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บทคัดย่อ 
               การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาแบบ 
มีส่วนร่วม ๒) เพ่ือศึกษาการพัฒนาการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาแบบมีส่วนร่วมตามหลัก 
สาราณียธรรม และ ๓) เพ่ือเสนอแนวทางการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาแบบมีส่วนร่วมตามหลัก
สาราณียธรรม ๖ ของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
รูปแบบการวิจัยเป็นแบบผสานวิธีระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  เครื่องมือ 
เป็นแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริหาร ๒๕๔ คน และแบบสัมภาษณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ ๕ คน 
สถิติที่ใช้คือ หาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา  

ค าส าคัญ  การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาแบบมีส่วนร่วม, หลักสาราณียธรรม 6 
 
 

ABSTRACT 
    The objectives of this research are: 1) to study the state of participatory 

educational resource management, 2) to study the development of participatory 
educational resource management according to the Saraniya Dhamma principle of 
small school administrators, and 3) to propose guidelines for the management of 
participatory educational resource in accordance with the 6 principles of Saraniya 
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Dhamma of small school administrators under Ang Thong Primary Educational 
Service Area Office. The mixed research methodology was used in the study. The 
quantitative data were collected by questionnaires from 245 samples and analyzed 
by percentage, frequency, mean and standard deviation. The qualitative data were 
collected by interviews with 5 experts and then analyzed by content analysis. 
Keyword:  Participatory Educational Resource Management, the 6 principles of     
      Saraniya Dhamma, The 6 consensus principles 
 

๑. บทน า 
     สภาพภายหลังจากการที่สถานศึกษาระดับประถมศึกษาขนาดเล็กประสบปัญหาหลายแห่ง

ถูกควบรวม โดยอ้างอิงจากข้อมูลส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) เมื่อเดือน
ธันวาคม 25614 จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีแนวทาง แนวปฏิบัติ หลักการ เทคนิค หรือ 
กลยุทธ์ที่ดี มีคุณภาพและประสิทธิภาพ หากสถานศึกษามีแนวทางในบริหารทรัพยากรทางการศึกษาที่
ดี เป็นระบบ ก็จะท าให้สถานศึกษานั้นมีโอกาสที่จะไม่ต้องถูกควบรวม และยังได้รับการส่งเสริมด้าน
ปัจจัยหรือทรัพยากรเพ่ือที่จะน ามาบริหารงานด้านวิชาการ ด้านงานงบประมาณ ด้านบุคลากร และ
ด้านการบริหารทั่วไป5  อย่างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และได้ผลตามความมุ่งหมายของการจัดการศึกษา 

     ดังนั้น จึงมีแนวคิดและสนใจจะศึกษาเรื่องการพัฒนาการศึกษากลยุทธ์ ทฤษฎี แนวทาง 
ความมีส่วนร่วม รวมไปถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ หลักสาราณียธรรม 66 เข้ามาบูรณาการ
ใช้ในการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา ซึ่งได้แก่ ทรัพยากรด้านเงินทุน หรือ งบประมาณ ด้านบุคคล 
ด้านวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีด้านที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และด้านแหล่งเรียนรู้  เพ่ือพัฒนา
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของรัฐ บนพ้ืนฐานความเป็นไปได้ อันจะท าให้สถานศึกษามีการจัดการเรียน 
การสอนหรือพัฒนาคนได้อย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ ครบครัน และยั่งยืน 
 
๒. วัตถุประสงค์ 

     ๑.๑ เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
โรงเรียนขนาดเล็ก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

     ๑.๒ เพ่ือศึกษาการพัฒนาการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาแบบมีส่วนร่วมตามหลัก 
สาราณียธรรม 6 ของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก 
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     ๑.๓ เพ่ือเสนอแนวทางการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาแบบมีส่วนร่วมตามหลัก 
สาราณียธรรม ๖ ของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
 
๓. วิธีด าเนินการวิจัย 

     การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยได้ค้นคว้าทางเอกสารตามล าดับ  
     รวบรวมข้อมูลแล้วค้นคว้าน ามาเรียบเรียง ย่อความ จากข้อมูลที่เชื่อถือได้ คือปฐมภูมิ 

