	overall	domain	of	six	aspects.	When	taking	into	account	a	

single	aspect,	the	highest	mean	aspect	was	life	quality	promotion	while	the	next	lower	

one	included	infrastructures,	arrangements	of	community/society	orders	and	retention	of	

peace	and	orders,	plans	on	promotions	of	investment,	commerce	and	tourism,	arts,	cultures	

and	 traditions	 and	 local	 folk	wisdom.	 The	 lowest	mean	 aspect	was	management	 and	

natural	and	environmental	preservation.	2)	The	comparative	results	showed	no	significant	

differences.	Conversely,	their	ages	and	educational	backgrounds	proved	otherwise,	with	

the	statistical	significance	level	at	0.05	3)	Residents’	suggestions	for	rendering	public	ser-

vices	of	the	administrative	organizations	in	the	district	were	recommended	in	descending	

orders	of	three	frequencies	that	they	should:	i)	provide	residents	with	sufficiently	financial	

assistance	and	offer	 funds	to	resident	to	earn	their	 livelihood,	 ii)	assign	officials	to	give	

residents	myriad	advice	on	the	introduction	of	modern	technologies	to	develop	agriculture,	

and	iii)	have	loans	to	thoroughly	support	occupational	creation	for	residents.	



ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ประจ�ำเดือน กรกฎำคม-ธันวำคม 2558 261

วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

1.  ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

	 องคก์ารบรหิารสว่นต�าบลเป็นองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นที่ไดต้ั้งขึ้นตามพระราชบญัญัตสิภา

ต�าบลและองค์การบรหิารส่วนต�าบล	พ.ศ.	2537	ให้เป็นนติบิคุคลมบีทบาทหน้าทีใ่นการจดับรกิารสาธารณะ

สองประการ	คือ	หน้าที่ที่ต้องกระท�าในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบล	ได้แก่	จัดให้มีและบ�ารุงรักษาทางน�้า

และทางบกรักษาความสะอาดทางถนน	ทางน�้า	ทางเดิน	และที่สาธารณะรวมทั้งก�าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	

ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ	ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย	ส่งเสริมการศึกษาศาสนา	และวัฒนธรรม	

ส่งเสริมการพัฒนาสตร	ีเด็ก	เยาวชน	ผูส้งูอาย	ุและผูพ้กิาร	คุม้ครอง	ดแูลและบ�ารุงรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดล้อม	บ�ารงุรกัษาศลิปะ	จารตีประเพณ	ีภมูปัิญญาท้องถิน่	และวฒันธรรมอนัดขีองท้องถิน่	ปฏบิติั

หน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจ�าเป็นและสมควร	

กบั	หน้าทีอ่าจจดัท�า	ได้แก่	ให้มนี�า้เพือ่อปุโภค	บรโิภคและการเกษตร	ให้มแีละการบ�ารงุไฟฟ้าหรอืแสงสว่าง

โดยวิธีอื่น	 ให้มีและบ�ารุงรักษาทางระบายน�้าให้มีและบ�ารุงสถานที่ประชุม	 การกีฬา	 การพักผ่อนหย่อนใจ

และสวนสาธารณะ	ให้มีและส่งเสริมกลุม่เกษตรกรและกจิการสหกรณ์	ส่งเสรมิให้มอุีสาหกรรมในครอบครวั	

บ�ารงุและส่งเสรมิการประกอบอาชพีของราษฏร	การคุม้ครองดแูลและรกัษาทรพัย์สนิอนัเป็นสาธารณะสมบัติ

ของแผ่นดนิ	หาผลประโยชน์จากทรพัย์สนิขององค์การบรหิารส่วนต�าบล	ให้มตีลาด	และกจิการเกีย่วกบัการ

พาณิชย์	การท่องเที่ยว	การผังเมือง	(กรมการปกครอง,	2538,	หน้า	3-4)

		 ในการให้บริการสาธารณะดังกล่าว	 องค์การบริหารส่วนต�าบลแต่ละแห่งจะจัดให้บริการแก่

ประชาชนได้มากน้อยแตกต่างกันไปตามสภาพพืน้ที	่งบประมาณและนโยบายขององค์การบรหิารส่วนต�าบล	

แม้การจดับรกิารสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�าบลแต่ละแห่งจะมีการจัดท�าแผนพฒันา	โดยการบรูณาการ 

หน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะเป็นหกด้าน	 ตามกรอบแนวคิดความแตกต่างกันไป	 แต่ก็มีหลักในการ 

ให้บรกิารทีเ่หมือนกนั	คอื	เพือ่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบรหิารส่วนต�าบลให้ได้

มากที่สุด

		 องค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 มีหน้าที่ในการให้

บริการสาธารณะเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบล	ตามพระราช

บัญญัติก�าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์การปกครองท้องถ่ิน	 พ.ศ.2542	 และตาม

แผนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถ่ิน	 ได้ก�าหนดให้ถ่ายโอนภารกิจด้านการให้บริการ

สาธารณะแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จ�านวน	หก	ด้าน	ได้แก่	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ด้านงานส่งเสริม

คุณภาพชีวิต	ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม	และการรักษาความสงบเรียบร้อย	ด้านการวางแผนส่งเสริม

การลงทุน	 พาณิชยกรรม	 และการท่องเที่ยว	 ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	 

สิ่งแวดล้อมและด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี	 และภูมิปัญญาท้องถ่ิน	 เนื่องจากบริการสาธารณะท้ัง	 

หก	ด้าน	เป็นบรกิารสาธารณะขัน้พืน้ฐานทีเ่ป็นอ�านาจหน้าท่ีขององค์การบรหิารส่วนต�าบลและมคีวามส�าคญั

ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเป็นอยู่ของประชาชน	 เป็นการตอบสนองความต้องการข้ันพื้นฐาน	 และเป็น

สิง่ทีจ่ะช่วยพฒันาคุณภาพชวีติของประชาชนในท้องถ่ินให้มคีณุภาพชวีติทีด่ขีึน้	แม้องค์การบรหิารส่วนต�าบล

ได้พยายามให้บรกิารสาธารณะแต่ละประเภทให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ได้มากทีส่ดุ	แต่ก็

ยงัมภีาพสะท้อนทีแ่สดงให้เหน็ว่า	ประชาชนยงัมคีวามรูส้กึต่อการด�าเนนิงานขององค์การบรหิารส่วนต�าบล
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ไม่ดีเท่าที่ควร	 เช่น	 มีการเรียกร้องให้องค์การบริหารส่วนต�าบลขยายเขตการให้บริการด้านต่างๆ	 รวมท้ัง 

การปรับปรุงการให้บริการสาธารณะ	

	 ดังจะเห็นได้ว่า	 การด�าเนินงานด้านการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�าบลใน

เขตอ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	 แต่ละเรื่องต้องค�านึงถึงความสามารถในการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับ

ประชาชนในพื้นที่ได้มากท่ีสุดและในการด�าเนินงานให้ทั่วถึงในคราวเดียวกันนั้นไม่สามารถกระท�าได้	

เนื่องจากข้อจ�ากัดในเรื่องของ	ระเบียบ	ข้อบังคับและงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ท�าให้องค์การบริหารส่วน

ต�าบลในเขตอ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนใน

พื้นที่ได้ทั่วถึง	 ซึ่งมีผลต่อทัศนะคติและความศรัทธาในการท�างานขององค์การบริหารส่วนต�าบล	 ดังนั้นการ

วิจยัจงึเป็นตวัชีวั้ดทีส่�าคญัอย่างหนึง่ในการประเมนิการให้บรกิารขององค์การบรหิารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอ

จตุรพักตรพิมาน	จังหวัดร้อยเอ็ด	คือความคิดเห็นของประชาชนที่ได้รับบริการ

	 ด้วยเหตผุลดังกล่าว	ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาความคดิเหน็ของประชาชนทีม่ต่ีอการให้

บริการสาธารณะขององค์การบรหิารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอจตรุพักตรพมิาน	จงัหวดัร้อยเอด็	เพือ่น�าผลการ

วิจัยเสนอต่อผู้บริหารในการปรับปรุงการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอ 

จตุรพักตรพิมาน	จังหวัดร้อยเอ็ด	ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1		เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน

ต�าบลในเขตอ�าเภอจตุรพักตรพิมาน.จังหวัดร้อยเอ็ด	

2.2		เพ่ือเปรยีบเทยีบความคิดเหน็ของประชาชนท่ีมต่ีอการให้บรกิารสาธารณะขององค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	จังหวัดร้อยเอ็ด	ที่มี	เพศ	อายุ	และระดับการศึกษา	ต่างกัน

2.3		เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนาการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�าบล

ในเขตอ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	จังหวัดร้อยเอ็ด

 

3.  สมมติฐานของการวิจัย

3.1		ประชาชนที่มีเพศต่างกัน	 มีความคิดเห็นต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน

ต�าบลในเขตอ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	จังหวัดร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน

3.2		ประชาชนทีม่อีายตุ่างกนั	มคีวามคิดเห็นต่อการให้ต่อการบรกิารสาธารณะขององค์การบรหิาร

ส่วนต�าบล	ในเขอ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	จังหวัดร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน

3.3		ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน	 มีความคิดเห็นต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	จังหวัดร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน

4.  ขอบเขตของการวิจัย

การวิจัยเร่ืองความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน

ต�าบลในเขตอ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	จังหวัดร้อยเอ็ด	ได้ก�าหนดขอบเขตการศึกษา	ดังนี้
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วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

4.1  ขอบเขตด้านประชากร

	 ได้แก่	 ประชาชนอายุตั้งแต่	 18	 ปี	 ข้ึนไปท่ีอาศัยอยู่องค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอ 

จตรุพกัตรพมิาน	จงัหวดัร้อยเอด็	จ�านวน	6	แห่ง	รวมทัง้สิน้	26,	807	คน	(แผนยทุธศาสตร์การพฒันาอ�าเภอ

จตุรพักตรพิมาน,	2556,	อัดส�าเนา)

4.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา

	 ได้แก่	ความคดิเหน็ของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บรกิารสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�าบล

ในเขตอ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	จังหวัดร้อยเอ็ด	จ�านวน	6	ด้าน	คือ

	 	 	 1)	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	

	 	 	 2)	ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

	 	 	 3)	ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม	และการรักษาความสงบเรียบร้อย

	 	 	 4)	ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน	พาณิชยกรรม	และการท่องเที่ยว

	 	 	 5)	ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	สิ่งแวดล้อม

	 	 	 6)	ด้านศิลปะ	วัฒนธรรมจารีตประเพณี	และภูมิปัญญาท้องถิ่น

4.3  ขอบเขตด้านพื้นที่

	 ได้แก่	 องค์การบริหารส่วนต�าบลในเขต	 อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ท้ังหกแห่ง	 

ประกอบด้วย	 องค์การบริหารส่วนต�าบลน�้าใส	 องค์การบริหารส่วนต�าบลดงกลาง	 องค์การบริหารส่วน 

ต�าบลป่าสงัข์	องค์การบรหิารส่วนต�าบลอง่ีอง	องค์การบรหิารส่วนต�าบลดูน้่อย	และองค์การบรหิารส่วนต�าบล

ศรีโคตร	

5.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

5.1		ท�าให้ทราบความคดิเหน็ของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บรกิารสาธารณะขององค์การบรหิารส่วน

ต�าบลในเขตอ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	จังหวัดร้อยเอ็ด	

5.2	ท�าให้ทราบผลเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	จังหวัดร้อยเอ็ด	ที่มี	เพศ	อายุ	และระดับการศึกษา	

ต่างกัน

5.3		ท�าให้ทราบข้อเสนอแนะแนวทางพฒันาการให้บรกิารสาธารณะขององค์การบรหิารส่วนต�าบล

ในเขตอ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	จังหวัดร้อยเอ็ด	

5.4		สามารถน�าผลการวิจัยที่ได้ใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาการให้บริการสาธารณะของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	จังหวัดร้อยเอ็ด	ต่อไป

6.  วิธีด�าเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้	เป็นการวิจัยแบบผสม	(Mixed	Method	Research)	ผู้วิจัยได้เสนอวิธีการด�าเนินการ 

วิจัยตามข้ันตอนดังต่อไปนี้	 การวิจัยเชิงปริมาณ	 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้	 ได้แก่	 ประชาชนอายุ 

ตัง้แต่	18	ปี	ขึน้ไปทีอ่าศัยอยูอ่งค์การบรหิารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอจตรุพกัตรพมิาน	จงัหวดัร้อยเอด็	จ�านวน	
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6	แห่ง	รวมทั้งสิ้น	26,	807	ผู้วิจัยได้ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของเครจซีและมอร์แกน	(R.	V.	

Krejcie	and	D.	W.	Morgan)	ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง	จ�านวน	377	คน	และใช้วิธีการสุ่มอย่างแบบง่ายตาม

สดัส่วนของประชาชนโดยการจบัฉลากตามจ�านวนประชาชนในแต่ละองค์การบรหิารส่วนต�าบล	การสุม่แบบ

ง่าย	(Simple	Random	Sampling)	ซึง่มขีัน้ตอนในการสุม่ตวัอย่างดงัต่อไปนี	้1)	จดัท�าบัญชีรายช่ือประชาชน

อายุตั้งแต่	18	ปีขึ้นไป	แต่ละต�าบล	2)	เขียนชื่อประชาชนอายุตั้งแต่	18	ปีขึ้นไปลงในแผ่นกระดาษ	โดยใช้	1	

ชื่อต่อ	1	แผ่น	แล้วม้วนสลากลงในกล่องเขย่าให้คละกัน	 โดยจัดท�าทีละต�าบล	3)	จับขึ้นมาทีละแผ่น	 โดย

แต่ละครั้งที่หยิบมาได้ต้องน�าแผ่นสลากมาจดบันทึกไว้ว่าใครได้	4)	ม้วนสลากแผ่นเดิมลงในกล่องเดิม	เขย่า

ให้คละกัน	 แล้วจับสลากขึ้นมาใหม่	 5)	 กรณีหยิบได้ชื่อเดิมก็จะไม่จดบันทึกอีกครั้ง	 น�าใส่ลงไปในกล่องเดิม

แล้วจับขึ้นมาใหม่	เพื่อที่จะให้โอกาสถูกเลือกทุกคนเท่ากัน	6)	ด�าเนินการตาม	(1)	–	(5)	จนได้กลุ่มตัวอย่าง

ครบจ�านวนตามที่ได้ก�าหนด	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	 ได้แก่	แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของ

ประชาชนท่ีมีต่อการให้บรกิารสาธารณะขององค์การบรหิารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอจตรุพกัตรพมิาน	จงัหวดั

ร้อยเอด็	ซึง่แบ่งออกเป็น	3	ตอน	คอื	ตอนที	่1	แบบสอบถามปัจจยัส่วนบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม	ได้แก่	

เพศ	อายุ	และระดับการศึกษา	ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ	ตอนที่	2	แบบสอบถาม

เกีย่วกบัความคดิเหน็ของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บรกิารสาธารณะขององค์การบรหิารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอ

จตรุพักตรพิมาน	จงัหวดัร้อยเอด็		ลกัษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประเมนิค่า	(Rating	Scale)	5	ระดบั	

คือ	 มากที่สุด	 มาก	 ปานกลาง	 น้อย	 น้อยที่สุด	 และตอนที่	 3	 แบบสอบถามปลายเปิด	 (Open-ended)	 

เพ่ือสอบถามข้อเสนอแนะของประชาชนเกีย่วกบัแนวทางพฒันาการให้บรกิารสาธารณะของ	องค์การบรหิาร

ส่วนต�าบล	ในเขตอ�าเภอจตรุพกัตรพมิาน	จงัหวดัร้อยเอด็	สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมลู	ได้แก่	ข้อมลูทัว่ไป

เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม	 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถ่ี	 (Frequency)	

และหาค่าร้อยละ	(Percentage)	ประกอบด้วย	เพศ	อายุ	และระดับการศึกษา	ความคิดเห็นของประชาชน

ที่มีต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	จังหวัดร้อยเอ็ด	

วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย	( X)	และหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(S.D.)	เปรียบเทียบความคิดเห็น

ของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอจตุรพักตร

พิมาน	จังหวัดร้อยเอ็ดตอบแบบสอบถาม	วิเคราะห์ด้วยค่า	t-test	(Independent	Samples)	ส�าหรับเพศ	

และท�าการทดสอบค่า	F-	test	(One-way	ANOVA)	ส�าหรบัอายแุละระดบัการศกึษา	ทีม่นียัส�าคญัทางสถติิ

ที่ระดับ	 0.05	 โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ข้อเสนอแนะ 

ของประชาชนเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาการให้บริการสาธารณะของ	องค์การบริหารส่วนต�าบล	ในเขตอ�าเภอ

จตุรพักตรพิมาน	จังหวัดร้อยเอ็ด	ใช้การวิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เนื้อหา	(Content	Analysis)	แล้วเรียง

ล�าดับความถี่	 (Frequency)	 การวิจัยเชิงคุณภาพ	 โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างเพื่อท�าให้ทราบ 

ข้อเทจ็จรงิเกีย่วกบัความคดิเหน็ของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บรกิารสาธารณะขององค์การบรหิารส่วนต�าบล

ในเขตอ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 เลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง	 (Purposive	 Selection)	

จากบุคคลซึ่งมีบทบาทเกี่ยวข้องกับการบริการสาธารณะเป็นผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ	 (Key	 Informants)	 โดยได้

เลือกก�านันทุกต�าบล	จ�านวน	6	คน	และผู้ใหญ่บ้าน	จ�านวน	6	คน	ใช้วิธีการจับสลากผู้ใหญ่บ้านได้เขียนชื่อ

ผู้ใหญ่บ้านแต่ละต�าบลแล้วน�าใส่กล่องจับสลาก	 ได้รายชื่อใดเลือกเป็นผู้ให้ข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	 
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วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

1)	แบบสัมภาษณ์	แบบกึง่โครงสร้าง	(Semi	-	Structured	Interview)	2)	กล้องถ่ายรปู	และเทปบนัทกึเสียง	

การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ	1)	น�าข้อมูลจากผลการวิจัยเชิงปริมาณแต่ละด้านโดยเลือกข้อที่

มค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุมาใช้เป็นแนวทางในการสร้างข้อค�าถามในการวจิยั	2)	ร่างแบบสมัภาษณ์น�าเสนออาจารย์

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาความครบถ้วน	 ครอบคลุม	 การใช้ภาษาโครงสร้างและรูปแบบสัมภาษณ์	 

เสร็จแล้วน�ามาปรบัปรงุตามค�าแนะน�าให้สมบรูณ์	3)	น�าแบบสมัภาษณ์ทีป่รบัปรงุแล้วน�าไปเสนอผูเ้ชีย่วชาญ

สามท่าน	1)	ดร.ประพิศ	โบราณมูล	อาจารย์ประจ�า	มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	วิทยาเขตร้อยเอ็ด	

2)	ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบลอีง่อง	อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	จังหวัดร้อยเอ็ด	3)	ผศ.ดร.สุรสิทธิ์	ไกรสิน	

อาจารย์ประจ�า	 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 วิทยาเขตร้อยเอ็ด	 เพื่อพิจารณาค�าแนะน�าให้สมบูรณ์

ก่อนน�าไปจัดพิมพ์	และใช้ประกอบเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป	4)	น�าแบบสัมภาษณ์ฉบับสมบูรณ์ไปสัมภาษณ์

กลุ่มเป้าหมายตามที่ก�าหนด	การเก็บรวบรวมข้อมูล	1)	การสัมภาษณ์	ก�านัน	และ	ผู้ใหญ่บ้าน	ที่อาศัยอยู่

องค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	จังหวัดร้อยเอ็ด	 จ�านวน	 12	 คน	 จ�านวน	 6	 ด้าน	 

คอื	1)	ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน	2)	ด้านงานส่งเสรมิคณุภาพชวีติ	3)	ด้านการจดัระเบยีบชมุชน/สงัคม	และการ

รักษาความสงบเรียบร้อย	 4)	 ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน	 พาณิชยกรรม	 และการท่องเที่ยว	 

5)	ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	สิ่งแวดล้อม	6)	ด้านศิลปะ	วัฒนธรรมจารีต

ประเพณี	และภูมิปัญญาท้องถิ่น	การวิเคราะห์ข้อมูล	1)	วิเคราะห์ผลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นหลัก	

โดยการประมวลความคิดเหน็ของกลุม่เป้าหมายได้มาเพือ่ให้ได้ความคดิเหน็ทีส่อดคล้องและแตกต่างกนัของ

ผูใ้ห้สัมภาษณ์ในแต่ละคนและแต่ละข้อ	และน�าข้อมลูทีไ่ด้ไปใช้ตอบค�าถามในการวจิยัต่อไป	2)	ข้อเสนอแนะ

ของประชาชนเกีย่วกบัแนวทางการพฒันาการให้บรกิารสาธารณะขององค์การบรหิารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอ

จตุรพักตรพิมาน	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยการวิเคราะห์เนื้อหาจากการสัมภาษณ์และผู้ที่เกี่ยวข้อง

7.  สรุปผล

การวิจัยความคิดเห็นที่มีต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอ 

จตุรพักตรพิมาน	จังหวัดร้อยเอ็ด	ผลของการวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้

7.1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

	 ผลการวิจัยพบว่า	 ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นท่ีมีต่อการให้บริการ

สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ส่วนใหญ่เป็น 

เพศชาย	จ�านวน	195	คน	คิดเป็นร้อยละ	51.7	อายุระหว่าง	31	–	50	ปี	จ�านวน	157	คน	คิดเป็นร้อยละ	41.6	 

และระดับการศึกษาส่วนมากอยู่ในระดับมัธยมศึกษา	/เทียบเท่า	จ�านวน	147	คน	คิดเป็นร้อยละ	39.0

7.2  ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การ

บริหารส่วนต�าบล ในเขตอ�าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

	 ผลการวจัิยพบว่า	ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมต่ีอการให้บรกิารสาธารณะขององค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวม	 อยู่ในระดับปานกลาง	 เมื่อพิจารณา 

รายด้าน	อยูใ่นระดับปานกลางทกุด้าน	ล�าดับตามค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย	ได้แก่	ด้านงานส่งเสรมิคณุภาพ

ชีวิต	 รองลงมา	 คือ	 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน	 และน้อยที่สุด	 คือ	 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
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ทรัพยากรธรรมชาติ	สิ่งแวดล้อม	

	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	มีผลการวิจัยดังต่อไปนี้

	 	 1)	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน พบว่า	ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการให้บริการสาธารณะของ

องค์การบรหิารสว่นต�าบลในเขตอ�าเภอจตรุพกัตรพิมาน	จงัหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวมอยูใ่นระดับปานกลาง	เมื่อ

พจิารณารายข้อพบว่าอยูใ่นระดับปานกลางทัง้เจ็ดข้อ	ข้อท่ีมค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ	คอื	ข้อที	่1	ทีว่่า	“การปรบัปรงุ

ถนนสาธารณะภายในหมู่บ้าน”	รองลงมาคือ	ข้อที่	6	ที่ว่า	“การให้บริการน�้าประปาอย่างทั่วถึง”	ส่วนข้อที่

มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ	ข้อที่	3	ที่ว่า	“การขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะให้ครอบคลุมพื้นที่”

	 	 2)	ด้านงานส่งเสรมิคุณภาพชวีติ	พบว่า	ประชาชนมคีวามคดิเห็นต่อการให้บรกิารสาธารณะ

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง	

เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า	อยู่ในระดับปานกลางทั้งหกข้อ	ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	คือ	ข้อที่	1	ที่ว่า	“การ

ส่งเสริมการประกอบอาชีพต่าง	ๆ	ของประชาชน”	รองลงมาคือ	ข้อที่	6	ที่ว่า	“การจัดการแข่งขันกีฬาประจ�าปี 

และในโอกาสต่าง	ๆ”	ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ	ข้อที่	5	ที่ว่า	“การอบรมสัมมนาให้เยาวชนรู้ถึงโทษ

และพิษภัยจากยาเสพติด”

	 	 3)	ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม	และการรักษาความสงบเรียบร้อย	พบว่า	ประชาชน 

มคีวามคดิเหน็ต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบรหิารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอจตรุพกัตรพมิาน	จงัหวดั

ร้อยเอ็ด	โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง	เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากหนึ่งข้อ	และอยู่ในระดับ

ปานกลางทัง้ห้าข้อ	ข้อทีมี่ค่าเฉลีย่มากท่ีสดุ	คือ	ข้อท่ี	1	ท่ีว่า	“การส่งเสรมิให้ประชาชนปฏบัิตติามกฎหมาย”	

รองลงมาคอื	ข้อที	่2	ทีว่่า	“การมส่ีวนร่วมของประชาชนในการพฒันาท้องถิน่”	ส่วนข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุ

คือ	ข้อที่	5	ที่ว่า	“การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย”

	 	 4)	ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน	พาณิชยกรรม	และการท่องเที่ยว	พบว่าประชาชนมี

ความคิดเหน็ต่อการให้บรกิารสาธารณะขององค์การบรหิารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอจตุรพกัตรพิมาน		จงัหวัด

ร้อยเอ็ด	โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง	เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากหนึ่งข้อ	และอยู่ในระดับ

ปานกลางทั้งห้าข้อ	ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	คือ	ข้อที่	2	ที่ว่า	“การสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ

ของประชาชน”	 รองลงมาคือ	 ข้อที่	 6	 ที่ว่า	 “การอนุญาตให้ต้ังโรงงานขนาดเล็กในท้องถ่ิน”	 ส่วนข้อท่ีมี 

ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ	ข้อที่	3	ที่ว่า	“การถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรให้กับประชาชน”

	 	 5)	ด้านการบรหิารจัดการและการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ	สิง่แวดล้อม	พบว่า	ประชาชน

มคีวามคดิเหน็ต่อการให้บรกิารสาธารณะขององค์การบรหิารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอจตุรพกัตรพมิาน	จงัหวดั

ร้อยเอ็ด	 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง	 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับปานกลางท้ังหกข้อ	ข้อท่ีมี 

ค่าเฉลี่ยมากที่สุด	 คือ	 ข้อท่ี	 1	 ที่ว่า	 “การให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ”	รองลงมาคือ	ข้อที่	6	ที่ว่า	“การด�าเนินการตามระเบียบกฎหมายกับผู้ตัดไม้ท�าลายป่า”	 

ส่วนข้อที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุดคือ	 ข้อที่	 3	 ที่ว่า	 “การรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์แหล่งเพาะพันธุ์ 

สัตว์น�้า”

	 	 6)	ด้านศลิปะ	วัฒนธรรมจารตีประเพณ	ีและภมูปัิญญาท้องถิน่	พบว่า	ประชาชนมคีวามคิดเหน็ 

ต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	 จังหวัดร้อยเอ็ด 
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วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง	เมือ่พจิารณารายข้อพบว่าอยูใ่นระดบัปานกลางทัง้ห้าข้อ	ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่มาก

ที่สุด	คือ	ข้อที่	2	ที่ว่า	“การส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา”	รองลงมาคือ	ข้อที่	1	ที่ว่า	“การส่งเสริมศิลปะ	

วัฒนธรรมท้องถิ่น”	 ส่วนข้อที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุดคือ	 ข้อที่	 5	 ที่ว่า	 “การปลูกฝังค่านิยมเกี่ยวกับศิลป

วัฒนธรรม” 

7.3  ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเห็นของประชาชนท่ีมต่ีอการให้บรกิารสาธารณะขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอจตุรพักตรพิมาน  จังหวัดร้อยเอ็ด

	 โดยผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานไว้ว่าประชาชนท่ีมี	 เพศ	 อายุ	 และระดับการศึกษาต่างกัน	 มีความ 

คิดเห็นต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	จังหวัด

ร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน

 สมมตฐิานที ่1 ประชาชนทีม่เีพศต่างกนั	มรีะดบัความคดิเหน็ต่อการให้บรกิารสาธารณะของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	จังหวัดร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน

 ผลการวิจัยผลพบว่า ประชาชนท่ีมีเพศต่าง	 มีความคิดเห็นต่อการให้บริการสาธารณะของ

องค์การบรหิารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอจตุรพกัตรพมิาน	จงัหวดัร้อยเอด็	โดยรวม	ไม่แตกต่างกนั	ไม่สอดคล้อง

กับสมมติฐานที่ตั้งไว้

 สมมตฐิานที ่2 ประชาชนทีม่อีายตุ่างกนั	มรีะดบัความคดิเหน็ต่อการให้บรกิารสาธารณะของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	จังหวัดร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน

 ผลการวจัิยผลพบว่า ประชาชนทีมี่อายุต่างกนั	มคีวามคดิเห็นต่อการให้บรกิารสาธารณะของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวม	 แตกต่างกัน	 อย่างนัยมี

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05 สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้

 สมมติฐานที่ 3 ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน	 มีระดับความคิดเห็นต่อการให้บริการ

สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	จังหวัดร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน

 ผลการวิจัยผลพบว่า ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน	มีความคิดเห็นต่อการให้บริการ

สาธารณะขององค์การบรหิารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอจตรุพักตรพิมาน	จงัหวดัร้อยเอด็	โดยรวม	แตกต่างกนั

อย่างนัยมีส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05	สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้

7.4  ผลการวเิคราะห์ข้อเสนอแนะของประชาชนเกีย่วกบัแนวทางพฒันาการให้บรกิารสาธารณะ

ของ องค์การบริหารส่วนต�าบล ในเขตอ�าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

	 1)		 ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน	พบว่า ประชาชนได้เสนอแนะเก่ียวกบัแนวทางพฒันาการให้บรกิาร

สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�าบล	 ในเขตอ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	จังหวัดร้อยเอ็ด	ล�าดับตามความถี่

จากมากไปหาน้อย	คือ	ควรมีการด�าเนินการขยายเขตไฟติดตั้งฟ้าแสงสว่างสาธารณะตามถนนและสถานที่

ต่างๆ	ทีม่คีวามเสีย่งต่อการเกดิอบุติัเหตุหรอืความไม่ปลอดภยัให้ท่ัวถึง	รองลงมา	คอื	ควรมกีารก่อสร้างถนน

คอนกรีตภายในหมู่บ้านและเชื่อมทุกหมู่บ้าน	 และความถี่น้อยที่สุด	 คือ	 ควรมีการด�าเนินการก่อสร้างและ

วางท่อระบายน�้าในจุดที่มีปัญหาโดยเร็วและต่อเนื่อง

	 2)			 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต	พบว่า	ประชาชนได้เสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาการ

ให้บริการสาธารณะขององค์การบรหิารส่วนต�าบล	ในเขตอ�าเภอจตรุพกัตรพมิาน	จงัหวดัร้อยเอด็	ล�าดบัตาม
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ความถี่จากมากไปหาน้อย	 คือ	 ควรมีการส่งเสริมและให้เงินทุนสนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชน

อย่างเพียงพอ	รองลงมา	คอื	ควรมกีารก่อสร้างและปรบัปรงุสถานทีพ่กัผ่อนหย่อนใจให้ครอบคลมุพืน้ที	่และ

ความถี่น้อยที่สุด	คือ	ควรมีการอบรมสัมมนาให้เยาวชนรู้ถึงโทษและพิษภัยจากยาเสพติดอย่างจริงจัง

	 	 3)		 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม	และการรักษาความสงบเรียบร้อย	พบว่า	ประชาชน

ได้เสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�าบล	 ในเขตอ�าเภอ 

จตุรพักตรพิมาน	จังหวัดร้อยเอ็ด	ล�าดับตามความถี่จากมากไปหาน้อย	คือ	ควรมีการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ในเบือ้งต้นรวมถงึการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัทีเ่กดิขึน้อย่างรวดเร็วและทนัเหตกุารณ์	รองลงมา	คอื	

ควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างจริงจัง	และความถี่น้อยที่สุด	คือ	ควรมีการจัดหน่วย

รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในหมู่บ้านและต�าบล

	 	 4)		 ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน	พาณิชยกรรม	และการท่องเที่ยว	พบว่าประชาชน

ได้เสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�าบล	 ในเขตอ�าเภอ 

จตรุพกัตรพมิาน	จงัหวดัร้อยเอด็	ล�าดบัตามความถีจ่ากมากไปหาน้อย	คอื	ควรมเีจ้าหน้าทีค่อยให้ค�าแนะน�า

เกี่ยวกับการน�าเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาการเกษตรให้กับประชาชน	 รองลงมา	 คือ	 ควรมีเงินทุนสนับสนุน

การสร้างอาชีพให้ประชาชนอย่างทั่วถึง	 และความถ่ีน้อยท่ีสุด	 คือ	 ควรมีเจ้าหน้าท่ีให้ค�าแนะน�าเก่ียวกับ 

กฎระเบียบและอ�านวยความสะดวกในการสร้างโรงงานขนาดเล็กในท้องถิ่น

	 	 5)		 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	 สิ่งแวดล้อม	 พบว่า	

ประชาชนได้เสนอแนะเกีย่วกบัแนวทางพฒันาการให้บรกิารสาธารณะขององค์การบรหิารส่วนต�าบล	ในเขต

อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ล�าดับตามความถี่จากมากไปหาน้อย	 คือ	 ควรมีการส่งเสริมให้

ประชาชนคัดแยกขยะกอ่นทิ้งอยา่งจริงจัง	รองลงมา	คือ	ควรมกีารด�าเนินการตามระเบียบกฎหมายกับผู้ตดั

ไม้ท�าลายป่า	และความถีน้่อยทีส่ดุ	คอื	ควรมกีารรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกนัอนรุกัษ์แหล่งเพาะพนัธุส์ตัว์น�า้

	 	 6)		 ด้านศิลปะ	วัฒนธรรมจารีตประเพณี	และภูมิปัญญาท้องถิ่น	พบว่า	ประชาชนได้เสนอ

แนะเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�าบล	ในเขตอ�าเภอจตุรพักตร

พิมาน	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ล�าดับตามความถี่จากมากไปหาน้อย	 คือ	 ควรมีการสนับสนุนครูภูมิปัญญาท้องถ่ิน

และมีการถ่ายท้องภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับเยาวชนอย่างจริงจัง	 รองลงมา	 คือ	 ควรมีการส่งเสริมศิลปะ	

วัฒนธรรม	และประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น	และความถี่น้อยที่สุด	คือ	ควรมีการบูรณาการการจัด

กิจกรรมเกี่ยวกับศิลปะ	วัฒนธรรมจารีตประเพณี	และภูมิปัญญาท้องถิ่นระหว่างบ้าน	วัดและโรงเรียน

8.  อภิปรายผล 

8.1  ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การ

บริหารส่วนต�าบล ในเขตอ�าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 

	 ผลการวิจัย	 พบว่า	 ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหาร

ส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอจตุรพกัตรพิมาน	จังหวัดร้อยเอด็	โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง	ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิราย

ได้ว่า	 องค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 มีนโยบายมุ่งเน้นการ

พัฒนาการให้บริการสาธารณะ	 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต	 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	 ด้านการจัดระเบียบ
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วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

ชมุชน/สงัคม	และการรกัษาความสงบเรยีบร้อย	ด้านการวางแผนส่งเสรมิการลงทนุ	พาณชิย	กรรม	และการ

ท่องเทีย่ว และด้านการบรหิารจัดการการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต	ิสิง่แวดล้อม	และด้านศลิปะ	วฒันธรรม

จารตีประเพณ	ีและภมูปัิญญาท้องถิน่	อย่างชดัเจนมกีารสนบัสนนุงบประมาณท�าให้ประชาชนมคีวามพอใจ	

สอดคล้องกับการสัมภาษณ์	 กลุ่มเป้าหมาย	 ส่วนใหญ่ พบว่า	 การให้บริการสาธารณะขององค์การบริหาร 

ส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 เป็นไปตามพื้นที่เขตการปกครอง	 การวางแผน	

สภาพแวดล้อม	และงบประมาณในการบริหาร	

 ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน	ผลการวจัิย	พบว่า ประชาชนมคีวามคดิเหน็ต่อการให้บรกิารสาธารณะ

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอจตุรพักตรพิมาน		จังหวัดร้อยเอ็ด	อยู่ในระดับปานกลาง	ที่เป็น

เช่นน้ีอภปิรายได้ว่า	องค์การบรหิารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอจตรุพกัตรพมิาน	จงัหวดัร้อยเอด็	มกีารปรบัปรงุ

ถนนสาธารณะในหมู่บ้าน	 การให้บริการน�้าประปาอย่างทั่วถึง	 มีการด�าเนินการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง

สาธารณะยงัไม่ครอบคลมุพืน้เท่าทีค่วร	สอดคล้องกบัการ	สมัภาษณ์	กลุม่เป้าหมาย	ส่วนใหญ่	พบว่า	องค์การ

บริหารส่วนต�าบล	ควรเพิ่มงบประมาณ	ในการขยายเขตไฟฟ้าตามสภาพพื้นที่ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน	และ

การตรวจสอบติดตามประเมินผลอย่างจริงจัง	

 ด้านงานส่งเสรมิคณุภาพชีวติ	พบว่า	ประชาชนมคีวามคดิเหน็ต่อการให้บรกิารสาธารณะของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	จังหวัดร้อยเอ็ด	อยู่ในระดับปานกลาง	ที่เป็นเช่นนี้

อภิปรายได้ว่า	 องค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ได้ส่งเสริมการ

ประกอบอาชีพต่าง	 ๆ	 ของประชาชน	 มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชราและผู้ด้อยโอกาส	 และมีการ 

ส่งเสริมการกฬีา	อาท	ิการจดัหาอปุกรณ์กฬีา	การก่อสร้าง	บ�ารงุรกัษาสนามกฬีาอย่างเหมาะสม	มกีารอบรม

สัมมนาให้เยาวชนรู้ถึงโทษและพิษภัยจากยาเสพติดยังไม่ทั่วถึงและครอบคลุมพื้นที่เท่าที่ควร	สอดคล้องกับ

การสัมภาษณ์	กลุ่มเป้าหมาย	ส่วนใหญ่	พบว่า	องค์การบริหารส่วนต�าบล	ควรมีนโยบายปราบปรามยาเสพติด 

กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง	 อบรมสัมมนาให้เยาวชนรู้ถึงโทษและพิษภัยจากยาเสพติดให้ทั่วถึง 

มีเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและรณรงค์ต่อต้านการแพร่ระบาดของยาเสพติด	ฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ติดยา 

เสพติดสนับสนุนโครงการบ�าบัดผู้ติดยาเสพติดให้มีความสามารถด�ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	 พบว่า	 ประชาชนมี

ความคดิเหน็ต่อการให้บรกิารสาธารณะขององค์การบรหิารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอจตรุพกัตรพมิาน	จงัหวดั

ร้อยเอด็	อยูใ่นระดบัปานกลาง	ท่ีเป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า	องค์การบรหิารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอจตรุพกัตร

พมิาน	จงัหวดัร้อยเอด็	ได้ส่งเสรมิให้ประชาชนปฏบิตัติามกฎหมายและเปิดโอกาสให้ประชาชนมส่ีวนร่วมใน

การพฒันาท้องถิน่อย่างสม�า่เสมอ	มทีศันคตต่ิอการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัขององค์การบรหิารส่วน

ต�าบล	โดยภาพรวมมคีวามพอใจปานกลาง	สอดคล้องการสมัภาษณ์	กลุม่เป้าหมาย	ส่วนใหญ่	พบว่า	องค์การ

บรหิารส่วนต�าบล	ควรสนบัสนนุการรกัษาความปลอดภยัในหมู่บ้านการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารให้ประชาชน

รับทราบอย่างทั่วถึง	 จัดหน่วยรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในหมู่บ้าน	

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นรวมถึงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและ 

ทันเหตุการณ์
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 ด้านการวางแผน ส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว	พบว่า	ประชาชนมี

ความคดิเหน็ต่อการให้บรกิารสาธารณะขององค์การบรหิารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอจตรุพกัตรพมิาน	จงัหวดั

ร้อยเอด็	อยูใ่นระดบัปานกลาง	ท่ีเป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า	องค์การบรหิารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอจตรุพกัตร

พิมาน	จงัหวัดร้อยเอด็	มกีารจัดท�าแผนพฒันาท้องถิน่	การส่งเสรมิการลงทนุ	งานบรกิารข้อมลูนกัลงทนุ	และ

งานเผยแพร่และชักจูงการลงทุน	การวางแผนการท่องเที่ยว	การปรับปรุงดูแล	บ�ารุงรักษาสถานที่ท่องเที่ยว	

และจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ประชาชนมีความพอใจระดับปานกลาง 

	 มีเจ้าหน้าที่คอยให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับการน�าเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาการเกษตรให้กับ

ประชาชนอย่างจ�ากดั	ท�าให้การบรกิารยงัไม่ครอบคลมุพืน้เท่าท่ีควร	สอดคล้องกบัการสมัภาษณ์	กลุม่เป้าหมาย 

ส่วนใหญ่	พบว่า	องค์การบริหารส่วนต�าบล	ควรปรับปรุงและสนับสนุนการด�าเนินงานของศูนย์บริการและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ�าต�าบล	 เสริมสร้างระบบเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองตามแนวทฤษฎีใหม	่

เพ่ือให้ชุมชนพึ่งตนเองซึ่งเป็นรากฐานการพัฒนาท่ียั่งยืน	 จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้	 ข้อมูลข่าวสารของต�าบล	

พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศให้มปีระสทิธภิาพในการบรกิารประชาชน	ให้รวดเรว็	เสมอภาค	และเป็น

ธรรม	พัฒนาศักยภาพในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	

 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	พบว่า	ประชาชน

มคีวามคดิเหน็ต่อการให้บรกิารสาธารณะขององค์การบรหิารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอจตรุพกัตรพมิาน	จงัหวดั

ร้อยเอด็	อยูใ่นระดบัปานกลาง	ท่ีเป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า	องค์การบรหิารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอจตรุพกัตร

พมิาน	จงัหวดัร้อยเอด็	มกีารคุม้ครองดแูล	บ�ารงุรกัษา	ใช้ประโยชน์จากป่าไม้	ทีด่นิ	ทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดล้อม	การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ	อาทิ	การติดตาม	ตรวจสอบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและมลพิษ	

งานสร้างจิตส�านึกด้านสิ่งแวดล้อม	งานตรวจสอบคุณภาพน�้า	งานตรวจสอบคุณภาพอากาศและเสียง	และ

การบ�าบัดน�้าเสีย	 อยู่ในระดับที่น่าพอใจ	 การรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น�้ายัง

ไม่ครอบคลุมครอบคลุมพื้นเท่าที่ควร สอดคล้องกับการสัมภาษณ์	กลุ่มเป้าหมาย	ส่วนใหญ่	พบว่า	องค์การ

บริหารส่วนต�าบล	ควรประสานงานเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ	และความตระหนักระหว่างหน่วยงานของ

รัฐ	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับประชาชน	 ให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น	 ร่วมวางแผน	 ร่วมปฏิบัต	ิ

รวมตลอดถึงการควบคุมโดยตรงจากประชาชน	 อนุรักษ์ส่งเสริมการปลูกป่า	 เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ปลาท้องถิ่น	 

ส่งเสริมรณรงค์การมส่ีวนร่วมของประชาชนให้มกีารอนรุกัษ์ฟ้ืน	ฟทูรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	และ

เสริมสร้างการจัดการพืน้ทีอ่นรุกัษ์ให้ยัง้ยนืนัน้	ปลกูจติส�านกึให้กับประชาชนตระหนกัและเข้าใจถึงประโยชน์

ของการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น�้า	ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบดูแลของชุมชนหมู่บ้าน

 ด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	พบว่า	ประชาชนมีความคิดเห็น 

ต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	 จังหวัดร้อยเอ็ด 

อยู่ในระดับปานกลาง	ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า	 องค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	

จังหวัดร้อยเอ็ด	 ควรปลูกจิตส�านึกให้ประชาชน	 และสนับสนุนส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม

ของท้องถ่ินเพ่ิมมากขึน้	และควรจัดสรรงบประมาณในการจดักจิกรรมให้แต่ละหมูบ้่านมากขึน้	และควรส่งเสริม 

การละเล่นกีฬาพื้นบ้านเพื่อเอกลักษณ์ของท้องถิ่น	 มีการปลูกฝังค่านิยมเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

อย่างต่อเนื่องและจริงจัง สอดคล้องกับการสัมภาษณ์	กลุ่มเป้าหมาย	ส่วนใหญ่	พบว่า	องค์การบริหารส่วน
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วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

ต�าบล	ควรพัฒนาระบบเครอืข่ายสารสนเทศเพือ่การเรยีนรูช้มุชน	ตลอดจนการส่งเสริมจรยิธรรม	วฒันธรรม

ท้องถิ่น	และรักษาประเพณีท้องถิ่นให้ยั่งยืน	ปรับปรุงศูนย์เด็กเล็ก	โดยการปรับปรุงสถานที่และบุคคลให้มี

ความเหมาะสมมากขึ้น	 สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปรับและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวด้านศาสนา	 โบราณ

สถาน	 โบราณวัตถุ	 ศิลปวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ในชุมชน	 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ 

เด็กนักเรียนและเยาวชนภายในต�าบล	จัดกิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น	

 

8.2  ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเห็นของประชาชนท่ีมต่ีอการให้บรกิารสาธารณะขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอจตุรพักตรพิมาน  จังหวัดร้อยเอ็ด 

	 1)		 จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัยท่ีว่า	 ประชาชนท่ีมีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อการ

ให้บรกิารสาธารณะขององค์การบรหิารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอจตุรพกัตรพิมาน		จงัหวดัร้อยเอด็	แตกต่างกนั	 

ผลการวิจัยพบว่า	 ประชาชนที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหาร 

ส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวมไม่แตกต่างกัน	ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า 

การให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอจตุรพักตรพิมาน		จังหวัดร้อยเอ็ด	สร้าง

ความพงึพอใจต่อประชาชนในทกุเพศ	สอดคล้องกบังานวจิยัของ	วรณดิา สมติานนท์	(2549,	142	หน้า)	ได้

วจิยัเรือ่ง	“ความคดิเหน็ของประชาชนต่อการบรหิารการพฒันาด้านการให้บรกิารแก่ประชาชนขององค์การ

บริหารส่วนต�าบล	ในเขตอ�าเภอปากเกร็ด	จังหวัดนนทบุรี”	ผลวิจัยพบว่า	กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยว่า	องค์การ

บริหารส่วนต�าบล	ในเขตอ�าเภอปากเกร็ด	จังหวัดนนทบุรี	มีประสิทธิภาพในการบริหารการพัฒนาด้านการ

ให้บริการแก่ประชาชนในระดับปานกลาง	ส�าหรบัข้อเสนอแนะ	เช่น	1)	ด้านการบรกิารบคุลากร	ควรคดัเลอืก

บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ	 รวมทั้งมีจิตส�านึกในการให้บริการ	 2)	 ด้านการบริหารงบประมาณ	 ควร

วางแผนด้านงบประมาณเกีย่วกบัการให้บรกิารแก่ประชาชนโดยจดัท�าแผนระยะยาว	และ	3)	ด้านการบรหิาร

งานทั่วไป	ควรก�าหนดนโยบายด้านการบริหารงานภายในที่ครอบคลุมทุกหน่วยงาน

	 2)		 จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ว่า	 ประชาชนท่ีมีอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อการ

ให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 แตกต่าง

กนั	ผลการวิจยัพบว่า	ประชาชนทีม่อีายตุ่างกันมีความคดิเหน็ต่อการให้บรกิารสาธารณะขององค์การบริหาร

ส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอจตุรพักตรพิมาน		 จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวมแตกต่างกัน	ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า 

การให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอจตุรพักตรพิมาน		 จังหวัดร้อยเอ็ด	

ประชาชนที่มีอายุต่างกันแสดงความคิดเห็นเป็นในทิศทางเดียวกันคือการให้บริการสาธารณะขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลเป็นไปตามพื้นที่เขตปกครอง	การวางแผน	สภาพแวดล้อมและงบประมาณในการบริหาร	

สอดคล้องกับงานวจัิยของ	พระสเุทดิ ทปีงฺกโร	(2556,	168	หน้า)	ได้ท�าการศกึษาความคดิเห็นของประชาชน

ที่มีต่อการพัฒนาท้องถิ่น	 ขององค์การบริหารส่วนต�าบล	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดสุรินทร์	 วิทยานิพนธ์นี้มี

วัตถุประสงค์	 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต�าบล	

อ�าเภอเมอืง	จงัหวดัสรุนิทร์	เพือ่ศกึษาเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของประชาชนทีม่ต่ีอการพฒันาท้องถิน่	ของ

องค์บริหารส่วนต�าบล	อ�าเภอเมือง	จังหวัดสุรินทร์	จ�าแนกตามเพศ	อายุ	ระดับการศึกษา	และอาชีพ	เพื่อ

ศึกษาข้อเสนอแนะและแนวทางพัฒนาท้องถิ่น	 ขององค์การบริหารส่วนต�าบล	อ�าเภอเมือง	 จังหวัดสุรินทร์	
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กลุ่มตัวอย่าง	 ได้แก่	 ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ัง	 (18	 ปีขึ้น)	 ในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบล	 อ�าเภอเมือง	

จังหวัดสุรินทร์	 จ�านวน	 351	 คน	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ	 แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า	

(Rating	Scale)	มีค่าเชื่อมที่ระดับ	0.09	ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป	สถิติ

ที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่า	t-test	และค่า	F-test

	 	 	 ผลการวจัิยพบว่าความคิดเห็นของประชาชนท่ีมต่ีอการพัฒนาท้องถ่ิน	ขององค์การบรหิาร

ส่วนต�าบล	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดสุรินทร์	 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	 พบว่า

ประชาชนมีความคิดเห็น	 อยู่ในระดับมากทุกด้าน	 โดยเรียงล�าดับตามค่าเฉลี่ยจากสูงสุดไปหาต�่าสุด	 ได้แก่

ด้านการพัฒนาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	 ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	 ด้านการ

พัฒนาการบริหารและงานบริการ	 ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ด้านการพัฒนา

เศรษฐกิจ	และด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

	 	 	 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการพัฒนาท้องถ่ิน	 ขององค์การ

บริหารส่วนต�าบล	อ�าเภอเมือง	จังหวัดสุรินทร์	พบว่า	ประชาชนที่มีเพศ	อายุ	ระดับการศึกษาและอาชีพ	ต่างกัน	 

มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาท้องถิ่น	ขององค์การบริหารส่วนต�าบล	อ�าเภอเมือง	จังหวัดสุรินทร์	โดยภาพรวม 

แตกต่างกัน

	 	 	 ข้อเสนอแนะและแนวทางพัฒนาท้องถ่ิน	 ขององค์การบริหารส่วนต�าบล	 อ�าเภอเมือง	

จังหวัดสุรินทร์	คือ	ควรมีการรณรงค์ในการป้องกันโรคติดต่อ	การแพร่ระบาดยาเสพติดแก่เด็กและเยาวชน

และอุบัติเหตุอุบัติภัยต่าง	ๆ	ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนความรู้ด้านอาชีพ	และการบริหารจัดการธุรกิจ

ตลอดทัง้การด�ารงชพีแบบเศรษฐกิจพอเพยีงแก่ประชาชน	ควรส่งเสริมให้มอีงค์กรชมุชนภายในหมูบ้่าน	และ

ต�าบลในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	 3)		 จากการทดสอบสมมตฐิานการวจัิยทีว่่า	ประชาชนทีมี่ระดับการศกึษาต่างกนัมคีวามคดิเห็น 

ต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 

แตกต่างกัน	ผลการวิจัยพบว่า	ประชาชนท่ีมรีะดับการศกึษาต่างกนัมคีวามคดิเหน็ต่อการให้บรกิารสาธารณะ

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวมแตกต่างกัน	ที่เป็นเช่นนี ้

อภปิรายได้ว่า	การให้บรกิารสาธารณะขององค์การบรหิารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอจตรุพกัตรพมิาน		จงัหวดั

ร้อยเอ็ด	 ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกันแสดงความคิดเห็นเป็นในทิศทางเดี่ยวกันคือการให้บริการ

สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�าบลเป็นไปตามพื้นที่เขตปกครอง	 การวางแผน	 สภาพแวดล้อมและ 

งบประมาณในการบริหาร	สอดคล้องกับงานวิจัยของ จันจิรา หอมหวาน	(2547,	101	หน้า)	ได้ศึกษาเรื่อง	

“ความคิดเห็นของประชาชนต่อการด�าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านปง	อ�าเภอหางดง	จังหวัด

เชียงใหม่”	 ผลการศึกษาได้พบว่า	 ประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้เก่ียวกับองค์การบริหารส่วนต�าบลมีความ 

คดิเหน็ต่อการด�าเนนิงานขององค์การบรหิารส่วนต�าบลอยูใ่นระดบัด	ีโดยตวัแปรภมูหิลังทีท่�าให้ประชาชนมี

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนต�าบลแตกต่างกัน	และมีความคิดเห็นต่อการด�าเนินงานของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญได้แก่	ตัวแปร	อายุ	ระดับการศึกษา	การรับทราบข้อมูล

ข่าวสารจากองค์การบริหารส่วนต�าบล
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9.  ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะและข้อค้นพบ	(Fact	Findings)	จากการวิจัยและการอภิปรายผลแล้วสามารถสรุปผล	 

โดยแบ่งเป็น	2	ระดับ	ดังนี้

9.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 ผลการวจัิยพบว่า	ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมต่ีอการให้บรกิารสาธารณะขององค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	 จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง	 ดังนั้น	 องค์การ

บริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ควรปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ

สาธารณะทกุด้านต่อไปไม่หยดุยัง้เพือ่ทีจ่ะท�าให้ประชาชนมคีวามพอใจในการให้บรกิารสาธารณะอยูใ่นระดบั

มากยิ่งขึ้นต่อไป

 ด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด ซึ่งแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง คือ	 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต	 

ดงัน้ัน	องค์การบรหิารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอจตรุพกัตรพมิาน	จงัหวดัร้อยเอด็	ควรมกีารส่งเสรมิการพฒันา

คุณภาพชีวิตของประชาชนและสนับสนุนงบประมาณในการประกอบอาชีพของประชาชนเพื่อที่จะท�าให้

ประชาชนมีความพอใจอยู่ในระดับมากยิ่งขึ้นต่อไป

 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด	 ซึ่งแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง คือ	ด้านการบริหารจัดการและการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	 สิ่งแวดล้อม	 ดังนั้น	 องค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	

จงัหวดัร้อยเอด็	ควรให้ประชาชนได้แสดงความคดิในการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสนบัสนนุให้

ประชาชนมส่ีวนร่วมในการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมอย่างต่อเนือ่งเพ่ือท่ีจะท�าให้ประชาชน

มีความพอใจอยู่ในระดับมากยิ่งขึ้นต่อไป

 

9.2  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

 1)		 ผลการวจัิยพบว่า	ประชาชนมคีวามคดิเห็นต่อการให้บรกิารสาธารณะขององค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอจตุรพักตรพิมาน		 จังหวัดร้อยเอ็ด		 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ	 สิ่งแวดล้อม	 อยู่ในระดับปานกลางและมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	 ดังนั้นควรมีการวิจัย	 เรื่อง	

การพัฒนาการให้บริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	สิ่งแวดล้อม

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	จังหวัดร้อยเอ็ด

	 2)		 ผลการวจัิยพบว่า	ประชาชนมคีวามคดิเห็นต่อการให้บรกิารสาธารณะขององค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอจตุรพักตรพิมาน		 จังหวัดร้อยเอ็ด		 ด้านศิลปะ	 วัฒนธรรมจารีตประเพณี	 และ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น	อยู่ในระดับปานกลางและรองลงมา	ดังนั้นควรมีการวิจัย	เรื่อง	การพัฒนาการให้บริการ

สาธารณะด้านศิลปะ	วัฒนธรรมจารีตประเพณี	และภูมิปัญญาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต�าบลในเขต

อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	จังหวัดร้อยเอ็ด

	 	 ทั้งน้ีเพื่อน�าผลการวิจัยเป็นข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาการให้บริการสาธารณะของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	จังหวัดร้อยเอ็ดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
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จาก	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สมเกียรติ	เกียรติเจริญ	อาจารย์ที่ปรึกษา	และดร.สุวัฒน์	จิตต์จันทร์	อาจารย์

ที่ปรึกษาร่วม	 ซึ่งเป็นผู้กรุณาให้ความรู้	 ค�าแนะน�า	 ค�าปรึกษา	 และพร้อมกับตรวจแก้ไขจนท�าให้การท�า
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ขออนุโมทนาขอบคุณ	ท่านคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ที่กรุณา	ให้ความรู้	ค�าแนะน�า	ข้อคิดเห็น 
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เล่มนี้ส�าเร็จลงด้วยดี
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แนะน�าด้วยดีเสมอมา
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คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้	 ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณบิดา	

มารดา	ครู	อาจารย์	และผู้มีอุปการคุณทุกท่าน

ท้ายที่สุดนี้	 หากมีสิ่งใดขาดตกบกพร่องหรือผิดพลาดประการใด	 ผู้วิจัยขออภัยเป็นอย่างสูง 

ในข้อบกพร่องและความผิดพลาดนั้น	
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การศึกษาเชิงวิเคราะห์การพัฒนาคุณภาพสังคมด้วยการงดเว้นจากการ 

ดื่มสุราและเมรัยตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท 

AN ANALYTICAL STUDY OF SOCIAL QUALITY DEVELOPMENT BY ABSTINECE 

FROM INTOXICANTS CAUSING HEEDLESSNESS ACCORDING TO  

THERAVADA BUDDHIST PHILOSOPHY

พระสุชีพ	วรญาโณ	(อินทร์ส�าราญ)1

บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์นี้	 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการงดเว้นจากการดื่มสุราและเมรัยตามแนวพุทธปรัชญา

เถรวาท	 เพื่อศึกษาการพัฒนาคุณภาพสังคมด้วยการงดเว้นจากการดื่มสุราและเมรัยตามแนวพุทธปรัชญา

เถรวาทและ	 เพื่อวิเคราะห์การพัฒนาคุณภาพสังคมด้วยการงดเว้นจากการดื่มสุราและเมรัยตามแนวพุทธ

ปรชัญาเถรวาท	การวจิยัครัง้นีเ้ป็นการวจิยัเชงิคณุภาพด้วยการศกึษาจากพระไตรปิฎก	หนงัสอืและงานวจัิย

ที่เกี่ยวข้องประกอบงานวิจัย	ด้วยวิธีการวิเคราะห์เชิงพรรณนา	

ผลการวจิยัพบว่า	การงดเว้นสรุาและเมรยันัน้ประสงค์ให้ตระหนกัอยูเ่สมอถงึความทกุข์อนัเกิดแต่

การบริโภคอย่างไม่มีสติ	 งดเว้นไม่ใช้แอลกอฮอล์หรือของมืนเมาอย่างอื่น	ดูแลสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ

เพือ่ตวัเองและสงัคม	ในพทุธปรชัญาเถรวาทได้วางแนวทางในการพฒันาสงัคมด้วยการพฒันาตนเองเสยีก่อน	

คือ	การประพฤติตนตามอริยมรรคมีองค์	8	ซึ่งแยกออกเป็นการฝึกอบรมความประพฤติ	(ศีล)	การฝึกอบรม	

(สมาธิ)	และการท�าปัญญาให้แก่กล้ามีความสามารถรู้เห็นตามสภาวะที่เป็นจริง	การใช้ศีลข้อ	5	ของบุคคล

ในสังคมเป็นพื้นฐานในการด�าเนินชีวิต	 ย่อมท�าให้การท�าท่ีเป็นอกุศลท่ีเกิดท่ีเกิดข้ึนทางกาย	 วาจา	 และใจ

เสือ่มถอยไป	อนัเป็นเหตุให้การกระท�าต่างๆ	ทีไ่ม่ดีงาม	กลบัเป็นความประพฤตทิีด่งีาม	และเป็นคณุประโยชน์

แก่ผู้ประพฤติปฏิบัติเอง	 กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้น	 ย่อมเกิดข้ึน	 และยังให้เป็นผู้รู้จักตนเอง	 มีทักษะเรียนรู ้

เท่าทันต่อกิเลสตัณหา	รู้จักในการส�ารวจตนเอง	และสามารถประเมินตนเอง	และรู้จักด�าเนินชีวิต	ได้อย่าง 

ถูกต้อง

ABSTRACT

This	 thesis	 serves	 the	purposes	 to	 study	 abstinence	 from	 intoxicants	 following	

Theravada	Buddhist	philosophy,	to	study	social	quality	development	following	the	above	

approach,	and	to	analyze	social	quality	development	by	abstinence	from	intoxicants	fol-

lowing	the	same.	It	is	based	on	the	qualitative	methodology,	of	which	all	data	are	obtained	

from	secondary	sources.	Findings	are	presented	through	the	analytical	description.	
1	 นักศึกษาปริญญาโท	สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา,	มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	วิทยาเขต

ร้อยเอ็ด.
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Outcomes of research findings: The	abstinence	from	intoxicants	is	to	let	ones	

raise	their	current	self-awareness	about	their	hardship	incurred	by	unconscious	consumption,	 

refrain	from	consuming	other	alcoholic	drinks,	and	look	after	their	physical	and	mental	

health	by	careful	consumption	for	the	sake	of	their	own	benefits	and	social	benefits.	In	

Theravada	Buddhist	philosophy,	it	lays	the	approach	that	social	development	must	begin	

with	oneself	first.	Precisely,	it	is	for	those	behaving	themselves	well	following	The	Noble	

Eightfold	 Path	 that	 is	 divided	 into	 three	 groups.	 Each	 of	 them	 is	 observing	 precepts,	 

undergoing	concentration	and	developing	the	absolute	wisdom	so	that	ones	can	perceive	

conditioned	things	as	they	really	are.	By	applying	5th	precept	as	the	base	of	leading	ones’	

lives	in	the	society,	it	is	likely	that	unwholesome	acts	generating	through	bodily,	verbal	

and	mental	doors	due	to	intoxicants	will	gradually	diminish.	In	doing	so,	the	fifth	precept	

holders	turn	a	bad	course	of	actions	into	a	good	one,	thereby	reaping	the	benefits	to	those	

who	observe	it.	Certainly,	wholesome	deeds	yet	to	arise	definitely	occur.	In	addition,	they	

are	fully	aware	of	their	own,	possessing	skills,	realizing	how	to	keep	abreast	of	defilement	

and	 craving,	 recognizing	 how	 to	 survey	 their	 own	 states	 that	 enable	 them	 to	 assess	 

themselves	and	know	of	how	to	live	their	lives	correctly.