ค้นคว้าข้อมูลทุติยภูมิ โดยน ามาวิจัยเอกสารเกี่ยวกับ ทางการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 
แบบมีส่วนร่วมตามหลักสาราณียธรรม ๖ ของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทองน าเสนอผลงานวิจัยและข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาวิจัย 
 
๔. ผลการศึกษา 

     ผลการศึกษาเรื่อง การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาแบบมีส่วนร่วมตามหลักสาราณีย
ธรรม ๖ ของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง โดยมี
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ๑) เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ๒) เพ่ือศึกษาการ
พัฒนาการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาแบบมีส่วนร่วมตามหลักสาราณียธรรมของผู้บริหารโรงเรียน
ขนาดเล็ก และ ๓) การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาแบบมีส่วนร่วมตามหลักสาราณียธรรม ๖ ของ
ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง และผู้วิจัยได้แบ่ง
ผลการวิจัยเป็น ๓ ตอน ดังนี้ 

     ๔.๑ ผลการศึกษาความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาที่มีต่อสภาพการบริหาร
ทรัพยากรทางการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง ทั้ง ๔ ด้าน พบว่า ๑. ด้านบุคลากร ผู้บริหารโรงเรียนเปิดโอกาสให้บุคคลอ่ืนมีส่วน
ร่วม วางแผน จัดสรร หรือ สรรหาอัตราก าลังบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมวินัยคุณธรรมจริยธรรม
ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ๒. ด้านงบประมาณ ผู้บริหารโรงเรียนเปิดโอกาสให้บุคคล
อ่ืนมีส่วนร่วม ตรวจสอบติดตาม รายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  
ลงทุนเพ่ือการศึกษา ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพ่ือการศึกษา วางแผนพัสดุ 
จัดหาพัสดุ และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน ๓. ด้านวิชาการและสื่อ ผู้บริหารโรงเรียนเปิดโอกาสให้
บุคคลอ่ืนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา พัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ พัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ แนะแนว ส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทาง
วิชาการ คัดเลือกหนังสือหรือแบบเรียน และพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ๔. ด้านบริหารงาน
ทั่วไป ผู้บริหารโรงเรียนเปิดโอกาสให้บุคคลอื่นมีส่วนร่วมพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
ประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา งานด้านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ดูแลอาคารสถานที่ 
สภาพแวดล้อม ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ประชาสัมพันธ์งานการศึกษา บริหารงานทัศนศึกษา และ
หาแนวทางจัดกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนการลงโทษนักเรียน 
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     ๔.๒ ผลการศึกษาการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาแบบมีส่วนร่วมตามหลักสาราณีย
ธรรม ๖ ของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เป็นข้อมูล
ที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
จ านวน ๕ คน สรุปได้ว่า ๑. ด้านการบริหารงานบุคคล สงเคราะห์ช่วยเหลือกันคิดถึงส่วนดีของกันและกัน 
การพูดจาด้วยถ้อยค าดีๆ ไม่ซ้ าเติมกัน การแสดงออกทางกายด้วยการ งดเว้นการท าร้าย ไม่ใช้ความรุนแรง 
ปฏิบัติต่อกันด้วยเมตตา พูดต่อกันด้วยเมตตา ช่วยบอกแจ้งสิ่งที่เป็นประโยชน์ สั่งสอน แนะน าตักเตือน
ด้วยความหวังดี เคารพนับถือกัน ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ร่วมกันบ าเพ็ญประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 
๒. ด้านบริหารงบประมาณ บริหารให้มีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก การคิดดี การพูด  
การท าความดีต่อกัน รู้จักแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกัน มีความคิดเห็นที่ถูกต้องเป็นอย่างเดียวกันกับ
ส่วนรวม ๓. ด้านวิชาการและสื่อ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดผลและ
เทียบโอน ผลการเรียน การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีโดยให้ทุกส่วนเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็น ร่วมปฏิบัติ ร่วมรับผลประโยชน์ ส่งเสริมให้ครูและผู้รับผิดชอบในการจัดท าสาระหลักสูตร ท้องถิ่น
เปิดโอกาสให้ตัวแทนของชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมก าหนดการจัดการเรียนการสอน ๔. ด้านการบริหารงาน
ทั่วไป ร่วมกันแสดงความคิดเห็น ปฏิบัติเพ่ือพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
เห็นชอบร่วมกันในข้อที่เป็นหลักการ อันจะน าไปสู่ความเจริญของโรงเรียน มุ่งเน้นความสามัคคี มีบทบาท
หลักในการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และอ านวยความสะดวกต่างๆ ในการบริการงานทุกรูปแบบ 