1.  ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

ปัจจุบันนี้สังคมไทยเป็นสังคมที่รับวัฒนธรรมจากถิ่นอื่นหรือจากแดนอื่นเข้ามามาก	 ไม่ว่าจะเป็น

ปัจจัยด้านค่านิยมหรือกระแสสังคมที่ทันสมัยในยุคไอที	แฟชั่น	ค่านิยม	โดยขาดการพิจารณาว่าวัฒนธรรม

นั้นเป็นความสิ้นเปลืองหรือมีผลกระทบอย่างไรต่อการด�ารงชีวิต	ท�าให้เกิดปัญหาสังคมข้ึนเพราะต้องการ

ตอบสนองความต้องการตามวฒันธรรมใหม่โดยขาดการพจิารณาไตร่ตรอง	สงัคมในปัจจบุนัจงึเป็นสงัคมแบบ

วัตถุนิยม	ความเจริญทางด้านจิตใจไม่มีความสมดุลกับความเจริญทางด้านวัตถุ	เมื่อคนมาอยู่รวมกันมาก	ๆ	

ความยุง่ยากความซบัซ้อนกม็มีากขึน้	สงัคมจะสขุสงบได้ต้องมกีฎเกณฑ์	กตกิา	ระเบยีบของสงัคม	เพือ่ให้คน

หมู่มากได้ปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน	หากขาดซึ่งกฎเกณฑ์	กติกา	ระเบียบของสังคมแล้ว	ก็ไม่อาจพัฒนาตนไป

สู่คณุธรรมที่สงูกว่าได	้ดงัทีท่า่นกลา่วในหนังสอืหโิตปเทศวา่	“คนและสตัวเ์ดรจัฉาน	ย่อมมกีารกิน	การนอน	

การสืบพันธุ์เสมอกัน	 แต่สิ่งที่ท�าให้คนต่างจากสัตว์เดรัจฉาน	 คือ	 ธรรม”	 (เสถียร	 โกเศศ,	 2507,	 หน้า	 9)	 

สิ่งที่จะน�าคนให้เข้าถึงธรรมได้สิ่งนั้นก็คือ	กฎเกณฑ์	ระเบียบ	ในทางพระพุทธศาสนา	เรียกว่า	“ศีล”	ศีลเป็น

ข้อปฏิบัติขั้นพื้นฐานทางพระพุทธศาสนา	โดยเฉพาะศีล	5	จึงเป็นมนุษยธรรมเป็นธรรมของมนุษย์	(สมเด็จ

พระญาณสังวร	สมเด็จพระสงัฆราช	สกลมหาสงัฆปรนิายก,	2533,หน้า	2)	หมายความว่าคนเราจะเป็นมนษุย์

ทีส่มบรูณ์นัน้มใิช่ว่าจะเกดิมามีรปูร่างหน้าตาเป็นมนษุย์เท่านัน้	จะต้องมีธรรม	คือศีล	5	ส�าหรบัมนษุย์อีกด้วย	 

การดื่มสุราในสังคมไทย	 เป็นค่านิยมที่ผิดที่คนยังคงให้ความส�าคัญ	ถือได้ว่าเป็นปัจจัยส�าคัญในการเข้าร่วม

กลุ่มกับสังคม	 แม้กระทรวงวัฒนธรรมได้ระบุว่าคนไทยติดสุราเสียเงินค่าสุรามากกว่าท�าบุญ	 เช่น	 งานบวช	

งานศพ	เฉลี่ยจ่ายค่าสุรา	20,000-25,000	บาท	ชี้ภาคเหนือใช้เงินซื้อเหล้า	32%	ท�าบุญ	ที่เป็นเช่นนี้	ส่วน
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หนึ่งก็มาจากสภาพทางสังคมไทยนั่นเองเป็นตัวน�าให้เกิดพฤติกรรมนิยมดังกล่าว	

ปัญหาของสังคมไทยในปัจจบุนั	เป็นสงัคมทีค่อยการแก้ไขอย่างเร่งด่วน	ความบกพร่องหรอืปัญหา

ที่เกิดขึ้นอยู่กับสังคมทุกวันนี้	 เกิดจากการกระท�าของมนุษย์และความเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ	 คนไทย

ส่วนใหญ่ร้อยละ	90	เป็นพทุธศาสนกิชน	ปัญหาทีเ่กดิขึน้ย่อมเกดิจากชาวพทุธ	และจ�าเป็นต้องอาศยัพระพทุธ

ศาสนาเป็นแนวทางในการแก้ไข	คือศีล	5	ซึ่งเป็นหลักพุทธธรรมพื้นฐานเบื้องต้นส�าหรับชาวพุทธ	พระพุทธ

ศาสนามีหลักธรรมที่จะชี้น�าจิตวิญญาณ	 และแก้ปัญหาของสังคมทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม	 ไม่ว่าจะเป็น

ปัญหาทางด้านเศรษฐกจิ	ปัญหาทางด้านการเมอืงการปกครอง	ปัญหาทางด้านสภาพแวดล้อม	และปัญหาทาง 

ด้านสิ่งเสพติด	เป็นต้น	หากขาดหลักพุทธธรรมประครองชีวิตก็จะท�าให้เกิดปัญหาของสังคมได้	มนุษยธรรม	

คือ	ธรรมส�าหรับมนุษย์	อันได้แก่	เบญจศีล	หรือนิจศีล	คือศีล	5	ข้อนั้น	ศีลข้อที่	5	ของคฤหัสถ์	ได้แก่	เจตนา

การงดเว้นจากการดื่มน�้าเมา	คือ	สุราเมรัยและของมึนเมาอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท	นับว่าส�าคัญมาก	

เพราะการดื่มสุราเมรัยและของมึนเมาเป็นเหตุให้ตั้งอยู่แห่งความประมาท	คนประมาทย่อมขาดสติ	อันเป็น

เหตุให้กระท�าความชั่วได้ง่ายกว่าคนทั่วไป	 ดังพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า	 “ความไม่ประมาทเป็นทางแห่งความ 

ไม่ตาย	ความประมาทเป็นหนทางแห่งความตาย	ผู้ไม่ประมาทย่อมไม่ตาย	ผู้ประมาทเหมือนคนที่ตายแล้ว” 

การเสพสุราเมรัยและของมึนเมานั้น	ได้แก่	เจตนาที่เป็นเหตุแห่งการดื่มสุราเมรัยและของมึนเมา	สุราปานนี้

พระพุทธองค์ทรงบญัญติัให้เป็นศีลข้อหนึง่ในจ�านวนศลี	5	ข้อ	และได้ทรงแสดงโทษของการดืม่สรุาและเมรยั

ไว้ในอังคุตตรนิกายบาลีว่า	ภิกษุทั้งหลาย	การดื่มสุราและเมรัยนี้	 เมื่อดื่มประจ�า	บ่อยครั้งจนเป็นนิสัยย่อม 

ส่งผลให้บังเกิดในนรก	 ก�าเนิดเดรัจฉาน	 เปรตวิสัย	 อนึ่ง	 โทษของการดื่มสุราและเมรัยอย่างเบาที่สุด	 

นั่นคือ	เมื่อมีโอกาสได้เกิดเป็นมนุษย์แล้ว	เขาเหมือนกับคนบ้า

นอกจากนี้แล้ว	การดื่มสุราและเมรัย	ในทางพระพุทธศาสนาจัดว่าเป็นมลทินความเศร้าหมองของ

การประพฤติพรหมจรรย์	ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงความเศร้าหมองของสมณะไว้	4	อย่าง	คือ	1.	เพราะการ

ดื่มสุราและเมรัย	2.	เพราะการเสพเมถุนธรรม	3.	เพราะการยินดีรับทองและเงิน	4.	เพราะการเลี้ยงชีพใน

ทางที่ผิด	 ตามหลักพระพุทธศาสนา	 ค�าสอนทั้งหมดเป็นระบบการปฏิบัติ	 เพราะเหตุที่ค�าสอนเป็นสัจธรรม	

คือ	เกิดจากประสบการณ์จริง	หรือการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า	ค�าสอนจะให้ผลอย่างแท้จริงเฉพาะผู้ที่น�าไป

ปฏิบัติเท่านั้น	 ศีลก็อยู่ในลักษณะเดียวกัน	 แม้ว่าจะเป็นค�าสอนระดับพื้นฐาน	 แต่ถ้าคนน�าไปปฏิบัติอย่าง 

ถกูต้องแล้ว	จะมคีวามสมัพนัธ์กบัระบบอืน่	ๆ 	และพฒันาขึน้ไปจนถงึระดบัสงูสดุ	ดงัทีพ่ระพทุธเจ้าตรสัไว้ว่า

ศลีเป็นอย่างน้ี	สมาธเิป็นอย่างนี	้ปัญญาเป็นอย่างนี	้สมาธท่ีิศลีอบรมแล้วย่อมมผีลมาก	มอีานสิงส์มาก	ปัญญา

ที่สมาธิอบรมแล้ว	ย่อมมีผลมาก	มีอานิสงส์มาก	จิตที่ปัญญาบ่มแล้ว	ย่อมหลุดพ้นจากอาสวะโดยสิ้นเชิง	คือ	

จากกามาสวะ	ภวาสวะ	และอวิชชาสวะ

จากพระพุทธพจน์ที่กล่าวมาข้างต้นนี้	 ช่วยชี้ให้เห็นว่า	 ศีลมีความส�าคัญอย่างยิ่งที่จะเป็นตัว 

เชื่อมโยงในการพัฒนาคนให้เข้าถึงคุณธรรมทุกระดับ	 จนถึงจุดหมายระดับสูงสุดทางพระพุทธศาสนา	 คือ

ความสงบสุขสันติในชีวิตของคน	 ผู้ประพฤติปฏิบัติตามหลักการของศีลจากหลักการและเหตุผลข้างต้น	 

ท�าให้ผูว้จิยัมคีวามสนใจทีจ่ะศึกษาเชงิวิเคราะห์การพฒันาคุณภาพสงัคมด้วยการงดเว้นจากการดืม่สรุาและ

เมรัยตามแนวพุทธปรชัญาเถรวาท	โดยน�าหลกัธรรมในทางพระพทุธศาสนา	เพือ่มาประยกุต์ใช้ในการจดัการ

กับปัญหาดังกล่าว	 อันจะส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อบุคลากรของประเทศ	 วิถีชีวิตของระบบสังคมไทยระดับ
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วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

ย่อย	และระบบของสังคมโดยรวม	เพื่อเป็นการหาทางออกส�าคัญ	ที่จะน�าสังคมไทยไปสู่ความสงบสุขยั่งยืน

และมั่นคงต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1		เพื่อศึกษาการงดเว้นจากการดื่มสุราและเมรัยตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท

2.2	 เพื่อศึกษาการพัฒนาคุณภาพสังคมด้วยการงดเว้นจากการดื่มสุราและเมรัยตามแนวพุทธ

ปรัชญาเถรวาท

2.3	 เพ่ือวิเคราะห์การพัฒนาคุณภาพสังคมด้วยการงดเว้นจากการดื่มสุราและเมรัยตามแนวพุทธ

ปรัชญาเถรวาท

3.  ขอบเขตการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้	เป็นการศึกษาวิเคราะห์ศีลข้อที่	5	กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักพุทธปรัชญา

เถรวาทดังนี้

3.1		ด้านเอกสาร	 ประกอบด้วย	 คัมภีร์พระพุทธศาสนา	 ต�ารา	 หนังสือ	 และเอกสารวิชาการทาง

พระพุทธศาสนา	รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็นต้น

3.2		ด้านเนื้อหา	 งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาเชิงวิเคราะห์การพัฒนาคุณภาพชีวิตในสังคมไทยยุคปัจจุบัน

ด้วยศีลข้อที่	5	ในพุทธปรัชญาเถรวาท

4.  ปัญหาที่ต้องการทราบ

4.1		ศีลข้อที่	5	สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างไร

4.2		ศึกษาวเิคราะห์การพฒันาคณุภาพชวีิตในสังคมไทยยคุปจัจุบนัด้วยศีลข้อที่	5	ในพุทธปรัชญา

เถรวาท

5.  นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย

สังคม หมายถึง	กลุ่มคนในสังคมไทย

การพัฒนา	การท�าให้ดีให้งาม	ให้เจริญขึ้นไป

คุณภาพชีวิต หมายถึง	ความรู้อันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้ว	

การพฒันาสงัคม	หมายถงึการท�าให้สงัคมมคีณุภาพมากขึน้	ด้วยกระบวนการเพิม่พนูในวนิยั	(ศลี)	

ฝึกฝนความอดทน	 (สมาธิ)	 ความสามารถในการเรียนรู้	 (ปัญญา)	 ก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน 

ที่รับผิดชอบแก่คนในสังคม

พุทธปรัชญาเถรวาท หมายถึงปรัชญาทางพระพุทธศาสนา
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6.  ทบทวนเอกสารและรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ผู้ศึกษาวิจัยได้ทบทวนเอกสารและรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต,	2538,	หน้า	770)	ได้ให้ความหมายของศีลข้อที่	5	นี้ว่า	เว้นจาก

สุราเมรัย	 และของเมา	 อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท	คือไม่เสพของมึนเมา	 ไม่เบียดเบียนสติสัมปชัญญะ

ของตนเอง	 โดยสารัตถะว่า	 ความประพฤติหรือการด�าเนินชีวิตท่ีปราศจากความประมาทพลั้งพลาดมัวเมา	

เนื่องจากการใช้สิ่งเสพติด	ที่ท�าให้เสียสติสัมปชัญญะ

พันเอกปิ่น มุทุกันต์	(2514,	หน้า	426)	ได้ให้ค�าจ�ากัดความในข้อนี้ว่า	เจตนาการงดเว้นจากการ

ดื่มน�้าเมา	อันเป็นที่ตั้งแห่งความไม่ประมาทนี้	ท่านจ�ากัดความไว้ว่า	เฉพาะสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งความประมาท	

เป็นสิ่งที่ต้องห้ามในสิกขาบทข้อนี้	 เพราะเมื่อเสพเข้าไปในร่างกายแล้วท�าให้สติเลื่อนลอย	 ขาดการควบคุม

ตนเอง	ดังนั้นในทางปฏิบัติต้องถือหลักการใหญ่เป็นหลัก	กล่าวคือ	งดเว้นจากการเสพสิ่งมึนเมาอันเป็นที่ตั้ง

แห่งความประมาททุกชนิด

พระมหาไพฑูรย์ สุทฺธวิธุโร (2536,	หน้า	42)	ได้กล่าวไว้ในงานวิจัยเรื่อง	การวิเคราะห์เชิงปรัชญา

เรื่องบาปในพระพุทธศาสนาเถรวาท	พอสรุปความได้ว่า	การดื่มสุราท�าให้เกิดความสูญเสียมาก	ไม่ใช่เฉพาะ

คนสามญัชนเท่านัน้	แม้แต่ผูท้ีม่คีณุธรรมพเิศษ	เมือ่ดืม่สรุาเข้าไปแล้ว	กท็�าให้เกดิความเสือ่มเสยีมารยาทเป็น

ที่น่าอับอายพร้อมคุณธรรมที่ดีที่มีอยู่ก็เสื่อมไปด้วย

กมลทิพย์ วิจิตรสุนทรกุล (2542,	 หน้า	 122)	 ได้ศึกษาเร่ือง	 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการด่ืมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ของนกัเรยีนอาชวีศกึษาในเขตกรงุเทพมหานคร	กลุม่นกัเรยีนอาชวีศกึษาระดบัประกาศนยีบตัร

วิชาชีพชั้นสูง	จ�านวน	614	คน	พบว่า	นักเรียนอาชีวศึกษาชายในกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ	66.8	ดื่มเครื่องดื่ม 

แอลกอฮอล์มีระดับค่อนข้างสูง	 คือดื่มระดับมาก	 ร้อยละ	 2	 ดื่มระดับปานกลางถึงมากร้อยละ	 34.4	 ดื่ม 

ระดับปานกลางร้อยละ	30.5	ดื่มระดับน้อย	ร้อยละ	21.5	และดื่มเป็นครั้งคราว	ร้อยละ	11.7	นักเรียนที่ดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 ร้อยละ	 65.1	 มีแนวโน้มที่จะดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์เพิ่มมากข้ึนเมื่อมีอายุมากข้ึน	

ลกัษณะการดืม่เครือ่งด่ืมแอลกอฮอล์เป็นการด่ืมเพือ่การสงัสรรค์ทางสงัคม	การคล้อยตามกลุม่เพือ่นสามารถ

ท�านายการดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ได้ร้อยละ	 34	 และความพึงพอใจราคาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์	 สามารถ

ท�านายการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปในทางที่ผิดได้ร้อยละ	 20.3	 นอกจากนี้พบว่าทัศนคติและการรับรู้

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์	มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�าคัญต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

พระมหาส�ารวย ญาณส�าโร (พินดอน) (	 2542,	 หน้า	 125)	 ได้ศึกษาเรื่องผลกระทบจากการ 

ล่วงละเมิด	ศีลข้อ	5	ที่มีผลต่อสังคมไทย	พบว่า	ปัญหาที่มีผลต่อสังคมไทยมากที่สุดในปัจจุบัน	คือ	ปัญหาสิ่ง

เสพตดิทีร่ะบาดอยูใ่นสงัคมไทย	ในเรือ่งนีพ้ระพทุธศาสนาเป็นศาสนาทีม่เีหตผุลทีย่อมรบัข้อเทจ็จริง	คอืเป็น

เพราะขาดหลักธรรมข้อปฏิบัติส�าหรับมนุษย์	อันเรียกว่า	“ศีล”	โดยเฉพาะศีลข้อที่	5	ว่าด้วย	เรื่องสุราเมรัย

และของเมา	เกิดจากสาเหตุ	2	ประการ

1.  ปัจจัยภายใน	คือ	ตัวเราเองเป็นปัญหา	กล่าวคือมีอวิชาเป็นตัวน�า	เพราะธรรมดาปุถุชนทั่วไป	

ย่อมมีความโลภ	ความโกรธ	และความหลง

2.  ปัจจัยภายนอก	 คือ	 สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวมนุษย์	 ทั้งที่เป็นธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทาง

สังคม	นั่นคือ	ค่านิยมทางสังคม	สื่อสารมวลชน	ทัศนคติ
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	 ทั้ง	2	ประการ	เรียกว่า	แรงจูงใจ	ซึ่งเป็นสาเหตุหรือเป็นมูลเหตุแห่งปัญญาทั้งปวง	มีผลกระทบ 

ตามมา	เช่น	ปัญหาสขุภาพกายและจิตใจ	ปัญหาครอบครวั	ปัญหาการศกึษา	ปัญหาเศรษฐกจิ	และเป็นปัญหา

สังคมโดยรวม

พระครูสุมณฑ์ธรรมธาดา (สายัน บวบขม) (2544,	บทคัดย่อ)	ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง	ศึกษาปัญหา

และทางออกของการดื่มสุราที่มีผลกระทบต่อสังคมไทย	พบว่า	1.สภาพและปัญหาการดื่มสุราในสังคมไทย	

ก่อให้เกิดปัญหาลูกโซ่ที่เกี่ยวโยงกันไปหมดแทบทุกเรื่อง	ทั้งความฟุ้งเฟ้อ	ความยากจน	ครอบครัวแตกแยก

มีปัญหา	ก่อให้เกิดอาชญากรรมต่างๆ	อุบัติเหตุ	โรคภัยสารพัดรุมเร้า	การสูญเสียทรัพยากรบุคคล	และสูญเสีย 

ทางเศรษฐกิจของสังคมไทยโดยรวม	 2.	 มี	 ผลกระทบของการดื่มสุราต่อสังคมไทย	ท�าให้เกิดความเช่ือผิด 

คดิว่าการดืม่สุราเป็นวฒันธรรมการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์	เป็นส่วนหนึง่ของวถิชีวีติเป็นธรรมเนยีมปฏิบติั	

ทีแ่ทรกซมึอยูใ่นทศันคต	ิจนท�าให้ผู้คนในสงัคมมองว่าการดืม่เป็นเรือ่งปกต	ิแม้แต่งานบญุกย็งัไม่เว้นการดืม่

ด้วยเช่นกัน	การดื่มสุรากลับท�าให้ผู้ดื่มขาดสติ	ขาดความยับยั้งชั่งใจ	และกระท�าความรุนแรง	อันเป็นปัญหา

ของสังคม	 3.	 การหาทางออกในการแก้ปัญหาการดื่มสุราตามหลักพุทธธรรม	การน�าหลักพุทธธรรมเพื่อ 

แก้ปัญหาการดื่มสุราในสังคมไทย	คือ	1)	เพื่อแก้ปัญหาสุขภาพส่วนบุคคลนั้นการใช้	3	ประการ	คือ	(1)	อบายมุข	6 

(2)	 เบญจศีล	 และ	 (3)	 สติสัมปชัญญะ	 2)	 เพื่อแก้ปัญหาด้านสุขภาพจิตและชีวิตบุคคลในครอบครัวมี	 2	

ประการ	 คือ	 (1)	 หลักฆราวาสธรรม	 (2)	 หลักสิงคาลกสูตร	 และ	 3)	 หลักพุทธธรรมที่เกี่ยวการแก้ปัญหา 

ผลกระทบต่อสังคมโดยรวม	มี	3	กลุ่มคือ	(1)	ขันติ	โสรัจ	(2)	เบญจธรรม	และ	(3)	ทิฏฐธรรมมิกัตถธรรม

รุ่งทิพย์ มาศงามเมือง และคณะ (2554,	 หน้า	 143)	 ได้ศึกษาเรื่อง	 การบริโภคเครื่องด่ืมท่ีมี

แอลกอฮอล์ของนกัเรยีนไทย	:	สาเหตุและการป้องกนั	จากกลุ่มตวัอย่างจ�านวน	2,923	คน	วธิวีจิยัเชิงปรมิาณ

พบว่า	นกัเรยีนนกัศึกษาร้อยละ	41-63	ด่ืมเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ชนดิใดชนดิหนึง่	หรอืหลายชนดิ	ดืม่ประมาณ	

3-4	ครัง้	เนือ่งในโอกาสพเิศษต่าง	ๆ 	เช่น	วนัปีใหม่	วนัเกดิ	โดยชอบดืม่กับกลุม่เพือ่น	เครือ่งดืม่ทีม่แีอลกอฮอล์

ที่นิยมได้แก่	สุรา	เบียร์	และไวน์	และพบว่า	ตัวแปรอิสระเรื่องเพศ	อายุ	ชั้นเรียน	การหนีเรียน	การไปเที่ยว

สถานเริงรมย์	การท�างานบ้าน	การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของพี่น้องและเพื่อน	มีความสัมพันธ์กับการ

ดืม่เครือ่งดืม่ทีม่แีอลกอฮอล์ของนกัเรยีน	นกัศกึษา	อย่างมนียัส�าคัญทางสถติทิีร่ะดบั	.05	วธิวีชิยัเชงิคณุภาพ	

พบว่า	สาเหตทุีน่กัเรียนนกัศึกษาด่ืมเครือ่งด่ืมแอลกอฮอล์เพราะอยากรู	้อยากลอง	ดืม่ตามเพือ่น	ดืม่ในโอกาส

พิเศษต่าง	ๆ	ดื่มเพราะอยากสนุกสนาน	หรือมีความกลุ้มใจ	การดื่มสุราของนักเรียน	นักศึกษาชายถือเป็น

เรื่องปกติธรรม

อวัสดา จันทร์แสนตอ	 (2541,	 หน้า	 109)	 ได้ศึกษาเร่ือง	 ปัจจัยส่งเสริมและผลกระทบจากการ 

เสพตดิสรุาสตร	ีกลุม่ตวัอย่างเป็นสตรผีูเ้สพตดิสรุาทีอ่าศยัในชมุชนเขตนครเชยีงใหม่	จ�านวน	7	ราย	โดยการ

สมัภาษณ์เจาะลกึกลุม่ตัวอย่างและญาติ	พบว่า	ปัจจยัน�าท่ีท�าให้เสพตดิสุรา	คอื	ขาดความอบอุน่จากครอบครวั

ในวัยเด็ก	 มีแบบอย่างบุคคลในครอบครัวติดสุรา	 สภาพแวดล้อมเอื้ออ�านวยให้ดื่มสุรา	 ส่วนผลกระทบ 

จากการติดสุรา	คือ	ปัญหาสุขภาพ	การท�าร้ายตนเองตลอดจนพยายามฆ่าตัวตาย	หน้าที่การงานบกพร่อง	

สญูเสยีเงนิทอง	มปัีญหาด้านสมัพนัธภาพกบัครอบครวัเพือ่นบ้าน	มปัีญหาเพศสมัพนัธ์กบัคูส่มรส	และมคีวาม

รู้สึกกับตัวเองด้านลบ
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จากเอกสารงานวจิยัทีเ่กีย่วข้องท�าให้ทราบได้ว่า	การดืม่สรุามผีลกระทบทัง้ต่อสขุภาพร่างกายของ

บคุคล	และมผีลกระทบต่อระบบของสงัคมต้ังแต่ครอบครวั	สงัคมรอบข้าง	ตลอดถึงสงัคมใหญ่ระดบัประเทศ	

โดยจะต้องอาศัยหลักการและวิธีการในทางพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องมือช่วยเชื่อมประสาน	เพื่อพัฒนาคน

พัฒนาชาติให้เป็นสังคมคุณภาพตามหลักพุทธธรรมต่อไป

7.  วิธีด�าเนินการวิจัย

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ	จากเอกสารซึ่งมีขั้นตอนของการศึกษาวิจัยดังนี้

1.		 ศึกษาข้อมูลหลักจากพระไตรปิฎก	รวมทั้งอรรถกถา	ฎีกา	อนุฎีกา	และปกรณ์	วิเสสอื่นๆ	

2.		 ศึกษาผลงานทางวิชาการอื่น	ๆ	ที่มีความเกี่ยวข้องกับงานวิจัย	และสื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์ต่างๆ

3.		 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาด้วยวิธีวิจัยอย่างเป็นระบบ

4.		 สรุปผลและน�าเสนอผลการวิจัยอย่างเป็นระบบต่อไป

8.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

8.1		เพื่อทราบการงดเว้นจากการดื่มสุราและเมรัยตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท

8.2		เพื่อทราบการพัฒนาคุณภาพสังคมด้วยการงดเว้นจากการดื่มสุราและเมรัยตามแนวพุทธ

ปรัชญาเถรวาท

8.3		เพือ่ทราบการวเิคราะห์การพฒันาคณุภาพสงัคมด้วยการงดเว้นจากการดืม่สรุาและเมรยัตาม

แนวพุทธปรัชญาเถรวาท

9.  สรุปผลการวิจัย

จากศกึษาวิจยัเรือ่งการศกึษาเชงิวเิคราะห์การพฒันาคณุภาพสงัคมด้วยการงดเว้นจากการดืม่สรุา

และเมรัยตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท	ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1.		 ศกึษาการงดเว้นจากการดืม่สรุาและเมรยัตามแนวพทุธปรชัญาเถรวาท	“สุรา”	หมายถงึ	ของ

เมา,	 น�้าท่ีท�าผู้ดื่มให้เมา	 และหมายไปถึงเมรัยด้วยสุราและเมรัยอันเป็นท่ีตั้งแห่งความประมาทและเสพติด

ให้โทษสุรามีผลต่ออารมณ์	 ความรู้สึกนึกคิด	 และพฤติกรรมของผู้เสพต่างหากท่ีเป็นเหตุผลส�าคัญให้สุรามี

บทบาทส�าคญัในสงัคมแทบทกุแห่งหนจนกระทัง่ปัจจบุนั	ไม่ว่าจะเป็นนยัให้คณุหรอืให้โทษกต็าม	แต่สรุากไ็ด้

รบัการยกย่องว่าเป็นน�า้อมฤต	คนจ�านวนไม่น้อยเหน็ว่าสรุา	เป็นสิง่เสพตดิ	ในบางสงัคม	สรุาเป็นทัง้สริมิงคล

และสิ่งต้องห้าม	 และในท�านองเดียวกันสุรา	 ก็มีสรรพคุณเป็นยาส�าหรับบางคน	 ขณะที่ให้โทษต่อสุขภาพมี

มากกว่า	หลักฐานเก่าแก่ที่สุดเท่าที่ค้นพบ	ซึ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของสุราในประเทศไทย	คือ	บันทึก

ของชาวจนีทีม่ากรงุศรอียธุยา	ช่วงปี	พ.ศ.1950-1952	โดยพดูถงึชาวพืน้เมอืงไว้ว่า	“ใช้อ้อยมากลัน่เป็นเหล้า”	

ทั้งนี้	บันทึกนี้อาจจะคลาดเคลื่อนได้เพราะนับแต่อดีตถึงปัจจุบัน	ไม่พบว่า	คนไทยกลั่นสุราจากอ้อย	(ซึ่ง	ก็

คอื	เหล้ารมั)	คนไทยถงึจะปลกูอ้อยมานานแล้ว	กระนัน้กไ็ม่รูจ้กัการท�าน�า้ตาลจากอ้อย	จนกระทัง่ชาวจนีได้

น�าเข้ามาในสมัยรัชกาลที่	 2	 ดังนั้น	 การเอากากน�้าตาลจากอ้อยมาท�าสุรากลั่น	 จึงน่าจะเป็นวิธีการในสมัย

หลังๆ	เมื่อถึงสมัยพระนารายณ์	คนไทยรู้จักสุรากลั่นแล้ว	โดยเรียกว่า	“เหล้าโรง”	ส่วนฝรั่งเรียกว่า	“เหล้า
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วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

อารัด”	แต่ลาลแูบร์เรยีกว่า	“เหล้าบรัน่ดีจากข้าว”นอกจากสรุาทีก่ลัน่จากข้าวแล้ว	ยงัมสีรุาทีท่�ามาจากเผอืก

และมนั	ดงัในพระราชก�าหนดใหม่ได้ระบถุงึ	“น�า้ตาลส้ม	น�า้กระแช่	น�า้ยาอ้อย”	ส่วนข้าวโพดยงัเป็นวตัถดุบิ

อีกประเภทหนึ่งที่ใช้ท�าสุราในประเทศไทย	

	 สุราที่มีมาในพระไตรปิฎกคือในวินัยปิฎก	 สุตตันตปิฎก	 และอภิธรรมปิฎก	 คือสุราเมรัยและ

ยาดองในที่นี้	 เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับวัตรปฏิบัติของสมณะและพราหมณ์	 โดยที่การงดด่ืมสุราเมรัยและยาดอง	

พระพุทธเจ้าทรงรับรองว่าเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้ว	 แต่การจะให้ดีที่สุดต้องเจริญเมตตาจิตอันไม่มีเวร	 ไม่มีความ

เบียดเบียน	ท�าให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุติ	 ปัญญาวิมุติ	 อันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งด้วย

ตนเอง	ในปัจจุบันซึ่งมีกฎเกณฑ์ในการห้ามที่ชัดเจน

2.		 ศึกษาการพัฒนาคุณภาพสังคมด้วยการงดเว้นจากการดื่มสุราและเมรัยตามแนวพุทธปรัชญา

เถรวาท การพัฒนาสังคม	คือการเปลี่ยนแปลงที่มีการกระท�าให้เกิดขึ้นหรือมีการวางแผนก�าหนดทิศทางไว้

ล่วงหน้า	 โดย	 การเปลี่ยนแปลงนี้ต้องเป็นไปในทิศทางท่ีดีข้ึน	 จากสภาพท่ีไม่น่าพอใจไปสู่สภาพท่ีน่าพอใจ	

เพ่ือการท�า	สิง่เหล่านัน้ให้ดีขึน้	เจรญิขึน้	สนองความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ให้ได้ดยีิง่ข้ึน	การพัฒนา

สงัคมตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาตแิผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต	ิฉบบัที	่11	(พ.ศ.	

2555-2559)	 ได้จัดท�าขึ้นในช่วงเวลาที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์ทางสังคม	 เศรษฐกิจ	 และ 

สิง่แวดล้อมทีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็และส่งผลกระทบอย่างรนุแรงกว่าช่วงท่ีผ่านมา	ในระยะแผนพฒันาฯ	 

ฉบบัที	่8-10	สังคมไทยได้อัญเชญิหลกั”ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง”	ไปประยกุต์ใช้อย่างกว้างขวางในทกุ

ระดับ	ตั้งแต่ระดับปัจเจก	ครอบครัวชุมชน	สังคม	จนถึงระดับประเทศ	ซึ่งได้มีส่วนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและ

ช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคงท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว	 ในระยะแผน

พัฒนาฯ	ฉบับที่	11	ทุกภาคส่วนในสังคมไทยเห็นพ้องร่วมกันน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา

เป็นปรัชญาน�าทางในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนือ่ง	เพือ่มุง่ให้เกดิภูมคิุม้กนัและมกีารบรหิารจดัการความ

เสี่ยงอย่างเหมาะสม	เพื่อให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืนในการจัดท�าแผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	11	

ครั้งนี้	 ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 (สศช.)	 ได้ให้ความส�าคัญกับการมี

ส่วนร่วมของภาคกีารพฒันาทกุภาคส่วน	ทัง้ในระดบัชมุชน	ระดบัภาค	และระดบัประเทศในทกุขัน้ตอนของ

แผนฯ	อย่างกว้างขวางและต่อเนือ่ง	เพือ่ร่วมกนัก�าหนดวิสยัทศัน์และทศิทางการพฒันาประเทศ	รวมทัง้ร่วม

จัดท�ารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ	 เพื่อมุ่งสู่	 “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข	 ด้วยความเสมอภาค	

เป็นธรรม	 และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง”การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ	 ฉบับที่	 11	 จึง

เป็นการน�าภูมิคุ้มกันที่มีอยู่	พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้น	เพื่อเตรียมความพร้อมคน	

สังคม	 และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่าง

เหมาะสม	โดยให้ความส�าคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ	มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากร	และได้

รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม	 รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐาน

ความรู้	 เทคโนโลยี	 นวัตกรรม	 และความคิดสร้างสรรค์	 บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อ 

สิง่แวดล้อม	ขณะเดยีวกนั	ยงัจ�าเป็นต้องบรหิารจดัการแผนพฒันาฯ	ฉบบัที	่11	ให้บงัเกดิผลในทางปฏบิตัไิด้

อย่างเป็นรูปธรรม	ภายใต้หลักการพัฒนาพื้นที่ภารกิจ	และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมไทย	ซึ่ง

จะน�าไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่ง
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สอดคล้องกับหลักมัชฌิมาปฏิปทาในพระพุทธศาสนา

	 พระพุทธศาสนาจึงได้วางแนวทางในการพัฒนาตนเองเสียก่อนซึ่งถือว่าเป็นการพัฒนาที ่

ถูกต้องดีงาม	(กรรมดี)	เพื่อที่มนุษย์เราจะน�ามาขจัดปัดเป่าความทุกข์	คือ	การประพฤติตนตามอริยมรรคมี

องค์	8	ซึง่แยกออกเป็นการฝึกอบรมความประพฤต	ิ(ศลี)	การฝึกอบรม	(สมาธ)ิ	และการท�าปัญญาให้แก่กล้า

มีความรู้แจ้งเห็นจริงในทุกขัง	 อนิจจังและอนัตตา	 จนหลุดพ้นจากอวิชชา	 ตัณหาและอุปาทานในที่สุด 

การพฒันาในพทุธศาสนา	กคื็อ	การปฏบิตัตินให้เกดิความรู้ทีแ่ท้จริงนัน่เอง	และมหีลายระดบัด้วยกัน	แต่จดุหมาย 

ของการพัฒนาหรือความรู้ในพุทธศาสนานี้มีอย่างเดียว	 คือ	 ต้องการที่จะดับอวิชชา	 ท�าวิชชาให้เกิดข้ึน	 

หรือท�าตวัเองให้พ้นจากความไม่รูไ้ปสูค่วามรู	้เพราะว่าไม่มอีะไรทีม่นษุย์จะรู้ไม่ได้	จะมกีแ็ต่สิง่ทีย่งัไม่รูเ้ท่านัน้	

นั่นคือ	มนุษยม์ีศักยภาพในการที่จะท�าตนเองให้หลุดพ้นไปจากความทุกข์	จากปัญหาต่าง	ๆ 	ในชีวิต	ท�าชีวติ

ตนเองให้บริสุทธิ์ได้	ขอเพียงให้ลงมือปฏิบัติอย่างแท้จริง	มีความตั้งใจจริงสม�่าเสมอตามหลักการพัฒนาชีวิต

มนุษย์ทางพุทธศาสนาจึงถือว่า	มนุษย์เรามีประสาทรับรู้	6	ทางในการรับรู้สิ่งต่าง	ๆ 	ของมนุษย์นั้น	ประสาท

สัมผัสทั้ง	6	อย่างนั้นต้องท�างาน	(พัฒนา)	ร่วมกันจึงจะเกิดผลแห่งการพัฒนาที่ถูกต้องได้	ซึ่งการจะพัฒนา

ได้จะต้องมีสติคือปราศจากสุราและสิ่งเสพติดอันเป็นเหตุให้ขาดสตินั่นเอง

3.		 วเิคราะห์การพฒันาสงัคมด้วยการงดเว้นจากการดืม่สรุาและเมรยัตามแนวพทุธปรชัญาเถรวาท	

ปัญหาอันเกิดเพราะสุราน้ันก็จะได้แก่	 ปัญหาครอบครัว	 อันได้แก่	 การทะเลาะวิวาทและหย่าร้างสร้าง 

ผลกระทบต่อทายาทที่จะต้องรับผลแห่งปัญหานั้น	และก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมมากมาย	ความรุนแรง

ของปัญหาเหล่านีเ้ป็นเรือ่งบ่งชีว่้า	การดืม่สรุานัน้กลายเป็นปัญหาใหญ่	เป็นปัญหาทีส่�าคญัอย่างยิง่ของสงัคม

ในปัจจุบันที่จะต้องหาทางหรือวิธีการที่จะต้องด�าเนินการแก้ไขปัญหานั้นอย่างจริงจัง	 และเป็นไปในทางท่ี

เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน	เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดความสูญเสียมากไปกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน	

	 สาเหตกุารละเมดิศลี	5	คอื	สาเหตกุารละเมดิศลีข้อที	่5	ในสงัคมปัจจบุนั	คอื	มแีหล่งอบายมขุ

เกิดขึ้นอย่างมากมายทุกๆ	 ที่	 เครื่องดองของเมาหาซื้อได้ง่ายๆ	 ดื่มสุราและสิ่งเสพติด	 เครื่องดอง	 ของเมา	 

เพ่ือเข้าสังคมญาติ	 มิตรในเทศกาลส�าคัญต่างๆ	 ถือว่าหากเป็นการฉลองต้องมีของมึนเมา	 อยากอวด	 และ

อยากเป็นหนึ่ง	ขาดสติไม่กลัวบาป	หลงว่าเป็นหนทางลดความเครียด,	สร้างสัมพันธ์ระหว่างกันแสดงความ

ชื่นชมยินดี	แฟชั่น	สังคม	ค่านิยม	สังคมไทยยังเป็นการพบปะพูดคุยในทางลึกจึงต้องใช้	ของมึนเมามาช่วย

สร้างสัมพันธ์ไมตรี	มกีารด่ืมเหล้าจนท�าให้เสยีหายต่องานในหน้าที	่ความไม่เข้มแข็งในจติใจ,	วฒันธรรม,	การ

ส่งเสริมทางเศรษฐกิจ	ทางราชการคิดถึงผลประโยชน์มากกว่า	จึงมีการขายสิ่งเสพติด	 เช่น	สุรา	 เครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์	 ขาดการอบรมในเรื่องของการรักษาศีล	 หรือส่งเสริมให้คนดื่มสุราหรือของมึนเมา	 โดยมีการ

โฆษณาชวนเชื่อทางสื่อต่างๆ	

	 แนวทางการพัฒนาคุณสังคมด้วยการงดเว้นศีลข้อที่	5	คือ	ตักเตือนให้รู้ผล,	กระท�าด้วยความ

พอดี	 ควรสร้างค่านิยมที่ถูกต้อง	ดื่มให้ดื่มเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์แทน,	 รณรงค์การดื่มนม	ดื่มน�้าผลไม้

แทนเครือ่งดืม่ทีม่แีอลกอฮอล์	สร้างความตระหนักให้เกดิระลกึได้อย่างสม�า่เสมอ	ควรรูจ้กัลดกเิลสความอยาก	

ต้องรู้ว่าเหล้าเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อสุขภาพ	หน้าที่การงาน	 ลดความอยากลง	 การอดทน	 อดกลั้น	 มีสติ	 ต้องหา

กิจกรรมอย่างอื่นท�า	เช่น	เล่นกีฬา	วาดรูป	อ่านหนังสือ	เป็นต้น	จะได้ไม่เหงา,	เลิกคบเพื่อนที่ไม่ดี	มีเพื่อนได้

โดยไม่ต้องดื่ม,	มีสติในตัวเอง	ชี้ให้เห็นถึงโทษของสุรา	ลด	ละ	เลิกการขายของมึนเมา,	จ�ากัดวัยของผู้ขาย	 
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วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

ผู้เสพ,บทลงโทษ	 ยกเลิกแหล่งอบายมุข	 บุคลากรต้องมีสติทุกเมื่อ,ไม่ประมาท	 ตระหนักว่าจะขาดสติ	

สัมปชัญญะ	เกิดความประมาท	อบรมศีล	5	รัฐมีมาตรการในการควบคุมอย่างเข้มงวด	ให้ความรู้แก่เยาวชน

เพื่อไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด	ผู้ใหญ่ควรท�าตัวให้เป็นแบบอย่างกับเยาวชน	ประชาสัมพันธ์โทษของ

การเสพของมึนเมา	 เสียทั้งทรัพย์	 ครอบครัว	 และสังคมเอาจริงกับกฎหมายและลดแหล่งอบายมุข	 (จ�ากัด

จ�านวน)	สังคมไม่ควรส่งเสริมให้มีการผลิต,	 เปลี่ยนแปลงค่านิยมไม่ให้งานมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 ควรเน้น

นโยบายระดับชาติโดยการไม่ให้การผลิตสินค้าที่ต้องเป็นอบายมุข	 โดยตัวเอาเอง	 ครอบครัวและสังคม 

มีส่วนร่วมกันในการแก้ไขปัญหาการละเมิดศีลข้อที่	5	

	 การส่งเสริมศีล	ข้อ	5	กับการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน	เป็นจุดเริ่มต้นในการด�าเนินชีวิตที่ถูกต้อง	

เรียกว่า	 เป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิ	 ย่อมรู้จักสิ่งที่เป็นประโยชน์	 และสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์	 ซึ่งเป็นรากฐานให้ธรรม

อื่นๆ	ย่อมมีความประพฤติชอบต่อตนเอง	และผู้อื่นในทางที่เป็นคุณ	และ	การดื่มสุราเมรัย	อันเป็นที่ตั้งแห่ง

ความประมาท	ก็จะไม่เกิดขึ้นโดยอาศัยศีลข้อ	5	เป็นพื้นฐานในการด�าเนินชีวิต	และของบุคคลที่แสดงมาใน

ทางสงัคม	ทีเ่กดิขึน้ทางกาย	วาจา	และใจ	เสือ่มถอยไปจงึเป็นเหตุให้	ต่างๆ	ทีไ่ม่ดงีาม	กลบัเป็นความประพฤติ

ที่ดีงาม	และเป็นคุณประโยชน์แก่ผู้ประพฤติปฏิบัติเอง	กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้น	ย่อมเกิดขึ้น	และยังให้เป็น

ผูรู้้จักตนเอง	มทีกัษะเรยีนรูเ้ท่าทนัต่อกเิลสตัณหา	รูจ้กัในการส�ารวจตนเอง	และสามารถประเมนิตนเอง	และ

รู้จักด�าเนินชีวิต	ได้อย่างถูกต้องด้วย	เช่น	สามารถบอกได้ว่าตนเป็นใคร	มีความสามารถอะไรบ้างประพฤติ

ปฏิบัติอย่างไรเพราะศีล	5	เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนอบรมมนุษย์ให้เป็นสัตว์ประเสริฐ	จนสามารถอยู่ร่วมกัน 

ในสังคมอย่างสันติ	มีสิทธิเสรีภาพ	และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งกันและกัน	มีวัฒนธรรมและศาสนา	เป็น

เครื่องขัดเกลา	 มีกฎหมาย	 และมี	 กิติกาของสังคมเป็นกรอบในการด�าเนินชีวิตท่ีสงบสันติ	 และยังสามารถ

พัฒนาตามหลักพทุธศาสนาก้าวถงึความพ้นทกุข์ได้ในทีส่ดุ	เมือ่บคุคลมสีตใินการท�างาน	มสีตกิารด�าเนนิชวีติ

ประจ�าวนั	มคีวามรูเ้ท่าทนัความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้จะท�าให้บคุคลท�างานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	และเกดิ

ประสิทธิผลต่อองค์กรและยังเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครอบครัว	 ชุมชน	 หน่วยงานหรือองค์กรทั้งภาครัฐและ

เอกชน	และสังคมต่อไป
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http://www.khonkaenlink.info/news/imag/newspaper/thairath.jpg	และhttp://www.thairath.

co.th/	[	1	กันยายน	2556].

http://www2.manager.co.th/mwebboard/[14	กันยายน	2556].

http://www2.manager.co.th/mwebboard/[16	กันยายน	2556].

เหล้าหรือไวน์	อันตรายไม่แตกต่าง”,	จดหมายข่าวเครือข่ายองค์กรงดเหล้า,	ปีที่	4	ฉบับที่	29	มิถุนายน	

2550	:	9.
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11.  ค�าขอบคุณ

วทิยานพินธ์ฉบบันีส้�าเรจ็ลงได้ด้วยดเีพราะได้รบัความเมตตาอนเุคราะห์จากสถาบนัศกึษาหลายท่าน 

หลายฝ่ายด้วยกันที่ได้ให้ความกรุณาให้ค�าแนะน�า	และให้ก�าลังใจด้วยดีตลอดมา	ผู้วิจัยจึงขอกราบขอบคุณ

ทุกท่าน	ทุกฝ่าย	ดังนี้

งานวิจัยเล่มนี้ส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดีโดยได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	

และขออนโุมทนาขอบคณุคณาจารย์ทกุท่านในบณัฑติวทิยาลยัผูป้ระสทิธิป์ระสาทความรูต่้อผูว้จิยัตลอดมา

กราบขอบพระคุณ	พระเดชพระคุณพระราชปริยัติวิมล,	ดร.	รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย

มหามกุฏราชวิทยาลัย	 วิทยาเขตร้อยเอ็ด	 ที่ได้เมตตาอนุเคราะห์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก	 

กราบขอบคุณ	พระมหาประภาส	ปริชาโน,	ดร.	อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม	ที่ได้กรุณาให้ค�าแนะน�าให้ข้อคิดเห็น

ที่เป็นประโยชน์	 ตรวจสอบความถูกต้องและปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง	 ๆ	 และกราบขอบคุณ 

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ทุกรูป/ท่าน	 ที่ควบคุมการสอบแนะน�าให้งานวิจัยนี้มีความถูกต้องสมบูรณ	์

จึงขออนุโมทนาขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นอย่างยิ่ง

ขออนุโมทนาขอบคุณเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่คอยประสานงานในการ

ท�าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้	ตลอดเจ้าหน้าที่ห้องสมุดทุกท่านที่อ�านวยความสะดวกในการค้นคว้าหาข้อมูลในการ

ท�าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้

อน่ึงความส�าเร็จในการศึกษาและประโยชน์ท่ีเกิดจากการท�าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ผู้วิจัยขอใช้เป็น

เครื่องสักการบูชาแด่พระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณพระคุณมารดาบิดา	 และบูชาพระคุณคร	ู 

อุปัชฌาย์อาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้ขอแผ่คุณความดีแก่ผู้มีอุปการคุณทุกท่านในโอกาสนี้ด้วย
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การศึกษาเชิงวิเคราะห์แนวคิดเรื่องธุระในพุทธปรัชญาเถรวาท 

AN ANALYTICAL STUDY OF THE CONCEPT OF DHURA IN  

THERAVADA BUDDHIST PHILOSOPHY

	 	 	 	 	 	 	 	 พระสุนัน	อาสยสุโภ	(ส�าลีงาม)1

	 	 	 	 	 	 PHRASUNAN	ARSAYASUPHO	(SAMLEENGAM)

	 	 	 	 	 	 	 	 ท�าวิจัยเมื่อ	พ.ศ.	2558

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์	 ดังนี้	 1.	 เพื่อศึกษาความหมายของแนวคิดเรื่องธุระในพุทธปรัชญา

เถรวาท	 2.	 เพื่อศึกษาประโยชน์ของแนวคิดเรื่องธุระในพุทธปรัชญาเถรวาท	3.	 เพื่อวิเคราะห์แนวคิดเร่ือง

ธุระในพุทธปรัชญาเถรวาท

ผลการวิจัยพบว่า 

1)		 ธุระในทัศนะของพุทธปรัชญาเถรวาท	 หมายถึงหน้าท่ีของพระภิกษุสงฆ์และพุทธบริษัท	 4	 

ที่พึงศึกษาปฏิบัติมี	2	อย่าง	คือ	คันถธุระ	และ	วิปัสสนาธุระ	ธุระทั้ง	2	นี้เป็นกิจหน้าที่ส�าคัญส่งเสริมให้เกิด

ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและส่งผลให้เกิดการปฏิบัติเพื่อน�าไปสู่จุดหมายสูงสุดของพุทธศาสนาได้	

2)		 ประโยชน์ทีไ่ด้จากการศกึษาเรือ่งธรุะท้ังสองคอื	คนัถธรุะ	ส่งเสรมิและพฒันาในการปฏบัิต	ิศลี	

สมาธิ	และปัญญาให้ยิ่งขึ้นไป	วิปัสสนาธุระ	ท�าให้การอบรมกรรมฐานทั้ง	2	อย่าง	คือ	สมถกรรมฐาน	ท�าให้

เกดิสมาธเิบือ้งต้นจนถงึได้ฌานสมาบตั	ิข่มนวิรณ์ธรรมพร้อมน�าไปใช้งานการปัญญา	และวปัิสสนากรรมฐาน	

ท�าให้การฝึกอบรมปัญญาเกดิความรูแ้จ้งเหน็จรงิในไตรลกัษณ์และอรยิสจั	สามารถตดักเิลสตณัหาได้สิน้เชงิ	

3)		 ธรุะในพทุธปรชัญาเถรวาทมกีารศกึษาปฏบิตัมิาตัง้แต่สมยัพทุธกาลจนถงึปัจจบุนั	2	อย่าง	คอื	

1	คันถธุระ	การศึกษาจาก	คัมภีร์	ต�ารา	หรือใน	ศีล	สมาธิ	ปัญญา	เพื่อฝึกฝนอบรม	กาย	วาจา	ใจ	เพื่อให้

ปัญญาเจริญขึ้นมาตามล�าดับความรู้ความสามารถแห่งตน	แล้วท่องจ�าไว้	สืบต่อ	สั่งสอนแก่ผู้อื่น	2	วิปัสสนา

ธุระ	คือธุระด้านการปฏิบัติกรรมฐาน	มี	2	คือ	สมถกรรมฐาน	การฝึกฝนอบรมจิตให้เกิดสมาธิตั้งมั่นควรแก่

การงาน	 2	 วิปัสสนากรรมฐาน	 คือการฝึกฝนอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นเพื่อตัดอวิชชาออกไป	 สามารถเห็น

ไตรลักษณ์	และอริยสัจ	ได้แจ่มแจ้งแก่ปัญญาของตน	ตัดภพชาติ	อันเป็นแดนเกิดของทุกข์ทั้งปวงได้เข้าถึง

บรมสุข	คือ	พระนิพพานอันเป็นที่สุดแห่งกองทุกข์

ค�าส�าคัญ : 1.	การศึกษาเชิงวิเคราะห์	2.	ธุระในพุทธปรัชญาเถรวาท

1 นักศึกษาปริญญาโท	สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา,	มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	วิทยาเขต

ร้อยเอ็ด
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ABSTRACT

The	research	serves	the	following	purposes:	1)	to	study	the	meaning	of	the	concept	

on	Dhura,	burdens,	in	Theravada	Buddhist	philosophy,	2)	to	pursue	benefits	of	the	concept	

on	them	here,	3)	to	analyze	those	of	it	on	the	same.	

Research findings:	1)	Burdens	(Dhura)	in	itdenote	two	main	tasks	that	Buddhists	

must	study	and	practice.	They	comprise	those	of	study	(Gantha-dura)	and	insight	development 

(Vipassana-dhura).	Treated	as	the	vital	tasks	to	promote	right	understandings	and	culminate	

in	practising	Buddhism,	both	tasks	enable	them	to	make	for	the	ultimate	goal.	2)	Benefits	

gained	from	both	are	that	the	first	task	helps	support	and	develop	Buddhists	to	observe	

precepts,	undertake	concentration	and	foster	wisdom	while	the	second	includes	tranquil	

meditation	and	insight	ones.	The	first	task	brings	about	generating	the	initial	concentration	

up	to	enabling	them	to	garner	Absorption	(Jhana)	and	Attainment	(Samapatti)	that	give	rise	

to	forcing	Hindrances	(Nivarana)	so	that	they	are	prompt	to	apply	benefits	intellectually.	

The	second	one	has	to	do	with	wisdom	trainings	to	attain	realization	of	Three	Characteristics 

and	Four	Noble	Truths	that	enable	them	to	completely	eradicate	defilements	and	cravings	

as	a	result.	3)	There	are	two	types	of	tasks	in	Theravada	Buddhist	philosophy.	The	task	of	

study	refers	to	the	study	from	the	canons,	texts	or	the	study	on	threefold	trainings	for	the	

growth	of	the	wisdom	conducive	to	one’s	own	abilities,	revising	teachings,	handing	down	

them	and	teaching	others.	The	task	of	insight	development	is	meditation	practice,	in	which	

it	contains	two	kinds	of	practices.	The	tranquil	meditation	practice	deals	with	training	ones’	

mind	to	have	it	developed	firm	concentration	suitable	for	a	task.The	insight	one	copes	

with	 cultivating	 wisdom	 to	 dispel	 ignorance,	 enabling	 them	 to	 clearly	 realize	 Three	 

Characteristics	and	Four	Noble	Truths	with	their	own	wisdom	for	eliminating	birth	realm	

and	 rebirth	considered	as	a	 source	of	 roots	of	all	 sufferings.	 In	 so	accomplishing,	 they	

achieve	the	bliss,	i.e.	Nirvana,	the	complete	end	free	from	all	sufferings.	

KEYWORDS :	1.	ANALYTICAL	STUDY	OF	THE	CONCEPT	2.	DHURA	IN	THE	THERAVA	BUDDHIST	

PHILOSOPHY

1.  ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

ธรุะในพทุธปรชัญาเถรวาท	เป็นกิจ	การงาน	หน้าที	่ทีพ่งึท�า	หรอืกจิในพทุธปรชัญาเถรวาท	ม	ี2	อย่าง	 

คือ	หลักส�าหรับการศึกษาเล่าเรียน	เรียกว่า	คันถธุระ	และ	หลักส�าหรับการปฏิบัติสมาธิ	อบรมปัญญา	เรียกว่า 

วปิสัสนาธุระ	“ธุระ”	ดงักลา่วนี้	เปน็เรื่องทีเ่กี่ยวข้องกบับทบาทหนา้ทีข่องพระภกิษสุงฆ์ในพระพทุธปรชัญา

เถรวาทค�าว่า“ธุระ”	 จึงเป็นหลักส�าหรับศึกษาเล่าเรียน	 ทรงจ�าไว้	 สืบต่อเผยแผ่ให้ผู้อื่นได้รู้ตาม	 ประพฤติ
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ปฏบิตัติาม	และหลกัปฏบิติัภาวนาหรอืกรรมฐาน	คอืฝึกอบรมสมาธ	ิฝึกอบรมปัญญา	ในพทุธปรชัญาเถรวาท	

ความส�าคัญในการศึกษาเรื่องธุระในพุทธปรัชญาเถรวาท	เป็นการช่วยส่งเสริมท�าให้พุทธบริษัท	4	

อนัประกอบด้วย	ภกิษ	ุภกิษุณี	อบุาสก	และ	อบุาสิกา	ได้รูเ้ข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของพระภกิษสุงฆ์ในพระพุทธ

ปรัชญาเถรวาทได้อย่างถูกต้องว่า	พระภิกษุสงฆ์ได้ประพฤติปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมหรือไม่เพียงใด 

สิ่งใดเป็นกิจหน้าท่ีของพระภิกษุสงฆ์ที่พึงกระท�าหรือไม่	 เพราะการขาดความรู้ความเข้าใจในสิ่งเหล่านี้	 

จกัเป็นเหตทุ�าให้พทุธศาสนิกชนหลงงมงายอยูก่บัส่ิงทีไ่ม่ใช่สาระ	หรอืแก่นแท้ของพระศาสนา	ทัง้ยงัอาจเป็นเหตุ 

ท�าให้ไปส่งเสริมสนับสนุนกับผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนไม่ถูกต้องตามหลักธรรมวินัยได้	เพราะการที่พระพุทธองค ์

ได้ทรงแต่งต้ังพระศาสนานี้ขึ้นมา	 ก็เพื่ออนุเคราะห์แก่ชาวโลกท่ียังเป็นผู้ที่พอมีปัญญาล่วงรู้ธรรมตาม 

พระพุทธองค์ได้	แม้ยังไม่สามารถท�าตนให้ถึงที่สุดคือ	หลุดพ้นจากทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงก็ตาม	แต่คุณประโยชน์

แห่งการท่ีได้ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักค�าสั่งสอนเหล่านั้น	 ก็ยังสามารถท�าให้เกิดความสงบสุขร่มเย็นได้	 

แม้เป็นช่วงในบางขณะของการด�าเนินชีวิตอยู่ก็ตาม	

ปัญหาในเร่ืองธุระในพุทธปรัชญาเถรวาท	 เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคนในทุกสังคมเพราะว่า	 

พระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันหลักที่ส�าคัญของประเทศชาติ	 ที่ค�้าชูท�าให้สังคม	

และชาติตั้งอยู่ได้	 ดังนั้น	 หากพระภิกษุสงฆ์เป็นผู้ที่ตั้งตนอยู่ในธรรมวินัยอันดีงามตามหลักค�าสอนที่ถูกต้อง

แท้จริงของพระพุทธศาสนาแล้ว	 พระภิกษุสงฆ์ย่อมเป็นท่ีพึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชาติได้	 เพราะ 

พระภิกษุสงฆ์รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองอย่างแจ่มแจ้ง	คือ	ศึกษาเรียนรู้ในธรรมวินัยของตนจนแตกฉาน	 

แล้วน�าไปประพฤติปฏิบัติตนเองเพื่อช�าระถอนจากการครอบคลุมของอ�านาจกิเลสท้ังหลาย	 แต่หากไม่รู้จัก

ในธุระของตนเองแล้ว	พระภิกษุสงฆ์ย่อมอาจประพฤติตนนอกลู่ทางของธรรมวินัย	ท�าให้เป็นที่เสื่อมเสียต่อ

ภาพลักษณ์ของพระพุทธศาสนาโดยรวม	 เช่น	 สั่งสอนผิดเพ้ียนไปจากหลักค�าสอนอันแท้จริงของพระพุทธ

ศาสนา	ประพฤติปฏิบัติตนอวดอ้างในสิ่งที่ไม่มีในตัวตน

ดังนั้น	 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท�าวิจัย	 เรื่องการศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องธุระในพุทธปรัชญาเถรวาท

เพื่อศึกษาหลักค�าสอนที่เกี่ยวกับธุระ	 หรือหน้าที่การงานที่ควรท�าของพระภิกษุสงฆ์ในพุทธปรัชญาเถรวาท

ว่า	พระภกิษสุงฆ์ในพระพทุธศาสนามกิีจทีค่วรท�าเกีย่วกบัการศกึษาในพระปรยิตั	ิและมหีน้าทีใ่นการปฏบิตัิ

ตนในด้านวิปัสสนาอย่างไรบ้าง

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1		เพื่อศึกษาความหมายของแนวคิดเรื่องธุระในพุทธปรัชญาเถรวาท

2.2		เพื่อศึกษาประโยชน์ของแนวคิดเรื่องธุระในพุทธปรัชญาเถรวาท

2.3		เพื่อวิเคราะห์แนวคิดเรื่องธุระในพุทธปรัชญาเถรวาท

3.  ขอบเขตของการวิจัย

ในการวิจัยครั้งนี้	ผู้วิจัยได้วางขอบเขตในการศึกษาเรื่องธุระในพุทธปรัชญาเถรวาท	โดยศึกษาจาก

เอกสารต่าง	ๆ	ดังนี้

1.		 พระไตรปิฎกภาษาไทย	ฉบับหลวง	พุทธศักราช	2525
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2.		 วิทยานิพนธ์	วารสาร	บทความ	และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	โดยมีขอบเขตของการวิจัยดังนี้

	 2.1		ศึกษาลักษณะที่เกี่ยวกับธุระโดยทั่วไป

	 2.2		ศึกษาความหมายและประเภทของธุระในพุทธปรัชญาเถรวาท

	 2.3		ศึกษาเรื่องธุระในพุทธปรัชญาเถรวาท

4.  วิธีด�าเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้	 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ	 (Qualitative	 Research)	 ซึ่งเน้นการวิจัยทางเอกสาร

(Documentary	Research)	โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้

4.1	 ขั้นส�ารวจข้อมูล	

4.2	 ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องธุระในพุทธปรัชญาเถรวาท

4.3		ส�ารวจเอกสารงานวิจัยที่มีผู้รู้เขียนและศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องธุระในพุทธปรัชญาเถรวาท

4.4		ขั้นรวบรวมข้อมูล	

4.5		รวบรวมข้อมูลจากเอกสารช้ันปฐมภูมิ	 (Primary	 Sources)	 และจากเอกสารชั้นทุติยภูมิ 

(Secondary	Sources)	แล้วจัดล�าดับ	ความเกีย่วข้อง	ความส�าคญัในเรือ่งเหตผุล	และทีม่า	เพือ่แยกประเภท

4.6		รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร	งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องธุระในพุทธปรัชญาเถรวาท

4.7		ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล

4.8		น�าข้อมลูเกีย่วกบัความหมาย	ความส�าคญั	ลกัษณะ	และแนวคดิเรือ่งธรุะในพทุธปรัชญาเถรวาท	

มาศึกษาวิเคราะห์ตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้

4.9		ศกึษาวเิคราะห์ประเดน็ต่าง	ๆ 	ตามจดุประสงค์ทีต่ัง้ไว้เกีย่วกบัเรือ่งธรุะในพทุธปรชัญาเถรวาท

4.10	ขั้นน�าเสนอข้อมูล

ผู้วิจัยจะน�าเสนอผลการศึกษาวิจัยในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์	(Descriptive	Analysis)

5.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย

5.1		ท�าให้ทราบความหมายของแนวคิดเรื่องธุระในพุทธปรัชญาเถรวาท

5.2		ท�าให้ทราบประโยชน์ของแนวคิดธุระในพุทธปรัชญาเถรวาท

5.3		ท�าให้ทราบเรื่องธุระในพุทธปรัชญาเถรวาท

5.4		น�าผลจากการวิจัยไปเป็นข้อมูลสารสนเทศ	 และเผยแผ่หลักค�าสอนของพระพุทธศาสนาใน

เรื่องธุระในพุทธปรัชญาเถรวาทได้อย่างถูกต้อง

6.  ค�านิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย

การศึกษา	 หมายถึง	 การสร้างคนเพื่อให้มีความรู้ความสามารถมีทักษะพื้นฐานที่จ�าเป็นและ 

มีลักษณะนิสัยจิตใจที่ดีงามที่มีต่อเรื่อง	กิจการงานหน้าที่	การงานที่พึงกระท�าในพระพุทธศาสนา

ธุระ	 หมายถึง	 กิจ	 หน้าที่การงาน	 หรือสิ่งท่ีพึงกระท�าตามพระธรรมวินัย	 ซึ่งมีอยู่	 2	 อย่าง	 คือ	 

คันถธุระ	และ	วิปัสนาธุระ
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คันถธุระ	 หมายถึง	 ธุระด้านการศึกษาเล่าเรียนในพุทธพจน์	 คือธุระด้านการศึกษาปฏิบัติ	 ใน	 ศีล	

สมาธิ	ปัญญา

วิปัสนาธุระ	หมายถึง	ธุระด้านการปฏิบัติกรรมฐาน	คือ	สมถกรรมฐาน	และ	วิปัสสนากรรมฐาน

ไตรสิกขา	หมายถึงหลักในการศึกษาปฏิบัติ	3	ด้าน	คือ	ศีล	สมาธิ	ปัญญา

อธิสีลสิกขา	หมายถึง	หลักในการศึกษาปฏิบัติในศีลและหลักในการศึกษาปฏิบัติใน	พระวินัย

อธิจิตตสิกขา	หมายถึง	หลักในการศึกษาปฏิบัติอรบรมสมาธิ	

อธิปัญญาสิกขา	หมายถึง	หลักในการศึกษาปฏิบัติอบรมปัญญา

สมถกรรมฐาน	หมายถึง	กรรมฐานด้านการฝึกอบรมสมาธิ

วิปัสสนากรรม	หมายถึง	กรรมฐานด้านการฝึกอบรมปัญญา

ปรโตโฆษะ	หมายถึง	การบอกกล่าวจากบุคคลผู้เป็นกัลยาณมิตร	หรือผู้ทรงความรู้ความประพฤติ

สัตบุรุษ	หมายถึง	บุคคลผู้มีความรู้	มีคุณธรรม

ปัญญา	หมายถึง	ความรู้ในกองสังขาร	ได้แก่รูป	นาม	ในขันธ์	5	

วิชา	หมายถึง	ความรู้ตามความเป็นจริงในสัจธรรม

อวิชา	หมายถึง	ความไม่รู้ตามความเป็นจริงในสัจธรรม

สัมมาทิฏฐิ	หมายถึง	ความเห็นถูกต้องตามความเป็นจริง

มิจฉาทิฏฐิ	หมายถึง	ความเห็นผิด	ความเห็นคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงในสัจธรรม

เสขะ	หมายถึง	บคุคลท่ียงัไม่บรรลอุรหนัต์	คอืต้องศกึษา	และ	ปฏบัิต	ิในอธสิลีสกิขาในอธจิติตสิกขา	

ในอธิปัญญาสิกขา	จนกว่าจักได้อรหันตผล

อเสขะ	 หมายถึง	 บุคคลผู้บรรลุพระอรหันต์แล้ว	 หมดกิจในการศึกษาปฏิบัติใน	 อธิสีลสิกขา 

อธิจิตตสิกขา	อธิปัญญาสิกขา	อีกต่อไปเพราะได้ท�าลายกิเลสหมดสิ้นแล้ว

 

7.  สรุปผลการวิจัย

ผลการศึกษาพบว่า	แนวคิดเรื่องธุระ	 ในพุทธปรัชญาเถรวาทมีการศึกษาปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่

สมยัพทุธกาลโดยยดึหลกั	ปรยิตั	ิปฏบิตั	ิปฏเิวธ	หลกัปรยิตั	ิได้แก่การศกึษาปฏบิตัตินในไตรสกิขา	ในการฝึก

อบรมด้านความประพฤติคอืศลี	ในด้านการศกึษาฝึกอบสมาธ	ิในด้านการศกึษาฝึกอบปัญญา	เพือ่น�าตนออก

จากกองทุกข์ได้แก่การปฏิบัติในกรรมฐาน	คือ	สมถกรรมฐาน	เป็นกรรมฐานฝึกอบรมสมาธิ	 ให้เกิดขึ้นมีใน

ตนตั้งแต่สมาธิระดับต้นคือ	ขณิกสมาธิ	ระดับกลางคืออุปปจารสมาธิ	ระดับสูงคืออัปปนาสมาธิ	จนถึงระดับ

ฌาน	เพ่ือให้เกดิสติตัง้มัน่และมัน่คงในอารมณ์ทีใ่ช้เพ่งหรอืภาวนา	เพือ่ข่มนวิรณ์ธรรมท้ังหลาย	วปัิสสนาเป็น

กรรมฐานคือศึกษาฝึกอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดปัญญาคือ	ให้เกิดสติ	ปัญญา	พิจารณานาม	รูป	ให้

เห็นความเกิดดับตามความเป็นจริง	 จนคลายความยึดม่ันถือมั่นสามารถถอนตนออกจากกิเลสท้ังหมายได้

หมดสิ้น	เข้าถึงบรมสุขคือพระนิพพาน	อันเป็นจุดหมายสูงสุดในพุทธปรัชญาเถรวาท

7.1  ความหมายของแนวคิดเรื่องธุระในพุทธปรัชญาเถรวาท

	 ผลการศึกษาพบว่า	 ธุระในพุทธปรัชญาเถรวาท	 มีความหมาย	 2	 อย่าง	 คือ	 คันถธุระ	 และ

วิปัสสนาธุระ	คันถธุระ	คือกิจในการศึกษาปฏิบัติ	ในหลักปริยัติ	ปฏิบัติ	ปฏิเวธ	ซึ่งได้แก่	การศึกษาในอธิสีล
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วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

สิกขา	 คือการศึกษาในศีล	 หรือวินัยบัญญัติ	 อธิจิตตสิกขาคือการศึกษาฝึกอบรมสมาธิ	 อธิปัญญาสิกขาคือ 

การศกึษาฝึกอบรมปัญญา	คนัถธรุะคอืธรุะในด้านการศกึษา	คมัภร์ี	ต�ารา	หรอื	เป็นธรุะด้านการศกึษาปฏบัิติ

ซึง่เก่ียวข้องกับคมัภร์ี	ต�าราต่างๆ	และการแนะน�าสัง่สอนจากผู้มคีวามรู้	และ	ความประพฤติ	โดยการเทศนา	

บรรยาย	 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ	พระสัทธรรมที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนแก่เวไนยสัตว์ทั้งหลาย	คือ

หลักความประพฤติหรอืวนิยั	และหลกัปฏบิติัเพือ่ข้ามพ้นทกุข์คอืธรรม	วปัิสสนาธรุะ	คอืกจิในด้านการปฏบิตัิ

กรรมฐาน	คอืสมถกรรมฐาน	และวปัิสสนากรรมฐาน	เพือ่ให้เกดิสมาธข้ัินสงู	ข่มนวิรณ์ธรรม	มสีตติัง้มัน่พร้อม

ใช้งานด้านปัญญา	 และฝึกอบรมปัญญาให้เห็นสภาวธรรมต่างๆตามความเป็นจริงสามารถตัดกิเลส	 ตัดภพ

ชาติเข้าสู่บรมสุขคือพระนิพพานได้

7.2 ประโยชน์ของแนวคิดเรื่องธุระในพุทธปรัชญาเถรวาท

	 ผลการศึกษาพบว่า	ธุระในพุทธปรัชญาเถรวาทมีประโยชน์คือ	คันถธุระ	ได้แก่	ส่งเสริมให้เกิด

การศึกษาแสวงหาความรู้ในหลักความประพฤติหรือวินัย	 และในหลักการปฏิบัติคือศีล	 สมาธิ	 และปัญญา	 

ส่งผลในการน�าไปสู่การประพฤติตนได้ถูกต้อง	เกิดความผาสุกในหมู่คณะ	และสร้างความเลื่อมใสศรัทธาใน

พระรัตนตรัยแก่ผู้พบเห็น	อีกทั้งเป็นการรักษาพุทธพจน์	และเผยแผ่พุทธพจน์ให้แก่ชนทั้งหลายผู้ใคร่ศึกษา

ปฏบิตั	ิและเป็นก�าลงัส�าคัญในการรกัษาพทุธปรัชญาให้ด�ารงอยูต่่อไป	ประโยชน์ในหลกัปฏบิตัคิอื	ท�าให้เกดิ

ส�ารวมระวัง	ในกาย	วาจา	ใจ	ท�าให้เกิดสมาธิ	มีสติมั่นคง	ถึงขั้นฌาน	เพื่อก�าจัดนิวรณ์ธรรมและก�าจัดอวิชา	

เกิดวิชาและปัญญาตัดกิเลสทั้งปวงได้เข้าถึงบรมสุขคือพระนิพพาน	ผู้วิจัยสรุปประโยชน์ไว้ดังนี้	

	 1.			 ประโยชน์ของแนวคิดเร่ืองคันถธุระ	 คือประโยชน์ในด้านการศึกษาปฏิบัติ	 ในศีล	 คือ

สามารถประพฤติปฏบิตัตินได้ถกูต้อง	เหมาะสมแก่ฐานะ	สถานภาพ	บทบาท	หน้าทีข่องตนต่อหมูค่ณะ	และ

สงัคม	สร้างความเลือ่มใสศรทัธาในพระรตันตรยั	ประโยชน์ด้านสมาธคิอืมสีมาธ	ิมสีตมิัน่คงจนถงึได้สมาธใิน

ระดบัต่างๆจนถึงฌาน	ท�าให้ต้ังอยูใ่นความไม่ประมาท	และสามารถข่มนวิรณ์ธรรมได้	ประโยชน์ในด้านปัญญา	

คือมีปัญญาเห็นความจริงตามความเป็นจริง	สามารถตัดกิเลสทั้งปวงได้	

	 2.		 ประโยชน์ของวิปัสสนาธุระ	 คือประโยชน์ของการปฏิบัติอบรมกรรมฐานท้ัง	 2	 อย่าง	 

สมถกรรมฐาน	 คือท�าให้เกิดสมาธิเบื้องต้นจนถึงได้ฌานสมาบัติ	 ข่มนิวรณ์ธรรมและพร้อมน�าไปใช้งานด้าน

ปัญญา	 วิปัสสนากรรมฐาน	 คือกรรมฐานด้านการฝึกอบรมปัญญาให้เกิดความรู้แจ้งสามารถตัดอวิชาได้	 

เกิดปัญญาสูงสุดคือเห็นไตรลักษณ์และอริยสัจ	 4	 จนถึงสามารถตัดกิเลสเครื่องมัดสัตว์ให้ติดอยู่ในภพชาติ 

ได้เข้าถึงสภาพที่เป็นบรมสุขคือพระนิพพาน	อันเป็นการตัดมูลเหตุของความเกิด	ความแก่	ความเจ็บ	และ

ความตาย	ได้หมดสิ้น	

7.3  ผลการวิเคราะห์แนวคิดเรื่องธุระในพุทธปรัชญาเถรวาท

	 ผลจากการศกึษาพบว่า	แนวคดิเรือ่งธรุะในพทุธปรชัญาเถรวาทมกีารศกึษาปฏบัิตสิบืมาต้ังแต่

สมัยพุทธกาลจนถึงปัจจุบัน	 ในปัจจุบันพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่ายังคงศึกษาปฏิบัติอยู่เหมือนดังเช่นสมัย

พุทธกาล	แต่มีความแตกต่างกันบ้างเรื่องของคันถธุระ	คือในสมัยพุทธกาลนั้นยังคงท่องจ�ากันสืบต่อมาจาก

ปากต่อปาก	ในปัจจุบันมีพระไตรปิฎกเป็นคัมภีร์หลักในการศึกษา	แต่ก็ยังคงศึกษาปฏิบัติในหลัก	ศีล	สมาธิ	

ปัญญา	หรือปริยัติ	ปฏิบัติ	ปฏิเวธ	เหมือนในสมัยพุทธกาล	วิปัสสนาธุระ	คือกิจด้านการปฏิบัติกรรมฐาน	คือ

ในสมถกรรมฐาน	และวปัิสสนากรรมฐาน	ซึง่ในกรรมฐานทัง้สองนีม้จีดุมุ่งหมายแตกต่างกนัคอื	สมถกรรมฐาน
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มุ่งเน้นไปที่การฝึกอบรมสมาธิ	 ให้มีขึ้นตั้งแต่สมาธิข้ันต้น	 จนถึงระดับฌาน	 เพื่อให้เกิดสติและสมาธิตั้งมั่น

พร้อมน�าไปใช้งานด้านปัญญาต่อไป	วิปัสสนากรรมฐาน	คือกรรมฐานด้านการฝึกอบรมปัญญาเน้นไปที่การ

พิจารณาสภาวธรรมต่างๆ	 ให้เกิดปัญญารู้แจ้งเห็นสภาวธรรมตามความเป็นจริงจนเกิดปัญญาสูงสุดคือ 

เหน็ไตรลกัษณ์	เหน็อรสิจั	4	สามารถตดักเิลสทัง้ปวงได้	เข้าถึงจดุหมายสูงสุดคอืพระนิพพานอันเป็นแดนเกษม 

ข้ามพ้นการเวียนวายตายเกิดอีกต่อไป

	 แนวคิดเรือ่งธรุะในพทุธปรชัญาเถรวาท	เป็นหน้าท่ีในการสมาทานศกึษาปฏบัิตขิองพทุธบรษิทั

ทั้งหลาย	 หรือเสขะบุคคลผู้ตั้งอยู่ในกระแสพระนิพพาน	 เพื่อศึกษาประพฤติปฏิบัติตนให้หลุดพ้นจากกิเลส

ทั้งปวง	 เข้าถึงพระอรหันต์หมดกิจที่ต้องสมาทานปฏิบัติอีกต่อไป	 เพราะกิจที่ต้องสมาทานปฏิบัตินั้น 

หมดสิ้นแล้ว	

8.  ข้อเสนอแนะ

จากการศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องธุระในพุทธปรัชญาเถรวาท	 ผู้วิจัยเห็นว่า	 

ธรุะในพทุธปรัชญาเถรวาทนัน้ถอืเป็นกจิ	หน้าทีท่ีส่�าคญัของพทุธบรษิทัทกุหมูเ่หล่าในการน�ามาศกึษาปฏบิตัิ

เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาและลงมือปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการเผยแผ่พุทธปรัชญาเถรวาทให้แก่ผู้ท่ีสนใจใฝ่

ศกึษาได้ทราบและเกดิความศรทัธา	ซึง่น�ามาสูก่ารลงมอืปฏบิตัติามเพือ่ประโยชน์ในการด�าเนนิชวีติและการ

เข้าถงึหลกัสจัธรรมในพทุธปรชัญาเถรวาท	เป็นการสบืทอดต่ออายพุทุธปรชัญาให้ด�ารงอยู	่และเจรญิงอกงาม

ในโลกต่อไป

  8.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	 จากการศึกษาเรื่อง	ธุระในพุทธปรัชญาเถรวาท	ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะแนวทางในเชิงนโยบาย	

ที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการน�าไปปฏิบัติได้	ดังนี้

	 1.		 รฐัหรอืผูม้หีน้าทีเ่กีย่วข้อง	ควรส่งเสรมิความรูแ้ละความเข้าใจของประชาชนทัว่ไป	ในเรือ่ง

ธุระหน้าที่ของภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนา	 เพ่ือท�าให้ประชนได้เข้าใจถึงกิจของภิกษุสงฆ์	 และเพื่อการ

ประพฤติปฏิบัติตนต่อพระภิกษุสงฆ์ได้อย่างถูกต้อง	 ซึ่งจะเป็นการช่วยรักษาสืบทอดพระศาสนาให้ยืนยาว 

ต่อไปได้

	 2.		 รฐัหรอืผูม้หีน้าทีเ่ก่ียวข้อง	ควรส่งเสรมิให้ผูน้�าทกุระดบั	เรยีนรูศึ้กษาหลกัธรรมค�าสอนใน

พระพุทธศาสนา	 เพื่อท�าตนให้เป็นแบบอย่างในเรื่องภาระความรับผิดชอบที่มีต่อตนเอง	 ครอบครัว	 สังคม	

และสถาบันทางศาสนา	 โดยเฉพาะการเรียนรู้ทั้งพุทธวจนะ	 และข้อปฏิบัติตนของภิกษุสงฆ์ตามธรรมวินัย

จากพระไตรปิฎก	 ซึ่งท�าให้รู้จักและเข้าใจเลือกพิจารณาว่า	 พระสงฆ์ท่ีควรให้ความเคารพและเช่ือถือได้นั้น

ควรมีลักษณะเช่นไร	

	 3.		 รัฐหรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง	 ควรส่งเสริมในภาคประชาชน	 ให้ความส�าคัญเกี่ยวกับเรื่อง 

สมถกรรมฐาน	 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของธุระในพระพุทธปรัชญาเถรวาท	 เพราะสามารถน�าไปใช้ในการ 

แก้ปัญหาในชีวิตของตนเองได้	 ด้วยการรู้จักฝึกจิตให้เกิดสมาธิตามหลักของอานาปานสติ	 เพราะง่ายและ

สะดวกแก่การปฏิบัติได้ในทุกโอกาส	ทุกเวลา	ทุกสถานที่	และทุกเพศทุกวัย
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8.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

	 การศึกษางานวิจัยในเรื่องธุระในพุทธปรัชญาเถรวาท	ยังมีประเด็นและแง่มุมอื่น	ๆ	อีกมากที่

น่าสนใจสามารถน�าไปวเิคราะห์ศึกษาเพิม่เติม	จึงมข้ีอเสนอแนะส�าหรบัการศึกษาในครัง้ต่อไปของผูว้จิยั	ดงันี้

	 1.		 ศึกษาวิเคราะห์บทบาทของพระสงฆ์ไทยในปัจจุบันที่มีต่อธุระในพุทธปรัชญาเถรวาท	

	 2.		 ศึกษาเปรียบเทียบธุระในพุทธปรัชญาเถรวาท	กับธุระในพุทธปรัชญาของฝ่ายมหายาน

	 3.		 ศึกษาวเิคราะห์ความเชือ่ของภกิษสุงฆ์ยคุหลงัพทุธกาลท่ีมต่ีอการปฏิบัตติามหลกัของเรือ่ง

ธุระในพุทธปรัชญาเถรวาท
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10.  ค�าขอบคุณ 

วิทยานิพนธ์นีส้�าเรจ็ลงได้ด้วยความช่วยเหลืออนเุคราะห์เมตตาจาก	พระอาจารย์พระมหาประภาส	

ปริชาโน,	 ดร.	 อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก	 และ	 พระอาจารย์ใกล้รุ่ง	 ปญฺญาวชิโร,	 ดร.	 อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม	 

ทีท่่านได้เมตตาตรวจข้อบกพร่องต่างๆ	และแนะน�าแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ	ด้วยความเอาใจใสด้วยดเีสมอมา	

ผู้วิจัยรู้ซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่ง	จึงกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้	ณ	โอกาสนี้

ขอกราบขอบพระคุณ	พระมหามฆวินทร์	 ปุริสุตฺตโม,	 ผศ.ดร.	 ประธานสาขาวิชาพุทธศาสนาและ

ปรัชญา	คณาจารย์ประจ�าสาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญาผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาทุกท่าน	และคณาจารย์

เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	วิทยาเขตร้อยเอ็ดทุกท่าน	ที่เมตตาแนะน�าให้ความรู้	ให้ก�าลังใจ	 

ตลอดจนตรวจแก้ไข	แนะน�ารูปแบบวิทยานิพนธ์จนเสร็จลงด้วยดี

งานวจิยันีไ้ด้รบัทนุอดุหนนุวจิยัจากบณัฑติวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั	วทิยาเขตร้อยเอด็	ผูว้จิยั

จึงขอขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งไว้	ณ	โอกาสนี้ด้วย

ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 วิทยาเขตร้อยเอ็ดทุกท่าน	

และขอขอบพระคุณเพื่อนนักศึกษา	 และพระนักศึกษาทุกท่าน	 ที่ให้ค�าปรึกษาแนะน�าตรวจทานเสนอแนะ

อย่างเอาใจใสด้วยดีเสมอมา	จึงขอขอบพระคุณไว้	ณ	โอกาสนี้ด้วย

ขอขอบพระคุณพระครูสันติสุทธิวิมล	 เจ้าอาวาสวัดโพนทองใหญ่	 ท่ีสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา	 

ให้ทุนในการศึกษาและให้ทุนในการท�าวิจัย	 รวมทั้งญาติโยมชาวบ้าน	 แวงเหนือ	 แวงใต้	 และชาวบ้าน 

โนนสวรรค์	อ�าเภอโพนทอง	จังหวัดร้อยเอ็ด	ที่ได้อุปถัมภ์ภัตตาหารและปัจจัยในการศึกษาวิจัยครั้งนี้

คณุประโยชน์พร้อมด้วยคณุงามความดีแห่งวทิยานพินธ์นี	้ขอนอบน้อมไว้เพือ่บูชาคณุพระรตันตรยั

อันมี	พระพุทธ	พระธรรม	พระสงฆ์	คุณบิดา	มารดา	ครูอุปัชฌาย์	อาจารย์	ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้

ทั้งมวล	ญาติมิตรทุกท่านที่คอยห่วงใยให้การสนับสนุนเป็นก�าลังใจเสมอมาและทุกท่านท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง 

ในงานวิจัยในครั้งนี้
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ความรู้ความเข้าใจเรื่องการบวชในพระพุทธศาสนาเถรวาทตามแนวคิด 

ของชาวพุทธในอ�าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 

THE COGNITION OF THERAVADA BUDDHISM ORDINATION ACCORDING TO 

BUDDHIST THOUGHTS IN CHATURAPHAKPHIMAN ROI - ET PROVINCE

พระอธิการไกรทอง	อิสฺสโร	(กาละดี)1

บทคัดย่อ

การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์	ดังนี	้1)	เพือ่ศึกษาความรูค้วามเข้าใจเร่ืองการบวชในพระพทุธศาสนา

เถรวาทตามแนวคิดของชาวพุทธในอ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	จังหวัดร้อยเอ็ด	2)	เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความรู้ 

ความเข้าใจเรื่องการบวชในพระพุทธศาสนาเถรวาทตามแนวคิดของชาวพุทธในอ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	

จังหวัดร้อยเอ็ด	 ที่มีเพศ	 อายุ	 ระดับการศึกษา	 รายได้ต่อเดือน	 และ	 อาชีพ	 ต่างกัน	 และ	 3)	 เพื่อศึกษา 

ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัความรูค้วามเข้าใจเรือ่งการบวชในพระพทุธศาสนาเถรวาทตามแนวคดิของชาวพทุธใน

อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	จังหวัดร้อยเอ็ด	

วิทยานิพนธ์นี้	 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ	 กลุ่มตัวอย่าง	 ได้แก่	 ชาวพุทธในอ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	

จงัหวดัร้อยเอด็	ทัง้สิน้จ�านวน	400	คน	เครือ่งมอืท่ีใช้ในการวจิยั	ได้แก่	แบบมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดบั	

จ�านวน	30	ข้อ	มีค่าอ�านาจจ�าแนก	ระหว่าง	2.-35	-	5.50	และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ	0.971	สถิติ

ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	 เป็นแบบสอบถามการแจกแจงความถ่ี	 ค่าร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 (	 )	 ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน	(S.D.)	t-test	F-test	(One-way	ANOVA)	และเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีของ	Scheffe	

ผลการวิจัย	 พบว่า	 ความรู้ความเข้าใจเรื่องการบวชในพระพุทธศาสนาเถรวาทตามแนวคิดของ 

ชาวพุทธในอ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 

โดยเรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย	 คือ	 ด้านประโยชน์แก่ศาสนา	 ด้านประโยชน์ทีจะพึงได้แก่ผู้อื่น 

และด้านประโยชน์แก่ตนเอง

การเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจเรื่องการบวชในพระพุทธศาสนาเถรวาทตามแนวคิดของ 

ชาวพุทธในอ�าเภอจตุรพกัตรพมิาน	จังหวดัร้อยเอด็	พบว่า	ความรูค้วามเข้าใจเรือ่งการบวชในพระพทุธศาสนา

เถรวาทตามแนวคิดของชาวพุทธในอ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	จังหวัดร้อยเอ็ด	ที่มีเพศ	อายุ	 ระดับการศึกษา	

รายได้ต่อเดือน	และอาชีพ	ต่างกัน	โดยรวมไม่แตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเรื่องการบวชในพระพุทธศาสนาเถรวาทตามแนวคิดของ

ชาวพุทธในอ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 พบว่า	 การรู้จักฝึกตนให้มีความอดทด	 เนื่องจากต้อง

ปฏิบัติตนตามวินัยและตามหลักการปกครองสงฆ์	 จ�าเป็นต้องมีผู้ให้การปกครองดูแลพระบวชใหม่	 โดยให้

พระทีป่ระพฤติดีแล้วดูแลปกครองอบรมพระบวชใหม่เป็นกลุม่	ๆ 	จะช่วยส่งเสรมิด้านพระวนิยัและการศึกษา

1	 นักศึกษาปริญญาโท	สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา,	มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	วิทยาเขต

ร้อยเอ็ด
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ของสงฆ์ให้ดีขึ้น	 ท�าให้เกิดการพัฒนาสงฆ์	 พัฒนาวัด	 พัฒนาบทบาทหน้าท่ีของสงฆ์จนเกิดประโยชน์ต่อ

ประชาชนและประเทศชาติอย่างแท้จริง

ABSTRACT

Objectives	of	this	thesis	were	aimed:	1)	undertake	the	study	on	Buddhists’	cogni-

tion	of	Theravada	Buddhism	ordination	in	Chaturaphak	Phiman	district	of	Roi	Et	province,	

2)	to	compare	their	cognition	of	Theravada	Buddhism	ordination	in	the	preceding	district,	

resting	on	variables	of	their	genders,	educational	levels	and	monthly	incomes,	and	(3)	study	

their	suggestions	for	their	recognition	of	Theravada	Buddhist	ordination	in	the	district.	

The	sampling	group	comprised	Buddhists	in	the	aforesaid	district,numbering	400	

individuals.	The	research	instrument		was	five	rating	scale	questionnaires	containing	thirty	

questions,	with	the	power	of	discrimination	between	2.35	and	5.50,	and	the	reliability	of	

the	 whole	 questions	 at	 0.96.	 The	 statistics	 utilized	 for	 data	 analyses	 encompassed	 

frequency,	mean,	 standard	 deviation,	 t-test	 and	 F-test	 (One-way	 ANOVA),	 comparing	 

differences	of	a	single	pair	by	means	of	Scheffe’s	method.	

Outcomes	of	the	research	summarized	the	following	main	findings:	1)	Buddhists’	

cognition	 of	 Theravada	 Buddhism	 ordination	 in	 Chaturaphak	 Phiman	 district	 of	 Roi	 Et	 

province	was	rated	at	the	‘much’	scale.	Considering	a	single	aspect	in	descending	orders	

of	means,	they	included:	1)	religious	usefulness,	2)	usefulness	to	be	gained	by	others	and	

3)	usefulness	to	be	earned	by	their	own.	2)	The	comparative	results	indicated	that	their	

cognition	of	Theravada	Buddhism	ordination	in	the	above	district	showed	no	significant	

differences	 in	 the	 overall	 aspect.	 3)	 Problems	 and	 suggestions	 for	 their	 recognition	 of	

Theravada	Buddhist	ordination	in	the	district	were	that	senior	monks	should	know	how	to	

train	the	fresh	ones	to	have	patience	as	they	had	to	follow	Buddhist	monastic	codes	of	

conduct	and	administrative	rules.	As	a	result,	it	was	vital	to	have	an	well	trained	monk	

take	care	of	and	govern	the	fresh	monks	in	groups.	In	doing	so,	it	would	help	boost	their	

monastic	 codes	 of	 conduct	 and	 bolster	 their	 education.	 Eventually,	 it	 culminated	 in 

developing	their	human	resources,	the	monastery,	roles	and	duties	such	that	they	were	

really	useful	to	people	and	the	nation.	

1.  ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

พระพุทธศาสนาได้เกดิขึน้ในดินแดนชมพทูวปี	พระพทุธเจ้าได้ตรสัรูแ้ละเปิดเผยสจัธรรมทีพ่ระองค์

ทรงค้นพบให้แก่สตัว์โลกทัง้หลายให้รูต้ามพระองค์	เมือ่พระองค์ทรงแสดงพระปฐมเทศนาให้แก่	ปัญจวคัคย์ี

เป็นครัง้แรก	และมผีูรู้ต้ามสิง่ทีพ่ระองค์ทรงค้นพบ	โดยมท่ีานอญัญาโกณฑณัญะเป็นสาวกคนแรกทีไ่ด้รูต้าม 
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พระพทุธเจ้า	เมือ่ได้ดวงตาเหน็ธรรมแล้วได้แสดงความประสงค์ของตนเองเพือ่ขอบวช	ซึง่ทางพระพทุธศาสนา

เรียกว่า	 การอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา	 พระพุทธเจ้าได้ทรงอนุญาตตามความประสงค์นั้น	

การอปุสมบทของท่านโกณฑญัญะจงึนบัว่าเป็นการอปุสมบทอย่างเป็นทางการครัง้แรกในประวตัศิาสตร์ของ

พระพุทธศาสนา	และก็ไม่ได้มีพิธีรีตองอะไรมากนัก	 เป็นเพียงการกล่าวเพื่อเชื้อเชิญให้ผู้ที่หวังจะเจริญรอย

ตามพระองค์ให้เข้ามาอุปสมบท	 โดยมีใจความโดยย่อว่า	 “เธอจงเป็นภิกษุมาเถิด	 ธรรมอันเรากล่าวดีแล้ว	

เธอจงประพฤติพรหมจรรย์	เพื่อท�าที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบเถิด”	(วิ.	มหาวรรค	เล่ม	4,	หน้า	16)	ถ้าเป็นพระ

อรหันต์จะไม่มีค�าว่าท�าที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบเถิด	เพราะว่าท่านสิ้นเชื้อแห่งการเกิดแล้ว	บรรลุสัจธรรมแล้ว

เมื่ออัญญาโกณฑัณญะได้อุปสมบทแล้วก็มีผู้อุปสมบทตามจ�านวนมาก	 ซึ่งพระพุทธองค์ก็ทรง

อนุญาตโดยไม่ได้บงัคบั	เป็นการอปุสมบทด้วยความสมคัรใจ	ผูอ้ปุสมบทกม็เีป้าหมายทีชั่ดเจนคอื	มุง่ทีจ่ะท�า

ที่สุดแห่งทุกข์	 เพื่อเข้าสู่ความหลุดพ้น	 (พุทธทาสภิกขุ,	 2543,	 หน้า	 85)	 จึงเป็นการอุปสมบทที่บริสุทธิ์	 

ต่อมาเมื่อมีคนเข้ามาอุปสมบทมากขึ้น	 และพระพุทธศาสนาได้แผ่ขยายไปอย่างกว้างขวาง	 พระองค์ก็ทรง

มอบให้พระสงฆ์ที่มีวัตรปฏิบัติงดงามสามารถเป็นพระอุปัชฌาย์แทนพระองค์ได้	 แต่เป้าหมายของการ

อปุสมบทกย็งัอยูท่ีก่ารปฏิบติัพฒันาจิตเพ่ือยกระดบัให้พ้นจากกเิลสตณัหา	เข้าสูพ่ระนพิพาน	เป็นการขดัเกลา

จิตใจให้บริสุทธิ์	 (สุนทรียา	 สุนทรวิภาค,	 2529,	 หน้า	 40)	 การอุปสมบทได้สะท้อนให้เห็นถึงสภาพสังคม	 

ด้านความเป็นอยู่	 ค่านิยมแบบแผนทางวัฒนธรรมและชีวิตของสังคมในสมัยพุทธกาล	ซึ่งจุดมุ่งหมายที่เป็น

มูลเหตุจูงใจในการอุปสมบทคือการแสวงหาความหลุดพ้น	 หรือเพ่ือให้บรรลุสัจภาวะอันสูงสุด	 คือนิพพาน	 

ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่า	สมัยพุทธกาล	เป็นยุคของปรัชญาที่เน้นเกี่ยวกับความคิดในการแสวงหาความหลุดพ้น	

ต่อมาการอุปสมบทในพระพุทธศาสนา	ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงอนุญาตมี	3	วิธีด้วยกัน	คือ	การอุปสมบทด้วย

วิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา,การอุปสมบทแบบไตรสรณคมน์,	 และการอุปสมบทแบบญัตติจตุตถ	 กรรมวาจา	 

หลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ปรินิพพานแล้ว	 พระสงฆ์บางกลุ่มได้มีแนวคิดท่ีแตกแยกออกไปจนกลายเป็น 

หลายนิกาย	หลายความเชื่อ	 มีเพียงนิกายเถรวาทเท่านั้นที่ยังรักษาหลักการเดิมของพระพุทธศาสนาเอาไว้ 

ทุกประการจนถึงปัจจุบัน

ปัจจุบันนี้	 ถึงแม้ว่าการอุปสมบทแบบพุทธศาสนาเถรวาทจะยังคงปฏิบัติตามพุทธบัญญัติก็ตาม	 

แต่เป้าหมายของการอปุสมบทได้เปลีย่นไป	เพราะว่าได้รบัอทิธพิลจากสงัคม	และอดุมคตขิองการอปุสมบท

ของกุลบุตรในปัจจุบันได้เปลี่ยนไป	 เมื่อเทียบกับอดีต	 บางคนอุปสมบทเพื่อแก้บนหลังจากที่ไปบนบานกับ 

สิง่ศกัดิส์ทิธิท์ีต่นเองเชือ่ถอืแล้วได้สมความปรารถนา	บางคนอปุสมบทเพือ่หนคีวามผดิจากคดโีลก	หรือเพือ่

แสวงหาลาภสักการะและอ�านาจ	เป็นต้น

นอกจากนี้	 สังคมชาวพุทธในอ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ยังมีคติความเช่ือเรื่องการ

ครองเรือนว่า	 ผู้ชายที่ยังไม่ได้บวช	 ยังไม่เหมาะสมท่ีจะแต่งงานมีครอบครัว	 จึงเกิดประเพณีท่ีเรียกว่า 

บวชก่อนเบียด	 เป็นการสร้างเป้าหมายการอุปสมบทข้ึนมาใหม่	 เพราะส่วนมากชายไทยก็อุปสมบทเพื่อท�า

ตามประเพณ	ีเพือ่จะได้มีครอบครวั	เป็นต้น	จงึเป็นการเปลีย่นวตัถปุระสงค์เดมิของพระพทุธศาสนา	ค่านยิมเกีย่วกบั 

การอุปสมบทจึงเปลี่ยนไป	คนที่อุปสมบทเข้ามาจึงไม่ค่อยปฏิบัติตามพระธรรมวินัย	และประพฤติตัวเป็นที่

เส่ือมเสยีแก่พระศาสนา	ดังปรากฏตามสือ่แทบไม่เว้นแต่ละวนั	และนบัวนัการอุปสมบทจะมเีป้าหมายเปลีย่น

ไปจากเดิม	แม้ว่ารูปแบบการอุปสมบทยังคงสภาพเดิมไว้ก็ตาม	แต่เป้าหมายได้ถูกทดแทนด้วยผลประโยชน์
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และความประพฤติไม่เหมาะสม	(สุนทรียา	สุนทรวิภาค,	2529,	หน้า	40	)	พุทธทาสภิกขุ	ได้กล่าวว่า	การบวช 

คือการหนีสงสาร	หมายความว่า	 การอุปสมบทไม่ใช่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์	 แต่เป็นไปเพื่อที่จะออกจาก	 

วัฏสงสาร	 หากมองตามสภาพการณ์ของพุทธศาสนาทุกวันนี้	 ก็พอจะทราบดีว่า	 พฤติกรรมของพระสงฆ์ท่ี

อุปสมบทเข้ามาได้เปลี่ยนเป้าหมายไปจากเดิมที่เป็นแบบเรียบง่าย	 ไม่ฟุ้งเฟ้อ	 ไม่มีการประกอบพิธีบายศรี 

สู่ขวัญ	และไม่มีมหรสพมาสมโภชอย่างปัจจุบัน	ถ้าหากปล่อยให้พิธีการอุปสมบทเป็นอย่างนี้ต่อไป	จะมีผล 

กระทบต่อพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก	 เพราะคนที่เข้ามาอุปสมบทไม่ใช่เพื่อที่จะพ้นทุกข์เหมือนในอดีต	

จงึเป็นปัญหาทีต้่องการทราบว่า	ถ้าน�าวธิกีารอปุสมบทของคนในอดตีกบัปัจจบุนัมาเปรยีบเทยีบกนั	แล้วหา

จดุต่างท่ีท�าให้พฤติกรรมของการอปุสมบทเปลีย่นไปจากเดมิคอือะไร	เพือ่ให้ชาวพุทธได้รูแ้ล้วเข้าใจว่าแท้จรงิ

แล้วการอุปสมบทมีจุดประสงค์เพ่ืออะไร	 และจะท�าอย่างไรบ้าง	 จึงจะสามารถบรรลุจุดประสงค์นั้นได้	 

เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติตัวได้ถูกต้องตามพระธรรมวินัย

ดังนั้น	 ผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ที่จะศึกษาปัญหาการบวชในพระพุทธศาสนาเถรวาทในสังคมไทย

ปัจจุบันตามแนวคิดของประชาชนในอ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	จังหวัดร้อยเอ็ด	 ได้เข้าใจปัญหาของการบวช	

รวมทัง้และสาเหตกุารประพฤตผิิดวตัถปุระสงค์ของการบวชในพระพทุธศาสนาเถรวาทในสงัคมไทยปัจจบุนั

ที่ปรากฏตามสื่อมวลชนต่าง	 ๆ	 ของสังคมไทย	 และปัญหาการบวชในพระพุทธศาสนาเถรวาทในสังคมไทย

ปัจจุบันตามแนวคิดของประชาชนในอ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	จังหวัดร้อยเอ็ด	เพื่อที่จะท�าให้พุทธศาสนิกชน

ชาวอ�าเภอจตรุพกัตรพมิานได้มองเหน็ถงึคุณประโยชน์ของการบวชในสงัคมไทยมากยิง่ขึน้	จงึศกึษาวเิคราะห์

เรื่องนี้อย่างเป็นรูปธรรมเพ่ือหาแนวทางปฏิบัติที่จะลบความมัวหมอง	 และเรียกศรัทธาในการบวชตาม 

หลกัพระพุทธศาสนาทีถ่กูต้องกลบัคืนมาสู่สงัคมชาวไทย	ในอันทีจ่ะช่วยส่งเสรมิบทบาทและสถานะการบวช

ให้พัฒนาไปในทางที่เหมาะสมต่อสภาวการณ์ในปัจจุบัน

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1		เพ่ือศึกษาความรูค้วามเข้าใจเรือ่งการบวชในพระพทุธศาสนาเถรวาทตามแนวคดิของชาวพทุธ

ในอ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	จังหวัดร้อยเอ็ด

2.2		เพ่ือศกึษาเปรยีบเทยีบความรูค้วามเข้าใจเรือ่งการบวชในพระพทุธศาสนาเถรวาทตามแนวคดิ

ของชาวพุทธในอ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	จังหวัดร้อยเอ็ด	ที่มีเพศ	อายุ	ระดับการศึกษา	รายได้ต่อเดือน	และ	

อาชีพ	ต่างกัน

2.3		เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเรื่องการบวชในพระพุทธศาสนาเถรวาท

ตามแนวคิดของชาวพุทธในอ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	จังหวัดร้อยเอ็ด

3.  สมมติฐานของการวิจัย

3.1		ชาวพุทธในอ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	จังหวัดร้อยเอ็ด	ที่มีเพศต่างกัน	มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง

การบวชในพระพุทธศาสนาเถรวาท	แตกต่างกัน

3.2		ชาวพทุธในอ�าเภอจตรุพกัตรพมิาน	จงัหวดัร้อยเอด็	ทีม่อีาย	ุต่างกนั	มคีวามรูค้วามเข้าใจเรือ่ง

การบวชในพระพุทธศาสนาเถรวาท	แตกต่างกัน
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วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

3.3		ชาวพทุธในอ�าเภอจตุรพกัตรพมิาน	จงัหวดัร้อยเอด็	ทีม่รีะดบัการศกึษา	ต่างกัน	มคีวามรูค้วาม

เข้าใจเรื่องการบวชในพระพุทธศาสนาเถรวาท	แตกต่างกัน

3.4		ชาวพทุธในอ�าเภอจตรุพกัตรพมิาน	จงัหวดัร้อยเอด็	ทีม่รีายได้ต่อเดือน	ต่างกนั	มคีวามรูค้วาม

เข้าใจเรื่องการบวชในพระพุทธศาสนาเถรวาท	แตกต่างกัน

3.5		ชาวพุทธในอ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	จังหวัดร้อยเอ็ด	ที่มี	อาชีพ	ต่างกัน	มีความรู้ความเข้าใจ

เรื่องการบวชในพระพุทธศาสนาเถรวาท	แตกต่างกัน

4.  ขอบเขตของการวิจัย

4.1 ขอบเขตด้านประชากร

	 ได้แก่	ประชาชนในเขตอ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	จังหวัดร้อยเอ็ด	จ�านวน	499,	670	คน	(ข้อมูล	

ณ	วันที่	12	มีนาคม	2557)	

4.2  ขอบเขตด้านเนื้อหา

	 ได้แก่	ความรูค้วามเข้าใจเรือ่งการบวชในพระพทุธศาสนาเถรวาทตามแนวคดิของชาวพทุธใน

อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	จังหวัด	ร้อยเอ็ด	3	ด้าน	คือ	

	 	 1.		 ด้านประโยชน์แก่ตนเอง	

	 	 2.		 ด้านประโยชน์ทีจะพึงได้แก่ผู้อื่น

	 	 3.		 ด้านประโยชน์แก่ศาสนา	

	 เหตุผลที่ผู้วิจัยเลือกศึกษา	3	ประเด็นนี้	 เพราะเป็นเนื้อหาที่อยู่ในความสนใจของพุทธบริษัท	

และเป็นเนื้อหาที่ยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในเรื่องการบวช

4.3  ขอบเขตด้านพื้นที่ 

	 ได้แก่	อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	จังหวัดร้อยเอ็ด	จ�านวน	12	ต�าบล

5.  ข้อจ�ากัดของการวิจัย

วิทยานพินธ์เรือ่งนี	้หลงัจากผูว้จัิยได้ศกึษาตัง้แต่ต้นจนจบแล้ว	พบว่า	การบ�ารงุบดิามารดาตามแนว

พุทธปรัชญาเถรวาท	พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสอุปมาว่า	 ถ้าบุตรธิดาจะพึงวางมารดาบิดาไว้บนบ่าทั้งสอง

ของตน	ประคับประคองท่านอยู่บนบ่านั้น	ป้อนข้าวป้อนน�้าและให้ท่านถ่ายอุจจาระปัสสาวะบนบ่านั้นเสร็จ	

แม้บุตรธิดาจะมีอายุถึง	100	ปี	และปรนนิบัติท่านไปจนตลอดชีวิต	ก็ยังนับว่าตอบแทนพระคุณท่านไม่หมด	

ดังนั้นการบ�ารุงบิดามารดาตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาทของประชาชนในอ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	 จังหวัด

ร้อยเอ็ด	คือ	การดูแล	เลี้ยงดู	รับใช้	ปรนนิบัติและนอบน้อมต่อมารดาบิดา	ซึ่งสามารถปฏิบัติได้	2	แนวทาง	

คือ	การบ�ารุงมารดาบิดาทางกายและการบ�ารุงมารดาบิดาทางใจ

6.  วิธีด�าเนินการวิจัย 

การวจิยัน้ีเป็นการวจัิยเชงิคุณภาพ	(Qualititative	research)	โดยการเก็บข้อมลูด้วยแบบสมัภาษณ์

เชิงลึกมีขั้นตอนการศึกษาดังนี้คือ
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1.  ขั้นส�ารวจข้อมูล 

 1.1		ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องศึกษาวิธีการบ�ารุงบิดามารดาตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท	

	 1.2		ส�ารวจเอกสาร	งานวจิยัทีมี่ผูรู้้เขยีนและศึกษาเกีย่วกบัเรือ่งศกึษาวธิกีารบ�ารงุบดิามารดา

ตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาทของประชาชนในอ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	จังหวัดร้อยเอ็ด	

	 1.3		กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก	ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่	ประชาชนในอ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	จังหวัด

ร้อยเอ็ด

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

	 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่	แบบสัมภาษณ์เชิงลึก

3. การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือ 1)	ศึกษาแนวคิด	ทฤษฏี	 เอกสาร	ต�ารา	งานวิจัยที่

เกีย่วข้องตามชือ่	วตัถปุระสงค์และกรอบแนวคดิในการวิจยัเกีย่วกบับทบาทวิธกีารบ�ารงุบิดามารดาตามแนว

พุทธปรัชญาเถรวาทของประชาชนในอ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 เพื่อน�ามาใช้เป็นแนวทางใน

การสร้างแบบสมัภาษณ์ 2)	ข้อมลูทีไ่ด้มาจากขัน้ตอนที	่1	มาเป็นประเดน็ค�าถามแบบสมัภาษณ์	แล้วน�าเสนอ

อาจารย์ทีป่รกึษาเพือ่พจิารณาและให้ข้อเสนอแนะ	3)	ปรบัปรงุแบบสมัภาษณ์ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์

ที่ปรึกษา 4)	น�าแบบสัมภาษณ์ที่ปรับปรุงแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ�านวน	3	ท่านพิจารณาความเหมาะสมและ

ความถกูต้องของเนือ้หา	ภาษา	และความสอดคล้องเกีย่วกบัประเดน็ค�าถาม	5)	ปรบัปรงุแก้ไขแบบสมัภาษณ์

ตามค�าแนะน�าของผู้เชี่ยวชาญแล้วน�าไปเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอความเห็นชอบก่อนน�าไปเก็บข้อมูล

3. ขั้นรวบรวมข้อมูล 1)	รวบรวมข้อมูลจากเอกสารชั้นปฐมภูมิ	 (Primary	Sources)	คือ	พระ

ไตรปิฎกภาษาไทย	ฉบับหลวง	พุทธศักราช	2525	เกี่ยวกับเรื่องศึกษาวิธีการบ�ารุงบิดามารดาตามแนวพุทธ

ปรัชญาเถรวาท 2)	รวบรวมเอกสารชั้นทุติยภูมิ	(Secondary	Sources)	จากอรรถกถา	ฎีกา	อนุฎีกา	ปกรณ์

วิเสสต่าง	ๆ	ต�ารา	หนังสือ	บทความ	วารสาร	งานวิจัยที่เกี่ยวข้องอันเป็นผลงานการค้นคว้าของท่านผู้รู้ใน

พุทธปรัชญาเถรวาท	 3)	 น�าหนังสือจากศูนย์บัณฑิตศึกษา	 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 วิทยาเขต	

ร้อยเอด็	ถงึ	ท่านนายอ�าเภอจตรุพกัตรพมิาน	จงัหวดัร้อยเอด็	เพือ่ขออนญุาต	เกบ็รวบรวมข้อมลู 4)	รวบรวม

ข้อมูลภาคสนาม	(Field	Research)	ผู้ศึกษาวิจัยได้ด�าเนินโดยวิธีการ	สร้างความสัมพันธ์กับผู้ให้ข้อมูลหลัก	

และกลุ่มเป้าหมาย	พบปะพูดคุยเพื่อสร้างความคุ้นเคย

4. ขัน้วเิคราะห์ข้อมลู 1)	น�าข้อมลูเกีย่วกบัความหมาย	ความส�าคญั	ลกัษณะ	และประโยชน์ของ

เรื่องศึกษาวิธีการบ�ารุงบิดามารดาตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาทของประชาชนในอ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	

จงัหวดัร้อยเอด็	มาศกึษาวเิคราะห์ตามจดุประสงค์ทีต่ัง้ไว้ 2)	ศกึษาวเิคราะห์ประเดน็ต่าง	ๆ 	ตามจดุประสงค์

ที่ตั้งไว้เกี่ยวกับประโยชน์ของเรื่องวิธีการบ�ารุงบิดามารดาตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาทของประชาชนใน

อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	จังหวัดร้อยเอ็ด

5.  ขัน้น�าเสนอข้อมลู ผูว้จัิยน�าเสนอผลการศกึษาวจิยัในรปูแบบพรรณนาวเิคราะห์รวบรวมข้อมลู

ภาคสนาม	Field	Research)	เช่น	การสัมภาษณ์เชิงลึก	(In-depth	Interview)	การสังเกตแบบมีส่วนร่วม	

(Participant	Observation)	แล้วน�ามารวบรวมเป็นข้อมูล
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วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

7.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย

7.1		ท�าให้ทราบวิธีการบ�ารุงบิดามารดาตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท

7.2	ท�าให้ทราบวิธีการบ�ารุงบิดามารดาตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาทของประชาชนในอ�าเภอ 

จตุรพักตรพิมาน	จังหวัดร้อยเอ็ด

7.3	ท�าให้ทราบการวิเคราะห์วิธีการบ�ารุงบิดามารดาตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาทของประชาชน

ในอ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	จังหวัดร้อยเอ็ด

7.4		น�าผลจากการวจิยัไปเป็นข้อมลูสารสนเทศในการวจิยั	และเผยแผ่หลกัค�าสอนเกีย่วกบัวธิกีาร

บ�ารุงบิดามารดาตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาทของประชาชนในอ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	จังหวัดร้อยเอ็ด

8.  ค�านิยามศัพท์เฉพาะ

การบ�ารุงบิดามารดา	หมายถึง	การท�าอุปการะต่อบิดามารดาซึ่งสามารถกระท�าได้	2	ทาง	คือ

1)		 การบ�ารุงทางกาย	หมายถึง	การมอบให้ซึ่งปัจจัย	4	ดูแลบ�ารุงเลี้ยงสุขภาพกาย

2)		 การบ�ารุงทางใจ	หมายถึง	การดูแลจิตใจให้มีความโสมนัสอยู่เสมอ	ไม่กระท�าความหม่นหมอง

ให้ปรากฏในจิตใจ	

	 พระพุทธศาสนาเถรวาท	หมายถึง	 หลักธรรมค�าสอนที่ปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา	

นิกายเถรวาท	ซึ่งประกอบด้วยพระไตรปิฎก	อรรถกถา	ฎีกา	ซึ่งถือตามคติที่พระอรหันต์	พุทธสาวกได้วาง

หลักพระธรรมวินัยเป็นแบบแผนไว้เมื่อครั้งปฐมสังคายนา	สืบทอดกันมาจนแพร่หลายในประเทศไทย	

9.  สรุปผลการวิจัย

จากการวิจัยเรื่อง	 ศึกษาวิธีการบ�ารุงบิดามารดาตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาทของประชาชนใน

อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	จังหวัดร้อยเอ็ด	พบว่า	บุตรธิดาที่รู้จักบ�ารุงบิดามารดา	ย่อมเป็นอภิชาตบุตรโดยแท้

ย่อมได้รับอานิสงส์	คอื	คณุค่าแต่สิง่ทีด่ีๆ 	ส�าหรบัชวีติของตนเอง	บตุรธดิาทีด่กีตญัญรููค้ณุ	เป็นบคุคลตวัอย่าง

แก่คนอื่นได้	บุตรธิดาบางคน	อาจจะน�าพาบุพการีผู้ขาดศรัทธาให้มีศรัทธา	ผู้ขาดศีลให้มีศีล	ผู้ขาดจาคะให้

รู้จักบริจาคและผู้ขาดปัญญา	ให้มีสติปัญญารู้จัก	บาปบุญ	คุณ	โทษ	และรู้จักคุณค่าของความเป็นมนุษย์ที่

สมบรูณ์	อานิสงส์ของการบ�ารุงบดิามารดา	ม	ีดงันี	้คอื	ท�าให้มคีวามอดทน	ท�าให้เป็นคนมสีติรอบคอบ	ท�าให้

เป็นคนมเีหตผุลท�าให้พ้นทกุข์	ท�าให้พ้นภยัได้	ท�าให้ได้ลาภโดยง่าย	ท�าให้แคล้วคลาดภยัในยามคบัขนั	ท�าให้

เทวดาลงมาพิทักษ์รักษา	ท�าให้ได้รับการยกย่องสรรเสริญ	ท�าให้มีความเจริญก้าวหน้า	ถ้ามีลูกก็จะได้ลูกที่ดี	

ท�าให้มีความสุข	ท�าให้เป็นตัวอย่างอันดีแก่อนุชนรุ่นหลัง

ฉะนั้น	เพื่อที่จะท�าให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นส�าหรับผู้ที่สนใจศึกษา	ผู้วิจัยจะน�าผลที่ได้จากการ

วิเคราะห์มาสรุปแสดงให้ทราบ	พร้อมทั้งข้อเสนอแนะบางประการอันจะเป็นประโยชน์ต่อการค้นคว้าและ

วิจัยครั้งต่อไป	ดังนี้

9.1  สรุปวิธีการบ�ารุงบิดามารดาตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท

	 ผู้วิจัย	พบว่า	วิธีการบ�ารุงบิดามารดาตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท	ประกอบด้วยรายละเอียด	

ดังนี้
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	 การบ�ารุงบิดามารดาที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนา	 พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญ	 บุคคลท่ี

การบ�ารุงบิดามารดา	เป็นบุคคลที่หาได้ยาก	รวมทั้งผู้ที่มีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดา	ในทิศเบื้องหน้า	

คือ	 ท่านเล้ียงเรามาแล้ว	 เลี้ยงท่านตอบ	 ช่วยท�ากิจธุระการงานของท่าน	 ด�ารงวงศ์ตระกูล	 ประพฤติตนให้

เหมาะสมกบัความเป็นทายาท	เม่ือท่านล่วงลบัไปแล้วท�าบุญอทิุศให้ท่าน	ดงันัน้	บุตรจะต้องเลีย้งดบิูดามารดา

ให้เป็นอย่างดีทั้งทางกายและทางจิตใจ	 ให้ท่านมีความเป็นอยู่ที่ดี	 มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ	์ 

ผูท้ีเ่ลีย้งดบูดิามารดา	ย่อมได้รบัการยกย่องว่าเป็นบณัฑติ	เป็นสตับรุษุ	ผูท้ีเ่ลีย้งบดิามารดาย่อมได้รบัอานสิงส์

ตอบแทนให้มีความสุข	 ทั้งโลกน้ีและโลกหน้า	 ประมวลได้ดังนี้	 คือ	 การบ�ารุงบิดามารดา	 มีลักษณะคือ 

การปรนนิบตัเิล้ียงดูด้วยปัจจยั	4	การยอมเสยีสละชวีติของตนเพือ่ปกป้องชวีติมารดาบิดา	และการให้มารดา

บิดาตั้งอยู่ในธรรม	 เสียสละ	 แม้ว่าเราจะตอบแทนพระคุณท่านถึงเพียงนี้แล้ว	 ก็ยังนับว่าเล็กน้อยมาก	 

เมื่อเทียบกับพระคุณอันยิ่งใหญ่ที่ท่านมีต่อเรา	 ผู้ที่มีความกตัญญูกตเวทีต้องการจะสนองพระคุณท่านให้ได้

ทั้งหมด	พึงกระท�าดังนี้	ถ้าท่านยังไม่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา	ก็พยายามชักน�าให้ท่านตั้งอยู่ในศรัทธาให้

ได้	ถ้าท่านยงัไม่ถึงพร้อมด้วยการให้ทาน	กพ็ยายามชักน�าให้ท่านยนิดีในการบรจิาคทานให้ได้	ถ้าท่านยงัไม่มี

ศีล	 ก็พยายามชักน�าให้ท่านรักษาศีลให้ได้	 ถ้าท่านยังไม่ท�าสมาธิภาวนา	 ก็พยายามชักน�าให้ท่านท�าสมาธิ

ภาวนาให้ได้	 เพราะว่าการตั้งอยู่ในศรัทธา	 การให้ทาน	 การรักษาศีล	 การท�าสมาธิภาวนา	 เป็นประโยชน์

โดยตรง	และเป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่ตัวบิดามารดาผู้ประพฤติปฏิบัติเอง	ทั้งในภพนี้	ภพหน้า

9.2 สรุปการบ�ารงุบิดามารดาตามแนวพทุธปรชัญาเถรวาทของประชาชนในอ�าเภอจตรุพกัตรพมิาน 

จังหวัดร้อยเอ็ด

	 บุตรธิดากระท�าตนเป็นคนดีมีคุณธรรมต่อมารดาบิดา	 โดยเริ่มจากคุณธรรมในเบ้ืองต้น	 คือ	 

การบ�ารุงเลีย้งดมูารดาบดิาทางร่างกายและสงูขึน้ไปการบ�ารงุมารดาบดิาทางด้านของจติใจ	การรูจ้กับทบาท

และหน้าทีอ่นัดงีามและถกูต้องต่อกนัในครอบครวัตามแนวทางแห่งพระพทุธศาสนา	และความประพฤตขิอง

ประชาชนในอ�าเภอจตรุพกัตรพมิาน	จงัหวดัร้อยเอด็	กระท�าตนเป็นคนดหีรอืไม่มากน้อยเพยีงใด	หากทกุคน

มีความศรัทธาเชื่อมันในคุณของพระรัตนตรัย	ตั้งมั่นอยู่ในศีล	มีจิตเอื้ออาทรต่อผู้อื่น	และเป็นผู้มีปัญญาเป็น

สัมมาทิฏฐิ	สังคมและประเทศชาตินั้นย่อมเจริญ	และยังผลแห่งสันติสุขให้บังเกิดขึ้นแก่โลก

9.3 วธิกีารบ�ารงุบิดามารดาตามแนวพทุธปรชัญาเถรวาทของประชาชนในอ�าเภอจตรุพกัตรพมิาน 

จังหวัดร้อยเอ็ด

	 จากการวิจัย	พบว่า	วิธีการบ�ารุงบิดามารดา	คือ	วิถีชีวิตของลูก	หน้าที่ของลูก	เมื่อรู้ว่าท่านมี

คณุหรอืมอีปุการะต้องตอบแทนท่าน	เพราะพ่อแม่เป็นผูใ้ห้ชวีติแก่ลกู	หรอื	มองให้ลกึลงไปอกีกเ็หน็ได้ว่าลกู	

คือวิญญาณของพ่อแม่	 พ่อแม่เป็นผู้ได้ท�าหน้าที่ของความเป็นพ่อแม่มาแล้วอย่างสมบูรณ์	 ท่านจึงได้ชื่อ 

ปพุพการ	ีส่วนบตุรธดิาหรอืลกูๆ	ต้องท�าหน้าทีข่องตน	คอืความเป็นลกูให้สมบรูณ์	ท่านเลีย้งเรามาแล้วเลีย้ง

ท่านตอบ	 ช่วยท�ากิจธุรการงานของท่าน	 ด�ารงวงศ์ตระกูล	 ประพฤติตนให้เหมาะสมกับความเป็นทายาท	 

จึงจะได้ชื่อว่า	กตัญญูกตเวที	ความจริงเรื่องนี้ถือว่าเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของสังคมมนุษย์	เป็นวัฒนธรรมใน

เชิงสังคมที่คนในสังคมจะต้องท�าหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์	 จึงจะมีชีวิตรอดในสังคม	 และเมื่อท่านล่วงลับไป

แล้วท�าบุญอุทิศให้ท่าน	
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10.  องค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัย 

ผูว้จิยัได้ศึกษาการบ�ารงุหรอืการตอบแทนคณุมารดาบดิานี	้นอกจากแบ่งออกเป็นการบ�ารุงทางกาย

และการบ�ารุงทางใจ	โดยแบ่งแบ่งเป็น	2	ประเภท	ได้แก่

1)		 การบ�ารุงที่เป็นโลกิยะ	คือ	การตอบแทนท่าน	5	อย่าง	ตามหลักการในทิศ	6	กล่าวคือ

2)		 การบ�ารุงที่จัดเป็นโลกุตตระ	เช่น	การท�าให้มีศรัทธา	เหตุที่พระพุทธเจ้าแบ่งไว้อย่างนี้อาจถือ

ตามประเภทของบุตรก็ได้	เพราะพระพุทธเจ้าได้แบ่งบุตรไว้เป็น	3	ประเภท	คือ

บุตรทุกประเภทอาจตอบแทนพระคุณมารดาบิดาแบบโลกิยะได้	แต่อภิชาตบุตรเท่านั้นที่สามารถ

ตอบแทนมารดาบิดาแบบโลกุตตระได้	เพราะมีศรัทธาและศีลยิ่งกว่ามารดาบิดา	เช่น	พระสารีบุตร	เป็นต้น	

แต่บุตรที่มีศรัทธาและศีลมากกว่ามารดาบิดา	 ก็ใช่ว่าจะสามารถชักน�าให้มารดาบิดามีศรัทธาอย่างตนได้

เหมอืนพระสารีบตุรทกุคนไป	แต่กอ็าจตอบแทนท่านตามหลกัการในทิศ	6	กถื็อว่าได้ตอบแทนท่านตามก�าลงั

ความสามารถของตน

11.  ข้อเสนอแนะ 

11.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	 	 หลังจากที่ได้ศึกษาวิเคราะห์ในประเด็นดังกล่าวข้างต้นแล้ว	 ผู้วิจัยได้ค้นพบประเด็นหลาย

อย่างทีควรจะน�ามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์	ดังนี้

  สถาบันครอบครัว	สถาบันการศกึษา	สถาบันศาสนาทีค่วรจะให้ความรูท้างพระพุทธศาสนา

เพือ่ช่วยกระตุน้เตอืน	และปลกูฝังคณุธรรมโดยเฉพาะความกตญัญกูตเวทใีห้เกดิขึน้กบัประชาชนทกุคนโดย

ผ่านขบวนการปลกูฝังและกจิกรรมต่าง	ๆ 	เช่น	การอบรมคณุธรรม	การปฏบิตัธิรรม	ตลอดทัง้กจิกรรมวนัแม่	

วันพ่อ	รวมถึงการเข้าวัดท�าบุญ	ตักบาตร	ไหว้พระ	สวดมนต์	นั่งสมาธิภาวนา	เป็นต้น	เพราะความกตัญญู

กตเวทีน้ันเป็นความเชื่อที่มีมาควบคู่กับสังคมไทยจนเป็นวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธ	 ซ่ึงมีการอบรม 

สัง่สอนและถ่ายทอดกนัมาเป็นระยะเวลาอย่างยาวนาน	โดยเฉพาะบิดามารดาได้รบัยกย่องว่าเป็นพรหมของ

บตุร	เป็นบุรพเทพ	บรุพาจารย์และอาหไุนยบคุคล	หรอืพระอรหนัต์ของบตุรธดิา	ซึง่มวีธิกีารแสดงความกตัญญู 

กตเวทขีองลกูทีม่ต่ีอบดิามารดา	จะต้องตอบแทนพระคณุท่าน	สามารถกระท�าได้โดยท่านเล้ียงเรามาแล้วเล้ียง 

ท่านตอบ	ช่วยท�าการงานของท่าน	ด�ารงวงศ์ตระกูล	ประพฤติตนให้เหมาะสมแก่การรับทรัพย์มรดก	ท�าบุญ

อุทิศให้ท่านเมื่อท่านล่วงลับไปแล้ว	 เพราะการบ�ารุงบิดามารดานั้นจึงเป็นสิ่งจ�าเป็นที่ทุกคนจะต้องกระท�า

ทันทีที่มีโอกาสในปัจจุบันโดยไม่ต้องรอโอกาสมาถึง	ต้องรีบท�าทันที	ดังนี้	1)	ด้านการเลี้ยงดูมารดาบิดา	คือ	

การนอบน้อมด้วยกาย	แสดงความเคารพด้วยวาจา	เฝ้ารกัษาพยาบาลในเวลาไม่สบาย	ท�าการงานช่วยเหลอื

บดิามาดา	การด�ารงวงศ์ตระกลู	ประพฤตตินให้สมควรทีจ่ะรบัทรพัย์มรดก 2)	ด้านการช่วยท�าการงานของท่าน	 

คือ	 เตรียมอาหารให้มารดาบิดารับประทาน	 กวาดบ้านถูบ้านให้มารดาบิดาดูแลท�าความสะอาดห้องนอน 

ของมารดาบดิา	และจดัอาหารให้มารดาบดิาเมือ่ท่านเจบ็ป่วย 3)	ด้านการท�าบญุอทุศิให้มารดาบดิาเมือ่ท่าน

ล่วงลบัไปแล้ว	คอื	มัน่ท�าบญุตกับาตรถงึบดิา	หรอืมารดา	ทีล่่วงลบัไปแล้ว	มัน่ถวายสงัฆทาน	เข้าวดัฟังธรรม

แผ่เมตตาแก่ผูท้ีล่่วงลบัไปแล้วด้วยใจบรสิทุธิ ์4)	ด้านการประพฤตตินให้สมควรได้รบัมรดก	คอื	มคีวามกตญัญู

กตเวที	 ต่อบิดามารดาโดยการเลี้ยงดูบิดามารดาเป็นการตอบแทน	 เลี้ยงดูพ่อแม่ยามแก่เฒ่า	 อย่าปล่อย 
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ให้ท่านอดรนัทดใจในวัยชรา	ช่วยท�ากจิการงานของท่าน	ไม่นิง่ดดูายเป็นคนไร้น�า้ใจเข้าไปช่วยแบ่งเบาภาระ

หน้าที่	ด�ารงวงศ์ตระกูลไม่ท�าตระกูลให้เสื่อมและเสียหาย 5)	ด้านการด�ารงวงศ์ตระกูล	คือ	ทุกคนที่ดีควรจะ

เป็นผู้มีความกตัญญูกตเวที	 มีคุณธรรม	 จริยธรรม	 จะต้องมีธรรมะในการด�าเนินชีวิต	 เช่น	 การเสียสละ	 

การมีระเบียบวินัยและรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง

11.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการท�าวิจัย

	 	 จากการศึกษาครั้งน้ี	 ผู้วิจัย	 ได้ค้นพบประสบแนวทางการศึกษาหลายอย่าง	 ซึ่งจ�าเป็น 

อย่างยิ่งในการศึกษาครั้งต่อไป	ผู้วิจัยขอเสนอแนะต่อไปนี้

	 	 1)		 ศึกษาผลกระทบที่บุตรธิดาได้รับจากการไม่บ�ารุงบิดามารดาของประชาชนในอ�าเภอ

จตุรพักตรพิมาน	จังหวัดร้อยเอ็ด

	 	 2)		 ศึกษาคุณ	 (อานิสงส์)	 ที่บุตรธิดาพึงได้รับจากการเอาใจใส่บ�ารุงดูแลบิดามารดาของ

ประชาชนในอ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	จังหวัดร้อยเอ็ด

	 	 3)		 ศกึษาปัญหาทีเ่กดิจากการทีบ่ตุรธิดาไม่บ�ารงุบดิามารดาในปัจจบุนั	ทีส่่งผลกระทบต่อ

การที่ผู้สูงวัยถูกทอดทิ้งของประชาชน	ในอ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	จังหวัดร้อยเอ็ด
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ศึกษาการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท  

A STUDY OF THE CONSERVATION OF NATURE AND ENVIRONMENT BASED 

UPON THERAVADA BUDDHIST PHILOSOPHY
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บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์เรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้	 1)	 เพื่อศึกษาการอนุรักษ์ธรรมชาติ	 และส่ิงแวดล้อม

โดยทั่วไป	 2)	 เพื่อศึกษาการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวพุทธปรัชญา	 เถรวาทและ	 3)	 เพื่อ

วิเคราะห์การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท	 วิธีการศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยได้

ท�าการศกึษาเชงิคณุภาพ	เน้นศกึษาเฉพาะป่าไม้	โดยศึกษาข้อมลูจากพระไตรปิฎก	หนงัสอืทีร่วบรวมค�าสอน

ทางพระพุทธศาสนาเถรวาท	และงานเขียนต่างๆ	

ผลการวิจัยพบว่า 

1)		 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัภมูพิลอดลุยเดชฯ	และสมเดจ็พระเทพรตัน์ราชสดุาฯ	สยามบรม

ราชกุมาร	ี ทรงเล็งเห็นความส�าคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 โดยมีพระราชด�าริให้อนุรักษ์

ป่าไม้อยู่หลายโครงการ	ในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไป	แบ่งเป็น	2	แบบ	คือ	อนุรักษ์ทางตรง 

ได้แก่	 การใช้อย่างประหยัด	 การน�ากลับมาใช้ใหม่	 การบูรณะซ่อมแซม	 การบ�าบัดและฟื้นฟู	 การใช้สิ่งอื่น

ทดแทน	การเฝ้าระวงัดูแล	เป็นต้น	การอนรุกัษ์ทางอ้อม	ได้แก่	การพฒันาคุณภาพของประชาชน	การส่งเสรมิ 

ให้คนในท้องถิ่นมีส่วนร่วม	 ตลอดทั้งการพัฒนาวิธีการและเทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม	

2)	 การอนุรักษ์ธรรมชาติตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท	 เป็นการปลูกจิตส�านึกให้ประชาชนรัก	

หวงแหนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	รู้จักใช้	รักษา	และป้องกันโดยใช้หลักธรรมต่างๆ	เช่น	ปฏิจจสมุปบาท	

อริยสจั	เมตตาธรรม	หริ	ิโอตตัปปะ	กลุจริฏัฐติิธรรม	และน�าหลกัปรชัญาของบุคคลส�าคญัในพทุธศาสนา	เช่น	

พระธรรมโกศาจารย์	 (พุทธทาส	ภิกขุ)	พระพรหมคุณาภรณ์	 (ป.อ.	ปยุตโต)	พระธรรมโกศาจารย์	 (ประยูร	

ธมฺมจิตฺโต)	มาใช้ในการอนุรักษ์	

3)		 วเิคราะห์การอนรุกัษ์ธรรมชาติและสิง่แวดล้อมตามแนวพทุธปรชัญาเถรวาท	เป็นการประยกุต์

ใช้หลกัธรรมและค�าสอนต่างๆ	มาใช้ในการอนรุกัษ์ธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	เช่น	การใช้อย่างรู้คณุค่าตามหลกั 

ปฏิจจสมุปบาท	อริยสัจ	และกุลจิรัฏฐิติธรรม	การให้ความรู้แก่ประชาชน	การรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกัน

อนุรักษ์	การส่งเสริมให้คนดีมศีลีธรรมได้มบีทบาทในการอนรุกัษ์	การฟ้ืนฟ	ูป้องกนัธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม

1 นักศึกษาปริญญาโท	สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา,	มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	วิทยาเขต

ร้อยเอ็ด
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ตามหลักเมตตาธรรม	และหิริ	โอตตัปปะ	ให้ประชาชนรักและหวงแหนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของตนให้

อุดมสมบูรณ์ยั่งยืนตลอดไป	

ค�าส�าคัญ	:	1.	ศึกษาการอนุรักษ์	2.	ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	3.	พุทธปรัชญาเถรวาท

ABSTRACT

This	 research	 serves	 the	purposes:	 1)	 to	 study	 the	 conservation	of	nature	 and	

environment	 in	 general,	 2)	 to	 specifically	 study	 the	 conservation	 of	 them	 based	 on	 

Theravada	Buddhist	philosophies	and	3)	to	analyze	that	of	them	following	the	preceding	

philosophies,	emphasizing	that	of	forests.	It	has	been	conducted	through	the	qualitative	

methodology.	Data	have	been	collected	out	of	secondary	sources.	