     ๔.๓ เสนอแนวทางการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาแบบมีส่วนร่วมตามหลักสาราณีย
ธรรม ๖ ของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ในการ
บริหารทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านบริหารงานบุคคล การพูดจาด้วยถ้อยค าดีๆ การงดเว้นการท าร้าย ทั้งต่อ
หน้าและลับหลัง ร่วมกันบ าเพ็ญประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม ด้านบริหารงบประมาณ เปิดโอกาสให้
บุคคลอื่นมีส่วนร่วมในการตรวจสอบได้ โดยยึดหลักความโปร่งใส ด้านบริหารวิชาการและสื่อ เลือกสื่อ
การเรียนการสอนที่มีความทันสมัย ให้ครูมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ด้านบริหารงานทั่วไป  
เปิดโอกาสให้บุคคลอ่ืนมีส่วนร่วมพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ โดยน าหลักสาราณียธรรม 
๖ ได้แก่ มีเมตตา วาจาสุภาพ มีความปรารถนาดี มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีระเบียบวินัย มีความเห็น
ร่วมกันหรือสามัคคีกัน มาบูรณาการใช้ในการบริหารงานทั้ง ๔ ด้านของสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น สงเคราะห์ช่วยเหลือกันคิดถึงส่วนดีของกันและกัน ด้วยความเต็มใจ การแนะน าบอกกล่าว
ด้วยการพูดจาด้วยถ้อยค าดีๆ มีเมตตา ไม่ซ้ าเติมกัน การแสดงออกทางกายด้วยการ งดเว้นการท าร้าย  
ไม่ใช้ความรุนแรง ท าต่อกันด้วยเมตตา การเป็นผู้ให้และร่วมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม  
สั่งสอน แนะน าตักเตือนสิ่งที่ถูกต้องด้วยความหวังดี เคารพนับถือกัน ทั้งต่อหน้าและลับหลัง มีความเห็น
พ้องต้องกัน  ไม่ทะเลาะเบาะแว้งหรือขัดแย้งกัน ประนีประนอมกัน 
 