Outcomes of research findings: 

1)		 HM	the	King	and	Princesses	Maha	Chakri	Sirindhon	have	realized	significance	

of	conservation	of	nature	and	environment	by	having	a	number	of	projects	 initiated	to	

conserve	forests.	The	conservation	of	nature	and	environment	in	general	is	divided	into	

two	types,	direct	and	indirect	conservation.	The	first	type	takes	in	economical	uses,	reuses,	

restorations	and	repairs,	restorative	treatments,	compensatory	uses	and	attentive	monitors.	

The	second	one	embraces	developments	of	local	residents’	qualities,	encouraging	them	

to	have	participatory	roles	and	develop	modes	and	technologies	for	conservation	of	them.	

2)		 The	conservation	of	nature	and	environment	based	on	Theravada	Buddhist	

philosophies	is	raising	residents’	awareness	of	adoring	and	cherishing	them,	i.e.	knowing	

perfectly	well	how	to	use,	protect	and	prevent	by	applying	Buddhism’s	doctrines	to	the	

conservation	 such	 as	 Dependent	 Origination,	 Noble	 Truths,	 Sublime	 States	 of	Mind,	 

Shameful	and	Dreadful	Deeds,	and	Household	Security	of	Wealth.	Additionally,	philosophies	

of	other	key	Buddhist	monks	should	be	brought	 into	use	for	the	conservation,	such	as	

those	of	Buddhadasa	Bhikkhu,	Phrabrahmagunabharana,	(P.A.	Payutto)	and	Phradhamma-

kosacaraya,	(Prayoon	Dhammacitto).	

3)		 Analyzing	the	conservation	of	nature	and	environment	following	Theravada	

Buddhist	philosophies	is	applying	its	doctrines	to	the	conservation.	Figuratively,	valuable	

uses	 of	 them	 are	 following	 doctrines	 of	 Dependent	 Origination,	 Noble	 Truths,	 and	 

Household	Security	of	Wealth.	Enlightening	 residents	and	 launching	campaigns	 to	help	

them	conserve	and	convince	decent	residents	playing	their	conservational,	restorative	and	

protective	 roles	 in	 the	conservation	are	practising	Sublime	States	of	Mind.	Undertaking	

Shameful	and	Dreadful	Deeds	is	motivating	them	to	adore	and	cherish	their	own	nature	
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and	environment	to	become	fertile	and	sustainable	for	good.

Keywords :	1.	the	Study	of	the	Conservation	 2.	Nature	and	Environment	

 3.	Theravada	Buddhist	Philosophy

1.  ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

บนพื้นฐานแห่งการด�าเนินชีวิตย่อมมีความเกี่ยวข้องกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ไม่ว่าจะเป็น 

สรรพสตัว์และมนษุย์ทัง้หลายทีม่ชีวีติการสบืต่อกนัมา	หลายเผ่าพนัธุส์ญูสิน้ไป	หลายเผ่าพนัธุย์งัมปีรากฏอยู	่ 

โดยเฉพาะเผ่าพันธุ์มนุษย์	 เพราะนับตั้งแต่มนุษย์เริ่มปรากฏขึ้นมาบนพื้นโลก	มนุษย์ได้อาศัยธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมในการด�ารงชีวิต	ในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	มนุษย์ส่วนใหญ่มี

ความคิดและเชื่อว่าตนเองเป็นเผ่าพันธุ์พิเศษมีอภิสิทธิ์เหนือเผ่าพันธุ์อื่นท่ีมีอยู่ในโลกใบนี้	 (เจริญ	 ชัยแก้ว,	

2541,	 หน้า	 72)	 มนุษย์จึงปฏิบัติต่อธรรมชาติในฐานะท่ีเป็นทรัพยากรและเป็นเคร่ืองมือเพื่อความสะดวก

สบาย	ความอยู่รอด	ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลือง	ไม่ค�านึงถึงผลที่จะตามมา	(ศศินา	ภารา,	2551,	

หน้า	106)	จนในที่สุดจึงเกิดผลกระทบเป็นภัยธรรมชาติกลับคืนมาสู่มนุษย์นั่นเอง

ในอดีตน้ันมนุษย์มคีวามสมัพนัธ์กบัธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมอย่างแนบแน่น	ปัญหาขาดความสมดลุ

ของธรรมชาติยังไม่เกิดขึ้นมากนัก	เพราะคนในยุคต้นๆ	นั้น	ด�ารงชีวิตแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยภายใต้จิตส�านึก

อนัคลุกคลีธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	ความเปลีย่นแปลงของธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมเป็นไปอย่างค่อยเป็น

ค่อยไป	โดยธรรมชาติยังสามารถปรับสมดุลของตัวเองได้	(นงนภัส	คู่วรัญญู	เที่ยงกมล,	2551,	หน้า	17)	แต่

ในสมยัปัจจบุนัมนษุย์ได้พฒันาเทคโนโลยต่ีางๆ	มาเพ่ือตอบสนองความต้องการแต่ขาดการค�านึงถึงผลกระทบ 

ที่จะท�าให้เกิดปัญหาทางด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม	 (เกษม	 จันทร์แก้ว,	 2553,	 หน้า	 12)	 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลักลอบตัดไม้ท�าลายป่าในแหล่งต้นน�้า	ท�าไร่เลื่อนลอย	 ใช้ไม้เพื่อท�าฟืนและเผาถ่าน	

ตัดไม้มีค่าและหายากไปแปรรูปไปใช้สอยส่วนตัว	 (นิวัติ	 เรืองพาณิช,	 2556,	 หน้า	 206-209)	 ตลอดจนส่ง

สินค้าออกไปขายทั้งในประเทศ	 และต่างประเทศ	 ซึ่งมีผลท�าให้เนื้อที่ป่าไม้ลดลงอย่างรวดเร็ว	 ส่งผลให้

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว	 ท�าให้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่สามารถปรับสมดุลได	้

นับวนัยิง่เกิดปัญหาต่างๆ	ทวคีวามรนุแรงเพิม่มากขึน้	เช่น	ปัญหาปรากฏการณ์เรอืนกระจก	(Green	House	

Effect)	และปัญหาปรากฏการณ์ภาวะโลกร้อน	(Global	Warming)	(การุณ	รักษาสุข,	2554,	หน้า	470)	มี

ผลให้มนุษย์เกิดความเดือดร้อนมากมายต่อชีวิตและทรัพย์สิน	 เช่น	 ปัญหาภัยแล้ง	 ปัญหาน�้าท่วม	 ปัญหา 

แผ่นดินไหว	 ปัญหาดินถล่ม	 ตลอดจนปัญหาอื่นๆ	 อีกมากมาย	 ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรงเพิ่ม 

มากขึ้นเรื่อยๆ

ปัญหาต่างๆ	 เกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดังที่กล่าวมานี้สามารถแก้ไขได้โดยใช้หลักค�าสอน

ของพุทธปรัชญาเถรวาท	เน่ืองจากพทุธศาสนามคีวามสมัพนัธ์และสอดคล้องอยูก่บัธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม

อยู่ตลอดเวลา	 ดังที่ปรากฏในพุทธประวัติ	 ตั้งแต่	 ประสูติ	 ตรัสรู้	 เผยแผ่พระพุทธศาสนา	 และปรินิพพาน	

(ประพันธ์	ศุภษร,	2554,	หน้า	424)	ล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น	นอกจากนี้ยัง

ม	ีพุทธบัญญตัสิกิขาบทต่างๆ	ทีมี่ปรากฏในพระวนิยั	มส่ีวนช่วยอนรุกัษ์ธรรมชาติและสิง่แวดล้อมได้เป็นอย่าง
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ดี	เช่น	สิกขาห้ามภิกษุตัดต้นไม้	(วิ.มหา.,	เล่ม	2,	ข้อ	354,	หน้า	233)	ห้ามปัสสาวะ	และถ่ายอุจจาระลงบน

ของเขียว	(ต้นไม้)	(วิ.มหา.	เล่ม	2,	ข้อ	877,	หน้า	569)	ห้ามภิกษุเผาป่า	(วิ.จู.,	เล่ม	7,	ข้อ	176,	หน้า	68)	

สิกขาบทเหล่านี้จะสร้างจิตส�านึกให้พระภิกษุไม่ให้ท�าลายป่าไม้สามารถอยู่กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้

เป็นอย่างดี	 เป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่ชาวบ้านผู้พบเห็นแล้วน�าไปประพฤติปฏิบัติตาม	 ท�าให้ธรรมชาติและ 

สิง่แวดล้อมรกัษาสมดุลได้	เพราะมสีิง่มชีวีติท่ีอาศยัอยูต่ามต้นไม้ตัง้แต่รากถงึยอดอยูม่ากมาย	ยิง่ต้นไม้มีขนาดใหญ่ 

ยิ่งมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่มากขึ้น	ในแง่หลักค�าสอนที่ปรากฏในพระสุตตันตปิฎกก็มีส่วนช่วยให้เป็นหลักในการ

ปฏิบัติด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี	 เช่น	 ท่ีระบุไว้ในป่าอิสิปตนมฤคทายวัน	

พระพุทธเจ้าทรงแสดงธัมมจักกัปปวัตนสูตร	 โปรดปัญจวัคคีย์	 โดยมีใจความกล่าวถึงให้ปฏิบัติตามทาง 

สายกลาง	(ม.อุ.,	เล่ม	14,	ข้อ	704,	หน้า	453)	นอกจากนี้ยังมีหลักธรรมต่างๆ	เช่น	หลักปฎิจจสมุปบาท	อริยสัจ	 

กุลจิรัฏฐิติธรรม	หิริ	โอตตัปปะ	และเมตตาธรรม	ที่สามารถน�ามาเป็นแนวทางในการอนุรักษ์ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี	นอกจากนี้ยังมีพระสงฆ์อีกหลายท่าน	เช่น	พระธรรมโกศาจารย์	(พุทธทาส	ภิกขุ)	

พระพรหมคุณาภรณ์	(ป.อ.	ปยุตโต)	และพระธรรมโกศาจารย์	(ประยูร	ธมฺมจิตฺโต)	เป็นต้น	ที่สามารถเป็น

แบบอย่างทีด่มีีปรชัญาในการด�าเนินชวีติด้วยการรกัษาธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	ฉะนัน้การอนรุกัษ์ธรรมชาติ

และสิง่แวดล้อม	ตามแนวพทุธปรชัญาเถรวาทจงึเป็นประโยชน์อย่างมากท่ีจะน�ามาแก้ไขปัญหาต่างๆ	ท่ีเกดิขึน้

ดังน้ันเราสามารถน�าหลักธรรมค�าสั่งสอนของพุทธปรัชญาเถรวาทไปประยุกต์ใช้ในการอนุรักษ์

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมได้เป็นอย่างดี	 เรื่องนี้จึงเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ควรท�าการวิจัย	 เพราะถ้าปล่อยไว้ก็

อาจเพิ่มความรุนแรงและแผ่ขยายวงกว้างออกไปอีก	ซึ่งยากแก่การแก้ไข	ผู้วิจัยจึงท�าการวิจัยเรื่องนี้	ในการ

วิจยัเร่ืองน้ี	เป็นการประยกุต์ใช้หลักการอนรุกัษ์ธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมโดยท่ัวไปและตามแนวพทุธปรชัญา

เถรวาท	เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้มนุษย์อยู่ร่วมกันกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนตลอดไป

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

ในการศึกษาการอนุรกัษ์ธรรมชาติและสิง่แวดล้อมตามแนวพทุธปรชัญาเถรวาทมวีตัถปุระสงค์	ดงันี้

2.1		เพื่อศึกษาการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไป

2.2		เพื่อศึกษาการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท

2.3		เพื่อวิเคราะห์การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท

3.  ขอบเขตของการวิจัย

ในการศึกษาการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาทนี้	 มุ่งเน้นถึงหลัก

ของการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมเพือ่น�าไปปรบัใช้ให้เกดิประโยชน์	โดยเน้นเฉพาะการอนรุกัษ์ป่าไม้เท่านัน้	โดยมี

ขอบเขตของการวิจัย	ดังนี้

3.1		ศกึษาความหมายและความส�าคัญของการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมโดยทัว่ไปจากโครงการอนัเนือ่ง

มาจากพระราชด�าริ	และการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยทางตรงและทางอ้อมจากสื่อต่างๆ	

3.2		ศึกษาความหมายและความส�าคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวพุทธ

ปรชัญาเถรวาทจากพระวนิยั	พระสตูรและหลกัธรรมต่างๆ	ทีเ่กีย่วข้องกบัการอนรัุกษ์ธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม
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4.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย

4.1		ท�าให้ทราบการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไป

4.2		ท�าให้ทราบการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท

4.3		ท�าให้ทราบการวิเคราะห์การอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท

5.  วิธีด�าเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้	 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ	 (Qualitative	 Research)	 ซึ่งเน้นการวิจัยทางเอกสาร	

(Documentary	Research)	โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้

5.1  ขั้นส�ารวจข้อมูล

		 5.1.1		ศกึษาคน้คว้าเกีย่วกบัเรือ่งการอนรุกัษ์ธรรมชาติและสิง่แวดลอ้มตามแนวพทุธปรชัญา

เถรวาท

		 5.1.2		ส�ารวจเอกสารงานวิจัยที่มีผู้รู้เขียนและศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท

5.2  ขั้นรวบรวมข้อมูล

		 5.2.1		รวบรวมข้อมลูจากเอกสารชัน้ปฐมภมู	ิ(Primary	Sources)	คอื	พระไตรปิฎกภาษาไทย

ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย	พิมพ์เนื่องในวโรกาสครบ	200	ปีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์	พุทธศักราช	2525

		 5.2.2		รวบรวมเอกสารชัน้ทติุยภมู	ิ(Secondary	Sources)	จากอรรถกถา	ฎกีา	อนฎุกีา	ปกรณ์	

วิเสสต่างๆ	และจัดล�าดับ	ความเกี่ยวข้อง	ความส�าคัญในเรื่องเหตุผล	และที่มา	เพื่อแยกประเภท

		 5.2.3		รวบรวมข้อมลูจากเอกสาร	งานวจิยัท่ีเก่ียวข้องกบัการอนรุกัษ์ธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

ตามแนวพุทธปรชัญาเถรวาทจากห้องสมดุต่างๆ	เช่น	ห้องสมดุมหาวทิยาลยั	มหามกฏุราชวทิยาลยั	วทิยาเขต

ร้อยเอ็ด	 ห้องสมุดวิทยาลัยศาสนศึกษา	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 ศาลายา	 และส�านักหอสมุดมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์	บางเขน	

5.3  ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล

		 5.3.1		น�าข้อมูลเกี่ยวกับความหมาย	 ประเภท	 และหลักธรรมที่เก่ียวข้องกับการอนุรักษ์

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท	มาศึกษาวิเคราะห์ตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้

		 5.3.2		ศึกษาวเิคราะห์ประเด็นต่างๆ	ตามจดุประสงค์ท่ีตัง้ไว้เกีย่วกบัการอนรุกัษ์ธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดล้อมตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท

5.4 ขั้นน�าเสนอข้อมูล

	 ผู้วิจัยจะน�าเสนอผลการศึกษาวิจัยในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์

6.  ค�านิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย

การอนุรักษ์ หมายถึง	 การใช้ทรัพยากรให้ได้ประโยชน์มากที่สุด	 และสูญเสียทรัพยากรน้อยที่สุด	

รวมถึงการเก็บไว้ได้นานที่สุด	ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพของทรัพยากรให้ดียิ่งขึ้นด้วย

ธรรมชาติ	หมายถึง	ทรัพยากรอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นเองในโลกนี้	เช่น	คน	สัตว์	สิ่งของ	ต้นไม้	เป็นต้น	
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ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นไปตามวัฏจักร	ล้วนเกิดขึ้น	ด�ารงอยู่	แล้วสูญสลายไปเป็นธรรมดา

สิ่งแวดล้อม หมายถึง	สิ่งต่างๆ	ที่อยู่ล้อมรอบมนุษย์	ทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็น	ทั้งที่เกิดขึ้นเอง

ตามธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น	ที่มีลักษณะทางกายภาพ	ชีวภาพ	และสังคมมีทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดี	เช่น	ดิน	

น�้า	ป่าไม้	ทุ่งหญ้า	อากาศ	และสังคมมนุษย์	เป็นต้น

พุทธปรัชญา หมายถึง	การแสวงหาความจริงในเรื่องที่เกี่ยวกับทุกข์และสุข	ของศาสนาพุทธ	หลัก

ค�าสอนเกี่ยวกับความจริง	และหลักปฏิบัติของพุทธศาสนา	ด้วยการใช้หลักเหตุผลตามวิธีการของปรัชญา

เถรวาท หมายถึง	 วาทะหรือลัทธิของพระเถระ,	 นิกายพระพุทธศาสนาฝ่ายใต้	 ซึ่งถือตามคติที่ 

พระอรหันต์พุทธสาวกได้วางหลักธรรมวินัยเป็นแบบแผนไว้	เมื่อครั้งปฐมสังคายนา	ได้แก่	พระพุทธศาสนา

อย่างที่นับถือแพร่หลายในประเทศไทย	พม่า	ศรีลังกา	ลาว	และกัมพูชา

ในงานวจิยัเรือ่งศกึษาการอนรุกัษ์ธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมตามแนวพทุธปรัชญาเถรวาทนัน้	ผูว้จิยั

มุ่งเน้นการศึกษาเฉพาะธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของป่าไม้เท่านั้น

7. ผลการวิจัย

จากการศกึษาวเิคราะห์เอกสารงานวจิยัเล่มนี	้ผูว้จัิยมุ่งเน้นศึกษาการอนรุกัษ์ธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

ตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท	 โดยเน้นการศึกษาเฉพาะป่าไม้	 ผู้วิจัยได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้	 3	 ประการ	 คือ	 

1)	 เพื่อศึกษาการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยท่ัวไป	 2)	 เพื่อศึกษาการอนุรักษ์ธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท	 3)	 เพื่อวิเคราะห์การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนว

พุทธปรัชญาเถรวาท	 ผู้วิจัยได้ศึกษาในรูปแบบงานวิจัยเชิงคุณภาพ	 ด้วยการค้นคว้าเอกสารจากข้อมูล 

ปฐมภูมิในพระไตรปิฎกและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	 ส่วนประเด็นการศึกษาวิเคราะห์	 ผู้วิจัยได้ล�าดับเนื้อหาใน

แต่ละบทพร้อมทั้งได้ศึกษาวิเคราะห์เหตุปัจจัยที่จะเกิดเพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่	 แล้วน�ามาปรับใช้ในชีวิต

ปัจจุบันของพระสงฆด์ังนั้นผู้วิจัยจะได้สรุปผลการวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้	มีดังนี้

7.1  บทสรุป

	 การศกึษาวจิยัเรือ่ง	ศกึษาการอนรุกัษ์ธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมตามแนวพทุธปรชัญาเถรวาท	

เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไป	 ศึกษาการอนุรักษ์ธรรมชาติและ 

สิง่แวดล้อมตามแนวพทุธปรชัญาเถรวาท	และศกึษาวเิคราะห์การอนรุกัษ์ธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมตามแนว

พุทธปรัชญาเถรวาท	ซึ่งผู้วิจัยน�ามาสรุปได้ดังต่อไปนี้

 7.1.1  การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไป

	 	 	 	 มนุษย์อาศัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการด�ารงชีวิตอยู่เสมอ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ป่าไม้มปีระโยชน์ต่อมนษุย์เป็นอย่างมาก	หากไม่มกีารอนรุกัษ์เอาไว้ป่าไม้ก็จะหมดไป	จะเห็นได้จากพระบาท

สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรงให้ความส�าคญัในเรือ่งนี	้และทรงมพีระราชด�ารใิห้จัดท�าโครงการอนรุกัษ์ธรรมชาติ

และสิง่แวดล้อมอยูห่ลายโครงการ	การอนรุกัษ์ธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมโดยทัว่ไปแบ่งเป็น	2	ประเภทใหญ่ๆ	

คือ	การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทางตรง	ได้แก่	การใช้อย่างประหยัด	การน�ากลับมาใช้ใหม่	การ

บูรณะซ่อมแซม	 เป็นต้น	 การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทางอ้อม	 ได้แก่	 การพัฒนาวิธีการและ

เทคโนโลยีในการอนุรักษ์	 โดยการให้ทั้งภาครัฐและเอกชน	 รวมถึงประชาชนมีส่วนร่วมด้วย	 โดยเน้นการ
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ปลูกจิตส�านึกประชนชนให้รัก	และหวงแหนในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	เพื่อช่วยกันท�าให้มีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอุดสมบูรณ์ยั่งยืนตลอดไป	

 7.1.2  การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท

	 	 	 	 องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าทรงเลง็เหน็ความส�าคญัของธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	

เป็นอย่างมาก	เพราะหลกัธรรมค�าสอน	รวมถงึพระวนิยัทีท่รงบัญญตันิัน้ล้วนแล้วแต่เก่ียวข้องกบัการอนรัุกษ์

ธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมทัง้สิน้	หลกัธรรมทกุอย่างสามารถปรบัใช้กบัการอนรุกัษ์ธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม

ได้ทั้งสิ้น	 หากมนุษย์รู้จักละอายและเกรงกลัวต่อบาป	 (หิริ	 โอตตัปปะ)	 ก็จะไม่เกิดปัญหาท�าลายธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม	 หลักธรรมนี้จะเป็นเครื่องเตือนใจเหมือนการคุ้มครองโลกให้อยู่รอดปลอดภัยตราบนาน 

เท่านาน	 ในนโยบายการฟื้นฟูและรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	 พระสงฆ์เป็นก�าลังที่ส�าคัญ 

ในการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	 เพราะผู้ที่ปฏิบัติตามพระวินัยอย่างเคร่งครัดจะเป็นที่ชื่นชมของ 

ผู้พบเห็นและเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติ	 ดังมีพระเถรานุเถระที่ได้มีบทบาทในการเป็นผู้น�าทางด้านการ

อนุรักษ์ธรรมชาติ	 และสิ่งแวดล้อม	 นอกจากนี้ยังมีการประยุกต์เอาประเพณีมาใช้ในการอนุรักษ์ป่าไม้	 

และการปลูกต้นไม้ในวันส�าคัญต่างๆ	

 7.1.3  วิเคราะห์การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท

	 	 	 	 การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้น	 ควรน�าเอาหลักธรรมต่างๆ	 ขององค์สมเด็จ

พระสมัมาสมัพทุธเจ้ามาใช้เป็นแนวทางในการปฏบิตัเิพือ่ปลกุจติส�านกึให้ประชาชนเกดิความรกัและหวงแหน

ต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 พระองค์ทรงเล็งเห็นความส�าคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก	

เช่น	หลักเมตตาธรรมมีความส�าคัญอย่างยิ่งที่ท�าให้ประชาชนรู้จักเมตตา	ให้รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	รู้จักรักและ

หวงแหนธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมของตนให้สมบรูณ์	และยัง่ยนืต่อไปในอนาคต	หริ	ิคอืหลกัธรรมทีส่่งเสรมิ

ให้เกิดความไม่เห็นแก่ตัว	 และโอตตัปปะ	 คือหลักที่ส่งเสริมให้เกิดความเกรงกลัวต่อภัยที่อาจเกิดขึ้นต่อ

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 เป็นต้น	 เมื่อประชาชนเกิดความรักและหวงแหนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 

ก็ส่งผลให้มีการใช้อย่างรู้คุณค่า	 การใช้ทรัพยากรให้มีประโยชน์สูงสุด	 การใช้ด้วยปัญญาพิจารณาใช้สอย

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเห็นคุณค่าแท้	คุณค่าเทียมเพื่อให้การใช้และหาสิ่งทดแทนที่ขาดหายไป	ให้รู้จักใช้

แต่ความพอดี	 ไม่ใช้ฟุ่มเฟือย	 เป็นการบริโภคด้วยปัญญา	 ไม่บริโภคด้วยกิเลสตัณหา	 เท่านี้ก็ท�าให้มนุษย์ 

อยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างสันติ	มีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์และยังยืนต่อไปในอนาคต

8.  ข้อเสนอแนะ 

8.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	 จากการศกึษาเรือ่ง	ศกึษาการอนรุกัษ์ธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมตามแนวพทุธปรชัญาเถรวาท	

ผู้วิจัยเห็นว่า	หลักค�าสอนในพระพุทธศาสนาประกอบด้วยพระธรรมและพระวินัยมีหลักธรรมและพระวินัย

ที่สามารถน�ามาใช้ในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่หลายประการ	 ท่ีจะช่วยให้ธรรมชาติและ 

สิง่แวดล้อมคงอยูไ่ปตราบนานเท่านาน	ผูว้จัิยเลง็เหน็ว่า	รฐับาลควรมนีโยบายให้น�าหลักธรรมค�าสัง่สอนของ

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปใช้ในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 พร้อมทั้งปลูกจิตส�านึกให้

ประชาชนรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของตน	 ตลอดจนส่งเสริมและส่งเสริมให ้
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คนดมีศีลีธรรม	มบีทบาทในการวางแผนนโยบาย	และเป็นผูน้�าในด้านการอนรัุกษ์ธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 

เพื่อให้ประเทศมีธรรมชาติ	และสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์และยั่งยืนสืบต่อไป

8.2  ข้อเสนอแนะในการวิจัย

	 จากการวิจัยเรื่องศึกษาการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท	 

ผู้วิจัยเห็นว่า	ยังมีประเด็นที่น่าสนใจควรแก่การท�าวิจัยเพิ่มเติมอีกหลายประเด็น	ดังนี้

	 1)		 ศึกษาการปลูกจิตส�านึกเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนว	พุทธปรัชญา

เถรวาท	

	 2)		 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวพุทธปรัชญา	

เถรวาท

	 3)		 ศึกษาแนวทางการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ปรากฏในพระวินัยปิฎก

	 4)		 ศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ในการอนรุกัษ์ธรรมชาติและสิง่แวดล้อมตามแนว	พทุธปรชัญา

เถรวาท	
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สูงไว้	ณ	โอกาสนี้	
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คณาจารย์เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	วิทยาเขตร้อยเอ็ดทุกท่าน	และคณะกรรมการสอบ

วิทยานิพนธ์ทุกท่าน	 ที่เมตตาให้ค�าแนะน�าให้ก�าลังใจ	 ตลอดจนตรวจแก้ไขและแนะน�ารูปแบบวิทยานิพนธ์

จนส�าเร็จด้วยดี

เน่ืองจากงานวิจัยครั้งนี้ส่วนหนึ่งได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยของบัณฑิตวิทยาลัย	 มหาวิทยาลัย 

มหามกุฏราชวิทยาลัย	วิทยาเขตร้อยเอ็ด	จึงขอกราบขอบพระคุณบัณฑิตวิทยาลัย	มา	ณ	ที่นี้ด้วย

ขอขอบคุณเจ้าหน้าทีห้่องสมดุมหาวทิยาลัยมหามกฏุราชวทิยาลยั	วทิยาเขตร้อยเอด็	เจ้าหน้าท่ีห้อง

สมุดวิทยาลัยศาสนศึกษา	มหาวิทยาลัยมหิดล	ศาลายา	และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	

บางเขน	 และขอขอบคุณ	 ดร.ชวัลรัตน์	 สมนึก	 ตลอดทั้งเพื่อนนักศึกษาที่ให้ค�าปรึกษาและคอยให้ก�าลังใจ 

ด้วยดีตลอดมา

ส�าคัญที่สุด	ขอกราบขอบพระคุณ	พระครูวาปีสิริธรรม	เจ้าอาวาสวัดสว่างหนองแวง	และชาวบ้าน

หนองแวง	อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	จังหวัดร้อยเอ็ด	ตลอดทั้ง	บิดา	และมารดา	ที่เป็นผู้ส่งเสริมและเป็นก�าลังใจ 

ให้ได้ศึกษาต่อในหลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	 ประโยชน์และคุณค่าของวิทยานิพนธ์ฉบับน้ีผู้วิจัย 

ขอมอบเป็นกตัญญูกตเวทิตาแด่บุพการี	บูรพาจารย์	และผู้มีพระคุณทุกท่านทั้งในอดีตและปัจจุบัน	ที่ท�าให้

ผู้วิจัยเป็นผู้มีการศึกษาและประสบความส�าเร็จมาตราบเท่าทุกวันนี้	
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การบริหารการศึกษา 

(Education Administration)

พระครูสังฆรักษ์ไชยรัตน์	ชยรตโน,	Ph.D. 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	วิทยาเขตร้อยเอ็ด

บทน�า

ในยคุปัจจบัุนเรือ่งของการบรหิารการศกึษา	(Education	Administration	)	เกดิกระแสเปลีย่นแปลง 

อยู่ตลอดเวลา	ทั้งเกิดจากการผลักดัน	จากสถานการณ์ต่าง	ๆ	และจากแหล่งต่าง	ๆ	ของสังคม	แล้วค่อย	ๆ	

ก่อตัวจนมีพลังถึงขั้นเกิดกระแสปฏิรูปการศึกษาเป็นระยะ	ๆ	เมื่อมีแรงหนุนจากกระแสอื่น	ๆ	เช่น	กระแส

โลกาภวิฒัน์	กระแสปฏริปูการเมอืง	ทีส่�าคญัคอืนโยบายของผูบ้รหิารในระดบัประเทศ	กจ็ะมีพลงัของกระแส

มากขึ้น	 และในช่วงระยะ	 2-5	 ปี	 ที่ผ่านมากระแสปฏิรูปการศึกษาได้ไหลหรือเคลื่อนเข้าไปในทุกวงการ	

เนือ่งจากได้ปลุกกระแสการปฏริปูการศกึษาควบคูก่บักระแสปฏริปูการเมอืงและท�าให้เป็นประเด็นทางการ

เมอืงน�าไปสูก่ารออกกฎหมาย	และรฐับาลน�ามาก�าหนดเป็นวาระแห่งชาต	ินัน่กห็มายความว่า	ประชาชนทกุคน 

จะต้องมีส่วนส�าคัญในการขับเคลื่อนเพื่อน�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาจนสามารถพัฒนาเศรษฐกิจ

ของประเทศได้	ซึง่เป็นแนวทางส�าคญัของการพฒันาประเทศโดยใช้ความรูเ้ป็นฐาน	และน�าสูเ่ป้าหมายสงูสดุ

ของประเทศ	 คือ	 การพัฒนาที่ต่อเนื่องและยั่งยืน	 ดังนั้นคนวงการศึกษาหรือที่ส�าคัญคือคนกระทรวง

ศกึษาธกิาร	จะต้องตระหนกัถงึคุณค่าของกระแสการบรหิารการศกึษาและการปฏริปูการศกึษา	และจะหลกี

เล่ียงไม่รับรู้หรือไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นกับการศึกษาคงไม่ได้	 วัฒนธรรมการท�างานแบบเดิมที่เป็น

อุปสรรคต่อการเปลี่ยนแปลงจะต้องปรับเปลี่ยนเพื่อไม่ให้ตัวเองเป็นตัวถ่วงความเจริญ	 เป็นคนตกยุคและ 

ไม่ให้คนทั่วไปมองว่าคนวงการศึกษาไม่พัฒนา	กลายเป็นครูเป็นผู้บริหารท่ีรู้ไม่เท่าทันเด็ก	 เพราะไม่พัฒนา

ตนเอง	บางคนคิดว่าเมือ่ยี่สิบปีก่อนไม่มีใครเก่งเกนิ	ดีเกิน	เคยท�าหรอืสอนอย่างไรปัจจบุันก็ท�าอย่างนั้นและ

ยังคิดว่าไม่มีใครเก่งเท่าตนเอง	 และยังปิดกั้นตัวเองไม่รับรู้การเปลี่ยนแปลง	 ใครคิดต่างก็กลายเป็นศัตรูทาง

ความคิด	และกีดขวางการคิด	ไม่รับฟังความคิดคนอื่น	กลายเป็นต้นเหตุของปัญหาการบริหารการศึกษา	

ในการบริหารคือการใช้ศาสตร์และศิลปะน�าทรัพยากรการบริหาร	 (Administrative	 resource)	

มาประกอบการตามกระบวนการบริหาร		(Process	of	administration)	ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้

อย่างมปีระสิทธิภาพและการปฏิรปูการศึกษาปัจจุบนัมหีลายประเดน็ท่ีน�าไปสูก่ารสร้างกระแสสนบัสนนุและ

กระแสคดัค้าน	เช่น	การสนับสนุนหรือคัดค้านความคิดของบคุคลหรอืองค์กรทีเ่กีย่วข้องกบัการเสนอกฎหมาย

เพ่ือการบริหารและปฏิรูปโครงสร้างการบริหารการศึกษา	 บางประเด็นมีเหตุมีผลของการเกิดกระแส	

เนื่องจากประชาชนทั่วไปเข้าใจและมีส่วนได้ส่วนเสีย	แต่บางประเด็นก็สร้างกระแสเพื่อมุ่งผลประโยชน์ของ

กลุม่ใดกลุม่หนึง่หรือหน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึง	และน�าไปสูก่ารชุมนมุคัดค้านหรือสนบัสนนุบุคคลท่ีเกีย่วข้อง	

บางครัง้กเ็ป็นทีน่่าเสยีดาย(น่าละอาย)ทีค่นในวงการศึกษาไม่ได้น�ากระบวนการทางปัญญามาค้นหาทางเดนิ

ทีส่ร้างสรรค์	แต่ใช้กระบวนการแบบการเมอืงมุง่ท�าลายล้างบคุคลหรอืองค์กรทีม่คีวามคดิเหน็ทีแ่ตกต่างหรอื

ขดัผลประโยชน์ขององค์กรตนเองและทีน่่าเสยีดายมากกว่านัน้กคื็อ	การบรหิารและการเรยีนรู	้ซึง่เป็นหวัใจ
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ปฏิรูปการศึกษา	ไม่ได้น�ามาสร้างกระแส	หรือ	ปลุกกระแสไม่ขึ้น	เพราะประชาชนยังไม่เข้าใจและตระหนัก

ถึงความส�าคัญ	คนวงการศึกษา	เข้าใจแต่มองไม่เห็นประโยชน์ที่ตนจะได้รับ	และมีความรู้สึกว่าเหนื่อยมากขึ้น	 

มีภาระมากขึ้นจึงไม่สนใจ

การบริหารการศึกษา

การบริหารเป็นเรื่องที่มีความส�าคัญเพราะเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์การที่มุ่งไปสู่ความ

ส�าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายและเพื่อความอยู่รอดขององค์การ	 ในที่นี้ได้กล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับ 

การบริหารไว้ดังนี้

1.		 ความหมายของการบริหาร	และการบริหารการศึกษา

	 ค�าว่า	 “การบริหาร”	 (Administration)	 ใช้ในความหมายกว้างๆ	 เช่น	 การบริหารราชการ	 

อีกค�าหนึ่งคือ	“การจัดการ”	(Management)	ใช้แทนกันได้	ค�าว่าการบริหารมีนักวิชาการทางการบริหาร

หลายท่านได้ให้ความหมายไว้	ดังนี้	

	 Simon	A.	Herbert	(1950)	ได้ให้ความหมายของการบริหารไว้ว่า	การบริหาร	คือ	กิจกรรม

ที่บุคคลตั้งแต่	2	คนขึ้นไปร่วมมือกันด�าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าร่วมกัน

	 Bamard	Chester	 (1962)	การบริหาร	คือ	การท�างานของคณะบุคคลตั้งแต่	 2	คนขึ้นไปที่ 

ร่วมปฏิบัติการให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน

	 Sergiovanni	(1992)	การบริหาร	คือ	กระบวนการท�างานร่วมกับผู้อื่นเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์	

ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

	 ภาวิดา	 ธาราศรีสุทธิและวิบูลย์	 โตวณะบุตร	 (2542)	 การบริหาร	 หมายถึง	 กิจกรรมต่างๆ	 

ที่บุคคลหลายคนร่วมกันด�าเนินการ	 เพื่อพัฒนาสมาชิกของสังคมในทุกๆ	 ด้าน	 นับแต่บุคลิกภาพ	 ความรู	้ 

ความสามารถ	 เจตคติ	 พฤติกรรม	 คุณธรรม	 เพื่อให้มีค่านิยมตรงกันกับความต้องการของสังคม	 โดย

กระบวนการต่างๆ	 ทีอาศัยควบคุมสิ่งแวดล้อมให้มีผลต่อบุคคลและอาศัยทรัพยากรตลอดจนเทคนิคต่างๆ	

อย่างเหมาะสมเพื่อให้บุคคลพัฒนาไปตรงตามเป้าหมายของสังคมที่ตนด�าเนินชีวิตอยู่

	 สมศักดิ์	 คงเที่ยง	 (2542)	 การบริหาร	 หมายถึง	 กิจกรรมต่างๆ	 ที่บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป 

ร่วมมือกันด�าเนินการ	เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายๆ	อย่างที่บุคคลร่วมกันก�าหนด	

โดยใช้กระบวนอย่างมีระบบ	และให้ทรัพยากรตลอดจนเทคนิคต่างๆ	อย่างเหมาะสม

	 พะยอม	วงศ์สารศร	ี(2544)	ให้ความหมายของการบรหิารการศกึษาว่า	หมายถงึ	กระบวนการ

ที่ผู้บริหารใช้ศิลป์และกลยุทธ์ด�าเนินการ	เพื่อให้องค์การบรรลุเป้าหมาย	สามารถด�ารงตนอยู่ในองค์กรของ

สังคมได้อย่างมีความสุข

 ชาญชัย	อาจนิสมาจาร	(2545)	กล่าวว่า	การบรหิารการศึกษาเป็นการใช้อิทธพิล	(Influencing)	 

ต่อคนอกีกลุ่มหนึง่คอื	นกัเรยีน	เพือ่ให้มคีวามเจรญิงอกงาม	บรรลสุูว่ตัถปุระสงค์ทีไ่ด้ก�าหนด	โดยการใช้กลุม่

คนกลุ่มที่สอง	ได้แก่	ครู	ในฐานะตัวแทน	(Agent)	ด�าเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์

	 วิโรจน์	 สารรัตนะ	 (2546)	 กล่าวถึง	 การบริหารว่าเป็นกระบวนการด�าเนินงานเพื่อให้บรรลุ 

จดุหมายขององค์การ	โดยอาศัยหลกัการในการบรหิารอย่างน้อย	4	ประการ	คอื	การวางแผน	การจดัองค์การ	
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การน�า	 และการควบคุม	 ซึ่งกระบวนการดังกล่าวมีผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบที่จะให้มีการปฏิบัติงานเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

	 สรุปได้ว่า	 การบริหาร	 เป็นกระบวนการหรือกิจกรรมท่ีบุคคลหลายคนร่วมมือกันด�าเนินการ

อย่างมรีะบบ	ระเบียบ	กฎเกณฑ์	โดยใช้ทรพัยากร	และเทคนคิต่างๆ	อย่างเหมาะสมเพือ่ให้บรรลวุตัถปุระสงค์

ที่ก�าหนดไว้ร่วมกัน

	 ส่วนค�าว่า	“การบริหารการศึกษา”	มีนักวิชาการทางการบริหารและหน่วยงานทางการศึกษา

ได้ให้ความหมายไว้ดังนี้

	 ภาวิดา	ธาราศรีสุทธิ	และวิบูลย์	โตวณะบุตร	(2542)	กล่าวถึง	การบริหารการศึกษาไว้ว่า	หมายถึง	 

กจิกรรมต่างๆ	ทีบุ่คคลหลายคนร่วมกนัด�าเนินการเพือ่พฒันาสมาชิกของสงัคมในทุกๆ	ด้าน	นบัแต่บุคลกิภาพ	

ความรู้	 ความสามารถ	 เจตคติ	 พฤติกรรม	 คุณธรรม	 เพื่อให้มีค่านิยมตรงกับความต้องการของสังคม	 

โดยกระบวนการต่างๆ	 ที่อาศัยควบคุมสิ่งแวดล้อมให้มีผลต่อบุคคล	 และอาศัยทรัพยากร	 ตลอดจนเทคนิค

ต่างๆ	อย่างเหมาะสม	เพือ่ให้บคุคลพฒันาไปตรงตามเป้าหมายของสงัคมทีต่นด�าเนนิชวีติอยู	่โดยอาศยัปัจจยั

ส�าคัญการบริหารที่ส�าคัญมี	4	อย่าง	ที่เรียกว่า	4Ms	ได้แก่	1)	คน	(Man)	2)	เงิน	(Money)	3)	วัสดุสิ่งของ	

(Materials)	4)	การจัดการ	(Management)	การบริหารการศึกษาจึงเป็นสาขาวิชาที่มีการจัดการอย่างเป็น

ระบบ	ระเบยีบ	คอื	มหีลกัเกณฑ์และทฤษฎทีีพ่งึเชือ่ถอืได้อนัเกดิจากการค้นคว้าเชิงวิทยาศาสตร์	เพือ่ประโยชน์ 

ในการบริหาร	โดยลักษณะนี้การบริหารจึงเป็นศาสตร์	(Science)	เป็นศาสตร์สังคม	ซึ่งอยู่กลุ่มเดียวกันกับ

วิชาจิตวิทยา	 สังคมวิทยาและรัฐศาสตร์	 แต่ถ้าพิจารณาการบริหารในลักษณะของการปฏิบัติท่ีต้องอาศัย

ความรู้	 ความสามารถ	 ประสบการณ์	 และทักษะของผู้บริหารแต่ละคนท่ีจะท�างานให้บรรลุเป้าหมาย	 

ซ่ึงเป็นการประยกุต์เอาความรู	้หลกัการและทฤษฎไีปรบัใช้ในการปฏิบัตงิานเพือ่ให้เหมาะสมกบัสถานการณ์	

และสิ่งแวดล้อม	การบริหารก็จะมีลักษณะเป็นศิลป์	(Arts)

	 ส�านกังานปฏริปูการศกึษา	(2545)	ได้ให้ความหมายของการศึกษาไว้ว่า	การบรหิารการศกึษา	

หมายถึง	 กระบวนการบริหารจัดการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอด

ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อมสังคม	 การเรียนรู้และปัจจัยเก้ือหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

ตลอดชีวิต

	 สรุปได้ว่า	 การบริหารการศึกษาเป็นกระบวนการหรือกิจกรรมที่บุคคลหลายคนร่วมมือกัน

ด�าเนินการอย่างมีระบบ	ระเบียบ	กฎเกณฑ์	มีการประสานความร่วมมือกันภายในองค์การโดยใช้ทรัพยากร	

และเทคนิคต่างๆ	อย่างเหมาะสม	เพือ่ให้บรรลวุตัถปุระสงค์ทีก่�าหนดไว้ร่วมกนั	เป็นการด�าเนนิงานอย่างเป็น

ระบบ	ระเบียบ	โดยใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรการบริหารเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

2.		 ความหมายของการบริหารโรงเรียน

	 การบริหารโรงเรียนมีนักการศึกษาได้ให้ความหมายไว้ดังนี้

	 Campbell	 (1972)	 กล่าวว่าการบริหารโรงเรียนเป็นการจัดแผนยุทธศาสตร์ทางการศึกษา	

เพื่อให้การจัดการศึกษาบรรลุเป้าหมายอย่างแท้จริงและผู้ที่จัดยุทธศาสตร์ทางการศึกษาก็คือ	ผู้บริหารการ

ศึกษา
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	 สมบูรณ์	พรรณาภพ	(2521)	กล่าวว่า	การบริหารโรงเรียน	หมายถึง	การด�าเนินงานของกลุ่ม

บคุคลในส่วนทีเ่กีย่วข้องกนักบัการปฏบิตัหิน้าทีค่วามรบัผดิชอบของโรงเรยีนให้บรรลตุามจดุหมายทีก่�าหนดไว้

	 วิจิตร	(ธีระกุล)	วรุต	บางกูร	และ	สุพิชญาธีระกุล	(2523)	กล่าวว่า	การบริหารโรงเรียนเป็น

กจิกรรมต่างๆ	ทีบ่คุคลร่วมมอืกนัด�าเนนิการให้การบรหิารทางการศกึษาแก่เยาวชนและผูท้ีส่นใจเพือ่ให้เกดิ

การพัฒนาทางด้านความรูค้วามสามารถ	ทศันคติ	พฤตกิรรม	ค่านยิม	คณุธรรม	และเป็นสมาชกิทีด่ขีองสงัคม

	 นพพงษ์	บุญจิตราดุล	(2527)	กล่าวว่า	การบริหารโรงเรียน	เป็นกิจกรรมต่างๆ	ที่บุคคลหลาย

คนร่วมมอืกนัด�าเนินการเพือ่พฒันาสมาชกิของสงัคมในด้านต่างๆ	นบัตัง้แต่บุคลกิภาพ	ความรูค้วามสามารถ	

พฤติกรรม	และคุณธรรมเพื่อให้มีค่านิยมตรงกับความต้องการของสังคมโดยกระบวนการต่างๆ	ที่อาศัยการ

ควบคุมสิ่งแวดล้อมที่มีบุคคลอาศัยทรัพยากร	ตลอดจนเทคนิคต่างๆ	อย่างเหมาะสมเพื่อให้บุคคลพัฒนาไป

ตรงตามเป้าหมายของสังคมที่ตนด�าเนินชีวิตอยู่

	 นิพนธ์	 กินาวงศ์	 (2533)	 กล่าวว่า	 การบริหารโรงเรียนเป็นกระบวนการต่างๆ	 ในการด�าเนิน

งานของกลุ่มบุคคลซึ่งเรียกว่า	 ผู ้บริหาร	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารการศึกษาแก่สมาชิกในสังคม 

การด�าเนินการต่างเป็นไปตามระบบที่สังคมก�าหนดไว้

	 สรุปได้ว่า	 การบริหารโรงเรียน	 หมายถึง	 กระบวนการด�าเนินงานในการจัดกิจกรรมต่างๆ	 

ภายโนโรงเรียน	ด�าเนินการร่วมกันระหว่างผู้บริหาร	ครู	และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย	โดยอาศัยทรัพยากร

ที่มีอยู่น�ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาให้ได้มากที่สุด	เพื่อเป้าหมายที่ส�าคัญคือผู้เรียน	ให้ได้รับ

การพัฒนาให้เต็มศักยภาพ	และมีประสิทธิภาพ

3.		 ความส�าคัญของการบริหารการศึกษา

	 ในการจัดการศึกษาทุกประเภทโรงเรียนหรือสถานศึกษา	 ซึ่งเป็นองค์กรทางการศึกษาระดับ

ฐานล่างสุดที่มีบทบาทส�าคัญในการด�าเนินภารกิจสร้างสรรค์	คือ	จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนชาติโดยอาศัย

กระบวนการบริหารจัดการที่ดี	 มีกลไกของการพัฒนาที่สอดคล้องสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบและเกิดขึ้น	 

โดยความร่วมมือร่วมแรงใจจากทรัพยากรบุคคลในทุกๆ	 ฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน	

(สุรศักดิ์	ปาแฮ,	2543)

	 สภุรณ์	สภาพงศ์	(2543)	กล่าวถงึ	ความส�าคญัของผูบ้รหิารสถานศกึษากบัการปฏิรปูโรงเรยีน	

และการปฏิรูปการเรียนรู้ที่แสดงถึงความส�าคัญของการบริหารจัดการศึกษา	ไว้ว่า	“..ถ้าอยากให้สังคมของ

เราเป็นอย่างไร	เราก็ต้องท�าโรงเรียนของเราให้เป็นอย่างนั้น..”และ“..ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลที่เป็น

หลักส�าคัญที่จะน�าโรงเรียนไปสู่ความส�าเร็จตามเป้าหมายที่ก�าหนดในแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนา

โรงเรียน..”	 ดังนั้นการบริหารจัดการศึกษาซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้บริหารจึงมีความส�าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนา

โรงเรียน	สังคมและประเทศชาติ

	 ส�านักงานปฏิรูปการศึกษา	 (2545)	 กล่าวถึง	 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.2542	

และแก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 2)	พ.ศ.2545	 ในมาตรา	6	 ได้ก�าหนดความมุ่งหมายของการจัดการศึกษาไว้ว่า	

การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย	 จิตใจ	 สติปัญญา	 ความรู้

และคุณธรรม	 มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด�ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข	 ดังนั้น	

การบรหิารจดัการศกึษาจงึมีความส�าคญัอย่างยิง่ในการพฒันาคนไทยให้บรรลคุวามมุง่หมายของการจดัการ
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ศึกษาของประเทศ

	 ชาญชยั	อาจินสมาจาร	(2545)	ได้กล่าวถงึ	ความส�าคญัของการบรหิารการศกึษาไว้ว่า	เป็นการ

ประกันว่าโรงเรียนได้ด�าเนินไปในทิศทางที่ถูกต้อง	 นั่นคือผู้บริหารจะต้องสามารถใช้ทรัพยากรหรือปัจจัย

ทางการบริหาร	 (Administrative	 Resources)	 ที่ส�าคัญมีอยู่อย่างน้อย	 4	 ประการ	 คือ	 คน	 (Man)	 เงิน	

(Money)	วสัด	ุ(Materials)	และวธิปีฏบิตังิาน	(Management)	ไม่ว่าจะเป็นองค์กรใดๆ	ย่อมมคีวามจ�าเป็น

ต้องใช้ทรพัยากรหรอืปัจจยันีเ้ป็นเครือ่งมอืในการบรหิารหรอืจดัการ	ซึง่นยิมเรยีกว่า	หลกั	4	M’s	โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งทางภาคธุรกิจ	ทรัพยากรทางการบริหาร	หรือปัจจัยทางการบริหารที่นิยมกันมี	7	ประการ	คือ	คน	

(Man)	 เงิน	 (Money)	 วัสดุ	 (Materials)	 วิธีปฏิบัติงาน	 (Managementof	Method)	 ตลาด	 (Market)	

เครื่องจักร	 (Materials)	และขวัญและก�าลังใจ	 (Morale)	ซึ่งเรียกว่า	7	M’s	 (เกรียงศักดิ์	 เขียวยิ่ง,	2542)	

เครื่องอ�านวยความสะดวกต่างๆ	และแผนเพื่อให้การด�าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์	 โดยมีผู้บริหารเป็นองค์

ประกอบที่ส�าคัญที่สุด

	 ธีระ	 รุญเจริญ	 (2546)	 กล่าวถึงความส�าคัญในการบริหารการศึกษา	 ในแง่ของกระบวนการ

ท�างานว่า	จ�าเป็นจะต้องอาศยัการบรหิารจดัการทีส่อดคล้องกนัระหว่างหน่วยงาน	ทัง้ระดบักระทรวง	ระดบั

เขตพื้นที่การศึกษา	และระดับสถานศึกษา	เพราะในแต่ละระดับต่างก็มีบทบาทอ�านาจหน้าที่ต่างกัน	ระดับ

กระทรวงจะก�าหนดนโยบาย	มาตรฐาน	การประเมินผล	การจัดการศึกษา	และ

	 การสนับสนุนทรัพยากรให้แก่หน่วยปฏิบัติ	 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามีอ�านาจหน้าที่ในการ

ประสานงานทุกระดับ	ส่งเสริมสนับสนุนด้านต่างๆ	แก่สถานศึกษา	และระดับสถานศึกษาเป็นหน่วยจัดการ

ศึกษาอย่างแท้จริงเพราะคุณภาพการศึกษาจะเป็นอย่างไรอยู่ที่การบริหารจัดการในระดับนี้

	 สรปุได้ว่า	การบรหิารการจดัการศกึษาของสถานศกึษาจะประสบความส�าเรจ็บรรลเุป้าหมาย

ของการจัดการศึกษาเพียงใดขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการศึกษา	 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ

บรหิารจดัการศกึษาให้เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ	และเกดิประสทิธผิลโดยอาศยัหลกัการบรหิารต่างๆ	ตาม

สภาพการณ์ของสถานศึกษา
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กลวิธีทางภาษาในนิทานค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สุรพันธ์	สุวรรณศรี

	 	 	 			Asst.prof.Dr.Surapan	Suvannasri

บทน�า

หลายปีทีผ่่านมา	คนไทยบางกลุม่มแีนวคดิและค่านยิมทีแ่ตกต่างกนัมาก	จนน�าไปสูค่วามแตกแยก	

ขัดแย้ง	 และท�าท่าว่าจะลุกลามน�าไปสู่การสูญเสียอย่างยิ่งใหญ่	 ความแตกต่างบนความคิดด้วยความรู้สึก

ความชอบ	ความเชือ่ทีพ่ฒันาการไปสูค่่านยิมทีไ่ม่สมควรของกลุม่คนท่ีผ่านมานัน้	บัดนีไ้ด้รบัการแก้ไขปกป้อง

คุ้มครองเยียวยาโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	(คสช.)	ด้วยค่านิยมซึ่งเป็นวัฒนธรรม	จนกลายมาเป็นวิถี

ชวีติของคนไทย	คอื	ความเอือ้อาทรเมตตากรณุาต่อกนัด้วยค่านยิมของความเป็นไทยทีถ่กูถ่ายทอดมาอย่าง

ต่อเนื่อง	 ชาวต่างชาติที่ได้มาเยี่ยมเยือนต่างทราบซ้ึงและประทับใจในความมีวัฒนธรรมด้วยค่านิยมท่ีดีงาม

ซึ่งบางชาติไม่มี	 ด้วยค่านิยมและวิถึชีวิตที่แปรเปล่ียนซ่ึงเป็นพัฒนาการท่ีเปลี่ยนแปลงของโลกตลอดจน

เทคโนโลยีต่างๆ	น�ามาซึ่งวันนี้คนไทย	สังคมไทย	โดยเฉพาะกลุ่มเด็กเยาวชนหรือผู้ใหญ่บางกลุ่มก�าลังจะลืม

และห่างไกลจากค่านิยมที่ดีงามจนน่าวิตก

พลเอกประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 (คสช.)	 กล่าวในรายการ	 

“คืนความสุขให้กับคนในชาติ”	เมื่อวันที่	11	กรกฎาคม	2557	ความตอนหนึ่งว่า	“สิ่งที่คนไทย	ประเทศไทย

ยังมีปัญหา	และต้องพัฒนาอย่างเร่งด่วน	ต้องมีความร่วมมือของทุกภาคส่วน	โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชน

ในทุกระดับชั้นทุกเพศทุกวัย	 เรื่องที่	 1	 อยากจะเรียนว่าเราน่าจะก�าหนดค่านิยมหลักของคนไทยขึ้นมาให้

ชัดเจน	ทั้งนี้เพื่อเราจะสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง	ฉะนั้นคนไทยต้องเข้มแข็งก่อน	คนในชาติจะต้อง

เป็นอย่างไร	ดังนี้	1)	มีความรักชาติ	ศาสนา	พระมหากษัตริย์	2)	ซื่อสัตย์	เสียสละ	อดทน	มีอุดมการณ์ใน 

สิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม	3)	กตัญญูต่อพ่อแม่	ผู้ปกครอง	ครูบาอาจารย์	4)	ใฝ่หาความรู้	หมั่นศึกษาเล่าเรียน

ทางตรงและทางอ้อม	5)	รักษาวัฒนธรรมไทย	ประเพณีไทยอันงดงาม	6)	มีศีลธรรม	รักษาความสัตย์	หวังดี

ต่อผู้อื่นเผื่อแผ่และแบ่งปัน	 7)	 เข้าใจ	 เรียนรู้การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ี 

ถูกต้อง	 8)	 มีระเบียบวินัยเคารพกฎหมาย	 ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่	 9)	 มีสติรู้ตัว	 รู้คิด	 รู้ท�า	 รู้ปฏิบัติ	 ตาม 

พระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 10)	 รู้จักด�ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียง	 11)	 มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ	 ไม่ยอมแพ้ต่ออ�านาจฝ่ายต�่าหรือกิเลส	 12)	 ค�านึงถึง 

ผลประโยชน์ของส่วนรวมและต่อชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง	 (รัฐพงศ์	 บุญญานุวัตร,	 มติชน	 16	

กรกฎาคม	2557,	หน้า	7)

การน�าแนวคิดค่านิยม	 12	ประการเข้าสู่สถานศึกษาตามนโนบายของรัฐบาล	 โดยสถานศึกษาจะ

ต้องปรับหลักสูตร	 เพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังจิตส�านึก	ปลูกฝังค่านิยมให้ครอบคลุม	

ค่านยิม	12	ประการทีร่ฐับาลก�าหนดซึง่สอดคล้องกับคุณลกัษณะอันพงึประสงค์	8	ประการทีม่อียูใ่นหลกัสตูร	

ทัง้น้ีโรงเรียนต้องจัดกจิกรรมการเรยีนการสอนเพือ่ปลกูฝังจติส�านกึ	ปลกูฝังค่านยิมให้คนไทยในชาตไิด้เข้าใจ

ในบริบทของความเป็นไทยอย่างแท้จริง	 และสามารถรักษาหรืออนุรักษ์ไว้อย่างยั่งยืนตลอดกาลการเริ่มต้น
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ทีส่ถาบนัการศกึษา	โดยเฉพาะนกัเรยีนในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานเป็นสิง่ทีจ่�าเป็นและส�าคญัทีส่ดุ	ในการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังจิตส�านึก	 ปลูกฝังค่านิยมให้กับผู้เรียนนั้น	 สื่อนวัตกรรมท่ีส�าคัญ

ส�าหรับครูที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่วนใหญ่คือหนังสือต่างๆ	 ซึ่งได้แก่หนังสือแบบเรียน	

หนังสืออ่านเสริมต่างๆ	ในส่วนที่ใช้ประกอบการสอนและได้ผลก็	คือ	หนังสือนิทาน	

นิทานเป็นผลทางปัญญาและจินตนาการของมนุษย์ท่ีถูกสร้างข้ึนเพื่อรับใช้มนุษย์ทางด้านจิตใจ	 

(ศริาพร	ฐติะฐาน,	2523	:	ความน�า)	นทิานเกดิขึน้จากจนิตนาการทีเ่ป็นภาพสะท้อนความเป็นจรงิทางสงัคม	

เน้ือหาของนิทานมกัจะเลอืกหยบิแง่มมุทีเ่ป็นปัญหาในสงัคมมาเป็นแกนเรือ่ง	และท�าหน้าทีแ่ก้ปัญหาทางใจ

ให้คนในสังคม	นทิานนบัเป็นวฒันธรรมของชาตซิึง่เป็นมรดกตกทอดแก่คนรุน่หลงั	บ่อเกดิของนทิานนัน้อาจ

เกิดจากชาดกหรือต�านานที่ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าให้หลานฟัง	 ซ่ึงความประสงค์ของผู้ท่ีผูกนิทานต่างๆ	 ข้ึนมาก็เพื่อ

จะให้ความเพลิดเพลิน	 และอบรมบ่มนิสัยของกุลบุตรธิดาให้อยู่ในโอวาทเป็นส�าคัญ	 และมีความประพฤติ 

อันดีงาม	 เพราะในเนื้อหาของนิทานนั้นโดยมากมักจะแฝงไว้ด้วยคติสอนใจมีอุทาหรณ์ประกอบด้วย	 

คนโบราณจึงมักใช้นิทานเป็นเครื่องมือในการอบรมสั่งสอนเด็ก	 เพราะท�าให้ผู้ฟังได้รับรสสนุกเพลิดเพลิน	

ขณะเดียวกันก็ชี้ให้เห็นผลของการกระท�าชั่วและการกระท�าความดีว่าเป็นอย่างไร	 (ทวี	 มุขธระโกษา	 และ 

สมชัย	หงส์ทองค�า,	2520	:	ค�าน�า)

นิทานเป็นเรื่องเล่าที่สืบต่อกันมาจากบรรพบุรุษอาจเป็นเรื่องท่ีเกิดข้ึนจริงหรือไม่จริงก็ได้ซ่ึงจุด

ประสงค์ส�าคญัของนทิานนัน้จะมุง่ให้ผูฟั้งได้รบัความสนกุสนานเพลดิเพลนิแต่ในขณะเดยีวกนันทิานกจ็ะทา

หน้าทีส่ั่งสอนด้วยการแฝงข้อคดิต่างๆในด้านคณุธรรมจรยิธรรมเพือ่เป็นคตสิอนใจให้ความรูส้กึผดิชอบชัว่ดี

ปลูกฝังให้ผู้ฟังเป็นคนดีและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน	พ.ศ.	2542	(2546,	หน้า	477)	ให้ความหมายของนิทานไว้ว่า

นิทานคือเร่ืองที่เล่ากันมาเช่นนิทานชาดกนิทานอีสปซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของสุมามาลย์	 พงษ์ไพบูลย์	

(2552,	หน้า	7)	ทีก่ล่าวว่านทิานหมายถงึคาเล่าเรือ่งไม่ว่าเป็นเรือ่งประเภทใดแต่อยูท่ีล่กัษณะการเล่าได้เป็น

กันเองจากประสบการณ์ของผู้วิจัยซ่ึงเป็นผู้สอนนักเรียนระดับประถมศึกษาได้เคยนาเอานิทานไปใช้ในการ

เรียนการสอนในเรื่องมารยาทไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพฤติกรรมการแสดงออกอาทิพูดจาไม่ไพเราะไม่สวัสดี

ทกัทายคณุครแูละไม่รูจั้กการแบ่งปันฯลฯพบว่านทิานมอีทิธพิลต่อการเรยีนรูแ้ละการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรม

ของเดก็เป็นอย่างมากจึงอาจกล่าวได้ว่าว่านทิานมีส่วนในการกล่อมเกลาพฤตกิรรมของเดก็โดยเฉพาะอย่าง

ยิง่พฤตกิรรมในด้านคุณธรรมจรยิธรรมอนันาไปสูพ่ฤตกิรรมท่ีพงึประสงค์ของสงัคมซ่ึงในการจดัการเรียนการ

สอนผูวิ้จยัมกัใช้นิทานคุณธรรมในการเสริมสร้างจรยิธรรมแก่นกัเรยีนระดบัประถมศกึษาทัง้นีเ้พราะธรรมชาติ

ของเด็กในวัยนี้จะชอบฟังนิทานแล้วใช้จินตนาการสร้างเรื่องในขณะที่ฟังเรื่องราวและมีความสุขกับการฟัง

เรื่องเล่าที่มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน

ในอดีตการพัฒนาเนื้อหาในนิทานยังมีไม่มากนักความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นอาจหา

ค�าตอบไม่ได้มนุษย์จึงน�าเหตุการณ์ต่างๆมาผูกเป็นเรื่องราวหลากหลายจากจินตนาการเพื่อน�ามาเล่าต่อให้

ลูกหลานฟังต่อกันไปเรื่อยๆในแบบของนิทานส่วนในปัจจุบันนิทานมีการพัฒนาเนื้อหามากขึ้นกว่าการเล่า

จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแบบอดีตซ่ึงนิทานในปัจจุบันเน้นเรื่องของคุณค่าการพัฒนาท้ังทางด้านร่างกาย

อารมณ์สงัคมและสติปัญญาเนือ้หาในนทิานนอกจากจะให้ความบันเทงิแล้วยังช่วยจรรโลงใจและกล่อมเกลา
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จติใจของผูอ่้านโดยแทรกความคดิไว้หลายแง่มมุมคีติสอนใจซึง่น�าไปใช้ได้กับบุคคลทกุเพศทุกวยัดงัทีจ่รณุห์

เพชรมุณี	 (2523:	 87)	 กล่าวถึงความส�าคัญของนิทานว่า	 “นิทานนอกจากจะเป็นวรรณกรรมเพื่อความ

เพลิดเพลินและคตสิอนใจแล้วยงัเป็นการควบคมุความประพฤตกิรรมและเป็นการตกัเตอืนทางอ้อมและเป็น

เร่ืองทีม่คีณุค่าส�าหรับเด็กและผูใ้หญ่”	จึงเห็นได้ว่าตามธรรมชาตขิองมนษุย์ไม่ชอบให้ใครสัง่สอนโดยตรงและ

ใช้นิทานเป็นเครื่องมือในการอบรมทางอ้อม

นิทานส�าหรับเด็กเป็นเรื่องเล่าที่ท�าให้เด็กเกิดความสนใจเสริมสร้างจินตนาการและความคิด

สร้างสรรค์เสริมสร้างพฤติกรรมและประสบการณ์ทางภาษาในทางจิตวิทยานิทานช่วยให้มีสุขภาพจิตดี

สามารถรับรู้และเข้าใจความต้องการของเด็กเป็นการสัง่สมประสบการณ์เพือ่การพฒันาจติใจ	สตปัิญญาและ

ความสามารถของเด็กเพื่อการเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีต่อไปในอนาคตซึ่งในเรื่องนี้	วัชรภรณ์	พิมพ์ใจพงศ์	

(2528	 :	1)	 ได้กล่าวไว้ว่าผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับเด็กในประเทศต่างๆทั่วโลกหันมาสนใจความต้องการของ

เดก็ในปัจจบุนัมากยิง่ขึน้กจิกรรมอย่างหนึง่ทีจ่ดัขึน้คอืการผลติหนงัสอืนทิานส�าหรบัเดก็ซึง่มคีณุค่าแก่เดก็ใช้

เป็นสื่อพัฒนาเด็กในทุกด้านและปลูกฝังจริยธรรมฝึกให้รู้จักแก้ปัญหาด้วยตนเองจึงเห็นได้ว่านิทานแม้จะมี

มานานก็ยังมีความส�าคัญในการพัฒนาเด็กรุ่นใหม่ให้เรียนรู้ในสิ่งรอบตัวเป็นอย่างดี

จากความส�าคญัทีก่ล่าวข้างต้นนัน้ผูศ้กึษาจงึสนใจทีจ่ะศกึษากลวธิกีลวธิทีางภาษาในนทิานค่านยิม

หลักของคนไทย	12	ประการ	ที่ปรากฏในนิทานซึ่งจะช่วยปลูกฝังจิตส�านึก	ปลูกฝังค่านิยมให้แก่เด็กเมื่อเด็ก

ได้อ่านเรื่องราวจากนิทานด้วยตัวเองแล้วจะท�าให้เกิดแนวคิดที่สามารถน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวันได้

แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย

แนวคิดวาทกรรมเชิงวิพากษ์

แฟร์คลาฟ	 (Fairclough,	 1989)	 ได้เสนอแนวการวิเคราะห์วาทกรรมที่ชื่อว่าวาทกรรมวิเคราะห ์

เชิงวิพากษ์	 (Critical	 Discourse	 Analysis	 –	 CDA)	 โดยนาแนวคิดของฟูโกต์ที่เห็นว่า	 วาทกรรมนั้นเป็น

ระบบและกระบวนการในการสร้าง/ผลติ	(constitute)	เอกลกัษณ์	(identity)	และความหมาย	(significance)	

ให้แก่สรรพสิ่งต่างๆในสังคมที่ห่อหุ้มเราอยู่ทั้งความรู้ความจริงอ�านาจหรือตัวตนของเราเอง	 (ไชยรัตน์เจริญ

สินโอฬาร,	2543:	3-4)	และขยายความว่าภาษานั่นเองที่เป็นสิ่งส�าคัญในการสร้างหรือผลิตเอกลักษณ์และ

ความหมายให้แก่สรรพสิง่นอกจากนีแ้ฟร์คลาฟยงัได้เสนอแผนภาพเพือ่อธบิายวาทกรรมโดยเชือ่มโยงการใช้

ภาษาเข้ากับกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขทางสังคมดังต่อไปนี้
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ความหมาย (significance) ให้แก่สรรพสิ่งต่างๆในสังคมที่ห่อหุ้มเราอยู่ทั้งความรู้ความจริงอํานาจหรือ

ตัวตนของเราเอง (ไชยรัตน์เจริญสินโอฬาร, 2543: 3-4) และขยายความว่าภาษาน่ันเองท่ีเป็นสิ่งสําคัญ

ในการสร้างหรือผลิตเอกลักษณ์และความหมายให้แก่สรรพสิ่งนอกจากนี้แฟร์คลาฟยังได้เสนอแผนภาพ

เพ่ืออธิบายวาทกรรมโดยเช่ือมโยงการใช้ภาษาเข้ากับกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับเง่ือนไขทางสังคม

ดังต่อไปนี้ 
 
 
 

Process of production 
 

Text 
 

Process of interpretation 
Discourse practice 

 
 

Sociocultural practice 
(Situational; institutional; societal) 

 
กรอบมิติทั้งสามของวาทกรรม (Fairclough, 1995: 98) 

 

 จากแผนภาพข้างต้นแสดงให้เห็นว่าตามความคิดของแฟร์คลาฟตัวบทหรือภาษา (Text) นั้น

เป็นส่วนประกอบที่สําคัญของวาทกรรมโดยมีปริบททางสังคมและวัฒนธรรมประกอบอยู่ด้วยอันได้แก่วิถี

ปฏิบัติทางวาทกรรม (Discourse practice) ซึ่งหมายถึงกระบวนผลิตและกระจายตัวบทและ

กระบวนการบริโภคและตีความตัวบทที่เกิดขึ้นและวิถีปฏิบัติทางสังคมและวัฒนธรรม (Sociocultural 
practice) ซึ่งหมายถึงปัจจัยหรือปริบททางสังคมและวัฒนธรรมต่างๆท่ีมีผลต่อกระบวนการผลิตและ

กระบวนการตีความตัวบทและส่งผลต่อไปยังตัวบทหรือภาษาที่ใช้สื่อสาร 
 ดังนั้น การวิเคราะห์วาทกรรมนอกจากจะศึกษากลวิธีทางภาษาซ่ึงเป็นมิติของตัวบทแล้ว จึง
ควรสนใจปริบทเพื่อให้เห็นปัจจัยที่ทําให้ผู้สร้างเลือกผลิตวาทกรรมและใช้รูปแสดงทางภาษานั้นๆ ด้วย 
ผู้วิจัยนํากรอบทฤษฎีของแฟร์คลาฟมาเป็นแนวทางในการศึกษาโดยมุ่งเน้นมิติของตัวบทเป็นหลัก  

อุดมการณ์  

กรอบมิติทั้งสามของวาทกรรม	(Fairclough,	1995:	98)

จากแผนภาพข้างต้นแสดงให้เห็นว่าตามความคิดของแฟร์คลาฟตัวบทหรือภาษา	 (Text)	 นั้นเป็น

ส่วนประกอบทีส่�าคญัของวาทกรรมโดยมปีรบิททางสงัคมและวฒันธรรมประกอบอยูด้่วยอนัได้แก่วถิปีฏบิตัิ

ทางวาทกรรม	(Discourse	practice)	ซึ่งหมายถึงกระบวนผลิตและกระจายตัวบทและกระบวนการบริโภค

และตีความตัวบทที่เกิดขึ้นและวิถีปฏิบัติทางสังคมและวัฒนธรรม	 (Sociocultural	practice)	ซึ่งหมายถึง

ปัจจัยหรือปริบททางสังคมและวัฒนธรรมต่างๆที่มีผลต่อกระบวนการผลิตและกระบวนการตีความตัวบท

และส่งผลต่อไปยังตัวบทหรือภาษาที่ใช้สื่อสาร

ดังนั้น	 การวิเคราะห์วาทกรรมนอกจากจะศึกษากลวิธีทางภาษาซ่ึงเป็นมิติของตัวบทแล้ว	 จึงควร

สนใจปริบทเพือ่ให้เหน็ปัจจยัทีท่�าให้ผูส้ร้างเลอืกผลติวาทกรรมและใช้รปูแสดงทางภาษานัน้ๆ	ด้วย	ผูว้จิยัน�า

กรอบทฤษฎีของแฟร์คลาฟมาเป็นแนวทางในการศึกษาโดยมุ่งเน้นมิติของตัวบทเป็นหลัก	อุดมการณ์	

ฟาน	 ไดก์	 (van	 Dijk,	 1995:	 248)	 ได้ให้ความหมายของอุดมการณ์ไว้ว่า	 อุดมการณ์	 หมายถึง	 

ความเชื่อพื้นฐานของกลุ่ม	และสมาชิกในกลุ่ม	และอุดมการณ์	คือพื้นฐานของภาพแทนสังคมซึ่งรับรู้กันใน

หมู่สมาชิกของกลุ่ม	 หรืออุดมการณ์คือ	 ความเชื่อพื้นฐานของกลุ่ม	 หรือระดับพื้นฐานของปริชานสังคมที่ 

รับรู้ระหว่างสมาชิกของกลุ่มสังคม	 นอกเหนือจากหน้าท่ีของสังคมในการรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มแล้ว	

อดุมการณ์ยงัมหีน้าทีท่างปรชิานในการจดัระบบภาพแทนสงัคม	(ทศันคติ	ความรู้)	ของกลุ่ม	และอดุมการณ์

ยังควบคุมวิถีปฏิบัติทางสังคมที่เกี่ยวกับกลุ่ม	รวมถึงข้อเขียนและค�าพูดของสมาชิกในกลุ่ม	

จะเห็นได้ว่าอุดมการณ์นั้นไม่ได้เป็นความคิดของใครคนใดคนหน่ึง	 แต่เป็นความเชื่อร่วมกัน	 

แม้อุดมการณ์จะไม่ได้เป็นความคิดของใครคนใดคนหนึ่ง	 แต่ความคิดของคนคนหนึ่งอาจพัฒนากลายเป็น
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อุดมการณ์ได้	หากสามารถท�าให้ผู้อื่นยอมรับและเชื่อตามได้	เช่น	อุดมการณ์มาร์กซีส	(van	Dijk,	1998	อ้างถึงใน	 

ชนกพร	พัวพัฒนกุล,	2548:	8)	และหากอุดมการณ์หรือความเชื่อหนึ่งๆ	กลายเป็นที่ยอมรับของสังคมแล้ว	

อุดมการณ์ก็อาจพัฒนาไปเป็นโลกทัศน์	(worldview)	ได้เช่นกัน

เหน็ได้ว่าอดุมการณ์นัน้ถูกเชือ่มโยงอย่างใกล้ชดิกบัภาษา	เพราะว่าเราใช้ภาษาเป็นเครือ่งมอืส�าคญั

ในการน�าเสนอความคิดต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็นชุดความรู้และความสัมพันธ์ที่มีต่อโครงสร้างทางชนชั้น	ความขัด

แย้งทางชนชัน้และผลประโยชน์ทางชนชัน้	หรอืจะเป็นรปูแบบของความรูเ้กีย่วกบัการปฏบัิตทิางสงัคมอย่าง

ใดอย่างหน่ึง	(Kress,	1985)	ภาษาจงึมบีทบาทเป็นกลไกหลกัในกระบวนการประกอบสร้างทางสงัคม	เพราะ

ถูกใช้เป็นเคร่ืองมือส�าหรับท�าให้การครอบง�ามั่นคงขึ้น	 ภายใต้ความสัมพันธ์ในขอบเขตของอ�านาจและการ

ควบคมุ	เราสามารถสรปุได้ว่าภาษาซึง่มาจากการปฏิสมัพนัธ์ของคนในสงัคมนัน้	ไม่เพยีงใช้เพือ่เป็นการบงัคบั

ใช้ของผูท้ีม่อี�านาจในสงัคมในหลากหลายช่องทางเท่านัน้	เช่น	การออกค�าสัง่	การออกกฎระเบียบต่างๆ	ภาษา

ยังถูกใช้เป็นองค์ประกอบของการรักษาสถานภาพและบทบาทเป็นเหมือนข้ันปฏิบัติของการใช้อ�านาจท่ีอยู่

ภายใต้การควบคุม	และเมื่อใดก็ตามที่เกิดผลกระทบของภาษาก็ย่อมมีผลต่อสังคมด้วย	ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า

ภาษาและอุดมการณ์มีความสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออก	

อุดมการณ์	ภาษา	มีความสัมพันธ์กับอ�านาจ	เนื่องจากผู้มีอ�านาจนั้นมักจะเป็นผู้ที่อยู่ในสถานภาพ

ทางสังคมสูงกว่า	เช่น	ผูใ้หญ่กบัเดก็	นายจ้างกบัลกูจ้าง	หมอกบัคนไข้	รฐับาลกบัประชาชน	เป็นต้น	(Fowler,	 

1985:	61)	ความสมัพนัธ์เหล่านีเ้ป็นความสมัพนัธ์ทีไ่ม่เท่าเทยีม	เนือ่งจากผูมี้อ�านาจนัน้จะเป็นผูค้วบคุมวาทกรรม 

ในสังคม	ท�าให้เกิดชุดความรู้ที่เอื้อประโยชน์ต่อตนเอง	

สรุปว่า	 ความหมายของอุดมการณ์มีหลายความหมาย	 แต่ความหมายที่พบร่วมกันคืออุดมการณ์

เป็นชดุความคดิทีเ่ป็นระบบและเป็นทีร่บัรู้ร่วมกนัในสงัคม	ผูว้จิยัใช้แนวคดิเรือ่งอดุมการณ์ของ	ฟานไดก์เป็น

แนวทางในการวิจัยเรื่องกลวิธีทางภาษาในเรื่องเล่าค่านิยมหลักของคนไทย	12	ประการ

ในการศึกษาครั้งน้ีจะน�าข้อมูลจากนิทานค่านิยมหลักของคนไทย	 12	 ประการโดยบริษัทสถาพร 

บุ๊คส์นานมีบุ๊ค	จ�ากัด	จ�านวน	24	เรื่อง	บริษัทสกายบุ๊กส์	จ�ากัด	จ�านวน	12	เรื่อง	รวมทั้งหมด	36	เรื่อง	เป็น

เรื่องที่แต่งขึ้นใหม่	ดังนี้

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ เรื่องเล่า

1.		 มีความรักชาติ	ศาสนา	พระมหากษัตริย์ 1.	 สายเลือดไทยหัวใจเต็มร้อย

2.		พระราชาผู้ทรงธรรม

3.		วัด	วัง	และบ้าน

2.		 ซื่อสัตย์	เสียสละ	อดทน	มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม 1.		อุดมการณ์ของแก้ว

2.		หนังสือมหัศจรรย์

3.		พ่อที่แสนดี

3.		 กตัญญูต่อพ่อแม่	ผู้ปกครอง	ครูบาอาจารย์ 1.		ยอดคนกตัญญู

2.		แก๊งนกเป็ดน�้า

3.		พ่อแม่คือศาสนาของลูก
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วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

4.		 ใฝ่หาความรู้	หมั่นศึกษาเล่าเรียนทางตรงและทางอ้อม 1.		บันทึกของนิสา

2.	 อาณาจักรแห่งปัญญา

3.		รักการเรียนรู้

5.		 รักษาวัฒนธรรมไทย	ประเพณีไทยอันงดงาม 1.	 ไลน์สื่อรักวัฒนธรรมไทย

2.	 มดสีรุ้งกับขนมมงคล

3.		สร้างกุศลผลบุญ

6.	 มีศีลธรรม	รักษาความสัตย์	หวังดีต่อผู้อื่นเผื่อแผ่และแบ่งปัน 1.		ชีวิตที่แบ่งปัน

2.	 อัญมณีแห่งค�าสัตย์

3.	 ผึ้งน้อยกล้าหาญ

7.	 เข้าใจ	เรยีนรูก้ารเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัรย์ิทรงเป็นประมขุ 

ที่ถูกต้อง

1.	 ประชาธิปไตยหัวใจเต็มร้อย

2.	 ประชามติของหมู่บ้านขนปุย

3.	 ความเห็นต่างที่มีสุข

8.	 มีระเบียบวินัยเคารพกฎหมาย	ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่ 1.	 ส�านึกดีมีวินัย

2.	 คืนพิเศษของชาวอินูอิต

3.	 เพื่อน

9.		 มีสติรู้ตัว	 รู้คิด	 รู้ท�า	 รู้ปฏิบัติ	 ตามพระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว

1.	เรื่องเล่าเร้าพลัง

2.	พายุสติแตก

3.	ครอบครัวพอเพียง

10.	รู้จักด�ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 1.	 หัวใจที่พอเพียง

2.	 มังกรออมพลัง

3.		ไปเยี่ยมปู่

11.	มีความเข้มแข็งท้ังร่างกายและจิตใจ	 ไม่ยอมแพ้ต่ออ�านาจฝ่ายต�่าหรือ

กิเลส

1.		ใจที่กล้าแกร่งของต้น

2.		พระราชาผู้ตัดกิเลสได้

3.		ปู่ครับ...ผมจะเป็นคนดี

12.	ค�านงึถงึผลประโยชน์ของส่วนรวมและต่อชาติมากกว่าผลประโยชน์ของ

ตนเอง

1.		จิตส�านึกดี

2.	 ฝูงหนูป่าในเหมันตฤดู

3.	 ผู้มาเยือน

การวิเคราะห์กลวิธีทางภาษาในเรื่องนิทานค่านิยมหลักของคนไทย	12	ประการ

1.		 การใช้ค�าศัพท์

 1.1  การใช้ค�าศัพท์เพื่อสื่ออุดมการณ์ความรักชาติ

	 	 การใช้ค�าศัพท์ที่แสดงถึงความคิดเก่ียวกับความรักชาติบ้านเมือง	 ชุดค�าศัพท์ท่ีใช้	 เช่น	

หวงแหน	ปกป้อง	และเชิดชูความเป็นไทย	คนไทยมีความรักชาติ	สายเลือดไทย	เป็นการเลือกใช้ศัพท์เพื่อ

เสนอแนวคิดว่าทุกคนได้รับการปลูกฝังความคิดในเรื่องของความรักชาติบ้านเมือง	ดังตัวอย่างต่อไปนี้
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  ตัวอย่างที่ 1 

	 	 กจิกรรมต่างๆ	ทีเ่สรมิสร้างความสามัคคปีรองดองท่ีเป็นประโยชน์ต่อโรงเรยีน	ชุมชน	และ

สังคม มีความหวงแหน ปกป้อง และเชิดชูความเป็นชาติไทย (สายเลือดไทยหัวใจเต็มร้อย,	2558	น.	20)

  ตัวอย่างที่ 2 

	 	 ผูม้าศกึษาดูงาน	ให้เข้าใจถงึความเป็นไทยทีต้่องด�ารงไว้ซึง่สถาบนัหลกันีใ้ห้ได้	เพราะถ้า

ไม่มีสถาบันหลักก็ไม่มีความเป็นไทย 	(สายเลือดไทยหัวใจเต็มร้อย,	2558	น.	21)

  ตัวอย่างที่ 3 

	 	 ทุกคนปรบมือให้และยกมือไหว้ขอบคุณลุงเจิมอย่างส�านึกในพระคุณ	ที่ได้รับ

	 	 ทัง้ความรูแ้ละประสบการณ์อนัมค่ีายิง่	ทัง้หมดให้สญัญากบัลงุเจิมว่าจะพฒันาตนเองและ

ปฏบิตัหิน้าทีใ่ห้เป็นคนไทยท่ีมีความรกัชาต ิยดึมัน่ในศาสนา และเทดิทนูสถาบนัพระมหากษตัรย์ิ	ให้เป็น

สายเลือดไทยหัวใจเต็มร้อย	(สายเลือดไทยหัวใจเต็มร้อย,	2558	น.	23)

	 	 จากตัวอย่างมีการใช้ค�าศัพท์	 ได้แก่	มีความหวงแหน ปกป้อง เชิดชูความเป็นชาติไทย

ความเป็นไทยสถาบนัหลกัเป็นคนไทยทีม่คีวามรกัชาต ิสายเลอืดไทยเพือ่แสดงให้เห็นว่าชาตเิป็นสถาบนัหลกั

ที่คนในชาติซึ่งหมายถึงคนไทยจะต้องรักและหวงแหนประเทศของตน	และมีความภูมิใจในความเป็นชาติไทย

 1.2 การใช้ค�าศัพท์เพื่อสื่อถึงหลักปฏิบัติของชาวพุทธ 

	 	 การใช้ค�าศัพท์ที่แสดงถึงความคิดเกี่ยวกับหลักปฏิบัติของชาวพุทธ ชุดค�าศัพท์ที่ใช้	เช่น	

การสวดมนต์ไหว้พระ	 ท�าบุญใส่บาตร	 ตักบาตรในตอนเช้าทุกวัน	 ถวายภัตตาหารเช้า	 ท�าบุญตักบาตร	 

นั่งสมาธิ	เพื่อต้องการแสดงให้เห็นหลักปฏิบัติของชาวพุทธซึ่งไม่ว่าจะโอกาสส�าคัญใดๆ	ก็มักจะมีการท�าบุญ	

เข้ามาเกี่ยวข้องเสมอ	และเด็กๆ	ก็จะได้รับการปลูกฝังความคิดนี้ดังตัวอย่างต่อไปนี้

  ตัวอย่างที่ 4 

	 	 ยายตืน่แต่เช้า	เพือ่เตรยีมอาหารตกับาตร	ฝึกให้แก้วและเก่ง	ตกับาตรในตอนเช้าทกุวนั

(อุดมการณ์ของแก้ว,	2558	น.	33)

  ตัวอย่างที่ 5 

	 	 “ผมกบัคณุไชยา	จะท�าหนงัสอืเชญิผูป้กครองมาร่วมท�าบญุตกับาตรข้าวสารอาหารแห้ง	

และถวายภัตตาหารเช้าในวันอาสาฬหบูชาด้วยกัน	(สร้างกุศลผลบุญ,	2558	น.	9)

  ตัวอย่างที่ 6 

	 	 ก่อนเข้านอน	 ปู่ย่าน�าทุกคนสวดมนต์พร้อมนั่งสมาธิ	 ย่าบอกว่าให้ตื่นแต่เช้าจะพาไป

ท�าบุญที่วัด	(ส�านึกดีมีวินัย,	2558	น.	69)

  ตัวอย่างที่ 7 

	 	 ย่าและแม่ต่ืนแต่เช้าท�าอาหารส�าหรบัถวายพระ ขณะทีปู่ก่บัพ่อตัดดอกไม้	เตรยีมธปูเทยีน

เพื่อบูชาพระ	(ส�านึกดีมีวินัย,	2558	น.	70)

	 	 จากตัวอย่างมกีารใช้ค�าศัพท์	ได้แก่	การสวดมนต์ไหว้พระ	ท�าบุญใส่บาตร	ตกับาตรในตอน

เช้าทกุวนั	ถวายภตัตาหารเช้า	ท�าบญุตกับาตร	นัง่สมาธเิพือ่ต้องการแสดงให้เห็นหลกัปฏบิตัขิองชาวพทุธซึง่



ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ประจ�ำเดือน กรกฎำคม-ธันวำคม 2558 333

วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

ไม่ว่าจะในโอกาสส�าคญัใดๆ	กม็กัจะมกีารท�าบญุเข้ามาเกีย่วข้องเสมอ	และเดก็ๆ	กจ็ะได้รบัการปลกูฝังเกีย่ว

กับความคิดในส่วนนี้จากครอบครัว	และโรงเรียนผ่านกิจกรรมต่างๆ

 1.3 การใช้ค�าศัพท์เพื่อสื่อถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ 

	 	 การใช้ค�าศัพท์ที่แสดงถึงความคิดเกี่ยวกับความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์เช่น	จงรัก

ภกัดต่ีอพระราชาผู้ทรงธรรมตลอดไปส�านกึในพระมหากรุณาธิคณุของพระราชา ทรงพระเจรญิ พระราชา 

เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วัง วัด บ้าน คือชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ที่เราคนไทยถวาย

ความเคารพรักและเทิดทูนไว้เหนือดวงใจพวกเราทุกคน ท้ังนี้เพื่อปลูกฝังจิตส�านึกความรักชาติ	 ศาสนา	

พระมหากษัตริย์	เพื่อจะได้เป็นคนดีของชาติต่อไปในอนาคต	ดังตัวอย่างต่อไปนี้

  ตัวอย่างที่ 8 

	 	 ทุกคนปรบมือให้และยกมือไหว้ขอบคุณลุงเจิมอย่างส�านึกในพระคุณ	 ที่ได้รับทั้งความรู้

และประสบการณ์อันมีค่ายิ่ง	ทั้งหมดให้สัญญากับลุงเจิมว่าจะพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นคนไทย

ทีม่คีวามรกัชาต ิยดึมัน่ในศาสนา และเทดิทนูสถาบนัพระมหากษตัรย์ิ	ให้เป็นสายเลอืดไทยหวัใจเตม็ร้อย

	 	 (สายเลือดไทยหัวใจเต็มร้อย,	2558	น.	23)

  ตัวอย่างที่ 9 

	 	 เหล่าอาณาประชาราษฎร์ทั้งหลายที่ท�าความดี	หรือเคยท�าความชั่วแต่กลับใจท�าความดี	

ต่างส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระราชากันถ้วนหน้า	 พากันปฏิญาณตนว่า	 “ข้าพเจ้าทั้งหลายจะ

กระท�าแต่ความดี	ซื่อสัตย์	และจงรักภักดีต่อพระราชาผู้ทรงธรรมตลอดไป”

	 	 เมือ่พระราชาเสด็จไป	ณ	แห่งหนใด	กม็แีต่เสยีงคนด	ีแซ่ซ้องสรรเสรญิว่า	“ทรงพระเจรญิ”	

มิขาดสาย	(พระราชาผู้ทรงธรรม,	2558	น.	11)

  ตัวอย่างที่ 10 

	 	 ....	พระมหากษัตริย์ เป็นศูนย์รวมใจปวงชนชาวไทย บ้านเมืองเป็นปึกแผ่นด้วยพระ

บารมมีาแต่โบราณกาล	ไพร่ฟ้าประชาชนต่างได้รบัความร่มเยน็มาทกุยคุทกุสมยั....	วดั	วงั	และบ้าน	คอืชาติ	

ศาสนา	และพระมหากษัตริย์ที่เราคนไทยถวายความเคารพรักและเทิดทูนไว้เหนือดวงใจพวกเราทุกคน

(วัด	วัง	และบ้าน,	2558	น.	22)

	 	 จากตัวอย่างการใช้ค�าศัพท์เพือ่สือ่ความคดิว่าพระมหากษตัรย์ิซ่ึงเป็นสถาบนัหลกัของชาติ

นั้นช่วยปกป้องคุ้มครองดูแลประชาชน	เพื่อให้ประชาชนมีความร่มเย็นเป็นสุข	

 1.4  การใช้ค�าศัพท์เพื่อแสดงถึงค่านิยมให้มีความซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน 

	 	 การใช้ค�าศัพท์ทีแ่สดงถงึความคดิเกีย่วกับการให้ความซือ่สตัย์	เสยีสละ	อดทน	มอีดุมการณ์

ในสิ่งที่ดีงามชุดค�าศัพท์ที่ว่า	ได้แก่	ความซื่อสัตย์เป็นสมบัติของคนดี	ไม่โกง	ชั่งให้ตรงอย่าให้ขาด	ซื่อสัตย์ต่อ

ตนเอง	ซื่อสัตย์ต่อผู้อื่น	รู้จักเสียสละนะหลาน	การเสียสละคือการรู้จักแบ่งปันสิ่งที่มีอยู่ให้ผู้อื่น	ความอดทน

คือการข่มใจ	อดกลั้น	อดใจ	ไม่หุนหันพลันแล่น	รักเดียวใจเดียว	ดังตัวอย่างต่อไปนี้
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  ตัวอย่างที่ 11 

	 	 “ชั่งให้ตรงอย่าให้ขาดนะแก้ว”	 ยายก�าชับ.........ยายจะจริงจังมากเพราะยึดถือความ

ซือ่สตัย์ต่อตนเองและซือ่สัตย์ต่อผูอ่ื้นด้วย	ท�าให้แก้วเหน็ความส�าคญัของความซือ่สตัย์ (อดุมการณ์ของแก้ว,	 

2558	น.	31)

  ตัวอย่างที่ 12 

	 	 “การตักบาตรเป็นพื้นฐานของการเสียสละ	 การเสียสละคือการรู้จักแบ่งปันสิ่งที่มีอยู่ให้

คนอื่น	(อุดมการณ์ของแก้ว,	2558	น.	33)

  ตัวอย่างที่ 13

	 	 “ความอดทนคือการข่มใจ	 อดกลั้น อดใจ	 เม่ือได้พบกับเหตุการณ์ที่ไม่ชอบ	 ไม่พึง

ปรารถนาก็จะไม่แสดงกิริยาที่ไม่ดีออกมาต้องมีความอดทนไว้	 ไม่หุนหันพลันแล่น (อุดมการณ์ของแก้ว,	

2558	น.	3)

 1.5 การใช้ค�าศัพท์เพื่อแสดงถึงค่านิยมให้มีความกตัญญู

	 	 การใช้ค�าศัพท์ท่ีแสดงถึงความคิดเกี่ยวกับการให้ความกตัญญู	 ชุดค�าศัพท์ที่ว่า	 ได้แก	่ 

ความกตัญญู	คนกตัญญู	กตัญญูรู้คุณ	การตอบแทนต่อผู้มีพระคุณ	กตัญญูต่อบุคคล	กตัญญูต่อสัตย์	กตัญญู

ต่อสิ่งของ	 กตัญญูต่อบุญ	 กตัญญูต่อตนเอง	 กตัญญูต่อพ่อแม่	 ค�าศัพท์กลุ่มนี้จะปรากฏร่วมกับข้อความใน

ลักษณะของการกระท�าที่ดี	 เช่น	 “ต้ังใจเรียน	 และ	 “คนดี”	 ซึ่งเป็นการสื่อว่า	 “กตัญญูรู้คุณ	 รู้จักบุญคุณ	 

ดังตัวอย่างต่อไปนี้

  ตัวอย่างที่ 14 

	 	 “น้อยบอกว่า”สิ่งที่สองคือ	จะต้องกตัญญูต่อพ่อแม่ ครูอาจารย์	และท่านผู้มีพระคุณให้

มากที่สุดเท่าที่จะท�าได้	ส่วนสิ่งสุดท้ายผมจะตั้งใจเรียน	ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด	ท�าตัวเป็นคนดีกตัญญูต่อ

สังคมและประเทศชาติ”	(ยอดคนกตัญญู,	2558	น.	21)

 1.6  การใช้ค�าศัพท์เพื่อแสดงถึงค่านิยมให้ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียน

	 	 การใช้ค�าศัพท์ทีแ่สดงถงึความคิดเกีย่วกบัการใฝ่หาความรู	้หมัน่ศกึษาเล่าเรียนชุดค�าศพัท์

ที่ว่า	ได้แก่	วางแผนการเรียน	จะตั้งใจเรียน	เข้าเรียนทุกชั่วโมง	การแสวงหาความรู้	การอ่านที่ทรงพลัง	การ

อ่านเป็นประตูสู่การเรียนรู้ที่ดีที่สุด	ดังตัวอย่างต่อไปนี้

  ตัวอย่างที่ 15 

  ฟังแล้วเข้าใจวธิกีารทนัที	ครเูพิม่เตมิอกีว่า	ต้องอ่านอย่างมสีติ	นสิาน�ามาใช้ในการอ่าน

ทุกวิชา ท�าให้นิสาเข้าใจดีขึ้น	 ครูยังสอนอีกว่า	การอ่านเป็นประตูสู่การเรียนรู้ที่ดีสุด	 นิสาน�ามาใช้ในการ

พูดหรือรายงาน โดยมีคติว่า	 “ต้องกล้าพูดอย่างถูกต้องจึงจะเป็นคนฉลาด	ถ้ากล้าพูดอย่างผิดๆ	 ก็จะเป็น 

คนโง่”	(บันทึกของนิสา,	2558	น.	37)
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วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

 1.7 การใช้ค�าศัพท์เพื่อแสดงถึงค่านิยมรักษาประเพณีไทย และรักษาวัฒนธรรมไทย

	 	 การใช้ค�าศพัท์ทีแ่สดงถงึความคิดเกีย่วกบัการรกัษาประเพณไีทย	และรกัษาวฒันธรรมไทย	 

ชดุค�าศพัท์ท่ีว่า	ได้แก่	ถ่ายทอดวฒันธรรมประเพณใีห้ลกูหลาน	อนรุกัษ์สบืทอดวฒันธรรมประเพณอีนัดงีาม	

ปลูกฝังวัฒนธรรม	ดังตัวอย่างต่อไปนี้

  ตัวอย่างที่ 16 

	 	 วนัเปิดงานอนุรกัษ์วฒันธรรมไทยทีผู่อ้�านวยการมาเปิด	แล้วพดูให้คนฟังว่า	“ครตู้องปลกู

ฝังวัฒนธรรมให้กับเด็ก	 ต้องปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างให้เด็กดูก่อน	 ต้องจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังวัฒนธรรม

ให้เด็กทุกครั้งท่ีมีการเรียนการสอน	 ก็จะท�าให้เด็กเกิดการเรียนรู้	 ซึมซับ	 และซาบซ้ึงในวัฒนธรรมท่ีดีงาม 

ของไทย	(ไลน์สื่อรักวัฒนธรรมไทย,	2558	น.	42)

 1.8 การใช้ค�าศัพท์เพื่อสื่ออุดมการณ์เกี่ยวกับบทบาทชาย – หญิงในสังคมไทย 

	 	 การน�าเสนอเกี่ยวกับบทบาทและสถานะของชาย	 และหญิงในฐานะที่สะท้อนให้เห็นถึง

ความสมัพันธ์ทางสงัคมทีถ่กูสร้างข้ึนตอกย�า้	และผลติซ�า้	และน�าเสนอในรปูแบบต่างๆ	ในการวเิคราะห์ข้อมลู

ในเรือ่งเล่าพบว่าชดุความคดิเกีย่วกบับทบาทชาย-หญงิในสงัคมไทยพบว่าม	ี2	ความคดิ	คอื	ภาระหน้าทีข่อง

ชาย-หญิง	และบุคลิกและพฤติกรรมที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์	ดังนี้

  1.8.1  การใช้ค�าศัพท์แสดงภาระหน้าที่ของชาย – หญิง

	 	 	 การใช้ค�าศัพท์ที่แสดงภาระหน้าท่ีของชาย	 –	 หญิง	 ซ่ึงพ้ืนท่ีจะเป็นตัวก�าหนด

บทบาทให้ท�าหน้าทีต่่างกนัด้วยความคดิทีว่่าผูห้ญงิเป็นเพศทีอ่่อนแอ	อ่อนไหว	ภาระหน้าทีจ่งึถกูจ�ากดัอยูใ่น

พื้นที่เล็กๆ	ในขณะที่ผู้ชายมีภาพความเข้มแข็งและแข็งแรง	ภาระหน้าที่จึงเปิดออกสู่พื้นที่ที่กว้างและหลาก

หลายกว่าเพศหญิง	จึงท�าให้แบ่งบทบาทภาระหน้าที่ของชาย	–	หญิง	ดังนี้

	 	 	 -		การใช้ค�าศัพท์เกี่ยวกับหน้าที่และกิจกรรมนอกบ้านของเพศชาย	ชุดค�าศัพท์ที่ใช้	 

ได้แก่หาอาหาร	เลิกงานกลับถึงบ้าน	พ่อขับรถยนต์แวะส่ง	

	 	 	 -		การใช้ค�าศัพท์เก่ียวกับหน้าที่หรือกิจกรรมทั่วไปของเพศหญิงชุดค�าศัพท์ที่ใช้	

ได้แก่กกฟักไข่อยูใ่นโพรง	แม่เตรยีมท�ากบัข้าว	เมือ่มีเงนิเกบ็แม่ขอซือ้เครือ่งครวั	หม้อ	จาน	ช้อน	กระทะเพิม่	

(หัวใจที่พอเพียง, 2558 น. 104)

	 	 	 -	การใช้ค�าศพัท์เพือ่แสดงถงึบทบาทความเป็นแม่ชดุค�าศพัท์ทีใ่ช้	ได้แก่อุม้	กนินม

จากอก	ป้อนอาหาร	อาหารเช้าที่แม่จัดไว้บนโต๊ะ	แม่ท�าอาหาร	

 

 1.9  การใช้ค�าศัพท์เพื่อแสดงถึงค่านิยมให้มีความพอเพียง 

	 	 การใช้ค�าศพัท์ทีแ่สดงถงึความคดิเกีย่วกับการมคีวามพอเพียง	ชดุค�าศพัท์ทีว่่า	ได้แก่	รูจ้กั

ความเพียงพอ	ความพอดี	พอใจ	พอเพียง	ใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า	ไม่ฟุ่มเฟือย	ไม่หรูหรา	ดังตัวอย่างต่อไปนี้

  ตัวอย่างที่ 17 

	 	 ให้พอเพยีงกห็มายความว่า	มกีนิ	มอียู	่ไม่ฟุม่เฟือยไม่หรหูรากไ็ด้	แต่ว่าพอเพยีง แม้บาง

อย่างอาจจะดูฟุ่มเฟือย	แต่ถ้าท�าให้มีความสุขถ้าท�าได้ก็สมควรที่จะท�าสมควรที่จะปฏิบัติ	(หัวใจที่พอเพียง,	
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2558	น.	104)

 1.10 การใช้ค�าศัพท์เกี่ยวกับการสั่งสอน 

	 	 ในการวเิคราะห์ตัวบทเรือ่งเล่าค่านยิมหลกัของคนไทย	12	ประการ	พบว่าการใช้ค�าศพัท์

แสดงถึงความมอี�านาจของผู้ใหญ่ทีมี่สถานะสงูกว่าในการสัง่สอนเดก็	ชดุค�าศพัท์ทีใ่ช้	ได้แก่	สอน	ปลกูฝัง	ฝึก	

อธิบาย	 ค�าศัพท์กลุ่มนี้มักจะปรากฏร่วมกับค�านามที่เป็นบุคคลผู้ที่มีอาวุโสกว่าหรือสถานภาพทางสังคมสูง	

ไดแก่	ครู	ยาย	พ่อ	แม่	ย่า	ยาย	ลุง	หลวงพี่	ดังตัวอย่างต่อไปนี้

  ตัวอย่างที่ 18 

  พ่อแม่นกเงอืกช่วยกนัสอนให้ลกูทัง้สามบนิและหาอาหารด�ารงชพีในพงไพรด้วยตนเอง

ต่อไป	(พ่อที่แสนดี,	2558	น.	23)

  ตัวอย่างที่ 19 

	 	 บางครอบครวัไม่ฝึกลกูหลานให้รูจ้กัหน้าที	่ไม่ฝึกการท�างาน	(อดุมการณ์ของแก้ว,	2558	

น.	30)

  ตัวอย่างที่ 20 

  หลวงพี่เห็นว่าการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังความกตัญญูในปัจจุบันลดน้อยลงไป	 ได้ชี้ให้

น้อยดภูาพทีท่างวดัจดัอบรมนกัเรยีนและเยาวชนทีม่าเข้าค่ายคณุธรรมประกอบ	(อดุมการณ์ของแก้ว,	2558	

น.	30)

 1.11 การใช้ค�าศัพท์เพื่อสื่ออุดมการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่

	 	 ในการวิเคราะห์ตัวบทเรื่องเล่าค่านิยมหลักของคนไทย	12	ประการ	พบว่าชุดความคิด

ที่เกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่	มี	2	ความคิด	คือ	เด็กควรคารพอ่อนน้อมต่อผู้อาวุโส	และ

ผูใ้หญ่เป็นผู้มีอ�านาจและมสีถานภาพสงูกว่าเด็ก	ชดุค�าศพัท์ทีใ่ช้แสดงพฤตกิรรมทีส่ือ่ถงึความอ่อนน้อม	ได้แก่	

ยกมือไหว้	ก้มลงกราบ	กราบ	ดังตัวอย่างต่อไปนี้

  ตัวอย่างที่ 21 

	 	 น้อยยกมือไหว้รบัเพือ่ปฏบิติัตาม	เมือ่ท�าภารกจิเสรจ็น้อยกไ็ปพบหลวงพีท่ีศ่าลาน้อยก้ม

ลงกราบพระพุทธรูปและกราบหลวงพี่อย่างศรัทธา	(ยอดคนกตัญญู,	2558	น.	13)

2. การใช้โครงสร้างประโยค 

	 นอกจากการเลือกใช้ค�าแล้ว	มีกลวิธีทางภาษาที่สูงกว่า	คือ	การใช้โครงสร้างประโยคเพื่อสื่อ

อุดมการณ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่	ดังนี้

 2.1 การใช้ประโยคค�าสั่ง 

	 	 การใช้ประโยคค�าสั่งที่ขึ้นต้นด้วย	 “ให้”	 เพื่อต้องการแสดงให้เห็นถึงการที่ผู้ใหญ่นั้น

ต้องการให้เดก็ท�าอะไร	จากการวเิคราะห์การเลอืกใช้โครงสร้างประโยคมกีารใช้ค�ากริยาค�าว่า	“อนญุาตให้”	

สงัเกตได้ว่าผู้ทีเ่ป็นประธานทีป่รากฏหน้ากรยิา	“ให้”	มกัจะเป็นผูใ้หญ่	ส่วนทีป่รากฏหลงักรยิา	“ให้”	มกัจะ



ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ประจ�ำเดือน กรกฎำคม-ธันวำคม 2558 337

วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

เป็นเด็กเสมอ	ดังตัวอย่างต่อไปนี้

  ตัวอย่างที่ 22

	 	 พ่ออนญุาตให้ลกูไปฝึกงานกบับรรณารกัษ์นกฮกู	เพือ่บรกิารบรรดานกทีม่าเข้าห้องสมดุ

(อาณาจักรแห่งปัญญา,	2558	น.	27)

 2.2  การใช้ประโยคค�าสั่งที่ขึ้นต้นด้วย “ให้” 

	 	 การใช้ประโยคค�าสั่ง	นววรรณ	พันธุเมธา	(2551)	ได้แบ่งประโยคค�าสั่งตามลักษณะของ

การแสดงเจตนาต่างๆ	ของผูพ้ดู	โดยจัดเป็นประโยคบอกให้ท�า	จากทัง้หมด	คอื	ประโยคแจ้งให้ทราบ	ประโยค

ถามให้ตอบ	 และได้อธิบายลักษณะของประโยคชนิดนี้ว่าเป็นประโยคที่ใช้บังคับให้ผู้ฟังท�าตาม	 และถ้าเป็น

ประโยคค�าสั่งมีความหมายปฏิเสธ	หรือเป็นประโยคที่ใช้ห้ามจะมีค�าว่า	“อย่า”	อยู่ในประโยค	ถ้าไม่ใช้ค�าว่า

อย่าผู้พูดอาจใช้ค�าว่า	“ไม่”	ก็ได้	แต่ต้องมีค�าว่า	“ต้อง”	แสดงความหมายบังคับอยู่หน้าค�าว่า	“ไม่”	

	 	 จากการวิเคราะห์ข้อมูลในเรื่องเล่าค่านิยมหลักของคนไทย	 12	 ประการ	 พบว่ามีการใช้

ประโยคค�าสั่ง	โดยมีค�าแสดงการสั่ง	ได้แก่	ค�าว่า	“อย่า”	วางไว้หน้าค�ากริยา	และหน้าประโยคค�าสั่งนั้น	มัก

จะปรากฏร่วมกันค�านามที่เป็นผู้อาวุโสกว่าเสมอ	ดังตัวอย่างต่อไปนี้

  ตัวอย่างที่ 23 

  ทุกๆ เช้าลุงทิมจะบินพาลูกชายไปส่งท่ีโรงเรียน และคอยบอกคอยสอนลูกชายให้ตั้งใจ

เรียนอยู่เสมอ “ไปโรงเรียนกันลูก เกาะหลังพ่อดีๆ วันนี้ลูกอย่าดื้อ อย่าซนนะ ตั้งใจเรียน เดี๋ยวตอนเย็นพ่อ

จะมารับนะลูก” เสียงลุงทิมพร�่าสอนลูก (แก๊งนกเป็ดน�้า,	2558	น.	19)

 2.3  การใช้ประโยคกรรม 

	 	 การใช้ประโยคค�าสั่ง	 พระยาอุปกิตศิลปะสาร	 (2545	 :	 211-212)	 ได้กล่าวไว้สรุปได้ว่า

ประโยคกรรมนั้นเป็นประโยคที่น�าเอากรรมการก	(ผู้ถูกกระท�า)	ขึ้นมาวางข้างหน้าประโยคเพื่อเน้นที่กรรม	

และจัดอยู่ในประโยคความเดียว	

	 	 จากการวิเคราะห์ข้อมูลในเรื่องเล่าค่านิยมหลักของคนไทย	 12	 ประการ	 พบว่ามีการใช้

ประโยคกรรม	 โดยใช้ค�าว่า	 “ถูก”	 โดยเด็กซึ่งเป็นประธานของประโยคจะอยู่ในฐานะ	 “ผู้ถูกกระท�า”	 โดย

ผู้ใหญ่นั้นจะอยู่ในฐานะ	“ผู้กระท�า”	ซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสม	ดังตัวอย่าง

ต่อไปนี้

  ตัวอย่างที่ 24 

	 	 ครั้นตกเย็น	นกทุกตัวต่างรีบบินกลับพระราชวังให้เร็วที่สุด	เพื่อจะได้เข้าสอบในขั้นตอน

ต่อไป	ส่วนแฮมเมอร์ก�าลงัหลบัสบายกถู็กบรรณารกัษ์นกฮกูปลกุให้ตืน่	(อาณาจกัรแห่งปัญญา,	2558	น.	26)

3.  การใช้มูลบท

 การใช้มูลบท หมายถึงการใช้ภาษาเพื่อสื่อข้อความที่ท�าให้เข้าใจได้โดยนัยว่าข้อความอื่นๆ	

หรือมีเหตุการณ์บางอย่างปรากฏหรือเกิดขึ้นก่อนหน้าแล้ว	 หรือมีความคิดและเจตนาบางอย่างแฝงอยู่ใน
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ข้อความในตวับท	แฟร์เคลาฟ์	(2003)	มองว่ามลูบทเกีย่วข้องกับวาทกรรมในแง่ทีโ่ยงไปกบัความรูท้างสงัคม

วฒันธรรมทีผู้่พดูผูฟั้งมอียูร่่วมกนัและยงัเกีย่วพนักบัเรือ่งของอ�านาจและอดุมการณ์อกีด้วยในเรือ่งเล่านีพ้บ

การใช้ค�าว่า	เลิก	กลับ	ร่วมกับค�าอื่นเพื่ออธิบายให้รู้ว่ามีสิ่งที่ปรากฏก่อนหน้านี้	ดังตัวอย่างต่อไปนี้

 ตัวอย่างที่ 25

	 เหล่าอาณาประชาราษฎรทัง้หลายทีท่�าความด	ีและพวกทีก่ลบัตัวกลบัใจท�าความดี ต่างส�านกึ

ในพระมหากรุณาธิคุณของพระราชากันถ้วนหน้า	.....	(พระราชาผู้ทรงธรรม,	2558	น.	11)

 ตัวอย่างที่ 26 

	 เวลาผ่านมา	6	เดือน	ท�าให้ครอบครวักลบัมามีความสขุอย่างไม่เคยมมีาก่อน	(หวัใจทีพ่อเพยีง,	

2558	น.	104)

 ตัวอย่างที่ 27 

	 พ่อตัดสนิใจเลกิเหล้า	เลกิบหุรี	่มสีขุภาพแขง็แรงเพราะได้ออกก�าลงักายจากการท�างาน	(หวัใจ

ที่พอเพียง,	2558	น.	104)

4.  การใช้อุปลักษณ์(metaphor) 

	 โกทลี	(Goalty,	1998	อ้างถึงใน	ณัฐพร	พานโพธิ์ทอง,	2542)	และ	ชาร์เตอร์ริส-แบล็ค	

(Charteris-Black,	2004)	ได้เสนอแนวคิดที่สอดคล้องกันเกี่ยวกับหน้าที่ของ	อุปลักษณ์ว่า	สามารถ

สร้าง	ก�าหนดหรือเปลี่ยนมุมมองความคิด	ความรู้สึก	ตลอดจนมุมมองของเราที่มีต่ออีกสิ่งหนึ่งได้	อุป

ลักษณ์	หมายถึง	การเปรียบเทียบของสองสิ่ง	ได้แก่	แบบเปรียบ	และสิ่งที่ถูกเปรียบ	ทั้งนี้สิ่งที่น�ามา

เปรียบกันต้องเป็นสิ่งที่อยู่ในวงความหมายต่างกัน	 และในการเปรียบเทียบนั้นอาจจะปรากฏสิ่งที่ถูก

เปรียบหรือไม่ก็ได้	ดังตัวอย่างต่อไปนี้	

 ตัวอย่างที่ 28 
	 ทุกบ้านเรือน	พ่อแม่ควรเอาใจใส่ลูกแต่เยาว์วัย	 ประเทศชาติจะมีรากแก้วท่ีมั่นคงต้องเร่ิมท่ี

บ้านเพราะบ้านคือ “อู่อารยธรรมของโลก”	พ่อแม่สอนให้ลูกรู้ดี	รู้ชั่ว	ถูกผิดพ่อแม่จะคอยย�้าเตือนให้ลูกรู้

พ่อแม่จึงเปรียบดั่งต้นก�าเนิดศาสนาของลูก (พ่อแม่คือศาสนาของลูก,	2558	น.	2)

 ตัวอย่างที่ 29 

	 หนทางแห่งความส�าเร็จในการศึกษา	และงานช่วยเหลือสังคมที่ตั้งใจไว้ หนทางทั้งสองอย่าง

มิได้โรยด้วยกลีบกุหลาบหรือแพรไหมที่อ่อนนุ่ม (จิตส�านึกดี,	2558	น.	106)

5.  การกล่าวอ้าง

	 การอ้างอิงเหตุผลเพื่อเป็นหลักฐานข้อสรุป	ข้อพิสูจน์เกี่ยวกับความเป็นจริงเพื่อสร้างความน่า

เชื่อถือให้แก่ข้อมูลที่น�าเสนอโดยการอ้าง	ในที่นี้เป็นการกล่าวอ้างที่มีมาแต่โบราณ	ในลักษณะของสิ่งที่เป็น

ภูมิปัญญา	 หรือวัฒนธรรมของคนสมัยก่อน	 ซึ่งจะมีอิทธิพลกับผู้อ่านในแง่ความภูมิใจในความเป็นไทย	 

ดังตัวอย่างต่อไปนี้
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 ตัวอย่างที่ 30 

	 การเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นการศึกษาถึงรากเหง้าความเป็นอยู่ของท้องถ่ิน	 ศิลป

วฒันธรรม	ประเพณอีนัดงีาม	เพือ่ให้นกัเรียนได้เข้าใจและน�าไปเผยแพร่ต่อได้	(บนัทกึของนสิา,	2558	น.	41)

6.  การใช้ค�าถามวาทศิลป์

	 การใช้ค�าถามท่ีไม่ต้องการค�าตอบ	แต่เว้นว่างให้ผู้อ่านได้คิดหาค�าตอบเอง	 และผู้เขียนก็คาด

หวังให้ผู้อ่านคิดตอบได้อย่างถูกต้องตรงกับที่ผู้เขียนต้องการ	(Fowler,	1991:	40)	จากการวิเคราะห์ข้อมูล

มีการใช้ค�าถามวาทศิลป์	ดังตัวอย่างต่อไปนี้

 ตัวอย่างที่ 31 

	 “เราเห็นตัวอย่างมาหลายหมู่บ้านแล้วว่า	 ผู้ที่ไม่มีคุณธรรมมักจะท�าดีเพื่อหวังประโยชน์จาก 

ผู้อื่นแล้วหวังกอบโกยเอาคืนทีหลัง จริงหรือไม่จริงล่ะ”	(ประชามติของหมู่บ้านขนปุย,	2558	น.	46)

สรุป 

ค่านิยมหลักของคนไทย	12	ประการ	นับเป็นเครื่องมือที่ส�าคัญอย่างหนึ่งที่มีส่วนในการปลูกฝังค่า

นิยมอุดมการณ์ด้านต่างๆ	ของสังคมไทย	น�าเสนอความคิดเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่	บทบาท

ของผูช้ายและผูห้ญงิในสงัคมไทย	ความยดึมัน่ในสถาบันชาต	ิศาสนา	พระมหากษตัรย์ิ	โดยใช้กลวธิใีนการน�า

เสนอ	7	กลวิธี	ได้แก่	1)	การใช้ค�าศัพท์	2)	การใช้โครงสร้างประโยคแบบต่างๆ	3)	การกล่าวอ้าง	4)	การใช้

ค�าถามวาทศิลป์	5)	การใช้อุปลักษณ์	6)	การใช้มูลบท	และ	7)	การใช้รูปประโยคกรรม	ซึ่งกลวิธีเหล่านี้ถูก

น�าเสนอในลกัษณะท่ีเป็นความคิดหรอืเป็นค�าพดูของตวัละครในเรือ่งเล่าค่านยิมหลกัของคนไทย	12	ประการ

ชดุความคดิทีร่ฐัได้พยายามปลกูฝังผ่านตวับทเรือ่งเล่าเหล่าน้ีส่วนหน่ึงเป็นการผลิตซ�า้ความคดิเดิมในสังคมไทย	 

ท�าให้เกิดการยอมรับสถานภาพและบทบาทของตนเองว่ามีความแตกต่างภายใต้ความสัมพันธ์แบบเด็ก	–	

ผูใ้หญ่	ผูช้าย	–	ผูห้ญงิ	รวมถงึพระมหากษตัรย์ิ	–	รฐั	–ประชาชน	ดงันัน้	จงึต้องปฏิบติัตนให้ได้อย่างครบถ้วน

และเหมาะสมตามล�าดบัชัน้	ในสงัคมทีถ่กูสร้างขึน้จากผูท้ีม่อี�านาจรฐัหรอืเป็นกลุม่อ�านาจหลกัในสงัคม	เพือ่

สร้างความชอบธรรมให้กบัการจดัระเบยีบสงัคม	ทัง้หมดนีอ้าจเรยีกได้ว่าเป็นการปลกูฝังอดุมการณ์รฐัซึง่เป็น

ชุดความคิดที่จะเป็นฐานในการปฏิบัติอันเป็นการช่วยให้รัฐและผู้มีอ�านาจสามารถปกครองได้อย่างราบรื่น	
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ปรัชญาการศึกษา 

(Philosophy of Education)

            ทองเปลือง	อภัยวงศ์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	วิทยาเขตร้อยเอ็ด

บทน�า

แนวคดิหรอืความเชือ่ในการจัดการศึกษากค็อื	ปรชัญาการศกึษา	ซึง่ผูท้ีม่หีน้าทีใ่นการจดัการศกึษา

จะยึดเป็นแนวทางในการจัดการศึกษา	ซึ่งการจัดการศึกษานั้นจะจัดไปตามปรัชญาการศึกษาที่แตกต่างกัน

ไปตามวตัถปุระสงค์ของสงัคมและสถานการณ์ทางสงัคมในแต่ละยคุแต่ละสมัย	ปรชัญาการศกึษาเป็นปรชัญา

ประยกุต์	ซ่ึงต่างจากปรชัญาทัว่ไปทีเ่ป็นปรชัญาบรสิทุธิ	์เพราะปรชัญาการศกึษาเป็นการน�าเอาปรชัญาทัว่ไป

มาประยกุต์ใช้ในการจดัการศกึษา	บทความเรือ่งปรชัญาการศกึษามเีนือ้หาประกอบไปด้วยเรือ่งความหมาย

ของปรัชญา	 ปรัชญากับการศึกษา	 ความหมายของปรัชญาการศึกษา	 ลักษณะของปรัชญาการศึกษา	 และ

ประเภทของปรัชญาการศึกษา	ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ความหมายของปรัชญา

ความหมายของค�าว่าปรัชญาแบ่งออกเป็น	2	ความหมาย	คือความหมายของปรัชญาตามรูปศัพท์	

และความหมายของปรัชญาตามทัศนะของนักปรัชญา	ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.  ความหมายของปรัชญาตามรูปศัพท์

	 ความหมายของปรัชญาตามรูปศัพท์	 เป็นการให้ความหมายตรงตามค�าศัพท์	 ได้มีผู้ให้ความ

หมายของปรัชญาดังนี้

	 พิมพ์พรรณ	เทพสุเมธานนท์	และคณะ	(2542	:	1-3)	ได้ให้ความหมายของค�าว่าปรัชญาเอาไว้ว่า	 

ปรัชญา	เป็นภาษาไทยที่แปลมาจากภาษาอังกฤษว่า	Philosophy	ซึ่งมีรากศัพท์มาจากภาษากรีก	แปลว่า	

ความรักในความรู้	 รักในความฉลาด	 หรือรักในปัญญา	 นั่นย่อมแสดงให้เป็นว่า	 หัวใจของปรัชญาคือรักใน

ความรู้นั่นเอง	ดังนั้นคนที่ได้ชื่อว่าเป็นนักปรัชญาก็คือคนที่รักในการแสวงหาความรู้	และ	 (ที่เรียกตัวเองว่า 

ผู้รักในความรู้หรือนักปรัชญาเป็นคนแรกก็คือนักคิดชาวกรีกชื่อ	Pythagoras

	 สวามี	สัตยานันทบุรี	(2514	:	3-5)	ได้กล่าวเอาไว้ว่า	ค�าว่าปรัชญา	ตามความหมายในภาษา

ไทยนัน้	เป็นค�าทีพ่ระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมืน่นราธปิพงศ์ประพนัธ์ได้ทรงบัญญตัข้ึินเพือ่ใช้แทนค�าภาษาองักฤษ

ที่ว่า	Philosophy	ซึ่งตรงกับภาษาบาลีว่า	ปัญญา	หมายถึง	ความปราดเปรื่อง	หรือความรู้อย่างลึกซึ้ง	และ

ค�าว่า	ปรัชญา	เป็นค�าบาลีสันสกฤต	มาจากค�าว่า	ปร	หมายถึง	พิเศษ	ประเสริฐ	ดีเลิศ	กับค�าว่า	ชญา	หมาย

ถึง	รู้	เข้าใจ	ความรู้	ดังนั้นค�าว่าปรัชญาจึงหมายถึง	ความรู้พิเศษที่ไม่มีจุดสิ้นสุด	ไม่มีอวสานแห่งความรู้ใน

สรรพสิ่งทั่วไป	เป็นความรู้ที่เกิดขึ้นโดยไม่มีข้อสงสัยอันเป็นความรู้อันประเสริฐอย่างแท้จริง

2.  ความหมายของปรัชญาตามทัศนะของนักปรัชญา

	 ความหมายของปรัชญาตามทัศนะของนักปรัชญานั้น	ได้มีผู้ให้ความหมายเอาไว้ดังต่อไปนี้
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	 ภิญโญ	สาธร	(2525	:	1)	ได้ให้ความหมายของปรัชญาเอาไว้ว่า	ปรัชญา	หมายถึง	ศาสตร์ที่ว่า

ด้วยความรู้ทั้งปวงของมนุษย์	 จึงเน้นท่ีปรากฏการณ์ท่ีเป็นจริง	 สัจธรรม	 หรือสุนทรียภาพ	 ท่ีประกอบด้วย	