๕. บทสรุป 

      สรุปแนวทางการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาแบบมีส่วนร่วมตามหลักสาราณียธรรม ๖ 
ของผู้ บ ริ หาร โรง เรี ยนขนาดเล็ ก  ส านั กงานเขต พ้ืนที่ การศึ กษาประถมศึ กษา อ่ างทอง  
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๑. ด้านบริหารงานบุคคล ผู้บริหารโรงเรียนเปิดโอกาสให้บุคคลอ่ืนมีส่วนร่วม ๑) จัดสรรอัตราก าลัง
ข้าราชการครู ๒) มีการบรรจุอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ๓) มีการวางแผน
อัตราก าลัง ๔) สงเคราะห์ช่วยเหลือกันคิดถึงส่วนดีของกันและกัน การพูดจาด้วยถ้อยค าดีๆ ไม่ซ้ าเติมกัน 
การแสดงออกทางกายด้วยความสุภาพ งดเว้นการท าร้าย ไม่ใช้ความรุนแรง ๕) ปฏิบัติต่อกัน 
ด้วยความเมตตา พูดต่อกันด้วยเมตตา ช่วยบอกแจ้งสิ่งที่เป็นประโยชน์ สั่งสอน แนะน าตักเตือน 
ด้วยความหวังดี เคารพนับถือกัน ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ร่วมกันบ าเพ็ญประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม  
๒. ด้านบริหารงบประมาณ ผู้บริหารโรงเรียนเปิดโอกาสให้บุคคลอ่ืนมีส่วนร่วม ๑) ตรวจสอบติดตาม  
๒) ลงทุนเพ่ือการศึกษา ๓) จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน ๔) บริหารให้มีความคล่องตัว โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลประโยชน์ของ
ส่วนรวมเป็นหลัก ๕) การคิดดี การพูด การท าความดีต่อกัน รู้จักแบ่งปันผลประโยชน์กัน มีความคิดเห็น
ที่ถูกต้องเป็นอย่างเดียวกันในการบริหารจัดการงบประมาณเพ่ือส่วนรวม ๓. ด้านบริหารวิชาการและสื่อ 
ผู้บริหารโรงเรียนเปิดโอกาสให้บุคคลอ่ืนมีส่วนร่วม ๑) พัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  
๒) คัดเลือกหนังสือหรือแบบเรียน ๓) ส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ ๔) พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา พัฒนากระบวนการเรียนรู้ ผลการเรียน การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี  โดยให้ 
ทุกส่วนเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมปฏิบัติ ร่วมรับผลประโยชน์ ๕) ส่งเสริมให้ครูและ
ผู้รับผิดชอบในการจัดท าสาระหลักสูตรท้องถิ่นเปิดโอกาสให้ตัวแทนของชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วม
ก าหนดการจัดการเรียนการสอน ๔. ด้านบริหารงานทั่วไป ผู้บริหารโรงเรียนเปิดโอกาสให้บุคคลอ่ืนมีส่วน
ร่วม ๑) พัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ ๒) งานด้านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ๓) ส่งเสริมให้
บุคลากรดูแลอาคารสถานที่ และพัฒนาสภาพแวดล้อม ๔) แสดงความคิดเห็น ปฏิบัติเพ่ือพัฒนาระบบ
และเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา เห็นชอบร่วมกันในข้อที่เป็นหลักการ อันจะน าไปสู่  
ความเจริญของโรงเรียน ๕) มุ่งเน้นความสามัคคี มีบทบาทหลักในการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน  
และอ านวยความสะดวกต่างๆ ในการบริการงานทุกรูปแบบ 
 
๖. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยประยุกต์ใช ้

     ๖.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและการปฏิบัติการ  ควรมีการพัฒนาข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาทุกด้าน การจัดการเกี่ยวกับการบริการห้องสมุด ก าหนดนโยบาย วางแผน 
ในเรื่องการจัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนรู้และ เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาของสถานศึกษา จั ดระบบ 
การบริหารและพัฒนาองค์กร จัดโครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  
ควรส่งเสริมวัฒนธรรมที่ดีในสถานศึกษา การเคารพซึ่งกันและกัน ผู้น้อยเคารพและให้เกียรติผู้ใหญ่หรือ
อาวุโสกว่า ผู้ใต้บังคับบัญชาให้เกียรติผู้บังคับบัญชา เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในสถานศึกษา  
ควรส่งเสริมวัฒนธรรมความมีน้ าใจเอ้ือเฟ้ือต่อกันและกัน แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ ซื่อตรงต่อหน้าที่
ช่วยเหลือผู้ร่วมงานด้วยความเต็มใจ แสดงกิริยาอาการสุภาพ เคารพนับถือกันในการท างานร่วมกัน 
ในสถานศึกษา ควรส่งเสริมความประพฤติสุจริตดีงาม ถูกต้องตามระเบียบวินัย ไม่ปฏิบัติตนให้เป็นที่น่า
รังเกียจของหมู่คณะ ความรักใคร่สามัคคี มีความประพฤติสุจริตปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหมู่คณะ  
ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน ควรสร้างขวัญและก าลังใจเพ่ือแสวงหาความร่วมมือในสถานศึกษาท่ีเหมาะสม
อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการน าไปปรับปรุงและพัฒนาการท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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     ๖.๒ ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาทัศนคติของผู้บริหารเกี่ยวกับการน าหลัก
พุทธธรรมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารสถานศึกษา ควรศึกษาการวิจัยเชิงคุณภาพในการน าหลักสาราณีย
ธรรม ๖ มาประยุกต์ใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารสถานศึกษา ควรศึกษาผลท่ีเกิดจากการน า
หลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้กับหลักสาราณียธรรม ๖ ในการบริหารสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่อ่ืนๆ ด้วย 