ตรรกวิทยา	ศีลธรรม	จริยธรรม	ค่านิยม	และพฤติกรรมของมวลมนุษย์	ซึ่งศาสตร์ชนิดนี้มุ่งแสวงหาหลักการ

และกฎเกณฑ์ต่างๆ	ที่สามารถน�ามาจัดระเบียบของความรู้ทั้งปวงในจักรวาล

	 Kneller	(1964	:	1-5)	ได้กล่าวไว้ว่า	ปรัชญาคือแนวทางที่เชื่อว่าดีที่สุด	ซึ่งจะได้จากการคิด

วิเคราะห์อย่างลึกซึ้ง	และน�ามาเป็นแนวทางในการด�าเนินชีวิตของบุคคล

	 จากความหมายของปรชัญาทัง้	2	ความหมายดงัทีก่ล่าวมานีส้ามารถสรปุได้ว่า	ปรชัญาคอืแนว

ความคดิทีล่กึซึง้เพ่ือค้นหาความรู้ทีเ่ก่ียวกบัความเป็นจริงสงูสดุส�าหรบัมนษุย์	และเป็นกระบวนการท่ีประกอบ

ด้วยการแสวงหาความรู้และเป็นผลแห่งการแสวงหาความรู้ทั้งหลาย

  ปรัชญากับการศึกษา

จินดา	ยัญทิพย์	 (2528	:	22)	ได้กล่าวถึงปรัชญากับการศึกษาเอาไว้ว่า	ปรัชญากับการศึกษาเป็น

เรือ่งทีม่คีวามสัมพนัธ์กันมาก	ปรชัญามุง่ศกึษาเรือ่งของชีวติและจกัรวาล	โดยเฉพาะอย่างยิง่เรือ่งของมนษุย์

กบัสิง่แวดล้อม	เพือ่จะหาความจรงิอนัเป็นทีส่ดุ	ส่วนการศกึษานัน้มุง่ศึกษาเกีย่วกบัมนษุย์และวธิกีารทีพ่ฒันา

มนุษย์ให้มคีวามเจรญิงอกงาม	เพือ่ให้สามารถด�าเนนิชวีติได้อย่างดมีคีวามสขุและประสบความส�าเรจ็ในชวีติ

การงาน	ทัง้ปรัชญาและการศกึษามจีดุสนใจร่วมกนัอยูอ่ย่างหนึง่กค็อื	การก�าหนดคณุค่าและความหมายของ

ชีวิตมนุษย์	การศึกษานั้นเป็นการน�าเอาปรัชญาไปปฏิบัติให้บังเกิดผล	จึงกล่าวได้ว่า	ในการจัดการศึกษานั้น

ย่อมต้องอาศัยปรัชญาในการหาค�าตอบในการศึกษาหรือน�าปรัชญามาช่วยพิจารณาก�าหนดเป้าหมายของ

การศึกษา	เพราะการศึกษาเป็นกิจกรรมทางสังคมที่มุ่งผลการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมของบุคคลให้เป็น

ไปในแนวที่พึงปรารถนา	 ปัญหาจึงเกิดข้ึนว่า	 อะไรคือเป้าหมายของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม	 เป็นต้น	 

ดังนั้นจึงน�าเอาปรัชญามาช่วยในการวิพากษ์และวิเคราะห์เนื้อหาของปัญหาการศึกษาได้	และปรัชญายังให้

ภาพรวมทางการศึกษาที่กลมกลืน	 คือ	 ปรัชญาพยายามวาดภาพโดยเชื่อมโยงความรู้ที่ได้จากศาสตร์ต่างๆ	

มาประมวลเข้าเป็นระบบอนัหนึง่อนัเดยีวกนั	เพือ่ให้ศาสตร์ท้ังหลายกลมกลนืกนัและมคีวามหมายต่อมนษุย์	

สามารถสรุปได้ว่าปรัชญาการศึกษาเป็นการน�าเอาหลักการและแนวคิดจากปรัชญาแม่บทมาประยุกต์ใช้ใน

การจดัการศกึษา	โดยพจิารณาให้สอดคล้องกบัองค์ประกอบต่างๆ	เพือ่ให้การจัดการศกึษาได้เกดิประโยชน์

สูงสุด	บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้	เมื่อเป็นเช่นนี้ปรัชญาจึงมีความสัมพันธ์กับการศึกษา

ความหมายของปรัชญาการศึกษา

ปรัชญาและการศึกษามคีวามสมัพันธ์กนัเป็นอย่างยิง่	เพราะมกีารประยกุต์หลกัปรชัญามาใช้ในการ

ศึกษา	เรียกว่าปรัชญาการศึกษา	มีผู้ให้ความหมายของปรัชญาการศึกษาไว้ดังต่อไปนี้

จติรกร	ต้ังเกษมสขุ	(2525	:	22)	ได้ให้ความหมายของปรชัญาการศกึษาเอาไว้ว่า	ปรชัญาการศกึษา	

คือการน�าเอาเนื้อหาและวิธีการของปรัชญามาประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษา	 โดยจะอาศัยประโยชน์จาก

เนื้อหาและวิธีการของปรัชญาในการก�าหนดแผนอย่างมีระบบและอย่างสมเหตุสมผล
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วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

Kneller	(1971	:	2)	ไดใ้หค้วามหมายของปรัชญาการศกึษาเอาไวว่้า	ปรัชญาการศกึษา	คอืผลจาก

การแสวงหาความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาอย่างชัดเจน	 แปลความหมายการศึกษาให้สามารถน�าไปใช้เป็น

แนวทางในการก�าหนดจุดมุ่งหมายและนโยบายทางการศึกษาได้

Lucus	(1970	:	136)	ได้ให้ความหมายของปรัชญาการศึกษาเอาไว้ว่า	ปรัชญาการศึกษา	หมายถึง	

ความคิด	 ความเชื่อ	 หรือทักษะเกี่ยวกับการศึกษาที่โรงเรียนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาใช้เป็น

แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาผู้เรียน

ดังนั้นสรุปได้ว่า	ปรัชญาการศึกษา	คือการน�าเอาหลักการ	ความคิด	ความเชื่อ	ผลจากการแสวงหา

ความเข้าใจเกีย่วกบัการศกึษาทีช่ดัเจน	หรอืการน�าเอาทกัษะเกีย่วกบัการศกึษามาดดัแปลงให้เป็นระบบใหม่

เพื่อประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ในการจัดการศึกษา

ลักษณะของปรัชญาการศึกษา

Lucus	(1970	:	113)	ได้กล่าวถึงลักษณะของปรัชญาการศึกษาเอาไว้ว่า	ปรัชญาการศึกษาควรมี

ลักษณะดังนี้

1.  การพรรณนา-วิเคราะห์

	 ปรชัญาการศกึษาควรจะมส่ีวนหนึง่ทีอ่ธบิายถงึแนวความคดิของนกัปรชัญาการศกึษาว่าท�าไม

ถงึคดิเช่นน้ัน	มหีลกัการอะไรในการคดิ	และวเิคราะห์ดวู่าความคดิของนกัปรชัญาการศกึษาเหล่านัน้มคีวาม

สอดคล้องกันหรือไม่	ให้ความหมายอะไรแก่เราได้บ้าง	เสนอวิธีการใหม่ๆ	หรือไม่

2.  การวิจารณ์-ประเมินผล

	 ปรัชญาการศึกษาควรจะมีส่วนหนึ่งท่ีวิเคราะห์และวิจารณ์ความคิดต่างๆ	 ทางการศึกษา	

ประเมนิผลดวู่าความเข้าใจเกีย่วกบัการศึกษาในปัจจบุนันัน้ถกูต้องแล้วหรอืยงั	และมผีลกระทบต่อการจดัการ

ศึกษาอย่างไร	รวมถึงได้เสนอความคิดใหม่ให้กับการศึกษาด้วยแนวคิดทางปรัชญาที่มีอิทธิพลต่อการศึกษา

อย่างไร

3.  การอนุมาน

	 อกีส่วนหน่ึงของปรชัญาการศึกษาคอืส่วนทีเ่กีย่วกบัการอนมุานหรอืคาดคะเนว่าความคดิเกีย่ว

กับระบบการศกึษาหรอืปรชัญานัน้มรีปูแบบอืน่อกีหรอืไม่	จกัรวาลนีแ้ท้จรงิเป็นอย่างไร	ธรรมชาตขิองมนษุย์

เป็นอย่างไร	ทั้งสองนี้เกี่ยวข้องกับการศึกษาอย่างไร	ปรัชญาส่วนนี้เป็นการมองปัญหาอย่างกว้างและลึกซึ้ง	

ซึ่งมีความเกี่ยวพันกับอภิปรัชญามาก

ประเภทของปรัชญาการศึกษา

บรรจง	จันทรสา	(2527	:	237-250)	ได้กล่าวถึงประเภทของปรัชญาการศึกษาเอาไว้ว่า	ปรัชญา

การศึกษามีอยู่มากมายหลายกลุ่ม	 ตามลักษณะและตามธรรมชาติของมนุษย์ที่มีความคิดแตกต่างกัน	 

มีแนวคิดของปรัชญาพื้นฐานแตกต่างกัน	สามารถสรุปได้ดังนี้

1.  ปรชัญาสารนยิมหรอืสารตัถนยิม	เป็นปรชัญาท่ีเช่ือว่าการศกึษาเป็นเครือ่งมอืในการถ่ายทอด

ความรู้ความจริงทางธรรมชาติ
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2.  ปรัชญาสัจวิทยานิยมหรือนิรันตรนิยม เป็นปรัชญาที่เชื่อว่าว่าโลกนี้มีบางสิ่งที่มีคุณค่าถาวร	
ไม่เปลี่ยนแปลง	ควรอนุรักษ์และถ่ายทอดให้คนรุ่นต่อไป

3.  ปรชัญาพพิฒันาการนยิมหรอืววิฒันาการนยิม	เป็นปรชัญาทีเ่ชือ่ว่าการด�ารงชีวติทีด่ต้ีองตัง้
อยู่บนพื้นฐานของการคิดที่ดีและการกระท�าที่เหมาะสม

4.  ปรชัญาปฏริปูนิยม	เป็นปรชัญาทีเ่ชือ่ว่าการปฏริปูสงัคมเป็นหน้าทีข่องสมาชกิในสงัคมทกุคน	
และการศึกษาเป็นเครื่องมือส�าคัญที่สามารถท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมได้

5.  ปรัชญาอัตถิภาวนิยมหรืออัตนิยมหรือสวภาพนิยม	 เป็นปรัชญาท่ีเช่ือในความมีอยู่เป็นอยู่
ของมนุษย์	มนุษย์แต่ละคนจะต้องก�าหนดหรือแสวงหาสาระส�าคัญด้วยตนเอง

สรุป
ปรัชญาเป็นแนวความคิดที่ลึกซึ้งเพ่ือค้นหาความรู้ท่ีเก่ียวกับความเป็นจริงสูงสุดส�าหรับมนุษย	์ 

และเป็นกระบวนการทีป่ระกอบด้วยการแสวงหาความรู้	และเป็นผลแห่งการแสวงหาความรู้ท้ังหลาย	ปรัชญา
กบัการศกึษาเป็นเรือ่งทีม่คีวามสมัพนัธ์กนัมาก	ปรชัญามุง่ศกึษาเรือ่งของชวีติเพือ่จะหาความจรงิอนัเป็นทีส่ดุ	
ส่วนการศกึษาน้ันมุง่ศกึษาเกีย่วกับมนษุย์และวิธกีารทีจ่ะพฒันาให้มคีวามสขุและประสบความส�าเร็จในชวีติ
การงาน	 ปรัชญาการศึกษาคือการน�าเอาหลักการความคิดและผลจากการแสวงหาความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ศึกษาอย่างชดัเจนหรอืทกัษะเกีย่วกับการศึกษามาดดัแปลงให้เป็นระบบใหม่เพือ่ประยกุต์ใช้ให้เป็นประโยชน์
ในการจัดการศกึษา	ปรชัญาการศกึษามลีกัษณะส�าคญัคอืสามารถอธบิายถงึแนวคดิของนกัปรชัญาได้	มกีาร
วิเคราะห์วิจารณ์ความคดิต่างๆ	ทางการศกึษา	รวมถงึอนมุานคาดคะเนเกีย่วกบัระบบการศกึษาด้วย	ปรชัญา
การศกึษามหีลายกลุม่	แบ่งเป็นปรชัญาสารนยิม	สจัวิทยานิยม	ววิฒันาการนิยม	ปฏรูิปนิยม	และอัตถิภาวนิยม
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การมอบอ�านาจ 

(Empowerment)

อิศเรศ	จิณฤทธิ์

Issares	Jinnarith

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	วิทยาเขตร้อยเอ็ด

บทน�า

การได้เป็นผูน้�านบัเป็นสิง่ทีต้่องการของมนษุย์โดยธรรมชาตเิป็นส่วนใหญ่	เพราะเป็นภารกจิทีท้่าย

ท้าต่อความสามารถและท�าให้ได้ใช้ศักยภาพที่ตนมีอยู่ได้อย่างเต็มที่	แต่การที่องค์กรจะประสบความส�าเร็จ

และก้าวไปสูเ่ป้าหมายทีต้ั่งไว้ได้ต้องอาศัยความร่วมมอืร่วมใจของทุกคนซึง่จะเป็นเช่นนัน้ได้กต่็อเมือ่พนกังาน

ในองค์กรมีอิสระที่จะคิดและท�าสิ่งต่างๆ	 ได้สามารถซักถามถึงนโยบายและวิธีปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องกับ

คุณภาพหรือการบริหารงานหรือแม้กระทั่งได้มีโอกาสทดลองและประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ๆ	เราเรียกวิธีการนี้

ว่า	 Self	 –Empowerment	 คือการให้พนักงานมีอ�านาจในตัวเองมีอ�านาจในการตัดสินใจหรือท�าสิ่งต่างๆ

โดยไม่ต้องขออนุมัติทุกครั้งไป	 อีกมุมหนึ่งที่นักปกครองหรือผู้บริหารมักจะประสบปัญหาคือไม่สามารถดึง

เอาศักยภาพท่ีแท้จริงของคนในองค์กรออกมาใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพดังนั้นความท้าทายที่ส�าคัญ

ของทกุองค์กรคอืมเีวลาจ�ากดัในการเรยีนรูศ้าสตร์การบรหิารคนในขณะเดียวกนัก็เป็นเวททีีข่าดพีเ่ลีย้งต้อง

เสีย่งตลอดเวลาเพราะกลยทุธ์ในการบรหิารคนทีไ่ด้ผลกบัองค์กรหนึง่อาจจะไม่ได้ผลกบัอกีองค์กรหนึง่กลยทุธ์

การบริหารคนท่ีได้ผลในเวลาหนึง่อาจจะไม่ได้ผลในบางช่วงเวลากลยทุธ์การบรหิารคนทีไ่ด้ผลส�าหรบัคนบาง

คนแต่คงจะใช้ไม่ได้ผลกับคนทุกคน

Empowerment คืออะไร

Em	ส่งมอบ	+	อ�านาจด�าเนินการ	 (Authority)	 การควบคุมผลส�าเร็จของงาน(Accountability)

การส่งมอบ	อ�านาจด�าเนินการ	ไปยังบุคลากร	เพื่อให้บุคลากรมีโอกาสใช้อ�านาจนั้นในการตัดสินใจจนท�าให้

เขารู้สึก	เป็นเจ้าของและควบคุมผลส�าเร็จของงาน

ความหมายและค�าศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

“EMPOWERMENT”	 หมายความว่า	 การให้อ�านาจการให้ความสามารถการท�าให้สามารถ	 การ

อนุญาตหรือการเปิดโอกาส

“INFLUENCE”	 หมายความว่า	 อ�านาจชักจูงอ�านาจบังคับอ�านาจวาสนาหรืออิทธิพลซ่ึงเกิดข้ึน 

เมือ่บคุคลคนหนึง่หรอืกลุม่หนึง่ท�าให้มผีลกระทบกระเทอืนต่อการทีบ่คุคลอืน่หรอืกลุม่อืน่คดิหรอืท�าสิง่หนึง่

สิ่งใด

“POWER”	 หมายความว่า	 ก�าลังความสามารถหรืออ�านาจซ่ึงเป็นศักยภาพท่ีบุคคลคนหนึ่งหรือ

กลุ่มหนึ่งมีอิทธิพลต่อบุคคลอื่นหรือกลุ่มอื่นหรือท�าสิ่งหนึ่งสิ่งใด	
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“AUTHORITY”	หมายความว่าอ�านาจบังคับบัญชาเป็นอ�านาจพิเศษชนิดหนึ่งซึ่งให้แก่บุคคลหนึ่ง

หรือกลุ่มหนึ่งอย่างเป็นทางการเพราะต�าแหน่งหน้าที่หรือบทบาทซึ่งมีอยู่ในองค์กรแห่งนั้นเช่น	 ผู้จัดการมี

อ�านาจบังคับบัญชาฝ่ายต่างๆในองค์กรหรือคณะกรรมการบริหารมีอ�านาจบังคับบัญชาที่จะตัดสินใจเรื่อง

บางอย่างให้องค์กรแห่งนั้น

Empowerment Principles of Leadership

1.		 ปล่อยงานให้คนอื่นท�าในสิ่งที่เขาท�าได้

2.		 กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และกล้าเสี่ยงตัดสินใจท�า

3.		 ท�าให้ผู้ร่วมทีมรับรู้เป้าหมายของทีมงาน

4.		 กระจายงานที่มีความท้าทาย	เพื่อพัฒนาความสามารถ	และให้บุคลากรมีอ�านาจด�าเนินการ

5.		 โค้ชงานเพื่อช่วยให้บุคลากรท�างานได้ส�าเร็จ

6.		 ให้ก�าลังใจและชื่นชมผลงานที่มีคุณภาพ	หรือความพยายามในการท�างาน

7.		 แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้และทักษะที่ตนรู้กับคนอื่น

8.		 เห็นคุณค่าให้ความเคารพ	และไว้วางใจทุกๆคน

9.		 ให้การสนับสนุน	ช่วยเหลือ	โดยไม่กล่าวโทษ	ปฏิบัติตนดังเช่นสอนคนอื่น

อ�านาจตัดสินใจในการมอบหมายงาน

1.		 งานบางชนิดอาจต้องก�าหนดให้อ�านาจตัดสินใจในเรื่องส�าคัญๆ	อยู่ที่หัวหน้างาน

2.		 งานบางชนิดอาจต้องก�าหนด	ให้อ�านาจตัดสินใจในเรื่องส�าคัญๆ	อยู่ที่ผู้เชี่ยวชาญ

3.		 งานที่ต้องท�าเป็นทีม	ควรก�าหนด	ให้อ�านาจตัดสินใจในเรื่องส�าคัญๆ	อยู่ที่หัวหน้าทีม

4.		 งานนอกเหนอืจากนี	้ควรก�าหนดให้ผูป้ฏบิติังานสามารถตดัสนิใจได้ด้วยตนเองได้มากทีส่ดุ

5.		 งานที่มีการย้ายเข้าออกของบุคลากรบ่อย	

6.		 งานท่ีมีการใช้บุคลากรช่ัวคราว	 หรือบุคลากรใหม่จ�านวนมากท�าให้ไม่สามารถอบรมให้

บุคลากรมีความรู้ความสามารถเพียงพอได้อย่างทันท่วงที

7.		 งานที่ต้องอาศัยประสบการณ์ในการท�างานสูง	

8.		 งานที่ต้องใช้ความรู้เฉพาะด้าน	ที่ผู้ปฏิบัติงานไม่เชี่ยวชาญ

9.		 เพื่อเป็นผู้ชี้ขาด	ในกรณีที่สมาชิกในทีมมีความเห็นไม่ตรงกัน

อุปสรรคในการมอบหมายงาน

ด้านผู้มอบหมาย – ผู้บังคับบัญชา

1.		 ไม่เชื่อว่าจะมีผู้ใต้บังคับบัญชาคนใดจะท�างานที่จะได้รับมอบหมายให้ได้ดีเท่าตนเอง
2.		 คิดไปเองว่าลูกน้องมีงานเต็มมืออยู่แล้ว

3.		 ไม่รู้ว่าเรื่องใดที่ควรมอบหมาย	และเรื่องใดไม่ควรมอบหมาย
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4.		 ไม่รู้งานที่จะมอบหมายดีพอ	จึงไม่รู้ว่าจะมอบหมายอย่างไร

5.	 	ไม่มีแผนการมอบหมายงานที่ชัดเจน

6.		 ไม่อธิบายรายละเอียดให้ผู้รับมอบให้ชัดเจน	ไม่สอนงาน

7.		 รู้สึกว่าการมอบงานบางส่วนเป็นการลดอ�านาจของตนเอง

8.		 กลัวว่าผู้ใต้บังคับบัญชาท�าไม่ส�าเร็จ	แล้วตนเองจะถูกต�าหนิและตนเองต้องรับผิดชอบอยู่ดี

9.		 ไม่อยากเสียเวลา	ท�าเองไปเลยเร็วกว่า	ไม่ต้องเสียเวลามาตรวจสอบ

10.	 อยากให้ผู้อื่นเห็นว่าตนเองมีงานยุ่ง	มีความรับผิดชอบมาก

ด้านผู้รับมอบงาน – ผู้ใต้บังคับบัญชา

1.		 ขาดความเชื่อมั่นตนเอง

2.		 ขาดความรู้	ความสามารถไม่สามารถตัดสินใจโดยล�าพัง

3.		 ไม่สอบถามรายละเอียดของงานให้เข้าใจเสียก่อน

4.		 ขาดทักษะในการพัฒนาตนเอง

5.	 ถูกต�าหนิ	กล่าวโทษเสมอเมื่อท�างานผิดพลาด

6.		 ไม่อยากเสี่ยงรับผิดชอบเพิ่ม	จากงานที่ท�าอยู่แล้วตามปกติ

ประโยชน์ของการมอบหมายงาน

หัวหน้างาน

1.		 งานส�าเร็จตามก�าหนด	เครียดน้อยลง	ลูกทีมมีความพอใจ	

2.		 บริหารเวลาได้ดีขึ้น	มีเวลาท�างานส�าคัญๆ	หรือจ�าเป็นมากขึ้น

3.		 เป็นการพัฒนาความสามารถในเชิงการบริหารของตน

ลูกน้อง

1.		 มีแรงจูงใจในการท�างาน

2.		 มีโอกาสในการพัฒนาความสามารถ	สร้างประสบการณ์ในการท�างาน

3.		 รู้จุดเด่นจุดที่ต้องปรับปรุงของตนเอง

4.		 เคารพศรัทธาผู้บังคับบัญชา	และมีสัมพันธภาพที่ดี

ประเภทของงานและลักษณะงานที่ไม่ควรมอบหมาย

1.		 งานเขียนนโยบาย

2.	 งานลับเฉพาะ

3.		 งานที่ให้คุณให้โทษขั้นสุดท้าย

4.		 งานที่ระบุว่าเป็นเรื่องเฉพาะ

5.		 งานจัดองค์กรหรือส่วนงาน
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ทัศนคติต่อการมอบหมายงานที่ผู้บังคับบัญชาควรมีต่อการน�าไปปฏิบัติ

ทัศนคติต่อการไม่มอบหมายงาน

1.		 รู้สึกล�าบากใจถ้าจะขอให้ลูกน้องท�างานแทน

2.		 คิดว่าลูกน้องขาดความรู้ที่จ�าเป็น	หรือเหมาะสมในการท�างานนั้น

3.		 คิดว่าสามารถท�างานเองเสร็จเร็วกว่า	ที่จะอธิบายงานให้คนอื่นท�าให้

4.		 คิดว่าลูกน้องขาดความรู้และประสบการณ์	ตนเองสามารถท�าได้ดีกว่า

5.		 คิดว่าลูกน้องมีงานยุ่งมากอยู่แล้ว

6.		 หากมอบหมายงานให้ลูกน้อง	อาจท�าให้ตนเองสูญเสียอ�านาจในการควบคุม

7.		 หากลูกน้องท�างานผิดพลาดตนเองต้องรับผิดชอบอยู่ดี

8.		 รู้สึกดีหากมีคนมองว่า	ตนเองเป็นคนท�างานหนักกว่าปกติ

9.		 ไม่สบายใจที่ต้องพึ่งพาการใช้ดุลยพินิจ	และการตัดสินใจของลูกน้อง

10.		ไม่เข้าใจงานดีพอ	ที่จะมอบหมายให้คนอื่นท�าแทน

11.	 คิดว่าเป็นการไม่เหมาะสมถ้าให้ลูกน้องท�างานบางอย่างแทน

ทัศนคติต่อการมอบหมายงาน

1.		 ผู้บังคับบัญชาที่มีประสิทธิภาพ	 ต้องมอบหมายงานท่ีไม่จ�าเป็นต้องท�าเอง	 ให้ลูกน้องท�าแทน

ถ้าลูกน้องเข้าใจหลักข้อนี้	เขาก็จะไม่ปฏิเสธเมื่อถูกมอบหมายงาน

2.		 หากลูกน้องขาดความรู้	 ที่เหมาะสมหรือที่จ�าเป็นต่องานนั้น	 ย่อมสะท้อนให้เห็นว่า	 ผู้บังคับ

บัญชาก�าลังบกพร่องต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ	ที่ส�าคัญของหัวหน้า

3.		 ความคิดดังกล่าวนั้นอาจถูกต้องและดูเหมือนเป็นวิธีการที่ดี	 แต่มีงานในลักษณะนี้มากมาย

เชียวหรือ

4.		 ถ้าลูกน้องขาดความรู้ความช�านาญ	ต้องสนับสนุนให้เข้ารับฝึกอบรมเพื่อพัฒนา

5.		 งานมาก	 จะช่วยให้ลูกน้องได้เรียนรู้เรื่อง	 “การจัดล�าดับความส�าคัญของงาน”	 และ	 “การ

บริหารเวลา”	ได้ดีขึ้น

6.		 การควบคุมอาจน้อยลง	แต่จะท�าให้มีเวลามากขึ้น

7.		 การท�างานบนความเสีย่ง	อาจมข้ีอผดิพลาดบ้าง	และการเรยีนรูใ้นการท�างานร่วมกบัผูอ้ืน่เป็น

คุณสมบัติที่จ�าเป็นเพื่อไปสู่ระดับที่สูง

8.		 การท�างานหนักแต่ไม่มีประสิทธิภาพ	เป็นการแบกรับงานมากโดยล�าพังอาจเป็นจุดอ่อน

9.		 การให้ความไว้วางใจลกูน้อง	เป็นทกัษะของผูบ้งัคบับญัชาจะช่วยพฒันาให้ลกูน้องเกิดความพร้อม

มอบงานให้สร้างสรรค์

1.		 เพื่อฝึกทักษะและพัฒนาลูกน้อง

2.		 เหมาะสมกับความสามารถแต่ละคน

3.		 มีแบบแผน	ก�าหนดเป้าหมายเวลาผู้รับผิดชอบ
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	 4.		 เปิดโอกาสให้ลูกน้องวางแผนการท�างานในรายละเอียดเอง

	 5.		 ติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะ	ให้ค�าแนะน�าและสนับสนุน

	 6.		 พร้อมจะแก้ปัญหา	รับค�าต�าหนิแทนลูกน้อง

	 7.		 ให้ผลส�าเร็จของงาน	เป็นผลงานของลูกน้อง

 ข้อควรค�านึงในการให้อ�านาจ

	 อย่า	มอบงานเพราะงานล้นมือ(เร่งด่วน)

	 อย่า	มอบงานให้คนเก่งเพียงคนเดียว

	 อย่า	มอบงานซ�้าซ้อน

	 อย่า	ก้าวก่ายงานที่มอบหมายไปแล้ว

	 อย่า	มอบงานขาดลอย

	 อย่า	หวังผลเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์โดยเฉพาะการมอบหมายครั้งแรก

	 อย่า	เห็นแก่ตัว

สรุป

การมอบอ�านาจ	(Empowerment)	หมายถงึการแบ่งอ�านาจบางส่วนของผูบ้รหิารให้กบัผูใ้ต้บงัคบั

บญัชาน�าไปปฏบิตั	ิตดัสนิใจ	เพือ่เป็นการสร้างงานใหม่ให้ส�าเรจ็และรวดเรว็ยิง่ขึน้	ช่วยลดภาระของผูบ้รหิาร	

ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นสิ่งที่สงวนไว้ส�าหรับผู้บริหาร	การให้อ�านาจจะต้องมีความเข้าใจและควรค�านึงถึงข้อจ�ากัด

บางประการ	ดังนี้

1.		 บางคนหรือบางกลุ่มอาจไม่ต้องการได้รับอ�านาจ

2.		 การให้อ�านาจแก่บางคนหรอืบางกลุม่อาจท�าให้อกีบางคน	บางกลุม่มอี�านาจลดลง	หรอืถกูจ�ากดั

3.		 การให้อ�านาจ	อยู่ภายใต้ขอบเขตของการบริหาร	บางครั้งอาจใช้กฎระเบียบ	ข้อบังคับ

ผู้บริหารที่ยึดแนวทางการมอบอ�านาจการตัดสินใจ	หรือ	Empowerment	นั้น	ต้องรู้จักการแบ่ง

ปันอ�านาจให้กับบุคคลอื่นได้มีโอกาสเข้ามาร่วมรับผิดชอบต่อผลส�าเร็จขององค์กร	 และร่วมแก้ปัญหาต่างๆ	

ที่เกิดขึ้น	รู้จักเชื้อเชิญบุคคลต่างๆ	ให้มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่	เหล่านี้แสดงให้เห็นว่า	ผู้บริหารเป็นผู้ที่รู้จักการ

ให้เกียรติ	ให้ความนับถือและเห็นคุณค่าของผู้อื่น	และสร้างเครือข่ายกับบุคคลอื่นเช่นนี้มีส่วนส�าคัญยิ่งที่จะ

ก่อให้เกดิความสมัพนัธ์ทีดี่ต่อกนั	ส่งผลให้คนเหล่านีไ้ด้รบัความรู้ความเข้าใจทีถู่กต้องและมปีระสบการณ์เชงิ

บวกต่อองค์กร	 ก่อให้เกิดความรู้สึกท่ีดีมีความรู้สึกเป็นเจ้าของผลงานเหล่านั้นข้ึนแก่ทุกคนว่า	 องค์กรท่ีเรา

เคยคิดว่าเป็นของผู้บริหาร	แท้จริงแล้วคือ	“ชุมชนแห่งการเรียนรู้	 (Learning	Community)	ของพวกเรา

ทุกๆคน”	นั่นเอง

เอกสารอ้างอิง

รศ.สุเทพ	พงศ์ศรีวัฒน์.	มาเป็น	“ผู้น�าที่	EMPOWERMENT”	กันเถอะ	http://suthep.ricr.ac.th	(ค้นเมื่อ	

31	มีนาคม	2558)
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เนตร์พัณณา	ยาวิราช.	(2546).	ภาวะผู้น�าและผู้น�าเชิงกลยทธุ์.	บริษัทเซ็นทรัลเอ็กเพลสจ�ากัด	:	กรุงเทพฯ.

www.op.mahidol.ac.th/orga/file/EMPOWERMENT1.pdfdoc	(ค้นเมื่อ	27	มีนาคม	2558)

http://www.person.rtaf.mi.th/doc	(ค้นเมื่อ	15	มกราคม	2558	เวลา	16.30	น.

http://advisor.anamai.moph.go.th.	EMPWERMENT.	รศ.นพ.	เมอืงทอง	เขมมณ	ี(ค้นเมือ่		20	พฤษภาคม	

2558)
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การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมตามแนวพุทธปรัชญา 

(Holistic health care based on Buddhist philosophy)

พระมหาสากล	สุภรเมธี	(เดินชาบัน),	ดร.

PhramahaSakol	Doenchaban

อาจารย์ประจ�าหลักสูตร	สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา	บัณฑิตวิทยาลัย

บทน�า

การแพทย์ทั่วโลกมีแนวโน้มท่ีจะพัฒนาทฤษฎี	 หรือหลักการการดูแลรักษาสุขภาพแบบองค์รวม

มากยิง่ขึน้	ไม่ว่าจะเป็นการเน้นการดแูลทัง้ร่างกายและจติใจ	(Holism)	หรอืการให้	ความส�าคญัต่อการดแูล

ตนเองของผู้ป่วย	 การสนับสนุนของคนใกล้ชิดควบคู่ไปกับการรักษาของแพทย์มากกว่าท่ีจะมอบบทบาท

หน้าทีไ่ว้กบัแพทย์แต่ผูเ้ดียว	นอกจากน้ีในการดูแลสขุภาพได้มกีารน�าภมูปัิญญาท้องถิน่มาผนวกรวมกบัแพทย์

สมัยใหม่	เกิดกระแสความตื่นตัวเรื่องสุขภาพทางเลือกในสังคมไทย	โดยมีการรื้อฟื้นการแพทย์แบบพื้นบ้าน

ไปจนถึงการเสาะหาวิธีการใหม่ๆ	 จากต่างประเทศมาใช้กันอย่างหลากหลายในที่สุดได้มีการน�าเสนอแนว

นโยบายให้การแพทย์พื้นบ้าน	การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกอื่น	 เป็นฐานในการพัฒนาระบบ

สุขภาพควบคู่กับการแพทย์แผนปัจจุบัน

มุมมองของพระพุทธศาสนาต่อสุขภาวะของมนุษย์

หลักค�าสอนในพระพุทธศาสนา	มีลักษณะเป็นองค์รวมในความหมายต่างๆ	ทุกหลักธรรม	ซึ่งอาจ

ย้อนไปพิจารณาตั้งแต่จุดเริ่มต้นก็มีลักษณะเป็นแบบองค์รวมไม่เอียงไปทางมุ่งแสวงหาและเสพแต่ความสุข

ทางกาย	บ�ารงุบ�าเรอจนเกนิพอดีทีเ่รยีกว่า	“กามสุขัลลกิานโุยค”	หรอืการมุ่งแต่ความหลดุพ้นอสิระจนกระท่ัง

มุง่ท�าลายและจ�ากดัความต้องการความจ�าเป็นทางกาย	โดยอาจมองเอยีงสดุถงึว่าความสมบรณ์ูทางกายเป็น

อุปสรรคต่อชีวิตทางจิตใจที่เรียกว่า	“อัตตกิลมกานุโยค”	เจ้าชายสิทธัตถะทรงสละความสุขสุดโต่งทางกาย	

โดยด�าริว่าเป็นทางที่ปกปิดไม่ให้มีโอกาสในการแสวงหาความสุขทางจิตใจและได้มุ่งด�าเนินชีวิตอีกแบบใน

การละเลยต่อสขุภาวะทางกายถงึหกปี	ก่อนทีจ่ะเข้าใจว่าวธิกีารท่ีไม่สมดลุดงักล่าวกไ็ม่ใช่ทาง	จงึหนัมาดแูล

สุขภาวะทางกายเลิกทรมานตน	แนวค�าสอนสายกลางที่มีดุลยภาพด้วยการเข้าใจความพอดี	จึงเรียกว่าทาง

สายกลาง	มัชฌิมาปฏิปทาหรือข้อปฏิบัติที่เป็นสายกลาง	ไม่เอียงทางใดทางหนึ่ง	ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของความ

เป็นจริง	 ตามกฎแห่งเหตุผลและความเป็นไปตามองค์ประกอบและตัวแปรที่พอดีที่เรียกว่า	 มัชเฌนธรรม

เทศนา

สามัคคีธรรมกับการพัฒนาทางจิตภาพ

สามัคคี	การท�างานเป็นประโยชน์ทั้งทางกาย	ทางสังคม	ทางจิตและการรู้คิด	สมานัตตตาคือการ

วางตนลักษณะความเป็นองค์รวมในพระพุทธศาสนามีปรากฏอยู่ท่ัวไป	 ไม่ว่าจะเป็นความสมดุลหรือความ

เป็นองค์รวมจากความจริงเกี่ยวกับชีวิต	 เช่น	 ค�าสอนเรื่องขันธ์	 5หรือเบญจขันธ์	 มองชีวิตประกอบข้ึนจาก
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องค์ประกอบทางกาย	 (รูป)	 และองค์ประกอบทางจิต	 (เวทนา	 สัญญา	 สังขารและวิญญาณ)	 หลักปฏิบัติ

ไตรสิกขา	 ก็แสดงถึงหลักปฏิบัติต่อองค์รวมแห่งชีวิต	 เพื่อการด�าเนินชีวิตที่มุ่งฝึกหัดทั้งด้านกาย	 วาจาและ

จิตใจ	 รวมทั้งปัญญา	 ให้มีสุขภาวะในแต่ละด้านซึ่งเรียกว่า	 อธิสีลสิกขา	 อธิจิตตสิกขาและอธิปัญญาสิกขา	 

ที่เรียกง่ายๆ	ว่าศีล	สมาธิ	ปัญญา	โดยศีลมุ่งเสริมสร้างสุขภาพทางกายและสังคม	สมาธิเสริมสร้างสุขภาวะ

ทางจติและปัญญามุง่ให้เข้าใจและรูแ้จ้งตามความเป็นจรงิ	วดัผลการปฏบิตัด้ิวยความสมบรณ์ูพร้อมหรอืสขุ

ภาวะทีเ่ป็นองค์รวมทีเ่รยีกว่า	ภาวนา4	เป็นความเจรญิแบบองค์รวมคอื	กายภาวนาความเจริญหรอืสขุภาวะ

ทางกาย	 สีลภาวนา	 ความประพฤติที่พัฒนาสั่งสมไปถึงความเจริญในคุณธรรมทางสังคม	 มีระเบียบวินัยไม่

เบยีดเบยีนหรอืก่อความเดอืดร้อนเสียหายแก่กนัและกนัในสงัคม	อยูร่่วมกับผูอ้ืน่ได้ด้วยด	ีเกือ้กลูกนัและกนั	

จติตภาวนาสขุภาวะทางจติใจหรอืสขุภาวะทางอารมณ์	ความเจรญิและมัน่คงด้วยคณุสมบตัทิางจติทีด่	ีความ

เพียรพยายาม	อดทน	มีสมาธิและความสุขทางใจ	ส่วนปัญญาภาวนาเป็นการพัฒนาความรู้คิด	ความรู้ความ

เข้าใจสิง่ทัง้หลายตามความเป็นจริง	แก้ไขปัญหาและการพฒันาด้วยปัญญา	ด�าเนนิตามแนวทางแห่งเหตแุละ

ผลทีถ่กูต้องทีเ่รยีกว่ารูท้นัและปฏบิตัต่ิอโลกและชวีติตามสภาวะ	ส่วนองค์ธรรมอืน่ๆ	เช่น	สงัคหวตัถ	ุ4	ธรรม

เคร่ืองยดึเหน่ียวและประสานหมูช่นให้สามัคค	ีเป็นหลกัการสงเคราะห์ทัง้ทางกายและทางจติโดยการให้วัตถุ

หรือปัญญา	 การมีปิยะวาจาด้วยความสบายใจ	 ประสานเหมาะสมท้ังต่อบุคคล	 เหตุการณ์และสิ่งแวดล้อม	

ถูกต้องทางธรรม	เหมาะสมในแต่ละกรณีทั้งทางกาย	ใจ	บุคคลและสภาพแวดล้อม

สุขภาวะ 4 มิติ

ปัจจุบันหากพูดถึงเรื่องสุขภาวะ	หรือสุขภาพนั้นจะมีองค์ประกอบอยู่	4	มิติ	ด้วยกัน	คือ	สุขภาวะ

ทางกาย	สุขภาวะทางจิต	สุขภาวะทางสังคม	และสุขภาวะทางจิตวิญญาณหรือการรู้คิด	(ปัญญา)	ทั้งสี่เรื่อง

ไม่ได้แยกกันอยู่เป็นกองๆ	 แต่ว่าเชื่อมโยงอยู่ในกันและกันทั้งหมด	 ซึ่งสุขภาวะด้านหนึ่งที่ครอบคลุมและไป

เชื่อมโยงกับสุขภาวะในอีกสามมิติ	 ซึ่งการมีสุขภาวะที่สมบูรณ์ทั้งสี่มิติที่กล่าวมาไม่ได้เป็นองค์ประกอบที่มี

ความส�าคัญเพียงแค่พื้นฐานที่จะน�าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีเท่านั้น	 แต่มีความส�าคัญต่อทุกองค์ประกอบ

ของการทีจ่ะมคีณุภาพชวีติทีดี่	เนือ่งจากสขุภาวะหรอืสขุภาพ	ไม่ใช่เรือ่งการไม่มโีรคเท่านัน้	แต่หมายถึงความ

ถูกต้อง	เหมาะสมทั้งหมดของมนุษย์และของสังคม	ใน	พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ	พ.ศ.	2550	มาตรา	3	ในพระ

ราชบัญญัตินี้

“สุขภาพ”	คือภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย	ทางจิต	ทางปัญญา	และทางสังคม	เชื่อมโยง

กันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล“ปัญญา”	 หมายถึง	 ความรู้ท่ัว	 รู้เท่าทันและความเข้าใจอย่างแยกได้ในเหตุผล

แห่งความดี	 ความชั่ว	 ความมีประโยชน์และความมีโทษ	 ซ่ึงน�าไปสู่ความมีจิตอันดีงามและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ	่ 

เมือ่มกีารบญัญตัคิ�าว่าสขุภาวะขึน้มา	สขุภาพจึงแยกไม่ได้จากวถิชีวีติทีจ่ะต้องด�าเนนิไปบนพืน้ฐานของความ

ต้องพอดี	โดยด�ารงอยู่ในครอบครัวชุมชนและสังคมที่พัฒนาอย่างสมดุลสุขภาวะทางจิตวิญญาณในปัจจุบัน

ใช้ค�าว่า	สขุภาวะด้านปัญญา	หมายถงึ	ความฉลาดรู้	น�าไปสูช่วีติทีส่มดลุ	สขุภาพนีไ้ด้มกีารเปลีย่นจดุเน้นเดมิ	

ซึ่งพูดถึงเรื่องการแก้ปัญหาเมื่อเกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นแล้วเป็นหลัก	 ต่อมาได้เน้นในเรื่องของการป้องกันหรือ

การสร้างเสรมิสขุภาพก่อนทีจ่ะเกดิโรคขึน้ควบคูก่นัไปด้วย	โดยเชือ่ว่าวธิกีารดงักล่าวนีจ้ะช่วยให้เราสามารถ

ทีจ่ะสร้างสขุภาพได้ดีกว่า	หรอืพดูในภาษาท่ีสัน้ๆ	เน้นท่ีการสร้างน�าซ่อม	การเปลีย่นแปลงบทบาทพฤตกิรรม
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วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

สุขภาพจาก	“เชิงรับ”	มาเป็น	“เชิงรุก”

ใจมีสุขสู่กายมีสุข

การน�ามติิทางสงัคม	วฒันธรรมและศาสนามาสนบัสนนุการดแูลผูป่้วย	เป็นแนวคดิทีส่ะท้อนให้เหน็

ถึงการดูแลสุขภาวะแบบองค์รวม	 ซึ่งเป็นการดูแลสุขภาพท่ีมีการบูรณาการความรู้ดั้งเดิมเข้ากับการบ�าบัด

แผนปัจจบุนัผสมผสานกบัการแพทย์ทางเลอืก	ท�าให้เกดิเป็นการแพทย์แบบองค์รวมขึน้	(Holistic	Medicine)	

การแพทย์แบบองค์รวมได้รบัความนยิมอย่างแพร่หลายในหลายประเทศ	โดยอยู่บนพืน้ฐานการพจิารณาองค์

ประกอบทุกอย่างของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นร่างกาย	 จิตใจ	 และจิตวิญญาณ	นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นไปท่ีการให้ 

ผู้เข้ารับการบ�าบัดเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการบ�าบัดรักษา	 Susan	Walter	 ประธาน	 American	 

Holistic	Health	Association	กล่าวว่าสุขภาพแบบองค์รวม	(Holistic	Health)	เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับชีวิต

ทั้งหมดมากกว่าการเน้นแต่ความเจ็บป่วยหรือการจัดการกับส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย	 โดยพิจารณาท่ี	 

“ตวัคนทัง้คน”	ความเกีย่วเน่ืองของร่างกายจิตใจ	และจติวญิญาณ	รวมถงึปัจจยัแวดล้อมต่างๆ	ทีม่ปีฏสิมัพนัธ์

กับคนๆ	นั้น	และเธอได้เสนอหลักการพื้นฐานของสุขภาพองค์รวมไว้	5	ประเด็น	คือ	

(1)		สุขภาพแบบองค์รวมให้คุณค่าของค�าว่า	“สุขภาพ”	ว่าไม่ใช่เพียงแค่การไม่เจ็บป่วยแต่หมาย

ถึง	การปรับ	แก้ไข	และพัฒนาให้เกิดการมีสุขภาวะที่ดีอย่างต่อเนื่อง	

(2)		สขุภาพของเราจะเป็นแบบเดยีวกบัวถิชีวิีตของเราทีเ่ป็นอยู	่การเลอืกบรโิภคสิง่ใดเข้าสูท่ัง้ทาง

ร่างกายและจิตใจจะมีส่วนก�าหนดสภาวะสุขภาพกายและใจของบุคคลนั้นๆ	

(3)	 การป้องกนัและการส่งเสรมิสขุภาพเป็นเรือ่งส�าคัญทีส่ดุ	หลกัการของสขุภาพแบบองค์รวมจะ

เน้นการพัฒนาระดับการมีสุขภาพดีให้สูงขึ้นเรื่อยๆ	โดยให้ทบทวนพฤติกรรมในแต่ละวันที่ส่งผลกระทบต่อ

สุขภาพ	

(4)		สุขภาพแบบองค์รวมเน้นการให้คุณค่าต่อวิถีการด�ารงชีวิต	 การเรียนรู้และการสร้างความรับ

ผิดชอบให้แต่ละบุคคลได้พยายามดูแลตนเองให้มีสุขภาวะที่สมดุลและสมบูรณ์	

(5)		เมือ่เจบ็ป่วยจะใช้หลกัการสขุภาพแบบองค์รวมในการแลกเปลีย่นเรือ่งการรกัษาและการดแูล

สขุภาพระหว่างหมอและคนไข้	โดยการเยยีวยาแบบธรรมชาต	ิและพจิารณาปัจจยัทัง้ตวัคนและสถานการณ์

ที่เกี่ยวข้อง

	 ทุกความหมายและทุกมิติ	 ในเรื่องสุขภาวะและการเสริมสร้างสุขภาวะแบบองค์รวมดังกล่าว	

เป็นหลักที่จะวัดผลสุขภาวะด้านต่างๆของการพัฒนาชีวิตว่าได้รับการพัฒนาครบถ้วนหรือไม	่ วัดผลได้เช่น

เดียวกับการวัดผลเป้าหมายของมรรคมีองค์แปดหรือไตรสิกขา	 โดยใช้หลักพุทธศาสนาด้วยภาวนา	 4	 กาย

ภาวนา	ศีลภาวนา	จิตภาวนา	และปัญญาภาวนาการแพทย์แบบองค์รวมจะมองว่าปัจจัยส�าคัญที่สุดในการ

บ�าบดัรกัษาอยูท่ี่ตัวผูป่้วย	และด้วยเหตุทีค่วามเจ็บป่วยนัน้มไิด้เกดิเฉพาะจดุแต่เป็นปัญหาทัง้ระบบ	การรกัษา

ทั้งระบบได้ก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านร่างกาย	 จิตใจ	 และสังคม	 เพื่อให้ระบบเกิดดุลยภาพ

เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น	 ดังนั้นการแพทย์แบบองค์รวมจึงถือบทบาทให้ค�าปรึกษาทางการแพทย์เป็น

บทบาทหลักของแพทย์มากกว่าการบ�าบัดรักษา
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แนวคิดเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาวะองค์รวม

จงึจ�าเป็นต่อการดูแลผูป่้วยอย่างยิง่	การสร้างเสรมิสขุภาพด้วยวถีิทางธรรมชาต	ิโดยให้ความส�าคญั

แก่สิ่งท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพ	 ธรรมานามัยจะช่วยให้บุคคลมีสุขภาพดีท้ังกายและใจ	 มีร่างกายแข็งแรง	 

มีจิตใจสงบ	 รู้กระทบรู้กระท�าสามารถช่วยเหลือตนเองและสังคมได้การสั่งสอนธรรมของพระพุทธเจ้า	 

ทรงมุ่งผลในทางปฏิบัติ	ให้ทุกคนจัดการกับชีวิตที่เป็นอยู่จริงๆ	ในโลกนี้เริ่มแต่บัดนี้	เช่น	ทรงสอนมนุษย์ให้

รู้จักตนเอง	 รู้จักร่างกายและจิตของตนจะได้บ�ารุงรักษาร่างกายและจิตใจให้ด�ารงอยู่อย่างปกติสุข	 การน�า

หลกัพทุธธรรมมาร่วมใน	กระบวนการดูแลสขุภาพ	ให้ร่างกายและจติใจอยูใ่นสภาพปกต	ิคอื	การดแูลสขุภาพ

แบบองค์รวม	 พระสาวกของพระพุทธเจ้า	 ได้ให้สมญานามพระองค์ว่า	 ทรงเป็นนายแพทย์ผู้รักษาโรค 

ดังปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนาว่า	

“มหาการุณิโก	สตฺถา	สพฺพโลกติกิจฺฉโก”	แปลว่า	“พระศาสดา	ทรงมีพระกรุณาอย่างใหญ่หลวง	

ทรงเยียวยารักษาสัตว์โลกทั้งมวล”

หลักธรรมเรื่องภาวนา	 4	 มีความพ้องกับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมในการศึกษาภาวะสุขภาพ

ของผูป่้วย	สามารถสะท้อนถึงภาวะสขุภาพแบบองค์รวมของผูป่้วยได้ในทกุบรบิท	การน�าหลกัภาวนา	4	และ

หลักธรรมที่เกี่ยวข้องมาเป็นแนวทางเพื่อน�าไปบูรณาการในการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม	 เพื่อเป็นประโยชน์

ในการพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพ	 ด้วยการน�ามรดกส�าคัญทางพระพุทธศาสนามาใช้ประโยชน์และ

เป็นการเผยแพร่ในวงกว้างและเป็นประโยชน์ต่อสังคมยิ่งขึ้นต่อไป

 

สุขภาวะองค์รวมตามแนวพุทธ

สุขภาวะ

ค�าว่า	“สุขภาพ”	ในคัมภีร์พระไตรปิฎก	มีค�ากล่าวที่บ่งถึงภาวการณ์มีสุขภาพกายดีมีอยู่	2	ค�า	คือ	

ค�าว่า	“อัปปาพาโธ”	มีความเจ็บป่วยน้อย	หรือ	“อัปปาตังโก”	มีโรคน้อย	เช่น	“ภิกษุ	ในธรรมวินัยนี้…	เป็น

ผู้มีอาพาธน้อย	มีโรคเบาบาง”“บุคคลในโลกนี้	...เป็นผู้ไม่เบียดเบียนสัตว์	...	กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในที่ใดๆ	

เขาก็จะเป็นผู้มีโรคน้อย”“ภิกษุทั้งหลาย	องค์ของภิกษุ	ผู้บ�าเพ็ญเพียรมี	5	ประการ	คือ...หลังจากตายแล้ว	

ถ้าไม่ไปเกิดในสุคติสวรรค์กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในที่ใดๆ	เขาก็จะเป็นผู้มีอาพาธน้อย	มีโรคเบาบาง”

ภาวะความมีสขุภาพกายและสขุภาพจติดี	ควบคูก่นัไปเป็น	ความหมายท่ีสมบูรณ์สงูสดุในพระพทุธ

ศาสนา	แม้ว่าจะมีโรคทางกายเกดิขึน้	กส็ามารถพฒันาด้านจติใจไว้ได้	เพราะมุง่ให้ความส�าคญัทางด้านจติใจ

เป็นพิเศษ	ดังพุทธภาษิตที่ว่า	“ใจเป็นผู้น�าสรรพสิ่ง”

ค�าว่า	“สุขภาพ”	องค์การอนามัยโลก	ปี	 2491	 ให้ความหมายว่า	สุขภาวะที่สมบูรณ์ทั้งทางด้าน

ร่างกาย	 สังคม	 และจิตใจประกอบกัน	 โดยไม่หมายเฉพาะแต่เพียงการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บหรือพิการ

เท่านั้น

พระพุทธเจ้า	 ตรัสถึงความส�าคัญของ�าการมีสุขภาพร่างกายดี	 ไม่มีโรคภัยเบียดเบียนว่า	 เป็นช่วง

เวลาทีเ่หมาะแก่การบ�าเพญ็เพยีรอย่างยิง่	หากร่างกายเจบ็ป่วยไม่อาจเยยีวยาได้แล้ว	พระองค์จะทรงมุง่เน้น

การเยียวยาทางด้านจิตใจเป็นหลัก	 ดังเรื่องที่ปรากฏว่า	 ครั้งหนึ่งมีภิกษุทุพพลภาพป่วยหนัก	 ระยะสุดท้าย	

พระพทุธเจ้าทรงเยยีวยารกัษาด้านจติใจ	ทรงมพีระด�ารสัว่า	“แม้ร่างกายจะเจบ็หนกัแต่ยงัสามารถพฒันาให้
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ไปสู่การบรรลุธรรมได้”

ทศันะเรือ่งความเจบ็ป่วยทีพ่ระพทุธเจ้าทรงแสดงไว้ประการหนึง่ว่า	“ร่างกายเป็น	รงัแห่งโรค”	การ

ที่ร่างกายเป็นฐานหรือที่ตั้งแห่งโรค	ย่อมจะเจ็บป่วยอย่างใดอย่างหนึ่งไม่มาก	ก็น้อยเป็นธรรมดา	อีกค�าหนึ่ง	

คือ	ค�าว่า	“อโรคฺย”	ไม่มีโรค	ดังพุทธภาษิตว่า	“อาโรคฺยา	ปรมา	ลาภา”	แปลว่า	ความไม่มีโรคเป็นลาภอัน

ประเสรฐิ	ค�าว่า	อโรคยฺ	อกีนยัหนึง่หมายถงึภาวการณ์ปราศจากโรคทางจติเพยีงอย่างเดยีว	ดงัพทุธพจน์ทีว่่า	

ผู้ที่ปราศจากโรคทางกายเป็นเวลานานๆ	 หรือไม่มีโรคทางกายปรากฏอยู่เลยนั้นพอหาได้	 แต่คนที่ไม่มีโรค

ทางใจแม้เพียงชั่วขณะหนึ่งนี้หายาก	ยกเว้นพระอรหันต์ผู้หมดกิเลสแล้วเท่านั้น

	พระพรหมคุณาภรณ์	 (ป.อ.ปยุตฺโต)	 อธิบายว่า	 “สุขภาวะ”	หรือ	 “สุขภาพ”	 เป็นค�าเดียวกันใน

ภาษาบาลี	แต่ภาษาไทยแผลง	“ว”	เป็น	“พ”	เป็นค�าว่า	“สุขภาพ”	เมื่อความหมายของสุขภาพคือสุขภาพ

ทางกาย	จติ	สังคม	และปัญญา	จึงสือ่ความหมายใกล้ความสขุ	ภาวะท่ีปลอดทุกข์	เป็นสขุ	เป็นภาวะท่ีสมบูรณ์	

ค�าสมัยใหม่เรียกว่า	“องค์รวม”	ความสุขแนวพุทธหรือสุขภาพแนวพุทธ	ประกอบด้วยลักษณะที่เป็นวิชชา	

(ความสว่างผ่องใส)	วิมุตติ	(ความหลุดพ้นเป็นอิสระ)	วิสุทธิ	(ความหมดจด	ไม่ขุ่นมัวเศร้าหมอง)	สันติ	(ความ

สงบไม่ร้อนรนกระวนกระวาย)	ซึ่งเป็นภาวะที่เป็นความดีงามของชีวิต

นับเป็นเวลาประมาณ	50	ปีทีผ่่านมาองค์การอนามยัโลก	(World	Health	Organization)	ซึง่เรยีก

โดยย่อว่า	WHO	ได้ให้บทนิยามของค�าว่า	“สุขภาพ”	ไว้ว่า	“สุขภาพ	คือความสุขที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย	

จิตใจ	 และสังคม	 ไม่เพียงแต่ความปราศจากโรคหรือทุพพลภาพเท่านั้น”	 ความหมายของค�าว่าสุขภาพดัง

กล่าวนี้ใช้กันแพร่หลายทั่วโลก	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการแพทย์และสาธารณสุข	 ต่อมาผู้เชี่ยวชาญของ

องค์การอนามัยโลกหลายคนมีความเห็นว่าบทนิยามท่ีได้ให้ไว้ยังขาดความสมบูรณ์	 น่าจะมีการเพ่ิมองค์

ประกอบทางจติวญิญาณเข้าไปด้วยดังน้ันค�าจ�ากัดความของสขุภาพขององค์การอนามยัโลก	ค�าว่า	“สขุภาพ”	

หรือ	Health	จึงหมายถึงสุขภาวะที่สมบูรณ์	ใช้ค�าว่า	“Complete	Well-being”	ทางกาย	(Physical)	ทาง

จติ	(Mental)	ทางสงัคม	(Social)	และทางจิตวญิญาณ	(Spiritual)	ฉะนัน้ค�าจ�ากดัความดงักล่าวเป็นค�านยิาม

ที่ลึกที่สุดกว้างที่สุด	ครอบคลุมทุกอย่างทั้งทางกาย	ทางจิต	ทางสังคม	และทางจิตวิญญาณ	สุขภาพจึงไม่ใช่

เรื่องโรค	เรื่องโรงพยาบาล	หรือเรื่องยาเท่านั้น	แต่เป็นเรื่องที่ครอบคลุมไปทั้งหมด

สุขภาวะ	 เป็นการดูแลรักษา	การป้องกัน	และการเยียวยา	ทั้งทางด้านร่างกาย	สังคม	และจิตใจ	

มนุษย์ทกุคนจ�าต้องปฏบัิตปิระยกุต์ใช้หลกัธรรม	เพือ่เป็นส่วนหนึง่ของการดูแล	การป้องกันและการเยยีวยา	

ชวีติ	โดยเฉพาะทางด้านจติใจ	การส่งเสรมิก�าลงัใจให้ผูป่้วยหนกั	มคีวามหวงัทีจ่ะดแูลรกัษาใจซึง่ถอืว่าส�าคญั

ที่สุด	 เพื่อผู้ป่วยสามารถประคองจิตที่ดีของตนได้ตลอดไป	จนกว่าจะสิ้นชีวิต	หรือหากประคองจิตได้ถึงขั้น

สูงสุด	 คือ	 การบรรลุธรรมได้พร้อมกับการสิ้นชีวิต	ที่พระพุทธศาสนาเรียกว่า	 “ชีวิตสมสีสี”	 ถือว่าเป็นการ

บรรลุ	เป้าหมายชีวิตในโอกาสสุดท้ายที่สูงสุด	

พุทธวิธีดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

หลักฐานในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายแห่ง	 ระบุถึงความมีสุขภาพอนามัยของพระพุทธเจ้าไว้หลาย

ประการ	เช่น	บ�าเพ็ญพุทธกิจได้เกือบตลอดทั้งวัน	คือ	เวลาเช้าเสด็จบิณฑบาตเพื่อโปรดสัตว์	เวลาเย็นทรง

แสดงธรรม	เวลาค�่าทรงประทานโอวาทแก่เหล่าภิกษุ	และจวนสว่างทรงตรวจพิจารณาสัตว์ที่สามารถและที่
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ยังไม่สามารถบรรลุธรรมอันควรจะเสด็จไปโปรด	พระองค์ทรงมีสติสัมปชัญญะบริบูรณ์ดี	 แม้จะทรงมีพระ

ชนมายุถึง	80	พรรษา	60	แล้วก็ตาม	ดังที่ตรัสยืนยันว่า	พระองค์เป็นคนแก่ชราแม้ว่าจะทรงเจ็บป่วยอย่าง

หนัก	ก็ไม่ท�าให้พระองค์หลงลืมสติและปัญญา	พระองค์เสด็จด้วยพระบาทจาริกไปเผยแผ่ธรรมตามที่ต่างๆ	

จนช่วงสุดท้ายแห่งชีวิต	ขณะที่พระองค์ทรงประชวรหนัก	ด้วยโลหิตปักขันทิกาพาธ	(ถ่ายเป็นพระโลหิต)	ยัง

ทรงสามารถเดินทางไกล	จากเมืองปาวาสู่เมืองกุสินาราอันเป็นสถานที่ปรินิพพานได้

บุคคลที่ใกล้ชิดพระพุทธเจ้า	 กล่าวขานถึงพระองค์ว่า	 ทรงเป็นผู ้มีพระโรคาพาธน้อย	 ทรง

กระปร้ีกระเปร่า	มีพระพลานามยัสมบรูณ์	อยูส่�าราญด	ีพระองค์ตรสักบัพราหมณ์ผูห้นึง่	ถงึความเป็นอยูข่อง

พระองค์ไว้ว่า

“พราหมณ์	 เราอาศัยหมู่บ้านหรือต�าบลใดในโลกนี้อยู่	 ในเวลาเช้า	 เราครองอันตรวาสก	ถือบาตร

จีวร	 เข้าไปสู่หมู่บ้านหรือต�าบลนั้นแลเพื่อบิณฑบาต	 กลับจากบิณฑบาต	 หลังจากฉันเสร็จแล้วเข้าไปสู่ชาย

ป่า	กวาดหญ้าหรือใบ้ไม้ที่มีอยู่ในที่นั้นรวมเป็นกองแล้วนั่งขัดสมาธิ	ตั้งกายตรงด�ารงสติมั่นไว้	 สงัดจากกาม	

และอกุศลธรรมแล้ว	 บรรลุปฐมฌาน....บรรลุทุติยฌาน....บรรลุตติยฌาน....บรรลุจตุตถฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มี

สุข	มีสติบริบูรณ์	เพราะอุเบกขาอยู่”

พระพุทธองค์ทรงเป็นตัวอย่างในการดูแลสุขภาพ

ข้อวัตรปฏิบัติของพระพุทธเจ้าจากพุทธพจน์ได้	ดังนี้

การบริโภคอาหาร	 พระองค์	 ฉันอาหารมื้อเดียวนอกจากจะทรงถือหลักในการฉันอาหารม้ือเดียว

ตลอดชีวติพรหมจรรย์แล้ว	พระองค์ยงัทรงพร�่าสอนและแนะน�าให้เหลา่ภกิษสุงฆ์ฉันอาหารมื้อเดยีวด้วย	ดงั

พุทธพจน์ว่า	

“ตถาคตฉันมื้อเดียว	ไม่ฉันในเวลาวิกาล	พระองค์รู้สึกว่า	กระปรี้กระเปร่าท�าให้มีโรคน้อย	ภิกษุทั้ง

หลาย	มาเถิด	แม้เธอทั้งหลาย	ก็จงฉันอาหารมื้อเดียวเถิด	เธอทั้งหลายฉันอาหารมื้อเดียว	จักรู้สึกว่า	มีโรค

น้อย”

พิจารณาอาหารก่อนฉัน	ดังพุทธพจน์ว่า..

“ภิกษุในธรรมวินัยนี้	พิจารณาโดยแยบคายแล้วฉันบิณฑบาต	ไม่ใช่เพื่อเล่น	ไม่ใช่เพื่อมัวเมา	ไม่ใช่

เพือ่ตกแต่ง	ไม่ใช่เพือ่ประดบัประดา	แต่เพยีงเพือ่ความด�ารงอยูไ่ด้แห่งกายนีเ้พือ่ให้ชวีตินิทรีย์เป็นไปได้	เพือ่

บ�าบดัความหวิ	เพือ่อนเุคราะห์พรหมจรรย์	ด้วยความคดิเห็นว่า	โดยอบุายนี	้เราจกัก�าจดัเวทนาเก่าเสีย	และ

จักไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้น	ความด�ารงอยู่แห่งชีวิต	ความไม่มีโทษ	และการอยู่โดยผาสุกจักมีแก่เรา	แล้วจึง

บริโภคอาหาร”

พระพุทธเจ้าทรงมีเป้าหมายในการบริโภค	ที่ประกอบด้วยองค์ธรรม	10	ประการ	คือ

1.		 ทรงมีสติและรู้ประมาณในการบริโภค

2.		 ทรงบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ไม่ก่อโทษต่อร่างกาย

3.		 ทรงพิจารณาอาหารว่ามีลักษณะเป็นเพียงธาตุชนิดหนึ่ง

4.		 ไม่บริโภคเพื่อเล่นสนุกสนานเพลิดเพลิน

5.		 ไม่บริโภคเพื่อความเมามัน
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วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

6.		 ไม่บริโภคเพื่อประดับ

7.		 ไม่บริโภคเพื่อตกแต่ง

8.		 บริโภคเพื่อยังพระชนม์ชีพ

9.		 บริโภคเพื่อป้องกันความล�าบาก

10.	บริโภคเพื่ออนุเคราะห์แก่การประพฤติพรหมจรรย์

ทรงเลอืกพจิารณาฉนัเฉพาะอาหารท่ีเป็นประโยชน์ไม่ก่อโทษต่อร่างกายเท่านัน้	ดงัทีท่รงห้ามภกิษุ

ดืม่สุราและเมรยั	เพราะเป็นบ่อเกดิของการเกดิโรค	มสีตใินการฉนัอาหาร	พระองค์ตรสัแนะน�า	พระเจ้าปเส

นทิโกศลและภิกษุทั้งหลายให้เป็นผู้มีสติในการบริโภค	ดังพุทธพจน์ว่า	

“…มนุษย์ผู้มีสติอยู่ทุกเมื่อ	รู้ประมาณในการบริโภคที่ได้แล้ว	ย่อมมีเวทนาเบาบาง	 เขาย่อมแก่ช้า	

อายุยั่งยืน”	

“เราทัง้หลาย	จกัเป็นผูม้สีตสิมัปชญัญะ	ท�าความรูส้กึตวัในการก้าวไป.....การฉนั	การดืม่	การเคีย้ว	

การลิ้ม”	

รู้ประมาณในการฉัน	ดังพุทธพจน์ว่า	

“ภิกษใุนธรรมวนิยันี	้พจิารณาโดยแยบคายว่า	เราบรโิภคอาหารไม่ใช่เพ่ือเล่น	เพือ่ความมวัเมา	เพือ่

ประเทืองผิว	และเพื่อความอ้วนพี	แต่เพื่อกายนี้ด�ารงอยู่	การพิจารณาในการบริโภค	นี้เรียกว่า	ความเป็นผู้

รู้ประมาณในการบริโภค”

ในพระไตรปิฎกระบุถึงความมีสุขภาพอนามัยดีของพระพุทธเจ้าไว้หลายประการ	 ได้แก่	 บ�าเพ็ญ

พุทธกิจได้เกือบตลอดทั้งวัน	สติสัมปชัญญะบริบูรณ์ดี	มีโรคน้อยมีเป้าหมายในการบริโภค	มีสติพิจารณาฉัน

เฉพาะอาหารที่เป็นประโยชน์	 รู้ประมาณในการบริโภคและห้ามดื่มสุราและเมรัย	 ท�าให้มีพระพลานามัย

สมบูรณ์

บทสรุป

วงการสุขภาพเคยสนใจสุขภาพร่างกายเป็นหลัก	 ปัจจุบันขยายความสนใจไปสู่เรื่องของจิตใจ	 

มิติของสังคมและมิติทางจิตวิญาณ	ทัศนะการแพทย์องค์รวมมองร่างกายและอวัยวะในฐานะของระบบท่ีมี

ชวิีต	มกีารเคล่ือนไหวเปลีย่นแปลงอย่างต่อเนือ่ง	ให้ความส�าคญักับความสมัพนัธ์ทีมี่ต่อกนัของปรากฏการณ์

ต่างๆ	มองธรรมชาติขององค์ประกอบที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียว

สุขภาวะองค์รวมเป็นตามความจริงแห่งธรรมชาติของชีวิต	 กายกับใจต้องสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม	

สุขภาวะจะส�าเร็จได้ต้องพัฒนาจิตใจและปัญญา	 ปัญญาเป็นองค์ประกอบส�าคัญท�าให้การสัมพันธ์กับ 

สิ่งแวดล้อมและภาวะต่างๆ	 ของจิตใจด�าเนินไปได้	 การแพทย์แบบองค์รวมควรมีลักษณะผสมผสานรวม	 

สนใจทุกส่วนของชีวิตผู้ป่วย	 เน้นลักษณะเฉพาะตัวของผู้ป่วย	 หลักการพัฒนามนุษย์ของพระพุทธศาสนา	

เรียกว่า	ภาวนา	4
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Way of Life Changes but Lifestyle Remains

Detanan Yatniyom

Mahamakut	Buddhist	University	Roi	Et	Campus

Introduction

Nowadays we have entered the age of not only globalization but also the ASEAN 

Economic	Community	since	2015.	This	age	results	in	socioeconomic	changing	in	all	corners	

of	Thailand,	especially	on	the	capitalists’	free	flow	in	the	AEC’s	member	countries:	Brunei	

Darussalam,	 the	 Kingdom	 of	 Cambodia,	 the	 Republic	 of	 Indonesia,	 the	 Lao	 People’s	

Democratic	Republic,	Malaysia,	the	Union	of	Myanmar,	the	Republic	of	the	Philippines,	the	

Republic	of	Singapore,	the	Kingdom	of	Thailand	and	the	Socialist	Republic	of	Viet	Nam. 

According	to	the	free	flow,	it	is	possible	to	achieve	it	by	Sufficiency	Economy	Philosophy,	

Buddhist	Economy	and	attitude	towards	improvement	to	English	learning	and	teaching-

based	adjustment.

The free flow of goods, services, and investment

There	are	a	lot	of	purposes	of	ASEAN.	The	most	important	one	is	to	create	a	single	

market	 and	 production	 base	 which	 is	 stable,	 prosperous,	 highly	 competitive	 and	 

economically integrated with effective facilitation for trade and investment in which there 

is	free	flow	of	goods,	services	and	investment;	facilitated	movement	of	business	persons,	

professionals,	talents	and	labor;	and	freer	flow	of	capital. Also,	the	ASEAN	presently	includes	

ten	 states	 with	 rather	 different	 cultures,	 political	 systems,	 and	 levels	 of	 economic	 

development:	some	poor	and	some	rich.	Singapore,	a	developed	country,	is	possible	to	

gain	the	advantage	or	benefit	for	the	trade	and	investment	but	neither	are	the	developing	

countries-	Laos,	Cambodia,	or	Thailand.	

Sufficiency Economy Philosophy 

Sufficiency	economy	philosophy	was	publicly	 introduced	by	the	former	king	of	

Thailand,	King	Rama	IX,	during	the	1997	economic	crisis.	He	tried	hard	to	tell	the	principles	

to	 his	 people	 to	 understand	 or	 become	 aware	 of	 the	worst	 particular	 situation.	 The	 

principles	of	the	Royal	Thai	Sufficiency	Economy	Philosophy	are	moderation,	reasonable-

ness,	and	self-immunity.	In	accordance	with	the	King’s	SEP,	Thai	people	were	the	most	

successful	in	solving	that	crisis.	After	his	death	on	October	13th,	2016,	the	SEP	has	been	

honored	and	agreed	more	and	more	by	United	Nations.
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Capitalism and Buddhist Economy

Capitalism	is	an	economic	system	in	which	a	country’s	business	and	industry	are	

controlled	and	run	for	profit	by	private	owners	rather	by	the	government.	The	important	

principle	 of	 Buddhist	 economics	 is	 the	middle	 way	 economics:	 realization	 of	 true	 

well-being,	 having	moderate,	 or	wise	 consumption,	 and	 leading	 to	well-being	 and	not	

harming	oneself	or	others.

It	can	be	seen	that	the	mainstream	economics,	the	capitalism	or	consumerism,	

has	become	the	problems	of	social	disparity	and	environment	devastation	in	all	corners	

of	the	world	such	as	politic	conflicts,	corruption,	war,	disaster	and	pollution.	So	far,	it	has	

not	been	economic	 strategies	 for	 the	world	economic	development	but	 caring	of	 the	

human-nature	base	shall	be	sustainable.	Alternative	economics,	Buddhist	economics	or	

Sufficiency	Economy	based	on	ethics,	has	been	considered	and	promoted	by	the	United	

Nations	Development	Program	(UNDP).	

Economic	 development	 shall	 be	 done	 step	 by	 step.	 It	 shall	 begin	 with	 the	 

strengthening	of	our	economic	foundation,	by	assuring	that	the	majority	of	Thai	people	

has	enough	to	live	and	to	eat.	(4)	It	does	not	mean	to	go	back	what	life	used	to	be	like	

over	a	hundred	years	ago.	We	shall	work	hard	to	eat,	to	live	and	to	make	merit	not	to	

make	a	lot	of	money	–	the	more	money	we	need,	the	less	money	we	get.	We	shall	care	

environment	and	nature	as	well	as	our	minds.	We	shall	follow	seriously	the	Divine	abiding:	

Matta-loving	 kindness,	 Karuna-compassion,	Mudita-appreciative	 gladness,	 and	Upekkha-

equanimity.	(5)The	Middle	way,	eating	little	for	health,	using	little	with	caring	environments,	

working	hard	with	happiness,	and	giving	the	rest	to	society;	sharing,	is	a	way	to	achieve	not	

merely	AEC’s	freedom	to	survive	but	to	be	well.	The	more	Buddhist	economics	works	in	

this	particular	situation,	the	more	crisis	turns	into	opportunity. 

English, the working language of ASEAN

According	to	be	different	from	each	other	in	language,	the	charter	of	the	Associa-

tion	of	Southeast	Asian	Nations	prescribes	that	the	working	language	of	ASEAN	shall	be	

English.	The	Bangkok	Post	reported	on	6	Nov.	2015	that	“English	language	proficiency	in	

Thailand	 is	very	low	and	dropping	relative	to	other	countries.	The	Kingdom	is	the	third	

worst	 in	Asia	and	ranks	62	out	of	70	nations	 included	 in	 the	index.	Thailand’s	English	 

proficiency	remains	low	despite	the	country’s	large	tourism.	Thai	English	drops,	now	3rd	

worst	in	Asia.	Education	First	noted	that	Thais	still	exhibit	poor	English	skills	even	though	

the	country	spends	a	greater	percentage	of	its	budget	–	31.3%	–	on	education	than	any	
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of	the	70	countries	it	surveyed.”	This	problem	has	become	one	of	the	most	important	

national	agenda.	It	means	teachers	who	teach	English	in	schools	or	in	universities	shall	be	

improved	standards	of	teaching	in	four	skills;	listening,	speaking,	reading	and	writing.	The	

right	way	of	teaching	English	is	before	learning	reading	and	writing,	students	can	speak	and	

listen	English	well	because	it	is	human	being	nature.	Importantly,	the	English	textbooks	

used	in	classroom	are	suitable	for	the	learners	who	can	have	already	spoken	English	so	

the	textbooks	shall	match	Thai	nature.	Thailand’s	government’s	policy	on	English	teaching	

shall	be	made	this	decision	carefully	and	quickly.	Thailand’s	English	would	be	developed	

proficiency	to	a	high	level	by	the	right	choice.

Conclusion

I	 have	 come,	 according	 to	 the	mentions	 above,	 to	 the	 conclusion	 that	ASEAN	

Economic	Community is	the	best	opportunity	to	show	Thai	competence	in	adjusting	way	

of	life	to	the	age	of	the	computer	or	information	technology	(IT)	but	Thai	style	of	life	based	

on	Sufficiency	Economy	Philosophy	of	 the	King	Rama	 IX,	Buddhist	Economy	continues	 

going	on	stability,	prosperity,	and	sustainability	 the	 through	 the	bridge,	English	working	

language,	connecting	the	ASEAN	and	the	world.
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Does TEFL or TESL work in Teaching English in Thailand?

Baayan	Pakmaruk

			Mahamakut	Buddhist	University	Roi	Et	Campus

Introduction

It	has	been	well-known	that	Teaching	English	as	a	Foreign	Language,	TEFL,	and	

Teaching	English	as	a	Second	Language,	TESL	play	a	major	role	in	influencing	pedagogy	of	

English	in	many	countries.	The	TEFL	refers	to	teaching	English	to	students	living	in	countries	

where	 English	 is	 not	 the	 native	 language	 such	 as	 Thailand.	 The	 other	 one	 refers	 to	 

teaching	English	to	students	whose	first	language	is	not	English,	for	example	Singapore.	

Why	is	English	language	proficiency	in	Thailand	very	lower	than	Singapore?	If	TESL	is	used	

in	Thailand,	would	the	proficiency	be	in	the	same	level	as	Singapore?

Approach, Method, and Technique

There	 are	 three	 key	words	 that	 should	 be	 discussed:	 approach,	method,	 and	 

technique.	

Approach	 is	a	set	of	assumption	or	belief	dealing	with	 the	nature	of	 language,	

learning,	teaching,	and	learning	theory.	Upon	the	approach,	the	main	language	learning	

theories	are	Behaviorism.	Cognitive,	and	Social-Cognitive.	The	approach	of	all	methods,	

Grammar-translation,	 Direct,	 Audio-lingual,	 Cognitive	 Code	 Learning,	 Silent	Way,	 or	 

Communicative	Language	Teaching,	aims	at	developing	learners’	language	proficiency.	

Method	refers	to	description	as	an	overall	plan	or	systematic	of	language	based	

upon	 a	 selected	 approach.	 The	methods	mentioned	 in	 paragraph	 2	 are	 used	when	 

teaching	and	learning	is	consistent	with	the	selected	approach.

Technique	 defines	 the	 specific	 activities	manifested	 in	 the	 classroom	 that	 is	 

consistent	with	a	method	and	therefore	is	in	harmony	with	an	approach.	

It	 can	be	 said	 that	 the	 three	words	above	are	 the	main	elements	of	 language	

pedagogy.	Techniques	used	when	teaching	English	should	carry	a	method	and	the	method	

should	be	consistent	with	an	approach.	

English Proficiency in Asia

The	 latest	 English	 Proficiency	 Index	 (EPI)	 includes	18	 countries	 from	 Asia.	 The	 

nations	found	to	have	the	highest	levels	of	English	language	proficiency	were	Singapore,	

Malaysia	and	India,	which	were	all	rated	as	having	‘very	high	proficiency’.	At	the	bottom	
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of	the	index	were	Thailand,	Mongolia	and	Cambodia,	with	‘very	low	proficiency’.	Across	

Asia,	the	countries	that	made	the	most	significant	progress	since	last	year	were	Kazakhstan	

and	Vietnam.	

According	to	the	EPI	above,	Singapore	had	the	highest	level	of	English	language	

proficiency	because	Singapore	was	the	trading	colony	of	the	British	the	same	as	Malaysia	

and	India,	one	of	four	official	languages	of	Singapore	is	English,	and	ESL	teachers,	native	

English	speakers	from	Australia,	Canada,	New	Zealand,	South	Africa,	the	UK	and	the	USA. 

earn	one	of	the	highest	wages	in	Asia.	

However,	 in	 Thailand	 had	 very	 low	 proficiency	 because	 Thailand	was	 not	 the	

colony	of	any	other	countries,	The	official	language	of	Thailand	is	Thai	not	English,	and	

most	EFL	teachers,	Thai	and	not	native	English	speakers	from	Philippines,	Africa,	and	Europe,	

earn	the	lower	wages	than	Singapore.

Why not changing TEFL to TESL in Thailand?

Most	teachers	who	teach	English	as	a	foreign	language	in	Thailand	are	Thais	and	

Thai	 students	 have	 just	 learned	 English	 subject	 in	 classroom.	Majority	 of	 the	 English	 

teachers	do	not	often	use	English	in	classroom	but	Thai	so	students	are	not	confidential	

to	use	English	when	meeting	foreigners.	Additionally,	English	is	not	Thailand’s	second	or	

official	language,	Thai	students	have	seldom	chances	to	communicate	in	English.	Though	

Thailand	changes	TEFL	to	TESL	in	English	classroom,	it	cannot	improve	English	language	

proficiency	to	a	high	level	as	Singapore,	Malaysia	and	India.	

Conclusion

In	conclusion,	there	are	many	factors	to	develop	to	succeed	 in	a	high	level	of	

English	 language	 proficiency	 in	 Thailand;	 teachers	who	 teach	 English	 in	 schools	 and	 

universities	had	to	be	developed	as	the	standards	of	teaching	as	Singapore,	Malaysia,	and	

India,	TEFL	and	TESL	can	be	applied	to	use	in	English	classroom,	and	students	should	have	

more	and	more	opportunities	to	communicate	in	English	not	only	in	classroom	but	also	

in	their	daily	life.	
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ความเป็นครูมืออาชีพในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

(Professional Teacher in English Learning Activities)

วศยา	เอกวิลัย

Wasaya	Ekwilai

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	วิทยาเขตร้อยเอ็ด

บทน�า

ในยุคปัจจุบันภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่จ�าเป็นในการสื่อสาร	 และเข้ามามีบทบาทส�าคัญต่อ

การศกึษาของประเทศไทยและกลุม่ประเทศในประชาคมอาเซยีนทุกระดบั	คณาจารย์	ครูผูส้อนภาษาองักฤษ

จงึมบีทบาทส�าคญัในการเตรยีมความพร้อมในด้านภาษาองักฤษให้กบันกัเรียน	นกัศกึษา	เพือ่ให้ผูเ้รยีนภาษา

อังกฤษทั้งหลายมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองและประเทศชาติต่อไปในอนาคตความสามารถในด้านการ

สอนเป็นมาตรฐานสากล	และมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

การเสรมิสร้างสมรรถนะและความสามารถในการสือ่สารเป็นภาษาอังกฤษของคนไทย	จดัเป็นความ

จ�าเป็นเร่งด่วนของประเทศไทยในปัจจุบนัในสภาวะทีร่ะดบัความสามารถของคนไทยในด้านภาษาองักฤษยงั

อยูใ่นระดบัต�า่มากขณะทีต้่องเร่งพฒันาประเทศให้ก้าวทนัการเปลีย่นแปลงของโลกและรองรบัภาวะการค้า	

การลงทุน	 การเชื่อมโยงระหว่างประเทศ	 และการเข้าร่วมการเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียนที่ใช้ภาษา

องักฤษเป็นภาษากลางหรอืภาษาทีใ่ช้ในการท�างาน	การปฏรูิปการเรยีนการสอนภาษาองักฤษจงึเป็นนโยบาย

ส�าคญัของกระทรวงศกึษาธกิารทีจ่ะต้องเร่งด�าเนนิการให้เกดิผลส�าเรจ็โดยเรว็และไปในทศิทางทีส่อดคล้อง

กับนโยบาย	 มีเป้าหมายที่ชัดเจนและบรรลุผลตามเจตนารมณ์ของการจัดการศึกษา	 โดยเน้นกิจกรรมการ

เรยีนการสอนภาษาองักฤษ	และการสอนภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร	Communicative	Language	Teaching	 

(CLT)	ตามกรอบอ้างองิความสามารถทางภาษาของสหภาพยโุรป	The	Common	European	Framework	

of	Reference	for	Languages(CEFR)	ซึง่เป็นนโยบายส�าคัญของกระทรวงศกึษาธกิาร	สถาบัน	ภาษาอังกฤษ	

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในชั้นเรียนก็เช่นเดียวกัน	 ครูนับเป็นผู้มีบทบาท

ส�าคญัอย่างยิง่ต่อความส�าเร็จหรือความล้มเหลวของการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนและกระบวนการปฏริปู

การศึกษา	จึงมีความจ�าเป็นที่ต้องมีการพัฒนาครูและเตรียมครูที่จะเข้าสู่วิชาชีพให้มีสมรรถนะสูง	เพราะครู

ต้องพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเผชญิสถานการณ์ต่างๆได้ท้ังในปัจจุบันและอนาคต	ดงันัน้การศกึษาและพฒันา

ครเูพือ่เพิม่สมรรถนะทางวชิาชพีให้เกิดขึน้จึงมคีวามส�าคญัและจ�าเป็นอย่างยิง่ท่ีจะสร้างครใูห้บังเกดิศกัยภาพ

ทางสมรรถนะที่สูงก้าวสู่ความเป็น	“ครูมืออาชีพ	(Professional	Teacher	)”	ที่แท้จริงต่อไป

บทบาทส�าคัญของครูมืออาชีพ 

ครูเป็นอาชีพชั้นสูงที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคม	 โดยเฉพาะด้านการอบรมสั่งสอน	 เพื่อให้ศิษย์

เกิดการเรียนรู้	 มีความรู้	 ความเข้าใจ	 มีทักษะ	 และมีความรู้สึกนึกคิดใหม่หรือดีข้ึน	 มากข้ึน	 เหมาะสมข้ึน	 
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ซึ่งเป็นภารกิจต้องใช้ความรู้ความสามารถพิเศษในการท�างาน	และสังคมก็ให้การยกย่องความส�าคัญของครู	

โดยครู	(TEACHERS)	มีภาระหน้าที่ดังนี้	

1.		 T	(Teaching)	การสอน	หมายถึง	การอบรมสั่งสอนศิษย์ให้มีความรู้	ความสามารถในวิชาการ

ทั้งปวงและเกิดปัญญาในการดารงชีวิตอย่างเป็นสุขในสังคม	ซึ่งถือว่า	การสอนคืองานหลักของครู	

2.		 E	(Ethics)	จริยธรรม	หมายถึง	นอกจากครูจะมีบทบาทในการอบรมส่งเสริมจริยธรรมให้แก่

นักเรียนแล้ว	ครูจะต้องประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่เหมาะสม	

3.		 A	(Academic)	วิชาการ	หมายถึง	ครูต้องมีหน้าที่และความรับผิดชอบในทางวิชาการทั้งต่อ

ตนเองและในด้านส่งเสริมความเจริญงอกงามของศิษย์	

4.		 C	(Cultural	Heritage)	การสืบทอดวัฒนธรรม	หมายถึง	ครูจะต้องมีหน้าที่และความรับผิด

ชอบเกี่ยวกับการสืบทอดวัฒนธรรม	จากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง

5.		 H	 (Human	 Relationship)	 มนุษยสัมพันธ์	 หมายถึง	 ครูอาจารย์ต้องท�าหน้าท่ีเป็นผู้มี

มนุษยสัมพันธ์ที่ดี	 ทั้งในด้านส่วนตัว	 และส่วนรวม	 ซ่ึงมนุษยสัมพันธ์ของครูประกอบด้วย	 มนุษยสัมพันธ์

ระหว่างครูกับนักเรียนมนุษยสัมพันธ์ระหว่างครูกับครูและมนุษยสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้ปกครอง/ชุมชน	

6.		 E	(Evaluation)	การประเมนิผล	หมายถงึ	การประเมนิผลการเรยีนของนกัเรียนและการสอน

ของครู	 ซึ่งการประเมินผลสามารถท�าได้หลากหลายวิธีขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และเนื้อหา	 เพื่อน�าไปพัฒนา

กระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	

7.	 R	(Research)	การวจัิย	หมายถึง	การท่ีครตู้องเป็นนกัแก้ปัญหา	และศกึษาหาความรูจ้ากความ

จริงที่เชื่อถือได้	 ซึ่งการที่จะแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพครูจะต้องทราบสาเหตุที่แท้จริงของการปัญหา	

เหตุนี้ท�าให้การวิจัยเป็นสิ่งที่จะช่วยให้ครูได้ข้อมูลที่เป็นจริงและน่าเช่ือถือเพื่อน�าไปใช้พัฒนากระบวนการ

เรียนการสอน	ซึ่งการวิจัยในเบื้องต้นส�าหรับครูสามารถท�าได้	โดยการตั้งปัญหา	การตั้งสมมุติฐานในการแก้

ปัญหา	การรวบรวมข้อมูล	การวิเคราะห์ข้อมูลและการสรุปผล	(ยนต์	ชุ่มจิต,	2530,	หน้า	20)	

8.		 S	(Service)	การบริการ	หมายถึง	การบริการให้แก่ศิษย์	ผู้ปกครองและชุมชน

ลักษณะของครูมืออาชีพ 

1.		 สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีบูรณาการท้ังเนื้อหาสาระ	 กระบวนการเรียนรู้	 และ

คุณธรรม	โดยยึดธรรมชาติของผู้เรียนและธรรมชาติของวิชาด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย	

2.		 เอาใจใส่นักเรียนเป็นรายบุคคล	กระตุ้นให้นักเรียนน�าพลังการเรียนที่มีอยู่ในตัวนักเรียนมาใช้

ให้มากที่สุด	ให้ความรัก	ความเมตตาต่อนักเรียนอย่างทั่วถึงสม�่าเสมอ	

3.		 ฝึกให้นกัเรยีนคดิหลากหลายรปูแบบ	ฝึกปฏบิตัอิย่างถกูต้องตามขัน้ตอนแล้วฝึกหาวธิกีาร	รปู

แบบที่เป็นของตนเอง	สามารถสร้างสรรค์ผลงาน	ประเมินชิ้นงานการแสดง	และการค้นพบใหม่ๆ	

4.		 จัดบรรยากาศที่จูงใจให้นักเรียนอยากเรียนรู้

5.	 ใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย	 เชื่อมโยงธรรมชาติ	 แหล่งการเรียนรู้	 สถานการณ์จริง	 ระบบ

สารสนเทศ	ให้นักเรียนได้ศึกษา	ค้นคว้า	ทดลอง	และสัมผัส	

6.		 เป็นที่พึ่งของนักเรียน	การให้ค�าปรึกษาในด้านชีวิตและการเรียน	ปลูกฝังคุณธรรม	จริยธรรม



ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ประจ�ำเดือน กรกฎำคม-ธันวำคม 2558 367

วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

อย่างต่อเนื่อง	

7.		 สามารถออกแบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนได้ครอบคลุมทุกด้าน	

8.		 สามารถประเมินผลการท�างานด้วยการท�าวิจัยในชั้นเรียนและรายงานได้อย่างเป็นระบบ

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบครูมืออาชีพ	หรือครูแนวใหม่ในศตวรรษที่	21	

ครูจะต้องปรับแนวทางการเรียนการสอน	(pedagogy)	โดยครูจะต้องท�าให้ผู้เรียนรักที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต	

และมีเป้าหมายในการสอนที่จะท�าให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต	ทักษะการคิด	และทักษะด้านไอที	ซึ่งไอทีในที่นี้ไม่

ได้หมายถึง	ใช้คอมพิวเตอร์เป็นหรือใช้ไอแพดเป็น	แต่หมายถึงการที่ผู้เรียนรู้ว่า	เมื่อเขาอยากรู้เรื่องใดเรื่อง

หน่ึงเขาจะไปค้นหาข้อมลู	(data)เหล่านัน้ได้ท่ีไหน	และเมือ่ได้ข้อมลูมาผูเ้รยีนต้องวิเคราะห์ได้ว่าข้อมลูเหล่า

น้ันมคีวามน่าเชือ่ถอืเพยีงใด	และสามารถแปลงข้อมลูเป็นความรู	้(knowledge)	ได้	ซึง่สิง่เหล่านีเ้กดิจากการ

ฝึกฝน	ครจูะต้องให้ผูเ้รยีนได้มโีอกาสทดลองด้วยตนเอง	การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนภาษาองักฤษควร

ค�านึงถึงกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป	ได้แก่	The	Common	European	Frame-

work	of	Reference	for	Languages(CEFR)	ซึง่มกีารปรบัจดุเน้นการเรยีนการสอนภาษาองักฤษให้เป็นไป

ตามธรรมชาติของการเรียนรู้	 โดยเน้นการสื่อสาร	 กิจกรรมการเรียนรู้	 เริ่มจากการสอนทักษะการฟัง	 ตาม

ด้วยการพูด	การอ่าน	และการเขียน	ตามล�าดับ	โดยมีการสอนไวยากรณ์แทรกอยู่ในทุกทักษะ	โดยมีขั้นตอน

การสอนในแต่ละทักษะ	ดังนี้

1.  การสอนทักษะการฟังภาษาอังกฤษ

	 การออกแบบกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะการฟัง	 ครูควรค�านึงถึงสถานการณ์หรือบริบทโดย

เลือกเนื้อหา	และออกแบบกิจกรรมที่หลากหลาย	น่าสนใจ	มีข้อควรพิจารณา	2	ประการ	คือ

	 1.1		สถานการณ์ในการฟัง	 สถานการณ์ที่ก่อให้เกิดการฟังภาษาอังกฤษได้นั้น	 ควรเป็น

สถานการณ์ของการฟังทีเ่กดิขึน้ในชวีติจรงิ	สถานการณ์จรงิ	หรอืสถานการณ์จ�าลองในห้องเรยีน	ซึง่อาจเป็น	

การฟังค�าสั่งครูการฟังเพื่อนสนทนา	การฟังบทสนทนาจากบทเรียน	การฟังรายการวิทยุ	โทรทัศน์	วีดิทัศน์

	 1.2		กิจกรรมในการสอนฟัง	แบ่งเป็น	3	กิจกรรม	คือ	

	 	 1.2.1		กิจกรรมก่อนการฟัง	 (Pre-listening)	 ผู้ฟังจะฟังข้อความได้อย่างเข้าใจ	 ควรมี

ข้อมูลบางส่วนเกี่ยวกับข้อความที่ฟัง	 โดยครูผู้สอนอาจใช้กิจกรรมน�าให้ผู้เรียนได้มีข้อมูลบางส่วนเพื่อช่วย

สร้างความเข้าใจในบรบิท	ก่อนการรบัฟังสารทีก่�าหนดให้	เช่น	การใช้รปูภาพ	อาจให้ผูเ้รยีนดรูปูภาพทีเ่กีย่ว

กับเรื่องที่จะฟัง	สนทนา	อภิปราย	หรือหาค�าตอบเกี่ยวกับภาพนั้นๆ	เพื่อเป็นการเตรียมตัวล่วงหน้าเกี่ยวกับ

ข้อมูลประกอบการฟัง	และค้นหาค�าตอบที่จะได้จากการฟังสารนั้นๆ	

	 	 1.2.2		กิจกรรมระหว่างการฟังหรือกิจกรรมขณะสอน	(While-listening)	เป็นกิจกรรม

ที่ให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติในขณะที่ฟังสารนั้นๆ	กิจกรรมนี้มิใช่การทดสอบการฟัง	แต่เป็นการฝึกทักษะการฟัง

เพื่อความเข้าใจ

	 	 1.2.3		กิจกรรมหลังการฟัง	(Post-listening)	เป็นกิจกรรมที่จะมุ่งให้ผู้เรียนได้ฝึกการใช้

ภาษาภายหลังจากท่ีได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมระหว่างการฟังแล้ว	 เช่น	 อาจฝึกทักษะการเขียน	 ส�าหรับผู้เรียน
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ระดับต้นโดยให้เขียนตามค�าบอก	 (Dictation)	ประโยคที่ได้ฟังมาแล้ว	 เป็นการตรวจสอบความรู้	 ความถูก

ต้องของการเขียนค�าศัพท์	ส�านวน	โครงสร้างไวยากรณ์	ของประโยคนั้นๆ	หรือฝึกทักษะการพูด	

2.  การสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษ

	 ในการจัดการเรียนการสอนการพูดภาษาอังกฤษควรจัดให้เหมาะสม	 โดยออกแบบกิจกรรม

เพือ่เสรมิทกัษะการพดูจากง่ายไปหายากเพือ่ลดความวติกกงัวลของนกัเรยีน	กจิกรรมควรเป็นทีย่อมรบัของ

เจ้าของภาษาด้วย	นกัเรยีนควรได้รบัการส่งเสรมิพฒันาการทางการพดูทีเ่หมาะสมและได้ฝึกบ่อยๆ	เพือ่การ

สื่อสารถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดและความต้องการของตนเองให้ผู้อื่นเข้าใจ	 การสอนทักษะการพูดภาษา

อังกฤษมีขั้นตอนต่างๆกัน	ดังต่อไปนี้

	 2.1		ขั้นบอกจุดประสงค์และขั้นเสนอเนื้อหา	ครูควรจะบอกให้นักเรียนรู้ถึงสิ่งที่จะเรียน	โดย

การตัง้ค�าถาม	เล่าเรือ่ง	หรอืใช้สือ่ต่างๆ	ช่วงหลงัจากน�าเสนอเนือ้หาซ่ึงอยูใ่นรปูบรบิท	ครจูะต้องให้นกัเรยีน

สังเกตลักษณะของภาษา	ความหมายของข้อความที่จะพูด	เช่น	ผู้พูดเป็นใคร	พูดเกี่ยวกับอะไร	สถานที่พูด	

และจุดประสงค์ในการพูด

	 2.2		ขัน้การฝึก	การฝึกจะกระท�าทนัทหีลงัจากเสนอเนือ้หา	อาจจะฝึกพดูพร้อมๆ	กนัหรอืเป็น

คู่	 โดยการฝึกเร่ิมจากการฝึกโดยมีกรอบหรือการควบคุม	 ต่อมาก็ลดการควบคุมลงจนนักเรียนสามารถใช้

ภาษาได้

	 2.3		สถานการณ์ที่เป็นจริง	เช่น	การท�าบทบาทสมมติ	การน�าเสนอ	การสาธิต	เป็นต้น

3. การสอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ แบ่งเป็น 3 กิจกรรม คือ

	 3.1		กิจกรรมน�าเข้าสู่การอ่าน	 (Pre-Reading	Activities)	 เป็นการสร้างความรู้สนใจ	และปู

พื้นความรู้ในเรื่องที่จะอ่าน	 ครูผู้สอนอาจใช้กิจกรรมน�าให้นักเรียนได้มีข้อมูลบางส่วน	 เพื่อช่วยสร้างความ

เข้าใจในบริบทก่อนเริ่มต้นอ่านสารที่ก�าหนดให้	โดยทั่วไป	มี	2	ขั้นตอน	คือ

	 	 -	 ขั้น	 Personalization	 เป็นขั้นสนทนา	 โต้ตอบ	 ระหว่างครูกับนักเรียน	 หรือระหว่าง

นักเรียนกับนักเรียน	เพื่อทบทวนความรู้เดิมและเตรียมรับความรู้ใหม่จากการอ่าน

	 	 -	ขั้น	Predicting	เป็นขั้นที่ให้นักเรียนคาดเดาเกี่ยวกับเรื่องที่จะอ่าน	โดยอาจใช้รูปภาพ	

แผนภูมิหัวเรื่อง	ฯลฯ	ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะได้อ่าน	แล้วน�ามาสนทนา	หรืออภิปราย	หรือหาค�าตอบเกี่ยว

กบัภาพน้ันๆหรืออาจฝึกกจิกรรมทีเ่กีย่วกบัค�าศพัท์	เช่น	ขีดเส้นใต้	หรอืวงกลมล้อมรอบค�าศพัท์ในสารทีอ่่าน	

	 3.2		กิจกรรมระหว่างการอ่าน	 หรือขณะที่สอนอ่าน	 (While-Reading	 Activities)	 เป็นการ

ท�าความเข้าใจโครงสร้างและเนื้อความในเรื่องที่อ่าน	 กิจกรรมนี้มิใช่การทดสอบการอ่าน	 แต่เป็นการ	 “ฝึก

ทกัษะการอ่านเพ่ือความเข้าใจ”	กจิกรรมระหว่างการอ่านนี	้ควรหลกีเลีย่งการจดักจิกรรมท่ีมุง่เน้นให้นกัเรยีน

ได้ปฏิบัติทักษะอื่นๆ	เช่น	การฟัง	หรือการเขียน	อาจจัดกิจกรรมให้พูดโต้ตอบได้บ้างเล็กน้อย	

	 3.3		กจิกรรมหลงัการอ่าน	(Post-Reading	Activities)	เป็นกจิกรรมทีมุ่ง่ให้นกัเรยีนได้ฝึกการ

ใช้ภาษาในลักษณะทักษะสัมพันธ์เพิ่มขึ้นจากการอ่าน	ทั้งการฟัง	 การพูด	 และการเขียน	 หลังจากท่ีได้ฝึก

ปฏิบัติกิจกรรมระหว่างการอ่านแล้ว	โดยอาจฝึกการแข่งขันเกี่ยวกับค�าศัพท์	ส�านวน	ไวยากรณ์	จากเรื่องที่

ได้อ่านเป็นการตรวจสอบทบทวนความรู้	 ความถูกต้องของค�าศัพท์	 ส�านวน	 โครงสร้างไวยากรณ์	 หรือฝึก

ทกัษะการฟังการพดู	โดยให้นักเรยีนร่วมกนัต้ังค�าถามเกีย่วกับเนือ้เรือ่งและช่วยกนัหาค�าตอบ	ส�าหรับนกัเรยีน
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วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

ระดับสูงอาจให้พูดอภิปรายเก่ียวกับอารมณ์หรือเจตคติของผู้เขียนเรื่องนั้น	 หรือฝึกทักษะการเขียนแสดง

ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ได้อ่าน	ให้แสดงบทบาทสมมติ	ให้เขียนเรื่องหรือเขียนโต้ตอบ	

4.  การสอนทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ

	 การเขียน	 คือ	 กระบวนการของการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดของผู้เขียนออกมา	 โดยใช้

สัญลักษณ์ตัวอักษรซ่ึงผู้เขียนจะต้องเรียบเรียงความคิดอย่างเป็นระบบ	 และถูกต้องตามโครงสร้างและ

ไวยากรณ์ของการเขียน	เพื่อสื่อความหมายให้ผู้อ่านเข้าใจ	การสอนเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนไทย	จุด

มุ่งหมายเพื่อให้นักเรียนสามารถเขียนเลียนแบบเจ้าของภาษา	เป็นการฝึกทักษะการเขียนอย่างเป็นระบบที่

ถูกต้อง	 ดังนั้นสิ่งที่ครูต้องค�านึงถึงให้มากท่ีสุด	 คือต้องให้นักเรียนมีข้อมูลเกี่ยวกับค�าศัพท์	 (Vocabulary)	

ไวยากรณ์	(Grammar)	และเนื้อหา	(Content)	อย่างเพียงพอที่จะเป็นแนวทางให้นักเรียนสามารถคิดและ

เขียนได้	การสอนการเขียนอาจแบ่งได้เป็น	4	ลักษณะ	ดังนี้

	 4.1	 การเขียนแบบคัดลอก	(Mechanical	Copying)	คือการลอกค�า	ข้อความ	หรือประโยค

โดยไม่ต้องสร้างภาษาของตนเอง	 มักเป็นกิจกรรมที่ใช้กับนักเรียนในระดับต้นๆ	 เช่น	 การคัดลายมือ	 เขียน

ตามรอยประ

	 4.2		การเขยีนแบบควบคมุ	(Controlled	Writing)	เป็นกจิกรรมในการสอนทกัษะการเขยีนที่

มุ่งเน้นในเรื่องความถูกต้องของรูปแบบ	 โดยครูให้เนื้อหาและรูปแบบภาษาส�าหรับนักเรียนใช้ในการเขียน	

ครูจะเป็นผูก้�าหนดส่วนทีเ่ปลีย่นแปลงให้นกัเรยีน	นกัเรยีนจะถกูจ�ากัดในด้านความคดิอสิระ	สร้างสรรค์	เช่น	

การเปลี่ยนรูปทางไวยากรณ์	ค�าศัพท์ในประโยค	รูปแบบประโยคที่ต้องใช้

	 4.3		การเขยีนแบบกึง่ควบคุม	(Less	–	Controlled	Writing)	เป็นแบบฝึกเขียนท่ีมกีารควบคุม

น้อยลงและนกัเรยีนมอีสิระในการเขยีนมากขึน้	การฝึกการเขยีนในลกัษณะนี	้ครจูะก�าหนดเค้าโครงหรอืรปู

แบบ	แล้วให้นักเรียนเขียนต่อเติมส่วนที่ขาดหายไปให้สมบูรณ์	

	 4.4	 การเขียนแบบอิสระ	 (Free	Writing)	 เป็นแบบฝึกเขียนที่ไม่มีการควบคุมแต่อย่างใด	

นักเรยีนมอีสิรเสรใีนการเขยีน	เปิดโอกาสให้นกัเรยีนได้แสดงความคดิ	จนิตนาการอย่างกว้างขวาง	การเขยีน

ในลกัษณะน้ีครจูะก�าหนดเพยีงหวัข้อ	แล้วให้นักเรยีนเขยีนเรือ่งราวตามความคิดของตนเอง	วธิกีารนีช่้วยให้

นักเรียนพัฒนาทักษะความสามารถในการเขียนได้เต็มที่

5. การสอนไวยากรณ์เพื่อการสื่อสาร

	 การสอนภาษาแบบสื่อสาร	(Communicative	Language	Teaching	:	CLT)	คือแนวคิดซึ่ง

เชื่อมระหว่างความรู้ทางภาษา	 (linguistic	 knowledge)	ทักษะทางภาษา	 (language	 skills)	 และความ

สามารถในการสื่อสาร	(communicative	ability)	เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้โครงสร้างภาษาเพื่อสื่อสาร	

การสอนโครงสร้างทางไวยากรณ์ต้องเน้นการน�าหลกัไวยากรณ์เหล่านีไ้ปใช้	เพือ่การสือ่ความหมายหรอืการ

สื่อสาร	ดังนั้น	ความคล่องแคล่วในการใช้ภาษา	(fluency)	และความถูกต้องในการใช้ภาษา	(accuracy)	จึง

มีความส�าคัญเท่ากัน	กระบวนการสอนไวยากรณ์เพื่อการสื่อสารมีขั้นตอนดังนี้

	 5.1		ขั้นน�าเข้าสู่บทเรียน	(Warm	up/Lead	in)	มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียนเกิดความพร้อม

และอยากรู้อยากเรียนในบทใหม่	เมื่อครูผู้สอนเห็นว่านักเรียนมีความพร้อม	เกิดความสนุก	และสนใจอยาก

เรียนแล้ว	 ก็เริ่มเรียนเนื้อหาต่อไป	 กิจกรรมที่ก�าหนดไว้ในขั้นนี้มีหลากหลาย	 เช่น	 เล่นเกม	 ปริศนาค�าทาย	
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เพื่อทบทวนความรู้ที่เรียนมาแล้ว

	 5.2		ขั้นน�าเสนอ	(Presentation)	ในขั้นนี้ครูจะให้ข้อมูลทางภาษาแก่นักเรียน	มีการน�าเสนอ

ศัพท์ใหม่โครงสร้างทางไวยากรณ์	 เนื้อหาใหม่	 ให้เข้าใจทั้งรูปแบบและความหมาย	 กิจกรรมที่ก�าหนดไว้

ประกอบด้วยการให้ฟังเนือ้หาใหม่	ให้นกัเรยีนฝึกพดูตาม	ในขัน้นีค้รเูป็นผูใ้ห้ความรูท้างภาษาทีถ่กูต้อง	และ

เป็นแบบอย่างที่ถูกต้องในการออกเสียง	คือ	 Informant	 (ผู้ให้ความรู้)	 รูปแบบของภาษาจึงเน้นที่ความถูก

ต้อง	(Accuracy)	เป็นหลัก

	 5.3	 ขั้นฝึก	 (Practice)	 ในขั้นนี้นักเรียนจะได้ฝึกใช้ภาษาที่เรียนมาแล้วในข้ันน�าเสนอ	 โดยมี

วัตถุประสงค์ให้นักเรียนใช้ภาษาได้ถูกต้อง	 ขณะเดียวกันก็เน้นเร่ืองการใช้ภาษาให้คล่องแคล่ว	 (fluency)	

การฝึกอาจจะฝึกทัง้ชัน้	เป็นกลุม่	เป็นคู	่หรอืรายบคุคล	ขัน้นีเ้ป็นโอกาสทีค่รจูะแก้ไขข้อผดิพลาดของนกัเรยีน

ในการใช้ภาษาซึ่งการแก้ไขข้อผิดพลาดนั้นควรท�าหลังการฝึก	

	 5.4		ขั้นการใช้ภาษา	 (Production)	 มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียนน�าค�าหรือประโยคที่ฝึกมา

แล้วมาใช้ในสถานการณ์ต่างๆ	ในรูปแบบกิจกรรมหลากหลาย	เพื่อให้เกิดความคล่องแคล่ว	(fluency)	และ

เกดิความสนุกสนาน	ครคูอยให้ความช่วยเหลอื	ถ้านกัเรยีนผดิพลาด	อย่าขดัจงัหวะ	ให้ปล่อยไปก่อน	เพือ่ให้

นักเรียนรู้สึกสบายใจ	

	 5.5		ขัน้สรปุ	(Wrap	up)	เป็นขัน้สดุท้ายของการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนในแต่ละชัว่โมง

จดุประสงค์คอื	เพ่ือสรปุสิง่ทีไ่ด้เรยีนแล้ว	กจิกรรมทีเ่สนอแนะไว้อาจจะเป็นการน�าเสนอรายงานของกลุม่ท�า

แบบฝึกหัดเพื่อสรุปความรู้	

สรุป

ครูเป็นอาชีพชั้นสูงที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคม	 โดยเฉพาะด้านการอบรมสั่งสอน	 เพื่อให้ศิษย์

เกิดการเรียนรู้	 มีความรู้	 ความเข้าใจ	 มีทักษะ	 และมีความรู้สึกนึกคิดใหม่หรือดีข้ึน	 มากข้ึน	 เหมาะสมข้ึน	 

ซึ่งเป็นภารกิจต้องใช้ความรู้ความสามารถพิเศษในการท�างาน	และสังคมก็ให้การยกย่องความส�าคัญของครู	

และการเป็นครูที่ต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษนั้น	จึงมีความจ�าเป็น	เนื่องจากปัจจุบันภาษา

องักฤษเป็นภาษาสากลทีจ่�าเป็นในการสือ่สาร	และเข้ามามบีทบาทส�าคญัต่อการศกึษาของประเทศไทยและ

กลุ่มประเทศในประชาคมอาเซียนทุกระดับ	คณาจารย์	ครูผู้สอนภาษาอังกฤษจึงมีบทบาทส�าคัญในการเตรี

ยมความพร้อมในด้านภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน	นักศึกษา	เพื่อให้ผู้เรียนภาษาอังกฤษทั้งหลายมีศักยภาพ

ในการพัฒนาตนเองและประเทศชาติต่อไปในอนาคต	ความสามารถในด้านการสอนเป็นมาตรฐานสากล	และ

มคีวามสามารถในการถ่ายทอดความรูไ้ด้อย่างมปีระสทิธภิาพการเป็นครมืูออาชีพในการจดักิจกรรมการเรยีน

รู้ภาษาอังกฤษ	 ย่อมไม่มีกฎเกณฑ์เฉพาะที่ตายตัว	 แต่ประเด็นแรก	 คือการรู้จักบทบาทในการเป็นครู	 

ผูถ่้ายทอดวชิาความรู	้มุง่ผลประโยชน์ต่อผูเ้รยีน	และประเดน็ต่อมาคอืมคีวามรูค้วามเข้าใจในวชิาทีส่อนเป็น

อย่างดี	 เข้าใจกระบวนการเรียนการสอน	 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและทักษะ

ต่างๆ	ได้แก่	ทกัษะการฟัง	การพดู	การอ่าน	และการเขยีนภาษาองักฤษ	และทัง้หม่ันศกึษาหาความรูอ้ยูแ่ละ

พัฒนาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพอยู่เสมอ
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สิ่งส�าคัญที่สุดที่ผลิตสู่สังคม	 ผู้เรียนต้องมีทักษะในด้านต่างๆในการด�ารงชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง

ชาญฉลาด	 ด�าเนินชีวิตอย่างรอบคอบและมีปัญญา	 สู่การเป็นพลเมืองท่ีมีความสามารถและร่วมพัฒนา

ประเทศ	เพื่อความสันติสุขที่ยั่งยืนสืบไป

เอกสารอ้างอิง

สุมิตรา	 อังวัฒนกุล.	 (2535).	 การวิจัยการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ.	 กรุงเทพฯ	 :	 โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย.

การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป	

The	Common	European	Framework	of	Reference	 for	Languages(CEFR).	ส�านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการอบรมภาษาอังกฤษส�าหรับบุคลากรเพ่ือรองรับอาเซียน	 ปีพุทธศักราช	 2558.	 หลักสูตรครูภาษา

อังกฤษมืออาชีพ	รุ่นที่	1	สถาบันภาษา.	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

เว็บไซต์อ้างอิง

https://www.gotoknow.org/posts/435762

https://educ105.wordpress.com

http://www.krusmart.com/professional-teacher-way/
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คุณธรรม จริยธรรมที่ครูควรมี 

(Ethics should be in teachers)

สว่างไสว	สุ่มมาตย์	

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ปัจจบุนันีส้ภาพสงัคมเปลีย่นแปลงไปจนเกดิผลกระทบต่อการประพฤติปฏบิตัขิองคร	ูท�าให้คุณธรรม 

ของครูตกต�า่	จนเกดิวพิากษ์วจิารณ์เกีย่วกบัวชิาชพีครใูนขณะนี	้อย่างไรกต็ามครมูคีวามส�าคญัต่อการพัฒนา

ประเทศมากทีส่ดุวชิาชพีหนึง่	ดงันัน้จงึมกีารพฒันาคุณธรรมของคร	ูเพราะคณุธรรมกบัครเูป็นสิง่ทีแ่ยกจาก

กันไม่ได้	หากครูขาดคุณธรรมความเป็นปูชนียบุคคลของครูก็จะหมดไป

พระบรมราโชวาท	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	

คุณธรรมพื้นฐานของผู้น�าเด็ก	คือ	ครู	

“...	ในฐานะที่เป็นครูอาจารย์	หัวหน้างาน

จ�าเป็นต้องมีความสุจริต	ยุติธรรม

ท�าตัวให้เป็นตัวอย่าง	เป็นที่พึ่ง

ของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา

ไม่ยอมพ่ายแพ้ต่อความโลภ

ความลืมตัว	ความริษยา	ความแตกร้าว

ต้องมุ่งมั่นในประโยชน์อันรุ่งเรืองไพศาล

ของส่วนรวมเป็นเป้าหมาย

จึงจะได้ชื่อว่าประสบความส�าเร็จ

และมีชื่อเสียงเกียรติคุณทุกประการ

ดังที่ปรารถนา……”

ความหมายของคุณธรรม	จริยธรรม	ค�าว่าจริยธรรม	ซึ่งตรงกับค�าในภาษาอังกฤษว่า	Morality	ได้

มีผู้ให้ความหมายไว้	ดังนี้	

ความหมายจาก	พจนานุกรมแปล	ไทย-อังกฤษ	อ.	สอ	เสถบุตร	

	 	 ศีลธรรม[n.]	morals,	moral	standard,	morality

	 	 ค�าอ่าน	สีนท�า,	สีละท�า

ความหมายจาก	พจนานุกรมแปล	ไทย-อังกฤษ	NECTEC’s	Lexitron	Dictionary

	 	 ศีลธรรม[n.]	morals	

	 	 [syn.]	คุณธรรม,จริยธรรม

	 	 หมายเหตุ	=	ความประพฤติที่ดีที่ชอบ,	ธรรมในระดับศีล

	 	 ตัวอย่างประโยค	=	ชาวพุทธจะต้องปฏิบัติตนเป็นคนดี	มีศีลธรรมประจ�าใจ
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ความหมายจาก	พจนานุกรมแปล	ไทย-ไทย	ราชบัณฑิตยสถาน

	 	 ศีลธรรม	[สีนท�า	สีนละท�า]	น.	ความประพฤติที่ดีที่ชอบ	ศีลและธรรม	ธรรมในระดับศีล.

ความหมายจาก	พจนานุกรมแปล	ไทย-ไทย	อ.เปลื้อง	ณ	นคร

  ศีลธรรม	น.	ความประพฤติในท�านองคลองธรรม	ของศาสนา,	การประพฤตตินเป็นคนดงีาม.

	 	 ศีลธรรม	[	N	]	morals	

	 	 [	English	]moral	standard;	morality	[	Syn	]	คุณธรรม,	จริยธรรม	[	Sample]	หมาย

ถึง	ชาวพุทธจะต้องปฏิบัติตนเป็นคนดี	มีศีลธรรมประจ�าใจ	[	Def	]	ความประพฤติที่ดีที่ชอบ,	ธรรมในระดับ

ศีล	หมายถึง	ศีลธรรม	ความประพฤติดีงามทางกายวาจา	,	ความประพฤติที่ดีที่ชอบ	,	ความสุจริตทางกาย

วาจาและอาชีวะ;	โดยทาง	ศัพท์	ศีลธรรม	แปลว่า	ธรรมคือศีล	หมายถึง	ธรรมขั้นศีล	หรือ	ธรรมในระดับศีล	

เพราะศีลเป็นธรรมอย่างหนึ่ง	ใน	บรรดาธรรมภาคปฏิบัติ	3	อย่าง	คือ	ศีล	สมาธิ	และปัญญา	ดังนั้น	ต่อจาก

ธรรมขั้นศีล	จึงมีธรรมขั้นสมาธิ	และธรรม	ขั้นปัญญา;	ได้มีผู้พยายามแปลศีลธรรม	อีกอย่างหนึ่งว่าศีลและ

ธรรม	 (ถ้าแปลให้ถูกต้องจริงต้องว่าศีลและธรรมอื่นๆ	 คือศีลและธรรมอื่นๆ	 นอกจากศีล	 เช่น	 สมาธิ	 และ

ปัญญา	เป็นต้น	เพราะศลีกเ็ป็นธรรมอย่างหนึง่)	ถ้าแปลอย่างนี	้จะ	ต้องเข้าใจว่า	ศลีธรรม	มใิช่เป็นเพยีงความ

ประพฤติดีงามเท่านั้น	แต่รวมถึง	สมถะวิปัสสนา	ขันธ์	5	ปฏิจจสมุปบาท	ไตรลักษณ์	เป็นต้น	ด้วย	

	 ศีลธรรม	หมายถึง	 [สีนท�า,	สีนละท�า]	น.	ความประพฤติที่ดีที่ชอบ,	ศีลและ	ธรรม,	ธรรมใน

ระดับศีล.	

	 ศีลธรรมจรรยา	[	N	]	morality	

	 ท่านอาจารย์มั่น	ภูริทัตตเถระ	(2542	:	7)	ได้กล่าวไว้ดังนี้	หาคนดีมีศีลธรรมในใจ	หายากยิ่ง

กว่าเพชรนิลจินดา	 ได้คนเป็นคนดีเพียงคนเดียว	 ย่อมมีคุณค่ามากกว่าเงินเป็นล้านๆ	 เพราะเงินล้านๆ	 

ไม่สามารถท�าความร่มเย็นให้แก่โลกได้อย่างถึงใจเหมือนได้คนดีมาท�าประโยชน์คนดีแม้เพียงคนเดียวยัง

สามารถท�าความเย็นให้แก่โลกได้มากมายและยั่งยืน	 เช่น	 ระพุทธเจ้า	 ละพระสาวกทั้งหลายเป็นตัวอย่าง	 

คนดีแต่ละคนมีคุณค่ามากกว่าเงินเป็นก่ายกอง	 เป็นคุณค่าแห่งความดีของตนท่ีจะท�าต่อไป	 มากกว่าเกิน	 

แม้จะจนก็ยอมจนขอแต่ให้ตัวดีและโลกมีความสุข	 แต่คนโง่ชอบเงินมากกว่าคนดี	 ขอแต่ได้เงินแม้ถ้าตัวจะ

เป็นอย่างไรไม่สนใจคดิ	สนใจดู	ถงึจะชัว่ช้าลามกหรอืแสนโสมมเพยีงไรไม่หลกีเลีย่ง	ขนาดยมบาลเกลยีดกลวั

ไม่ยอมนับเข้าบัญชีผู้ต้องหา	 กลัวจะไปท�าลายสัตว์นรกด้วยกันให้เดือดร้อน	 ขอแต่ได้เงินก็เป็นที่พอใจ	 

ส่วนจะผิดถูกประการใดเขาไม่ยุ่งเกี่ยว	 คนดีกับคนชั่ว	 สมบัติเงินทองกับธรรมะ	 คือ	 คุณความดีผิดกัน 

อย่างนี้แล

	 โชต	ิเพชรชืน่	(2524	:	23)	กล่าวว่าจรยิธรรม	กค็อื	“จรยิะ”	แปลว่าความประพฤตกิริยิาทีค่วร

ประพฤติ	“ธรรม”	คือ	ความดี	เมื่อรวมความหมายของสองค�าเข้าด้วยกันคือ	ความประพฤติดี	กรมวิชาการ	

(2524	 :	 3-4)	 ไดให้ความหมายจริยธรรมว่าเป็นแนวทางของการประพฤติชอบท้ังกาย	 วาจา	 และใจ 

เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง	 ผู้อื่น	 และสังคมกระทรวงศึกษาธิการ	 (2548	 :	 2)	 ให้ความหมายคูณธรรมไว้ว่า	 

สิ่งที่บุคคลส่วนใหญ่ยอมรับว่าดีงาม	ซึ่งส่งผลให้เกิดการกระท�าที่เป็นประโยชน์	และความดีงามที่ดีที่แท้จริง

ต่อสังคม

	 จริยธรรม	มีความหมายดังนี้	
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ความหมายจาก	พจนานุกรมแปล	ไทย-อังกฤษ	NECTEC’s	Lexitron	Dictionary

	 	 จริยธรรม[n.]	morality	

	 	 [syn.]	ศีลธรรม,กฎศีลธรรม

	 	 หมายเหตุ	=	ธรรมที่เป็นข้อประพฤตปฏิบัติ

  ตวัอย่างประโยค	=	ประชาชนให้ความส�าคญัต่อจรยิธรรมของผูด้�ารงต�าแหน่งทางการเมอืง

ความหมายจาก	พจนานุกรมแปล	ไทย-ไทย	ราชบัณฑิตยสถาน

	 	 จริยธรรมน.	ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ	ศีลธรรม	กฎศีลธรรม.

	 	 จริยธรรม	[	N	]	morality	

	 	 [	 English	 ]ethical	 behaviour;	 ethical	 behavior;	 goodness	 [	 Syn	 ]	 ศีลธรรม,	 

หมายถึง	กฎศีลธรรม	[	Sample]	ประชาชนให้ความส�าคัญต่อจริยธรรมของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง	[	

Def	]	ธรรมที่เป็นข้อประพฤตปฏิบัติ	จริยธรรม	หมายถึง	“ธรรมคือความประพฤติ”,	“ธรรมคือการด�าเนิน

ชีวิต”,	หลักความประพฤติ,	หลักการด�าเนินชีวิต,	ค�า	“จริย	ธรรม”	นี้	นักปราชญ์ในประเทศไทยได้บัญญัติ

ให้ใช้ส�าหรบัค�าภาษาองักฤษว่า	ethics	หมายถงึ	ธรรมทีเ่ป็นข้อประ-	พฤตปิฏบิตั	ิศลีธรรม	หรอืกฎศลีธรรม;	

จริยะ	หรือ	จริยธรรมอันประเสริฐ	เรียกว่า	พรหมจริยะ	(พรหมจริยธรรม	หรือ	พรหมจรรย์)	แปลว่า	ความ

ประพฤติอันประเสริฐหรือการด�าเนินชีวิตอย่างประเสริฐ	หมายถึง	 มรรคมีองค์	 8	หรือ	 ศีล	 สมาธิ	 ปัญญา	

เทียบ	ศีลธรรม	

	 	 จริยธรรม	หมายถึง	น.	ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ,	ศีลธรรม,	กฎศีลธรรม.