บรรณานุกรม 
มติชนสุดสัปดาห์, การศึกษา [สื่อออนไลน์]. แหล่งที่มา :https://www.matichonweekly.com/    
      column/article_๒๑๘๓๘๘, สืบค้นเมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๓ 
โรงเรียนขนาดเล็ก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง, การบริหาร ๔ ฝ่าย,[ออนไลน์], 
      แหล่งที่มา: http://www.atg.go.th/index.atg๖๓.html [๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓]. 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.                                  
      กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙. 
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แนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าทางการศึกษาตามหลักทุติยปาปณิกสตูรของผู้บริหาร 
ส านักศานศึกษาแผนกบาลีในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑ 

Guidelines for the Educational Leadership Development according to 
principles in the Dutiyapāpaṇika sūtra of the Administrators in the Pali 
Education Section of the Pariyattidhamma schools under supervision  

of the Ecclesiastical Management Region 1 
 

   พระมหาวิทยา  จิตฺตชโย1 

พระครูวิรุฬห์สุตคุณ, ผศ. ดร.2 
พระครูสังฆรักษ์จักรกฤษณ์ ภูริปญฺโญ, ผศ. ดร.3 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ๓ ข้อ คือ (๑) เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันภาวะผู้น าทาง
การศึกษาตามหลักทุติยปาปณิกสูตรของผู้บริหารส านักศาสนศึกษาแผนกบาลีในเขตการปกครองคณะ
สงฆ์ ภาค ๑ (๒) เพ่ือศึกษาหลักและวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าทางการศึกษาตามหลักทุติยปาปณิกสูตร
ของผู้บริหารส านักศาสนศึกษาแผนกบาลีในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑ และ (๓)  เพ่ือเสนอ
แนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าทางการศึกษาตามหลักทุติยปาปณิกสูตรของผู้บริหารส านักศาสนศึกษา
แผนกบาลีในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสานวิธี เครื่องมือที่ใช้ คือ 
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่าง ๑๓๒ รูป สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๑๕ รูป 
ผลการวิจัยพบว่า ๑. ภาวะผู้น าทางการศึกษาตามหลักทุติยปาปณิกสูตรของผู้บริหารส านักศาสน
ศึกษาแผนกบาลีในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เรียงล าดับจาก
มากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการบริหาร ด้านจัดการศึกษา ด้านที่อยู่ ในระดับปานกลาง คือด้านวิชาการ 
๒. หลักและวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าทางการศึกษาตามหลักทุติยปาปณิกสูตร พบว่า  ควรส่งเสริมการ

                                                           

1 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย. มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  
      2 อาจารประจ าหลั กสู ต รครุ ศ าสตร์ มห าบัณฑิ ต  ส าข าพุท ธบริ ห ารการศึ กษา  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
      3 อาจารประจ าหลั กสู ต รครุ ศ าสตร์ ดุ ษฎี บัณฑิ ต  ส าขาพุทธบริ ห ารการศึ กษา  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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พัฒนาด้านจิตใจพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในชีวิต เข้าใจอัจฉริยภาพสูงสุดของครู  อบรมการใช้สื่อให้
เกิดความเชี่ยวชาญ  สร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ๓. แนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าทางการศึกษาตาม
หลักทุติยปาปณิกสูตรของผู้บริหารส านักศาสนศึกษาแผนกบาลี พบว่า ก าแนวทาง มุ่งมั่นพัฒนา
ศักยภาพของครู  ควรส่งเสริมการเรียนรู้ศาสตร์พุทธกาลสู่โลกดิจิทัลการเรียนรู้ภาษาบาลี ก าหนด
มาตรฐานแนวทางการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรยีนรู้ภาษาบาลี 

ค าส าคัญ  ภาวะผู้น า, ผู้บริหารส านักศาสนศึกษา 
 
 