	 	 จริยธรรม	หมายถึง	สิ่งที่บุคคลหรือสังคมยึดถือเป็นเครื่องมือช่วยตัดสิน	และก�าหนดการ

กระท�าของตนเองโคลเบอร์ก	(Kohlberg).	1976	:	4-5)	ได้ให้ความหมายของจรยิธรรมไว้วา	จรยิธรรมมีพืน้ฐาน 

ของความยตุธิรรม	คอืมกีารกระจายสทิธแิละหน้าทีอ่ย่างเท่าเทยีมกนั	โดยมไิด้หมายถงึเกณฑ์บงัคบัทัว่	ๆ 	ไป	

แต่เป็นเกณฑ์ที่มีความเป็นสากลที่คนส่วนใหญ่รับไว้ในทุกสถานการณ์	ไม่มีการขัดแย้งเป็นอุดมคติ

	 	 พระธรรมปิฎก	(ป.อ.ยตุโต	)	(2540:	14)	ได้กล่าวว่าคณุธรรมเป็น	ภาพของจติใจกล่าวคอื

คุณสมบัติที่เสริมสร้างจิตใจให้ดีงาม	ให้เป็นจิตใจที่สูง	ประณีตและประเสริฐ	เช่น	

	 	 1.	 เมตตา	คือ	ความรักปรารถนาดี	เป็นมิตร	อยากให้ผู้อื่นมีความสุข	

	 	 2.		 กรุณา	คือ	ความสงสารอยากช่วยเหลือผู้อื่นมีความสุข	

	 	 3.	 มุทิตา	คือ	ความพลอยยินดีพร้อมที่จะส่งเสริมสนับสนุนผู้ที่ประสบความส�าเร็จ

ให้มีความสุขหรือก้าวหน้าในการท�าสิ่งที่ดีงาม	

	 	 4.		 อุเบกขา	คือ	การวางตัววางใจเป็นกลาง	เพื่อรักษาธรรมเมื่อผู้อื่นควรจะต้องรับ

ผิดชอบต่อการกระท�าของเขาตามเหตุและผล	

	 	 5.		 จาคะ	คือ	ความมีน�้าใจเสียสละ	เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	ไม่เห็นแก่ตัว

	 	 เรสต์	(Rest	.	1977	:	6)	ได้ให้ความหมายของจริยธรรมว่า	จริยธรรมเป็นมโนทัศน์

ทีเ่ก่ียวข้องกับหลกัความยตุธิรรมในการมปีฏสิมัพันธ์กนัในสงัคม	โดยไม่เกีย่วข้องกบัคณุค่าหรอืความ

รู้สึกส่วนตัวของแต่ละบุคคล	เช่น	ความรู้สึกส่วนตัวที่จะพัฒนาตนเองถึงจุดสุดยอดแห่งศักยภาพของ
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เขาจากความหมายที่ได้กล่าวมาแล้ว	สรุปได้ว่า	คุณธรรม	จริยธรรม	หมายถึง	คุณลักษณะที่เกี่ยวกับ

การประพฤติปฏิบัติ	 ตลอดจนการคิดใน	ทางที่ถูกต้อง	 ดีงาม	มีคุณประโยชน์ทั้งตนเอง	 ละส่วนรวม

สามารถควบคุมตนเองในการประพฤติปฏิบัติ	 และการปรับตัวเพ่ือความสงบสุขในการอยู่ร่วมกันได้

อย่างมีความสุขในสังคม

	 	 วศนิ	อนิทสระ	(2541:	106,113)	กล่าวตามหลกัจรยิศาสตร์ว่า	คณุธรรม	คอื	อปุนสิยั

อันดีงามซึ่งสั่งสมอยู่ในดวงจิต	 อุปนิสัยอันนี้ได้มาจากความพยายามและความประพฤติติดต่อกันมา

เป็นเวลานาน...	คุณธรรมสัมพันธ์กับหน้าที่อย่างมาก	เพราะการท�าหน้าที่จนเป็นนิสัย	จะกลายเปํนอุ

ปนสิยัอนัดงีามทีส่ัง่สมในดวงจติเป็นบารม	ีมลีกัษณะอย่างเดียวกนันี	้ถ้าเป็นฝ่ายชัว่	เรียกว่า	“อาสวะ”	

คือ	กิเลสที่หมักหมมในดวงจิต	ย้อมจิตให้เศร้าหมองเกรอะกรังด้วยความชั่วนานาประการกลายเป็น

สนัดานชัว่	ท�าให้แก้ไขยากสอนยาก	กล่าวโดยสรุป	คณุธรรมคอืความล�า้เลิศแห่งอปุนสัิยซ่ึงเป็นผลของ

การการะท�าหน้าที่จนกลายเป็นนิสัยนั่นเอง

	 	 คาร์เตอร์	วี.	กู๊ด	 (Carter	V.	Good.	1973	 :	641)	ให้ความหมายคุณธรรม	ไว้ว่า	

คุณธรรมคือ	คุณลักษณะที่ดีงาม	หรือพฤติกรรมที่ปฏิบัติจนเป็นนิสัย	และการที่บุคคลได้กระท�าตาม

ความคิดและมาตรฐานของสังคมในทางความประพฤติและจริยธรรม

การส่งเสริมคุณธรรมน�าความรู้ คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ

ขอบข่ายของคณุธรรม	จรยิธรรม	ทีจ่�าเป็นในการด�ารงชวีติอย่างมคีวามสุข	ทีส่�านกังานคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน	และเยาวชน	ได้แก่

ขยัน	ประยัด	ซื่อสัตย์	มีวินัย	สุภาพ	สะอาด	สามัคคี	และมีน�้าใจ	ซึ่งมีรายละเอียด	ดังนี้

ขยัน	คือ	ผู้ที่มีความตั้งใจเพียรพยายามท�าหน้าที่การงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง	ในเรื่องที่

ถกูทีค่วร	สูง้าน	มคีวามพยายาม	ไม่ท้อถอย	กล้าเผชญิอปุสรรค	รักงานท่ีท�า	ต้ังใจท�าหน้าท่ีอย่างจริงจัง

ประหยัด	 คือ	 ผู้ที่ด�าเนินชีวิตความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย	 รู้จักฐานะทางการเงินของตน	คิด

ก่อนใช้	คิดก่อนซื้อ	เก็บออมถนอมใช้ทรัพย์สินสิ่งของอย่างคุ้มค่า	ไม่ฟุ่มเฟือย	ไม่ฟุ้งเฟ้อ	รู้จักท�าบัญชี

รายรับ	–	รายจ่าย	ของตนเองอยู่เสมอ

ซือ่สตัย์	คอื	ผูท้ีมี่ความประพฤตติรงท้ังต่อเวลา	ต่อหน้าท่ี	และต่อวิชาชพี	มคีวามจริงใจปลอด

จากความรู้สึกเอนเอง	 หรืออคติ	 ไม่ใช้เล่ห์กลคดโกงทั้งทางตรงและทางอ้อม	 รับรู้หน้าที่ของตนเอง

ปฏิบัติอย่างเต็มที่และถูกต้อง

มวีนิยั	คอื	ผูท้ีป่ฏบิตัตินในขอบเขต	กฎ	ระเบยีบของสถานศกึษา	สถาบนั	องค์กร	และประเทศ	

โดยที่ตนยินดีปฏิบัติตามอย่างเต็มใจ	 และตั้งใจยึดมั่นในระเบียบแบบแผน	 ข้อบังคับ	 และข้อปฏิบัติ	

รวมถึงการมีวินัยทั้งต่อตนเอง	และสังคม	

สุภาพ	คือ	คือ	ผู้ที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตน	ตามสถานภาพ	และกาลเทศะ	

มีสัมมาคารวะ	เรียบร้อย	ไม่ก้าวร้าว	รุนแรง	หรือวางอ�านาจข่มผู้อื่นทั้งโดยวาจา	และท่าทาง
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เป็นผู้มีมารยาทดีงาม	วางตนเหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย

สะอาด	 คือ	 ผู้ที่รักษาร่างกาย	 ที่อยู่อาศัย	 และสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้องตามสุขลักษณะ	

ฝึกฝนจิตไม่ให้ขุ่นมัว	มีความแจ่มใสอยู่เสมอ	ปราศจากความมัวหมองทั้งกาย	ใจ	และสภาพแวดล้อม	

มีความผ่องใส	เป็นที่เจริญตา	ท�าให้เกิดความสบายใจแก่ผู้พบเห็น

สามคัค	ีคอื	ผูท้ีเ่ปิดใจกว้าง	รบัฟังความคดิเหน็ของผูอ้ืน่	รูบ้ทบาทของตนทัง้ในฐานะผูน้�า	และ

ผู้ตามที่ดี	มีความมุ่งมั่นต่อการรวมพลัง	ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน	เพื่อให้การท�างานส�าเร็จลุล่วง	สามารถ

แก้ปัญหาและขจัดความขัดแย้งได้	เป็นผู้มีเหตุผล	ยอมรับความแตกต่าง	

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม	ความคิดและความเชื่อ	พร้อมที่จะปรับตัว	 เพื่ออยู่ร่วมกัน

อย่างสันติและสมานฉันท์

มีน�้าใจ	 คือ	 ผู้ให้และผู้อาสาช่วยเหลือสังคม	 รู้จักแบ่งปัน	 เสียสละความสุขส่วนตน	 เพื่อท�า

ประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น	เห็นอกเห็นใจ	และเห็นคุณค่าในเพื่อนมนุษย์	และผู้ที่มีความเดือดร้อน	มีความ

เอื้ออาทรเอาใจใส่	 อาสาช่วยเหลือสังคมด้วยแรงกาย	 และสติปัญญา	 ลงมือปฏิบัติการเพ่อบรรเทา

ปัญหา	 หรือร่วมสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้นในชุมชนจากการศึกษาในเรื่องคุณธรรมน�าความรู้	

คุณธรรมพื้นฐาน	8	ประการ	ที่จ�าเป็นในการด�ารงชีวิตอย่างมีความสุขของนักเรียน	

ตามแนวของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	สามารถสรุปได้ดังตาราง	1

คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ พฤติกรรมที่แสดงออก ตัวบ่งชี้ 

1.	ขยัน

2.		ประหยัด

คุณธรรมพื้นฐาน	8	ประการ		

1.	ตั้งใจปฏิบัติงาน

2.	มีความเพียรพยายาม

3.	ท�างานต่อเนื่อง

1.	ใช้ทรัพย์สินของตนคุ้มค่า

2.	รู้จักเก็บออมถนอมทรัพย์สิน

3.	ใช้พลังงาน/ทรัพยากร

	 อย่างประหยัดคุ้มค่า	

-	 มีความตั้งใจเพียรพยายามท�าหน้าที่การงานอย่างจริงจัง

และต่อเนื่อง	ในเรื่องที่ถูกที่ควร	สู้งาน	มีความพยายาม	ไม่

ท้อถอย	 กล้าเผชิญอุปสรรค	 รักงานท่ีท�า	 ตั้งใจท�าหน้าท่ี

อย่างจริงจัง

-	 รู้จักเก็บออม	ถนอมใช้ทรัพย์สิน	สิ่งของแต่พอประมาณให้

เกิดประโยชน์คุ้มค่า	ไม่ฟุ่มเฟือย	ฟุ้งเฟ้อ	
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3.	ซื่อสัตย์

4.	มีวินัย

5.	สุภาพ	

6.	สะอาด	

1.	ปฏิบัติตนเป็นคนพูดจริงท�าจริง

2.	ไม่ลักขโมย

3.	ซื่อตรงต่อเวลา	และหน้าที่	

1.	ปฏบิติัตามกฎระเบยีบของ	โรงเรยีน

อย่างเคร่งครัด

2.	ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ

3.	เป็นผู้มีวินัยต่อตนเองและสังคม

1.	มีกิริยามารยาทเรียบร้อย

2.	พูดจาไพเราะ

3.	แต่งกายสุภาพเรียบร้อย

1.	ร่างกายสะอาด

2.	เครื่องแต่งกาย/เครื่องใช้สะอาด

3.	รักษาความสะอาดสิ่งแวดล้อม

-		มีความประพฤติตรงทั้งต่อเวลา	ต่อหน้าที่	และต่อวิชาชีพ	

มีความจริงใจปลอดจากความรู้สึกเอนเอง	หรืออคติ	ไม่ใช้

เล่ห์กลคดโกงทัง้ทางตรงและทางอ้อมรบัรูห้น้าทีข่องตนเอง

ปฏิบัติอย่างเต็มที่และถูกต้อง

-		ปฏิบตัตินในขอบเขต	กฎ	ระเบยีบของสถานศกึษา	สถาบนั	

องค์กร	และประเทศ	โดยที่ตนยินดีปฏิบัติตามอย่างเต็มใจ	

และตัง้ใจยดึมัน่ในระเบยีบแบบแผนข้อบงัคบั	และข้อปฏบิตัิ	 

รวมถึงการมีวินัยทั้งต่อตนเอง	และสังคม	

-		มีความอ่อนน้อมถ่อมตน	ตามสถานภาพ	และกาลเทศะ	มี

สัมมาคารวะ	เรียบร้อย	ไม่ก้าวร้าว	รุนแรง	หรือวางอ�านาจ

ข่มผู้อืน่ท้ังโดยวาจา	และท่าทางเป็นผูม้มีารยาทดงีาม	วาง

ตนเหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย

-		รู้จักรักษาร่างกาย	ที่อยู่อาศัย	และสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูก

ต้องตามสุขลักษณะ	 ฝึกฝนจิตไม่ให้ขุ่นมัว	 มีความแจ่มใส

อยู่เสมอ	 ปราศจากความมัวหมองท้ังกาย	 ใจ	 และสภาพ

แวดล้อม	 มีความผ่องใส	 เป็นที่เจริญตา	 ท�าให้เกิดความ

สบายใจแก่ผู้พบเห็น

7.	สามัคคี

8.	มีน�้าใจ

1.	ท�างานร่วมกับผู้อื่นได้

2.	ไม่ทะเลาะวิวาท

3.	รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

1.	เอื้ออาทรต่อผู้อื่นด้วยความเต็มใจ

2.	ให้ความช่วยเหลอืผูอ้ืน่อย่างสม�า่เสมอ

3.	ร่วมบริจาคทรัพย์สิน/สิ่งของ	

-		เปิดใจกว้าง	รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น	รู้บทบาทของตน

ทั้งในฐานะผู้น�า	 และผู้ตามที่ดี	 มีความมุ่งมั่นต่อการรวม

พลังช่วยเหลือเกื้อกูลกัน	 เพ่ือให้การท�างานส�าเร็จลุล่วง	

สามารถแก้ปัญหาและขจัดความขัดแย้งได้	เป็นผู้มีเหตุผล	

ยอมรับความแตกต่าง	 ความหลากหลายทางวัฒนธรรม	

ความคิดและความเชื่อ	พร้อมที่จะปรับตัว	เพื่ออยู่ร่วมกัน

อย่างสันติและสมานฉันท์

-		ให้และผู้อาสาช่วยเหลือสังคม	รู้จักแบ่งปัน	เสียสละความ

สุขส่วนตน	เพือ่ท�าประโยชน์ให้แก่ผู้อืน่	เหน็อกเหน็ใจ	และ

เหน็คณุค่าในเพือ่นมนษุย์	และผูท้ีม่คีวามเดอืดร้อน	มคีวาม

เอื้ออาทรเอาใจใส่	อาสาช่วยเหลือสังคมด้วยแรงกาย	และ

สติปัญญา	 ลงมือปฏิบัติการเพ่อบรรเทาปัญหา	 หรือร่วม

สร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้นในชุมชน

นอกจากนี้ครูควรมี	คารวะ	6	อย่างคือ	

ศัพท์ว่า	 “คารวะ”	 แปลกันว่า	 ความเคารพ	 หมายถึงความเอื้อเฟื้อ	 มักจะพูดติดต่อกันว่า	

ความเคารพเอื้อเฟื้อและมักจะใช้คู่กับค�าว่า	“นับถือบูชา”	โดยความหมาย	ก็คือ	การปฏิบัติดีปฏิบัติ

ชอบยกย่องเชิดชู	ไม่ลบหลู่ดูหมิ่น	ในบุคคลนั้นๆ	และในธรรมนั้นๆ	ตลอดถึงในวัตถุนั้นๆ	อันเป็นที่ตั้ง

แห่งความเคารพ	ซึ่งในที่นี้มี	6	อย่าง	คือ

1.		 ความเอื้อเฟื้อในความเป็นครูของพระพุทธเจ้า	 คือเคารพเอื้อเฟื้อนับถือบูชาด้วยอามิส

และด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ	 ทางกายวาจาใจ	 อันประกอบด้วยความเชื่อความเลื่อมใสใน

พระพุทธเจ้า	แม้ดับขันธปรินิพพานนานแล้ว	ก็ไม่ลบหลู่ดูหมิ่น	แม้ท�าท่าเล่นพูดเล่นเพื่อสรวลเสเฮฮา	

ก็ไม่ควรต้องเคารพส�ารวมกิริยามารยาท	ในสัมมาสัมพุทธเจดีย์ทั้ง	4	ประเภท	คือ
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	 ก.		 พระบรมธาตุเจดีย์ๆ	บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ	หรืออาคารสถานที่ของโรงเรียนต่าง	ๆ

	 ข.		 บริโภคเจดีย์ๆ	บรรจุบริขารของพระพุทธเจ้า	และสังเวชนียสถาน	4	ต�าบล

	 ค.		 ธรรมเจดีย์ๆ	บรรจุพระธรรม	จารึกพระพุทธวจนะ	หรือเอกสารการเรียนการสอน	ต่าง	ๆ

	 ง.		 อุทเทสิกเจดีย์	อันได้แก่พระพุทธรูป	หรือรูปปั้น	รูปเกาะสลักต่างในอาคารสถานที่	ต่าง	ๆ 

ของโรงเรียน	

2.	 เอือ้เฟ้ือในพระธรรมทีท่�าให้เป็นคร	ูคอืเคารพเอือ้เฟ้ือ	ฯลฯ	เลือ่มใสในพระธรรม	คอืค�าสัง่สอน

ของพระพุทธเจ้าทั้งหมด	แม้วัตถุที่จารึกพระธรรมก็ต้องให้ความเคารพ	ไม่เหยียบย�่าข้ามกราย

3.	 เอื้อเฟื้อในพระสงฆ์คือแบบอย่างที่ดีของครู	 คือเคารพเอื้อเฟื้อ	 ฯลฯ	 เลื่อมใสในพระสงฆ์	 คือ

ภิกษุ	(สามเณร)	ทั้งที่เป็นอริยสงฆ์	ทั้งที่เป็นสมมติสงฆ์	แม้กาสาวพัสตร์	คือผ้าย้อมน�้าฝาดที่พระสงฆ์นุ่งห่ม

อันเป็นดุจธงชัยในพระพุทธศาสนา	 ก็ต้องให้ความเคารพ	 ไม่แสดงกิริยาอาการล้อเล่นดูถูกดูหมิ่นพระสงฆ	์ 

ซ่ึงเป็นผูส้อนพระธรรมรกัษาพระธรรมน�าพระศาสนาสืบต่อมาไม่ขาดสาย	ตัง้ใจกราบไหว้	และปฏบิตัติามค�า

สอนของพระสงฆ์	ซึ่งเป็นผู้แทนพระพุทธเจ้า	หมายถึงครูดี	ครูต้อนแบบของครูทั่วประเทศ

4.		 เอือ้เฟ้ือในความศกึษา	คอืเคารพเอือ้เฟ้ือในความศึกษาต้ังใจศกึษาหาความรู้ความเข้าใจความ

ช�านาญ	ในสิ่งที่ควรรู้	ทั้งคดีโลกทั้งคดีธรรมสิ่งที่ควรศึกษาหาความรู้ในทางโลก	ได้แก่ศิลปะวิชาสาขาต่างๆ	

ซ่ึงเป็นทางให้ด�ารงชพีอยูโ่ดยผาสกุในโลก	สิง่ทีค่วรศกึษาหาความรูใ้นทางธรรม	ได้แก่ไตรสกิขา	คอื	ศลีสมาธ	ิ

และปัญญา	ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยสนับสนุนให้ด�ารงชีวิตอยู่โดยความสงบร่มเย็น	ไม่มีความเดือดร้อน

	 ฉะนั้น	 ควรเคารพเอื้อเฟื้อในความศึกษาทั้ง	 2	 ฝ่าย	 ไม่เบื่อหน่าย	 ไม่ดูหมิ่น	 ควรปลูกฉันทะ	

วิริยะ	จิตตะ	วิมังสา	ลงในความศึกษา	ท�าความศึกษาให้บริบูรณ์ยิ่งๆ	ขึ้น

5.		 ความเอื้อเฟื้อในความไม่ประมาท	 คือเคารพเอื้อเฟื้อในความไม่ประมาทในท่ี	 4	 สถาน	 โดย

ใจความก็คือ	มีสติควบคุมกาย	วาจา	จิต	ในกาลท�าพูดคิดอย่าให้ผิดสม�่าเสมอ	ไม่พลั้งเผลอ	ในที่ทุกสถาน	ใน

กาลทุกเมื่อ

6.		 ความเอือ้เฟ้ือในปฏสินัถารคอืต้อนรบัปราศรยั	คอืความเคารพเอือ้เฟ้ือในปฏสินัถาร	2	อย่าง	คอื

	 ก.	 อามิสปฏิสันถาร	ต้อนรับแขกด้วยวัตถุสิ่งของ	เช่น	ที่นั่งที่พัก	ข้าว	น�้า	เป็นต้น

	 ข.	 ธรรมปฏิสันถาร	 ต้อนรับแขก	 ด้วยการกล่าวเชื้อเชิญสนทนาปราศรัยด้วยไมตรีจิต	 และ

จัดแจงอามิสให้พอสมควรแก่ฐานะของแขก	ตามสมควรแก่ฐานะของตน	

สรุป 

คือ	คุณธรรม	หมายถึง	คุณสมบัติภายในใจใดๆ	ก็ตามที่เป็นคุณสมบัติไม่เป็นโทษ	ส่วน	จริยธรรม	

หมายถึง	สิ่งควรประพฤติอัน	ได้แก่	พฤติกรรมเป็นการกระท�า	ทางกาย	วาจา	ใจ	อันดีงามที่ควรปฏิบัติ	ดัง

นั้นจึงสรุปได้ว่า	คุณธรรม	และจริยธรรม	หมายถึง	คุณงามความดีของบุคคลที่กระท�าไปด้วยความส�านึกใน

จิตใจ	โดยได้ยึดถือจนเป็นความเคยชิน	อันเป็นคุณลักษณะหรือพฤติกรรมที่ดีงาม	เป็นที่ยอมรับว่าเป็นสิ่งที่

ถูกต้องของตนเอง	ผู้อื่นและสังคม

จากข้อความที่กล่าวมาทั้งหมดนี้	พอสรุปได้ว่าคุณธรรมจริยธรรมเป็นรากฐานส�าคัญในการพัฒนา

คน	ปัญหาของสังคมไทยที่ประสบพบเห็น	อยู่ทุกวันนี้เกิดจาก	“คน”	ปัญหาเริ่มต้นที่	“คน”	และมีผลกระ
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ทบถงึ	“คน	“	การแก้ปัญหาสงัคมไทยจึงต้องแก้ด้วย	“การพฒันาคน”	เพือ่ให้คนมปัีญญา	มคีวามรูม้คีณุธรรม

และมีทักษะในการแก้ปัญหาชีวิต	 ปัญหาจึงอยู่ท่ีว่าเราจะพัฒนาคนอย่างไรเพื่อให้คนมีชีวิตท่ีดีงามสามารถ

ใช้ความรู้และแก้ปัญหาได้	 สร้างสรรค์ได้	 ปฏิบัติต่อเทคโนโลยีอย่างถูกต้อง	 อยู่ในระบบการแข่งขันทาง

เศรษฐกิจได้	บริโภคผลผลิตด้วยปัญญา	รู้อะไรดี	อะไรชั่ว	มีทัศนคติทางจริยธรรมที่เหมาะสม	ฯลฯ	ทั้งหมด

น้ีเป็นคณุสมบติัของคนทีม่คุีณธรรม	การจัดการศึกษาคงต้องยดึหลกัส�าคญัคอื	“ให้ความรูคู้ค่ณุธรรม	“	สงัคม

ไทยจึงจะมีสมาชิกของสังคมที่เป็นทั้งคนเก่งและคนดี	 จึงจะสามารถน�าพาเด็ก	 ประชาชน	 สังคม	 ประเทศ

ชาติให้เจริญรุ่งเรื่องไปได้ด้วยดีตลอดไป	
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สังคมออนไลน์ เพื่อการศึกษา 
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สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	วิทยาเขตร้อยเอ็ด	

Social & Share

หลายคนไม่ได้มีตัวตนอยู่ในสังคมโลกเพียงแห่งเดียว	 แต่เรายังมีตัวตนอยู่ในโลกของ	 Social	 

Network	 ด้วยเนื่องจากเป็นสังคมแห่งชาวโลกอินเตอร์เน็ต	 ซึ่งในตอนนี้ก�าลังมีบทบาทได้รับความนิยมกัน

อย่างแพร่หลายในยุคน้ี	 สาเหตุของการใช้งานก็มีหลายอย่างเช่น	 “จ�าเป็น”	 และ	 “จ�าเป็นมากท่ีสุด” 

ไปจนถึง”	ขาดไม่ได้	ซึ่งจะเห็นได้ว่าในขณะนี้เราจะคุยกับใคร	จะส่งข้อความถึงใคร	จะมีการโชว์รูปที่ไปกิน	

ไปเที่ยว	ผ่านทางไหน	เพื่อนๆถึงจะดูได้	ซึ่งค�าตอบคือ	Facebook	Instagram	twitter	เป็นต้น

 

ความหมาย “เครือข่ายสังคมออนไลน์”

แนวคิดเรื่อง	 (Social	Network)	หรือ	 เครือข่ายสังคมออนไลน์	มักปรากฏให้เห็นในลักษณะของ

การน�ามาใช้เพื่อด�าเนินงานหรือกิจกรรมต่างๆ	 โดยมีตัวบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ	 ร่วมกันเป็นเครือข่าย	 

เพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกัน	 แลกเปลี่ยนแบ่งปันทรัพยากร	 ข้อมูลข่าวสาร	 ฯลฯ	 แต่ปัจจุบันค�าว่า	

(Social	Network)	จะหมายถงึระบบเครือข่ายบนโลกออนไลน์หรอืการตดิต่อสือ่สารถงึกนัผ่านอนิเทอร์เนต็ 

นัน่เอง	Wikipedia	(2009)	ให้ความหมาย	(Social	Network)	ว่า	เป็นโครงสร้างสงัคมทีป่ระกอบด้วยโหนด	

(Node)	ต่างๆ	เชื่อมต่อกัน	ซึ่งแต่ละโหนดที่เชื่อมโยงกันก็อาจมีความสัมพันธ์กับโหนดอื่นๆ	ด้วย	โดยอาจมี

ระดบัของความสมัพนัธ์กนั	มคีวามซบัซ้อน	มเีป้าหมาย	(Social	Network)	จงึหมายถงึการทีม่นษุย์สามารถ 
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เชื่อมโยงถึงกัน	ท�าความรู้จักกัน	สื่อสารถึงกันได้	 ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต	ซึ่งหากเป็นเว็บไซต์ที่เรียกว่า

เป็นเว็บ	(Social	 Network)	ก็คือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงผู้คนไว้ด้วยกันนั่งเอง	 โดยเว็บไซต์เหล่านี้จะมีพื้นที่ให้

ผู้คนเข้ามารู้จักกัน	 มีการให้พื้นที่	 บริการเครื่องมือต่างๆ	 เพ่ืออ�านวยความสะดวกในการสร้างเครือข่าย	 

สร้างเนื้อหาตามความสนใจของผู้ใช้	ปัจจุบันมีเว็บไซต์ประเภท	(SocialNetwork)	เกิดขึ้นจ�านวนมากทั้งที่

มีเป้าหมายเชิงพาณิชย์และไม่แสวงหาก�าไรเช่น	Wikipedia	โดย	10	อันดับเว็บไซต์	 (Social	 Network)		 

mySpace.com,	faceBook.com,	orkut.com,	hi5.com,	vkontakte.ru,	Friendster.com,	SkyRock.

com,	PerfSpot.com,	bebo.com	และ	studivz.net	

เครือข่ายสังคม	 (อังกฤษ:	social	network	service)	 เป็นรูปแบบของเว็บไซต์	 ในการสร้างเครือ

ข่ายสังคม	ส�าหรบัผูใ้ช้งานในอนิเทอร์เนต็	เขยีนและอธบิายความสนใจ	และกจิการทีไ่ด้ท�า	และเชือ่มโยงกบั

ความสนใจและกิจกรรมของผู้อื่น	 ในบริการเครือข่ายสังคมมักจะประกอบไปด้วย	 การแช็ต	 ส่งข้อความ	 

ส่งอีเมล	วิดีโอ	เพลง	อัปโหลดรูป	บล็อก	การท�างานคือ	คอมพิวเตอร์เก็บข้อมูลพวกนี้ไว้ในรูปฐานข้อมูล	sql	

ส่วน	video	หรือ	รูปภาพ	อาจเก็บเป็น	ไฟล์ก็ได้	บริการเครือข่ายสังคมที่เป็นที่นิยมได้แก่	ไฮไฟฟ์	มายสเปซ	

เฟซบุ๊ก	 ออร์กัต	 มัลติพลาย	 โดยเว็บเหล่านี้มีผู้ใช้มากมาย	 เช่น	 เฟสบุ๊คเป็นเว็บไซต์ท่ีคนไทยใช้มากท่ีสุด	 

ในขณะที่ออร์กัตเป็นที่นิยมมากที่สุดในประเทศอินเดีย	 ปัจจุบัน	 บริการเครือข่ายสังคม	 มีผลประโยชน์คือ

หาเงินจากการโฆษณา	การเล่นเกมโดยใช้บัตรเติมเงิน

นอกจะใช้ในการติดต่อสื่อสารเพื่อความสนุก	 เพลิดเพลิน	 บันเทิงแล้วเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่น�ามา

ใช้เพื่อการศึกษาได้

ทวิตเตอร์	(Twitter)	เป็นบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์จ�าพวกไมโครบล็อก	โดยผู้ใช้สามารถส่ง

ข้อความยาวไม่เกิน	140	ตัวอักษร	ว่าตัวเองก�าลังท�าอะไรอยู่	หรือ	ทวีต	(tweet	-	เสียงนกร้อง)	ทวิตเตอร์

ก่อตัง้ขึน้โดย	แจ็ก	คอร์ซีย์,	บซิ	สโตน	และ	อวีาน	วลิเลยีมส์	เจ้าของบรษิทั	Obvious	Corp	ท่ีซานฟรานซสิโก 

สหรัฐอเมริกา	เมื่อเดือนมีนาคม	ค.ศ.	2006

ข้อความอัปเดตที่ส่งเข้าไปยังทวิตเตอร์จะแสดงอยู่บนเว็บเพจของผู้ใช้คนนั้นบนเว็บไซต์	 และผู้ใช้

คนอื่นสามารถเลือกรับข้อความเหล่าน้ีทางเว็บไซต์ทวิตเตอร์,	 อีเมล,	เอสเอ็มเอส,	เมสเซนเจอร์	(IM), 

RSS,	หรือผ่านโปรแกรมเฉพาะอย่าง	Twitterific	Twhirl	ปัจจุบันทวิตเตอร์มีหมายเลขโทรศัพท์ส�าหรับ 
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ส่งเอสเอ็มเอสในสามประเทศ	คือ	สหรัฐอเมริกา	แคนาดา	และสหราชอาณาจักร

ความส�าเรจ็ของทวติเตอร์ส่งผลให้มีบริการคล้ายคลงึกนัออกมาเป็นจ�านวนมาก	ปัจจบุนัประเทศไทย 

เองก็มีบริการลักษณะน้ีเช่นกัน	 น่ันคือ	Noknok	และKapook	 OnAir	เว็บไซต์แห่งหนึ่งถึงกับรวบรวม 

บริการแบบเดียวกับ	ทวิตเตอร์ได้ถึง	111	แห่งตัวระบบซอฟต์แวร์ของทวิตเตอร์	เดิมพัฒนาด้วย	Ruby	on	

Rails[3]	จนเมื่อราวสิ้นปี	 ค.ศ.	2008	จึงได้เปลี่ยนมาใช้ภาษา	Scala	บนแพลตฟอร์มจาวา	ค.ศ.	2009	 

ทวิตเตอร์ได้รบัความนยิมสงูขึน้อย่างมาก	จนนติยสารไทม์	ฉบบัวนัท่ี	15	ม.ิย.	2009	ได้น�าเอาทวติเตอร์ขึน้ปก	 

เป็นเรื่องเด่นประจ�าฉบับ	 และบทบรรณาธิการกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงการน�าเสนอข่าว	 ที่มีที่มาจาก

เทคโนโลยีใหม่อย่างทวิตเตอร์

ทวิตเตอร์กับการเรียนการสอน

จากการจัดอันดับของเครื่องมือสารสนเทศท่ีเหมาะสมเพื่อใช้ในการเรียนการสอนพบว่าทวิตเตอร์

เป็นเครื่องมืออันดับหนึ่งในปี	พ.ศ.	2552	ด้วยเหตุผลดังนี้

1.		 ทวิตเตอร์ท�าให้ข่าวสารและข้อมูลแพร่กระจายไปสู่คนหมู่มากได้อย่างรวดเร็ว

2.	 ทวติเตอร์ช่วยท�าให้	ทัง้ให้และรบัได้อย่างรวดเรว็รวมทัง้สามารถแลกเปลีย่นการสนทนาความคดิ 

กับผู้อื่นที่มีความสนใจได้ดี

3.		 ข้อความในทวิตเตอร์สั้นท�าให้ได้รับข้อมูลที่ไม่ยาวเกินความจ�าเป็น

4.		 มแีอพทีท่�าให้การเข้าถงึทวติเตอร์และการเผยแพร่ข้อมลูท่ีทวิตเตอร์ง่าย	เช่น	Google	Chrome, 

Firefox	ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ท�าให้หัวข้อฟีดไปแสดงที่บัญชีทวิเตอร์โดยอัตโนมัติ

ข้อดีของทวิตเตอร์

1.		 สามารถใช้ได้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเพื่อการสื่อสารถึงกิจกรรมการเรียนการสอน

2.		 สามารถใช้เป็นเครื่องมือส�าหรับระดมความคิดเห็นและการสื่อสาร

3.		 สามารถเป็นช่องทางส�าหรบัฟังความคดิเหน็	โดยนกัเรยีนสามารถส่งค�าถาม	ความคดิเหน็	หรอื

ข้อสังเกตเข้าไปเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้ร่วมกันได้

4.		 สามารถใช้เป็นเครื่องมือเพื่อการท�างานร่วมกันระหว่างโรงเรียน	มหาลัย	ประเทศที่ห่างกันได้

5.		 สามารถใช้เป็นเครื่องมือส�าหรับการประชุม	 สัมมนา	 การน�าเสนอความคิดจากคนหมู่มาก	 

ที่สามารถอัพเดทข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

6.		 สามารถใช้เป็นห้องเรียนเสมือนส�าหรับการอภิปรายแสดงออกทางความคิด

7.		 สามารถใช้เป็นเครือ่งมือสร้างประสบการณ์การเรยีนรู้ทางเทคโนโลย	ีเป็นเครือ่งมอืการค้นพบ

แหล่งความรู้ใหม่ๆ

8.		 สามารถใช้เป็นเครื่องมือส�าหรับสะท้อนความคิดเห็นของผู้เรียนและผู้สอน

ข้อเสียของทวิตเตอร์

1.		 เป็นแอพที่ต้องใช้เวลาพอสมควรในการอ่านข้อมูลข่าวสารในกรณีที่มีผู้อยู่ในเครือข่ายมาก

2.		 ข้อมลูทีป่รากฏในระบบจะถกูทบัด้วยข้อมลูใหม่อย่างรวดเรว็และคงอยูใ่นระบบในระยะเวลา

จ�ากัดประมาณ	15	วัน
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3.		 ผูเ้รยีนอาจไม่สนใจในเนือ้หาทีผู่ส้อนมอบให้โดยการใช้ทวติเตอร์เพือ่การแชทระหว่างเพ่ือนใน

ชั้นเรียน

4.		 หากไม่จัดสรรเวลา	ผู้เรียนอาจมีการเสพติดเทคโนโลยีได้

5.		 ผู้เรียนอาจไปก้าวก่ายในชีวิตส่วนตัวของผู้สอนได้โดยการโพสต์ข้อความที่ไม่เหมาะสมเข้าไป

ในระบบ

6.		 อาจถูกน�าไปใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างข่าวลือ

7.		 บางครั้งข้อจ�ากัด	140	อักขระ	น�าไปสู่การสื่อสารด้านการเขียนที่ผิดไวยากรณ์

8.		 อาจเป็นแหล่งทีม่าของการสิน้เปลอืงค่าใช่จ่ายในการซือ้คอมพวิเตอร์	อปุกรณ์การสือ่สาร	และ

ค่าบริการอินเตอร์เน็ต

การประยุกต์ใช้งาน Facebook เพื่อการเรียนการสอน

การใช้เฟซบุ๊ก เป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา

เฟซบุ๊กเป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ที่ยังคงเฟื่องฟูและได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องจึงส่งผลให้สถาน

ศึกษาต่างๆ	 น�าเฟซบุ๊กไปประยุกต์ใช้เป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์

และแบ่งปันข้อมูลด้านวิชาการในการเรียนการสอนรวมถึงการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างครู 

ผู้สอนกับครูผู้สอน	ระหว่างครูผู้สอนกับผู้เรียน	และผู้เรียนกับผู้เรียน

จากการค้น	“เฟซบุก๊เพ่ือการศึกษา	(Facebook	for	Education)”	ในกเูกิลจะพบแหล่งข้อมลู	922	

ล้านรายการ	และจากการค้น“ศูนย์แห่งการเรยีนรูบ้นเฟซบุก๊	(Learning	Center	on	Facebook)”	ในกเูกิล

จะพบแหล่งขอ้มลู	173	ลา้นรายการ	จะเห็นไดว้า่มีการน�าเฟซบุ๊กไปประยกุตใ์ช้เพื่อการศึกษาและเปน็ศูนย์

แห่งการเรียนรู้ในสาขาวิชาต่างๆ	 มากมาย	 ยิ่งกว่าไปนั้น	 เฟซบุ๊กได้เป็นสื่อสังคมยอดนิยมส�าหรับครูผู้สอน	

ซึ่งเมื่อเมษายน	2554	“เพียร์สัน	 (Pearson)”	 ได้รายงานผลส�ารวจการใช้สื่อสังคมของครูผู้สอนในระดับ

อุดมศึกษาประมาณ	2,000	แห่ง	จากบล็อก	“เอ็ดดูเดมิก	(edudemic.com)”	สรุปได้ว่า	ครูผู้สอนร้อยละ	 

57	นิยมใช้เฟซบุ๊กในด้านส่วนตัวและครูผู้สอน	ร้อยละ	30	ใช้เฟซบุ๊กในด้านวิชาชีพ

เว็บ	“พซีเีทคแมก็กาซนี	(www.pctechmagazine.com)”	ได้อ้างถงึเหตผุล	4	ประการทีค่รูผูส้อน

ควรพิจารณาเลือกใช้เฟซบุ๊กเป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา	
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1.		 การพฒันาด้านภาษาซึง่ครผููส้อนและผูเ้รยีนจ�าเป็นต้องใช้เฟซบุ๊กในการตดิต่อสือ่สารและแสดง

ความเห็นต่างๆ	เกี่ยวกับวิชาที่เรียนบนเฟซบุ๊ก	ทั้งนี้	การใช้เฟซบุ๊กเป็นประจ�าในการเขียนและอ่านข้อความ

ต่างๆ	จะช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกการเขียน	การสะกดค�า	และการใช้ไวยากรณ์ที่ถูกต้อง	

2.		 การสื่อสารระหว่างบุคคลซึ่งเป็นสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครูผู้สอนกับครูผู้สอน	 ระหว่าง

ครูผู้สอนกับผู้เรียน	 และผู้เรียนกับผู้เรียนในการติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน	รวมถึง

สนับสนุนให้ผู้เรียนกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นต่างๆ	มากยิ่งขึ้น

	3.		การท�างานรว่มกนัเปน็กลุ่มซึ่งเฟซบุก๊เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เปิดโอกาสให้	ผู้เรียนผู้ใดผูห้นึง่จะ

ต้องรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายร่วมกับผู้เรียนผู้อื่นเป็นกลุ่ม	ซึ่งเป็นการฝึกทักษะการเป็นผู้น�าและการ

เป็นผู้ตาม

4.		 เพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารซึ่งการใช้เฟซบุ๊กในการเรียนการสอน	 

จะช่วยผู้เรียนมีความสนใจและมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ

	 สิง่ทีค่รผููส้อนพงึปฏบิติัในการใช้เฟซบุ๊กเป็นศนูย์แห่งการเรยีนรูร่้วมกับผูเ้รยีนนัน้	เมือ่มถุินายน	

2554	เว็บ	“ออลเฟซบุ๊ก	 (www.allfacebook.com)”	 ได้น�าเสนอเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดไว้	7ประการ

เพื่อเป็นแนวทางให้ครูผู้สอนใช้เฟซบุ๊กได้อย่างถูกต้องเหมาะสม	

	 -		ห้ามครูผู้สอนระบายอารมณ์และความรู้สึกต่างๆ	ที่มีต่อผู้เรียนในเชิงลบผ่านเฟซบุ๊ก	

	 -		ควรก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการใช้สื่อสังคมร่วมกันระหว่างครูผู้สอนและผู้เรียน

ให้ชัดเจน	

	 -		ในกรณีที่ยกเลิกการเรียนการสอนในห้องเรียนเพราะสภาพอากาศไม่เอื้ออ�านวย	 ครูผู้สอน

สามารถใช้เฟซบุ๊กเป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ร่วมกับผู้เรียนโดยการก�าหนดหัวข้อเก่ียวกับวิชาท่ีสอนเพื่อให ้

ผู้เรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น	

	 -		ไม่ควรใช้ข้อความที่รุนแรงในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้เรียนและสถานศึกษา	

	 -		หลีกเลี่ยงการแสดงข้อความที่ก่อให้เกิดข้อโต้แย้งที่รุนแรง

	 -		ควรตั้งค่าการแสดงความคิดเห็นต่างๆ	ที่ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าไปอ่านได้

	 -		ควรแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้เรียนในเชิงบวกเท่านั้น					

	 เฟซบุ๊กเป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์ใช้	 หรือ	 แอพพลิเคชัน	 หรือ“แอพส์	 (Apps	 =	 Applica-

tions)”	เพื่อการศึกษามากมายที่จะช่วยอ�านวยความสะดวกให้แก่ครูผู้สอนในการเตรียมเนื้อหาการสอนแ

ละแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใหม่ๆ	ตัวอย่างเช่น

	 “ไฟลส์	(Files)”ส�าหรับอัพโหลดแฟ้มข้อมูลให้กับผู้เรียน

	 “เมกอะควิซ	(Make	a	Quiz)”ส�าหรับสร้างค�าถามออนไลน์เพื่อทดสอบความรู้ของผู้เรียน

	 “คาเลนเดอร์	(Calendar)”ส�าหรับสร้างปฏิทินแจ้งเตือนก�าหนดการต่างๆ

	 “คอร์ส	(Course)”	ส�าหรับจัดการเนื้อหาการเรียนการสอน

นอกจากนี	้ยงัมแีอพส์ทีจ่ะช่วยอ�านวยความสะดวกในการเรยีนและแบ่งปันเรือ่งราวทีเ่ป็นประโยชน์

ในการเรียนรู้ส�าหรับผู้เรียน		ตัวอย่างเช่น
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“วีรีด	(we	Read)”	ส�าหรับจัดการรายชื่อหนังสือให้ผู้สนใจร่วมแสดงความคิดเห็น

“คลาสโน้ตส์	 (Class	 Notes)”	 ส�าหรับถ่ายภาพในขณะที่ครูผู้สอนเขียนเนื้อหาบนกระดานหรือ 

คัดลอกเนื้อหาที่เรียน	แล้วน�าไปโพสต่อเพื่อแบ่งปันผู้อื่น	ส�าหรับผู้สนใจสามารถเข้าอินเทอร์เน็ตแล้วค้นหา

ข้อมูลแอพส์ของ	เฟซบุ๊กเพื่อการศึกษาได้

จะเหน็ได้ว่า	เฟซบุก๊เป็นศูนย์แห่งการเรยีนรูแ้ละเป็นห่วงโซ่การศกึษาขนาดใหญ่ท่ีทรงประสทิธภิาพ

ในการเรียนรู้แบบไร้ขีดจ�ากัด	 ซึ่งครูผู้สอนและผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้จากทุกท่ี	 ทุกเวลา	 ตลอดวันละ	

24	ชั่วโมง	สัปดาห์ละ	7	วัน	ฉะนั้น	ผู้บริหารการศึกษาจึงควรก�าหนดแนวปฏิบัติในการใช้เฟซบุ๊กอย่างเหมาะสม 

เพ่ือช่วยลดความเสีย่งด้านการใช้เฟซบุก๊ไปในทางทีผ่ดิหรอืด้านการก่อให้เกดิความเสือ่มเสยีช่ือเสยีงแก่สถาน

ศึกษา	 ยิ่งกว่านั้น	 ผู้บริหารการศึกษาจ�าเป็นต้องพัฒนานโยบายการใช้เฟซบุ๊กที่มีอยู่เป็นระยะๆ	 เพื่อให้เข้า

กับสถานการณ์และยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย

ข้อดีของการใช้เฟซบุ๊กเพื่อการเรียนการสอน

1.		 สื่อสารถึงผู้เรียนได้อย่างรวดเร็วกว่าการใช้อีเมลล์หรืออีเลิร์นนิ่ง

2.		 ส่งเสริมการกระตุ้นให้ผู้เรียนได้แบ่งปันความรู้	แลกเปลี่ยนความคิดได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว

3.		 ผู้เรียนมีความสะดวกในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

ข้อเสียของการใช้เฟซบุ๊กเพื่อการเรียนการสอน

1.		 อาจมีการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลได้

2.		 อาจารย์หรือนักศึกษาไม่เป็นส่วนตัวในการข้อความหรือรูปภาพต่างๆ

เครือข่ายสังคมออนไลน์กับห้องเรียน

เป็นเครือข่ายทีใ่ช้เพือ่การศึกษา	ด้วยข้อมลูจ�านวนมากท่ีถูกน�าเสนอในเครอืข่ายสงัคมออนไลน์หาก

น�ามาสู่การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนย่อมก่อให้เกิดผลส�าคัญในหลากหลายลักษณะเช่นกัน	เช่น

-	 สร้างความสัมพันธ์ระหว่างสังคมในชั้นห้องเรียน เนื่องจากบรรยากาศของเครือข่ายสังคม

ออนไลน์เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล	ข่าวสารผ่านภายมิติความสัมพันธ์ของคนในเครือข่าย	ด้วยเหตุนี้เมื่อทั้ง

ผู้สอนและผู้เรียนเข้าสู่การสร้างความสัมพันธ์ภายในระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ก็จะน�าไปสู่การพัฒนา

ความสมัพนัธ์ในสังคมจริงในทศิทางทีใ่กล้ชดิกนัยิง่ขึน้	ซึง่เป็นผลให้เกดิการแลกเปลีย่นเรยีนรูท้ีม่ปีระสทิธิภาพ

จริง	นอกจากน้ีลักษณะการน�าเสนอข้อมลู	สถานภาพท่ีเป็นปัจจบัุน	ท�าให้ท้ังผู้สอนสามารถตดิตามพฤตกิรรม

และประสานข้อมูลได้อย่างทันท่วงที

-	 กระตุ้นให้เกิดการศึกษาค้นคว้า การแลกเปลี่ยนเรียนรู้	การตั้งประเด็นแลกเปลี่ยน	 ข้อสงสัย

ต่างๆ	ผ่านเครือข่ายสงัคมออนไลน์ท�าได้อย่างทนัท่วงท	ีและเป็นเครือ่งมอืส�าหรบัผูส้อนในการกระตุน้ผูเ้รยีน

ได้เป็นอย่างด	ีในขณะเดียวกนัผูส้อนสามารถน�าเสนอเนือ้หาใหม่ๆ	ได้อย่างต่อเนือ่งและผูเ้รยีนสามารถตดิตาม

ได้อย่างต่อเนื่อง
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-	 ส่งเสริมการศึกษาตามความสนใจและความถนัด	เครือข่ายสังคมออนไลน์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ในรปูแบบของเวบ็บลอ็กเป็นระบบทีส่่งเสรมิการเผยแพร่ผลงานตามความถนดัและความสนใจของทัง้ผูส้อน

และผู้เรียน	อีกทั้งยังส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนขยายผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-	 ส่งเสรมิการบนัทึกและการอ่าน	การเผยแพร่ผ่านเครือข่ายสงัคมออนไลน์ส่วนใหญ่ผ่านรปูแบบ

ของข้อเขยีนในหลายลกัษณะ	เช่น	ข้อความสัน้ในระบบ	twitter	ข้อความปานกลางของเวบ็	Facebook	หรือ

ข้อความยาวๆ	ของระบบเว็บบล็อก	เป็นต้น

ในขณะเดียวกันเครือข่ายสังคมออนไลน์ก็มีข้อเสียท่ีอาจจะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ด้วยเช่นกัน	 โดย

เฉพาะอย่างยิ่งส�าหรับผู้เรียนที่อาจจะมีความจ�าเป็นที่ผู้ปกครองจะต้องให้การดูแลอย่างใกล้ชิด	เช่น

-	 ใช้งานเพือ่ความบนัเทิง เกมมากกว่าการศึกษาค้นคว้า	ท้ังนีร้ะบบเครอืข่ายสงัคมออนไลน์	เช่น

ใน	Facebook	จะประกอบด้วยเกมต่างๆ	มากมาย	และส่วนใหญ่ต้องการใช้เวลาในการเล่นที่ต่อเนื่อง

-		ความจ�าเป็นของอปุกรณ์การสือ่สาร	ซึง่ส่วนใหญ่มรีาคาแพงและมค่ีาใช้จ่ายท่ีต่อเนือ่ง	และหาก

ผู้สอนใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการน�าเสนอข้อมูลไปยังผู้เรียนเป็นหลักอาจจะก่อให้การไม่สามารถเข้า

ถึงแหล่งข้อมูลของผู้เรียนได้

-		การรบัข้อมลูทีไ่ม่ถูกต้องและการขาดวจิารณญาณในการข้อมลู	ทัง้นีเ้มือ่ผูเ้รยีนเข้าสู่การเรยีน

รู้ในเครือข่ายสังคมออนไลน์	 แหล่งการรับข้อมูลจะไม่สามารถจ�ากัดไว้เพียงจากผู้สอนเท่านั้น	 ซ่ึงจ�าเป็นท่ี 

ผู้สอนจะต้องย�้าถึงแนวทางการตรวจสอบข้อมูลให้กับผู้เรียน

-	 การขาดวจิารณญาณในการน�าเสนอข้อมลู	เนือ้หาของผูเ้รยีน	ด้วยความสะดวก	รวดเรว็ในการ

เผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์	จะพบว่า	หลายครั้งท�าให้หลายคนขาดความยั้งคิดในการ

เผยแพร่ข้อมูล	ข่าวสาร	ภาพหรือเหตุการณ์ต่างๆ	และน�าไปสู่ปัญหาอื่นๆ	ตามมา

แนวปฏิบัติเพื่อการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในชั้นเรียน

เมือ่เครอืข่ายสงัคมออนไลน์มทีัง้ข้อดีและข้อด้อย	แต่เป็นการยากทีผู่ส้อนจะปฏเิสธการใช้เครอืข่าย

สงัคมออนไลน์ได้	ด้วยเหตุน้ีผูส้อนควรมแีนวปฏบิตัสิ�าคัญเพือ่ให้การใช้เครอืข่ายสงัคมออนไลน์มปีระสทิธภิาพ

และไม่ก่อให้เกิดผลที่ไม่พึงประสงค์	 ดังนี้	ควรศึกษาธรรมชาติของระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีจะน�ามา
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ใช้อย่างชดัเจน	ศกึษาความพร้อมของผูเ้รยีนในการใช้เครอืข่ายสงัคมออนไลน์	เป็นต้นแบบทีด่ใีนการใช้เครือ

ข่ายสังคมออนไลน์	 ติดตามพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้เรียนอย่างใกล้ชิดสร้างเครือข่าย

ผู้สอนและผู้ปกครองเพื่อประสิทธิภาพของการดูแลผู้เรียนในเครือข่ายสังคมออนไลน์

YouTube	เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการแลกเปลี่ยนภาพวิดีโอระหว่างผู้ใช้ได้ฟรี	 โดยน�าเทคโนโลยี

ของ	Adobe	Flash	มาใช้ในการแสดงภาพวดิโีอ	ซึง่ยทูบูมนีโนบายไม่ให้อัปโหลดคลปิทีม่ภีาพโป๊เปลอืยและ

คลิปที่มีลิขสิทธิ์	นอกเสียจากเจ้าของลิขสิทธิ์ได้อัปโหลดเอง

เมือ่สมคัรสมาชกิแล้วผู	้ใช้จะสามารถใส่ภาพวดีิโอเข้าไป	แบ่งปันภาพวดิโีอให้คนอืน่ดดู้วย	แต่หาก

ไม่ได้สมคัรสมาชกิกส็ามารถเข้าไปเปิดดูภาพวดีิโอทีผู่ใ้ช้คนอืน่	ๆ 	ใส่ไว้ใน	YouTube	ได้		แม้จะก่อตัง้ได้เพยีง

ไม่นาน	(YouTube	ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์	ค.ศ.	2005)	YouTube	เติบโตอย่างรวดเร็วมาก	เป็นที่รู้

จะกนัแพร่หลายและได้รบัความนยิมทัว่โลก	ต่อมาปี	ค.ศ.2006	YouTube	ตอนนีย้ทููบจงึกลายเป็นส่วนหนึง่

ของ	google	แล้ว

แต่ด้วยตัวยูทูบเองที่มีเนื้อหามากมายเป็นแสนชิ้น	 ทั้งสื่อและเครื่องมือการเรียนรู้ดีๆที่สามารถใช้

เป็นส่ือการเรียนการสอนในห้องเรียนได้	 แต่ในขณะเดียวกันก็มีสื่อประเภทที่สุ่มเสี่ยง	 และท�าให้เด็กและ

เยาวชนไขว้เขวไปได้	ทั้งจากมิวสิควีดีโอ	การ์ตูน	และไม่ได้ใช้เป็นช่องทางเพื่อการเรียนรู้สักทีเดียว	จึงเป็น

ทีม่าของการเปิดหน้าการศกึษาล่าสดุเของยทูบูขึน้		ทีเ่รยีกว่า	“ยทูบูส�าหรบัโรงเรยีน”	หรอื	(YouTube	for	

Schools)	เป็นช่องทางการเรียนรู้ที่จัดตั้งขึ้น	 โดยจะมีเนื้อแต่เรื่องการศึกษาแต่เพียงอย่างเดียว	 โดยได้ร่วม

มือกับภาคีด้านการศึกษากว่า	600	แห่ง	 เช่น	TED,	Smithsonian		เว็บไซด์ช่ือดังเรื่องท่ีได้รวบรวมแหล่ง

เรยีนรูแ้ละนทิรรศการต่างๆเอาไว้,Steve	Spangler	แหล่งผลติเกมส์และของเล่นเพือ่การพฒันาทักษะด้าน

วทิยาศาสตร์	หรอื	Numberphile		ทีส่อนคณติศาสตร์ออนไลน์	เป็นต้น	นอกจากนีเ้พือ่ให้ง่ายต่อการค้นหา	

ยูทูบได้ท�างานร่วมกับครูในการจัดแบ่งเนื้อหากว่า	300		ชิ้น	ออกเป็นรายวิชา	และระดับชั้น	โดยสื่อเหล่านี้

ยูทูบเชื่อว่าจะช่วยเสริมการเรียนรู้ในห้องเรียนได้เป็นอย่างดี	ท�าให้ห้องเรียนสนุกสนานขึ้น	และเด็กๆ	ก็จะ

ตั้งใจเรียนมากยิ่งขึ้น
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YouTube ส�าหรับโรงเรียน

ประโยชน์ของ	YouTube	ส�าหรับโรงเรียน	(YouTube	for	Schools)

1.	 กว้างขวางครอบคลมุ	YouTube	ส�าหรบัโรงเรยีนเปิดโอกาสให้โรงเรยีนต่างๆ	เข้าถงึวดีิโอเพือ่

การศึกษาฟรีนับแสนรายการจาก	YouTube	EDU	วิดีโอเหล่านี้มาจากองค์กรที่มีชื่อเสียงต่างๆ	เช่น	Stan-

ford,	PBS	และ	TED	รวมทั้งจากพันธมิตรที่ก�าลังได้รับความนิยมของ	YouTube	ซึ่งมียอดผู้ชมนับล้านๆ	

คน	เช่น	Khan	Academy,	Steve	Spangler	Science		

2.		 ปรับแก้ได้	 สามารถก�าหนดค่าเนื้อหาที่ดูได้ในโรงเรียนของคุณ	 โรงเรียนทั้งหมดจะได้รับสิทธิ์

เข้าถึงเนื้อหา	YouTube	EDU	ทั้งหมด	แต่ครูและผู้ดูแลระบบอาจสร้างเพลย์ลิสต์วิดีโอที่ดูได้เฉพาะในเครือ

ข่ายของโรงเรียนเท่านั้นได้เช่นกัน

3.		 เหมาะสมส�าหรับโรงเรียน	 ผู้บริหารโรงเรียนและครูสามารถลงชื่อเข้าใช้และดูวิดีโอใดๆ	 

ก็ได้	 แต่นักเรียนจะไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้และจะดูได้เฉพาะวิดีโอ	YouTube	EDU	และวิดีโอท่ีโรงเรียนได ้

เพิ่มเข้าไปเท่านั้น	 ความคิดเห็นและวิดีโอที่เกี่ยวข้องท้ังหมดจะถูกปิดใช้งานและการค้นหาจะจ�ากัดเฉพาะ

วิดีโอ	YouTube	EDU	เท่านั้น	

4.		 เป็นมิตรกับครู	 YouTube.com/Teachers	มีเพลย์ลิสต์วิดีโอนับร้อยรายการที่ได้มาตรฐาน 

การศึกษาทั่วไป	 และจัดระเบียบตามหัวเรื่องและระดับช้ัน	 เพลย์ลิสต์เหล่านี้สร้างข้ึนโดยครูเพื่อเพื่อนคร ู

ด้วยกัน	ดังนั้นคุณจึงมีเวลาในการสอนมากขึ้นและใช้เวลาค้นหาน้อยลง

สรุป

สงัคมออนไลน์เพือ่การศึกษา	เป็น	การน�า	Applications	ท่ีนยิมใช้กนัใน	Social	network	ประกอบ

ไปด้วย	 Twitter,	 Facebook	 และ	 YouTube	 มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนหรือน�ามาใช้

ประโยชน์ในวงการการศึกษา	ซึ่ง	Applications	เหล่านี้ถูกน�ามาใช้ให้เกิดประโยชน์	คือ	Twitter	ถูกน�ามา

ใช้ในการติดต่อส่ือสารระหว่างครูกับน�าเรียน	 มีการสร้างบล็อกเพื่อสนทนาโต้ตอบกันไม่ว่าอยู่ส่วนไหนของ

โลกกต็าม	สามารถตดิต่อกนันอกเหนอืจากเวลาเรยีนได้อย่างรวดเรว็มรีะบบป้องกนัข้อมลูท่ีด	ีสามารถสร้าง

เป็นกลุ่มปิดได้	 แต่ในขณะเดียวกัน	 Twitter	 ยังมีข้อเสียคือ	 เป็นแอพท่ีต้องใช้เวลานานในการอ่านข้อมูล

ข่าวสารในกรณีที่มีผู้อยู่ในเครือข่ายมาก	 ข้อมูลท่ีปรากฏในระบบจะถูกทับด้วยข้อมูลใหม่อย่างรวดเร็วและ

คงอยู่ในระบบในระยะเวลาจ�ากัดประมาณ	15	วัน	 ซ่ึงในระยะเวลาอันจ�ากัดผู้เรียนอาจไม่สนใจในเนื้อหาท่ี

ผู้สอนมอบหมายผ่านทวิตเตอร์	 ในการแชทระหว่างเพื่อนในช้ันเรียนหากไม่จัดสรรเวลาผู้เรียนอาจเสพติด

เทคโนโลยไีด้โดยไม่รูตั้วหากไม่มกีารจัดสรรเวลาผูเ้รียนอาจก้าวก่ายในชวีติส่วนตวัของผูส้อนได้โดยการโพสต์

ข้อความที่ไม่เหมาะสมเข้าไปในระบบแต่ก็สามารถป้องกันได้โดยการบล๊อคข้อความที่ไม่เหมาะสมได้	ซึ่ง

ข้อความที่ไม่เหมาะสมนี้อาจถูกน�าไปใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างข่าวลือได้	 รวมถึงข้อจ�ากัดของอักขระที่

สามารถใช้ได้เพียง	140	อักขระ	 อาจน�าไปสู่การสื่อสารด้านการเขียนท่ีผิดไวยากรณ์และน�าไปสู่การท�าให้

ภาษาไทยวบิตัไิด้ผูส้อนจงึมคีวามจ�าเป็นต้องให้ข้อมลูทีถ่กูต้องและเหมาะสมในเรือ่งการใช้งานทวติเตอร์	ใน

ขณะเดียวกัน	Facebook	กถ็ูกน�ามาใช้ประโยชนใ์นการสื่อสาร	และถกูน�ามาประยกุต์ใชใ้นการจัดการเรยีน

การสอนเช่นเดยีวกนักบัทวติเตอร์	ข้อดขีอง	Facebook	ผูเ้รียนสามารถเข้าถงึข้อมลูได้อย่างรวดเรว็	กระตุน้
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ให้ผู้เรียนเข้าถงึการเรยีนรูแ้บ่งปันสาระความรูใ้ห้กบัผูอ้ืน่	ได้อย่างทัว่ถงึ	แต่การมข้ีอดแีล้วกย่็อมมข้ีอเสยีเช่น

เดยีวกัน	ข้อเสยีส่วนใหญ่จะเกดิขึน้กบัผูเ้รยีนทีข่าดวนิยัในการใช้งาน	เช่นการใช้งานท่ีไม่สามารถควบคมุเวลา

ในการใช้งานได้	 หรือเล่นเกมส์เพื่อความบันเทิง	 ขาดวิจารณญาณในการรับข้อมูล	 ยังมีอีกหนึ่ง	 Applications	 

ที่สามารถน�ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาได้	 นั่นคือ	 YouTube	 ซ่ึงการน�ามา

ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนนั้น	โดยส่วนมากจะมีน�ามาเป็นส่วนหนึ่งของการให้ความรู้	ซึ่งในอยู่

ในรูปแบบการสืบค้นเรียนรู้ด้วยตนเอง	 เป็นส่ือการสอนที่สามารถน�ามาใช้ในห้องเรียนได้	 แต่การใช้งาน	 

กมี็ทัง้ข้อดแีละข้อเสยี	ข้อดขีองการน�ามาประยกุต์ใช้ในการจดัการเรยีนการสอนคอืสามารถเป็นสือ่การสอน

ส�าหรับผู้เรียนได้	 มีความหลากหลายของข้อมูล	 มีมีแหล่งข้อมูลให้ค้นคว้ามากมายไม่ว่าจะเป็น	 ดูหนัง	 

ฟังเพลง	เรียนรู้การใช้งานโปรแกรมต่างๆ	ผ่าน	YouTube	เมื่อมีข้อดีมากมาย	ข้อเสียของการน�า	YouTube	

มาใช้กอ็าจอยูใ่นส่วนของการส่ือสาร	การน�า	YouTube	มาประยุกต์ใช้ในการจดัการเรยีนการสอนนัน้เป็นการ

สื่อสารทางเดียว	ไม่มีการโต้ตอบ	มีเพียงการรับฝ่ายเดียว	อาจท�าให้การเรียนรู้ขาดการเชื่อมต่อได้	อีกหนึ่ง

ข้อเสียที่ส�าคัญคือ	 การเข้าชมเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมกับวัย	 อาท�าให้ผู้เรียนได้รับความรู้ท่ีไม่เหมาะสมได้เช่น

เดียวกัน	แต่การเข้าชมเนื้อหาที่ไม่มีความเหมาะสมก็สามารถท�าการบล็อก	ส่วนที่ไม่เหมาะสมได้	

จากที่กล่าวมาข้างต้น	การน�า	Applications	ที่นิยมใช้กันใน	Social	network	มาประยุกต์ใช้ใน

การจัดการการเรียนการสอน	ก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย	ผู้สอน	ผู้เรียน	ผู้ปกครองต้องมีการตกลงกันให้เข้าใจว่า	

Applications	ที่น�ามาใช้เกิดผลดีผลเสียอย่างไรบ้าง	และน�า	Applications	มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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หลักเกณฑ์และวิธีส่งต้นฉบับ บทความวิจัย บทความวิชาการและบทความทั่วไป 

เพื่อลงพิมพ์เผยแพร่ในวารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

1. เรื่องที่จะลงเผยแพร่

1.1	 ต้องเป็น	บทความวจัิย	บทความวชิาการ	และบทความทัว่ไป	ทางพระพทุธศาสนาหรอืสาขาวชิา 

ที่เกี่ยวข้อง

1.2		ต้องเป็นบทความที่ยังไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน

1.3		ต้องเป็นบทความที่เขียนตามแบบ	(Modeling)	ที่ก�าหนดไว้

1.4		บทความทีจ่ะได้รบัการลงพมิพ์ต้องผ่านการตรวจสอบและประเมนิโดยผูท้รงคุณวุฒใินเรือ่งนัน้	 

ถ้ามีการปรับปรุงแก้ไขก็ต้องแก้ไขก่อนจึงจะลงได้

1.5		การได้ลงบทความในวารสารหรือไม่นั้น	 เป็นสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	

วิทยาเขตร้อยเอ็ด

2. การเตรียมต้นฉบับ

2.1	 เขียนตามแบบ	(Modeling)	ที่ก�าหนดไว้	เช่น	ใช้กระดาษ	A4	พิมพ์เต็มหน้า	ความยาว	7-9	หน้า	 

พิมพ์ด้วย	Microsoft	 for	Windows	 ใช้อักษร	 TH	 SarabunPSK	 	 ช่ือเรื่อง	 และหัวข้อใช ้

ตัวอักษรขนาด	16	ตัวหนา	และกั้นหน้าด้านบนกับด้านซ้าย	เท่ากัน	1.5	นิ้ว	ส่วนกั้นด้านขวา

และด้านล่างเท่ากัน	1	นิ้วและตารางให้มีขีดเส้นบนและล่างเท่านั้น

2.2	 การอ้างองิในเน้ือเรือ่งให้ใช้แบบนาม-ปี	(Name-Year)	ระบุช่ือ-นามสกลุ	ผูแ้ต่งปีท่ีพมิพ์เอกสาร

และหน้าไว้ข้างหน้าหรือข้างหลังข้อความนั้นก็ได้	เช่น	กุลธิดา	ท้วมสุข	(2548,	หน้า	16)	หรือ	

(กุลธิดา	ท้วมสุข,	2548,	หน้า	16)

2.3	 การอ้างอิงเอกสาร	ให้รวบรวมเฉพาะเอกสารทั้งหมดที่ใช้อ้างอิงในบทความนี้เท่านั้น	จัดเรื่อง

ล�าดับตามตัวอักษร	เช่น	กุลธิดา	ท้วมสุข.	(2548).	การวิจัยกับวิชาชีพบรรณารักษ์ศาสตร์และ

สารสนเทศศาสตร์.	 กรุงเทพฯ	 :	 ชมรมผู้สอนวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์	

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย.

3. การส่งต้นฉบับ

3.1	 ให้ส่งบทความวจัิย	จ�านวน	4	ชดุ	(3ชดุไม่ต้องพมิพ์ช่ือเจ้าของบทความวจิยัและสถานท่ีท�างาน)

พร้อมแผ่น	CD	ที่ปลอด	Virus

3.2	 ส่งที่	บรรณาธิการ	วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	ถนนเลี่ยงเมือง	ต�าบลดงลาน	

อ�าเภอเมอืง	จงัหวดัร้อยเอด็	45000	โทร.	0-4351-8364	และ	0-4351-6076	โทรสาร	0-4351-4618

	 website:	www.rec.mbu.ac.th	Email:	Journalburec@gmail.com

4.  หลักการอ้างอิง

	 ให้ใช้	“ระบบฝังใน”	และตัวเลขให้ใช้	“ตัวเลขอารบิค”	ที่เป็นสากล

5.  เขียนตามแบบที่ก�าหนดไว้
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แบบการเขียน “บทความวิจัย” เพื่อลงพิมพ์ในวารสาร 
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