ABSTRACT 

This research study has 3 objectives: (1) to study the present condition of 
educational leadership according to the Second Papal Sutras of the administrators of 
the Pali Department of Religious Studies in Sangha Administration Area, Region 1; (2) 
to study the principles and Methods for developing educational leadership according 
to the Second Papal Sutra of the administrators of the Pali Department of Religious 
Studies in Sangha Administration Regions 1 and (3) to propose guidelines for 
developing educational leadership in accordance with the Second Papal Sutra. of the 
administrators of the Bureau of Religious Studies, Pali Division in Sangha 
Administration Area, Region 1, using a combined research methodology The tools 
used were questionnaires and interview forms. A sample group of 132 people 
interviewed 15 experts. The results showed that: 1. The educational leadership 
according to the Second Papal Sutras of the administrators of the Pali Department of 
Religious Studies in Sangha Administration Region 1 overall was at the level of a lot 
Sorted from most to least: management education management The moderate level 
2. Principles and methods for developing educational leadership according to the 
Second Papal Sutra. It was found that mental development should be promoted 
ready for changes in life. Understand the teacher's highest genius Training on how to 
use media to become proficient Build good human relations 3. Guidelines for 
development of educational leadership according to the Second Papal Sutras of the 
administrators of the Religious Studies Office, Pali Division, found that the guidelines 
were determined to develop the potential of teachers. should promote the learning 



183 

of Buddhist arts to the digital world, learning Pali Set the guidelines for the 
development of organizational culture of learning Pali. 

Keywords: Leadership, Religious Studies Administrator 

๑. บทน า 

ปัจจุบันมักจะประสบปัญหา เรื่อง วิกฤติผู้น ากันอยู่ในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับประเทศ 
องค์กร หรือหน่วยงานต่าง ๆ เพราะดูเหมือนเราจะหาผู้น าที่เป็น “ของแท้” หรือ ผู้น าที่ “น่าเชื่อถือ” 
จริง ๆ นั้นยากมาก การสร้างให้คนในองค์กรมีภาวะความเป็นผู้น า (Leadership) นับว่ามีความส าคัญ
อย่างมาก เพื่อที่จะท าให้องค์กรพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง (Change) ซ่ึงเกิดขึ้นอย่างรุนแรงมากใน
ขณะนี้ ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญต่อความส าเร็จลุล่วงของโครงการ
ต่าง ๆ การสร้างภาวะผู้น าที่ดีนั้นเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นส าหรับผู้บริหารทุกคน ทั้งนี้เนื่องจาก
ผู้บริหารท าให้องค์การบรรลุวัตถุประสงค์จึงต้องส่งเสริมให้เกิดระบบความร่วมมือในองค์การ ท าให้
บุคลากรมีความยินดี เต็มใจให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ซึ่งผู้บริหารถือว่าเป็นบุคคลที่มีบทบาท 
ส าคัญในการน าพาการศึกษาไปสู่เป้าหมายที่วางไว้นอกจากนี้ผู้บริหารยังเป็นผู้สร้างค่านิยม แรง
บันดาลใจและความเชื่อรวมทั้งต้องสื่อสารแก่นของค่านิยมและความเชื่อดังกล่าวสู่ผู้ตาม ผู้น าต้องมี
วิสัยทัศน์มีลักษณะการท างานเป็นทีม มีการประสานความร่วมมือมีทักษะการติดต่อสื่อสาร มีความรู้
ทางการศึกษาเป็นอย่างดี และมีกระบวนการค้นหาและพัฒนา ศักยภาพของผู้ตามอย่างเหมาะสม  

ส านักเรียนแผนกบาลีของคณะสงฆ์ก็เช่นเดียวกัน ก็ประสบปัญหามากมายหลายประการ
เช่น ผู้บริหารขาดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในหลักการบริหารส านักเรียน ขาดการวางแผน ขาดการ
จัดการองค์การให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ขาดการจัดคนเข้าท างาน ขาดการสั่งการ ขาดการควบคุม 
และขาดงบประมาณ ในด้านการบริหาร ด้านบุคลากร ด้านการเรียนการสอน และด้านจัดการ 
ตามล าดับ ท าให้เกิดประสิทธิผลในการบริหารส านักเรียนลดลง สอดคล้องกับพระมหาอุดร อุตฺตโร 
(มากดี) กล่าวว่า แม้ว่าจะมีสถิติจ านวนนักเรียนส่งชื่อสอบบาลีสูงขึ้นทุกปีก็ตาม แต่กลับขาดสอบเป็น
จ านวนมากและโดยเฉพาะจ านวนผู้ที่สอบได้ยิ่งมีสัดส่วนน้อยลงไปอีก ดังตารางเปรียบเทียบนี้4 

 

 

                                                           

      4 พระมหาอุดร อุตฺตโร (มากดี), “สมรรถนะการปฏิบัติงานของครูส านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
บาลี ตามหลักกัลยาณมิตร”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา , (บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗) หน้า ๔. 
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บัญชีแสดงผลการสอบประโยคบาลีสนามหลวง พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗ 

พ.ศ. จ านวนนักเรียน 

ส่งเข้าสอบ ขาดสอบ คงสอบ สอบได้ สอบตก ร้อยละท่ีสอบได้ 

๒๕๕๔ ๓๕,๕๔๖ ๑๒,๙๑๕ ๒๒,๖๓๑ ๓,๐๒๖ ๑๙,๖๐๕ ๑๓.๓๗ 

๒๕๕๕ ๓๔,๙๙๔ ๑๓,๑๑๙ ๒๑,๘๗๕ ๓,๖๙๓ ๑๘,๑๘๒ ๑๖.๘๘ 

๒๕๕๖ ๓๕,๗๙๐ ๑๒,๙๓๗ ๒๒,๘๕๓ ๓,๔๒๐ ๑๙,๔๓๓ ๒๒.๔๐ 

๒๕๕๗ ๓๐,๐๔๔ ๑๐,๔๙๗ ๒๒,๘๖๑ ๔,๖๑๐ ๑๘,๒๕๑ ๒๐.๑๗ 

หลักธรรมค าสั่งสอนตามหลักพระพุทธศาสนานั้นเป็นสิ่งที่ทันสมัย เป็นวิทยาศาสตร์และ
สามารถน ามาปรับใช้ได้กับการด ารงชีวิต และการท างานในปัจจุบัน โดยเฉพาะเรื่องของภาวะผู้น า
หลักธรรมค าสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น เกี่ยวข้องกับผู้น าที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้
ด้วยหลักทุติยปาปณิกสูตร คือ ๑) จักขุมา หมายถึง มีปัญญามองการณ์ไกล เช่น ถ้าเป็นพ่อค้าหรือนัก
บริหารธุรกิจต้องรู้ว่าซื้อสินค้าที่ไหนได้ราคาถูก แล้วน าไปขายที่ไหนจึงได้ราคาแพง  ในสมัยนี้ต้องรู้ว่า
หุ้นจะขึ้นหรือจะตก ถ้าเป็นนักบริหารทั่วไป ต้องสามารถวางแผนและฉลาดในการใช้คน  คือ ความ
ช านาญในการใช้ความคิด ๒) วิธุโร หมายถึง จัดการธุระได้ดีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น พ่อค้า
เพชรต้องดูออกว่าเป็นเพชรแท้หรือเพชรเทียม ความช านาญด้านเทคนิค ๓) นิสสยสัมปันโน  หมายถึง 
พ่ึงพาอาศัยคนอ่ืนได้เพราะเป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ดี เช่น พ่อค้าเดินทางไปค้าขายต่างเมืองก็มีเพ่ือน
พ่อค้าในเมืองนั้น ๆ ให้ที่พักอาศัยหรือให้กู้ยืมเงิน เพราะมีเครดิตดี  

นักบริหารที่ดีต้องผูกใจคนไว้ได้ คือความช านาญด้านมนุษย์สัมพันธ์  ซึ่งทางการพัฒนา
ภาวะผู้น าทางการศึกษาตามหลักทุติยปาปณิกสูตรของผู้บริหารส านักศาสนศึกษาแผนกบาลีในเขต
การปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑ สามารถน าเอาหลักค าสอนของพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้เพ่ือ
พัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารส านักศาสนศึกษาแผนกบาลีที่ดี มีความสามารถชักน าคนให้ประสานกัน
และน าพาไปสู่จุดมุ่งหมายที่ดีงามและยั่งยืนได้ 

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
๑. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันภาวะผู้น าทางการศึกษาของผู้บริหารส านักศาสนศึกษาแผนก

บาลี ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑ 
๒. เพ่ือศึกษาหลักและวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าทางการศึกษาตามหลักทุติยปาปณิกสูตร

ของผู้บริหารส านักศาสนศึกษาแผนกบาลี ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑ 



185 

๓. เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าทางการศึกษาตามหลักทุติยปาปณิกสูตรของ
ผู้บริหารส านักศาสนศึกษาแผนกบาลี ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑ 

๓. วิธีการด าเนินการวิจัย  
การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method) คือ การวิจัยเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  โดยมีประชาชากร 
จ านวน ๒๐๔ รูป กลุ่มตัวอย่าง ๑๓๒ รูป 

เครื่องมือที่ใช้ในการการวิจัย 
๑) แบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามสภาพปัจจุบันภาวะผู้น าทางการศึกษาของผู้บริหาร

และครูส านักศาสนศึกษาแผนกบาลีในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑ 
๒) แบบสัมภาษณ์ เป็นแบบสัมภาษณ์โดยมีประเด็นค าถามเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา

ภาวะผู้น าทางการศึกษาของผู้บริหารส านักศาสนศึกษาแผนกบาลีในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑ 
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารและครูส านักศาสนศึกษาแผนกบาลีในเขตการปกครองคณะ

สงฆ์ ภาค ๑ จ านวน ๑๓๒ รูป 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ได้แก่ ผู้บริหารส านักศาสนศึกษาแผนกบาลี เจ้าส านักเรียน/เจ้าส านักศา

สนศึกษา อาจารย์ใหญ่ ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หัวหน้าแผนกบาลี ส านักเรียน/
ส านักศาสนศึกษา จ านวน ๑๕ รูป ด ารงต าแหน่งมาแล้วไม่ต่ ากว่า ๕ ปี 

๔. ผลการศึกษา 

๔.๑ ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันภาวะผู้น าทางการศึกษาตาม
หลักทุติยปาปณิกสูตรของส านักศาสนศึกษาแผนกบาลีในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑  

ผลการวิเคราะห์โดยภาพรวม พบว่า ผู้บริหารและครูมีความคิดเห็นด้วย อยู่ในระดับมาก 
เรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการบริหาร (จักขุมา) (=๓.๗๓,S.D.=๐.๗๒) ด้านการจัดการศึกษา 
(นิสสยสัมปันโน) (=๓.๗๑,S.D.=๐.๘๖) และด้านวิชาการ (วิธุโร) อยู่ในระดับปานกลาง (=๓.๓๒, 
S.D.=๐.๘๘) ตามล าดับ 

๔.๒ ศึกษาวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าทางการศึกษาตามหลักทุติยปาปณิกสูตรของผู้บริหาร
ส านักศาสนศึกษาแผนกบาลีในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑ 

๑. ด้านการบริหาร (จักขุมา) พบว่า ผู้บริหารส านักศาสนศึกษาควรมีวิสัยทัศน์ ก าหนด
นโยบาย พันธกิจและเป้าหมาย มีความสร้างสรรค์ มีความคิดกว้างไกล ก้าวทันเทคโนโลยี มีโครงสร้าง
องค์กรคือสถานศึกษาพระปริยัติธรรมตามความเหมาะสม ริเริ่มโครงการต่างที่สนับสนุนงานวิชาการ 
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มีปัญญารอบรู้   มีบุคลิกภาพดี สุขภาพแข็งแรง เป็นที่ปรึกษาและให้การอบรมตลอดจนให้
ข้อเสนอแนะเมื่อเกิดปัญหา ประสานงาน และใช้คนได้ตามความเหมาะสม ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาพระปริยัติธรรม ปี พ.ศ.๒๕๖๒ 

๒. ด้านวิชาการ (วิธุโร) พบว่า ผู้บริหารควรมีความเชี่ยวชาญการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
ผสานวิสัยทัศน์ เอ้ือต่อการน าวิสัยทัศน์สู่ความเป็นจริงโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ลงทุนในเรื่องเทคโนโลยี จัดหาจัดเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์ เทคโนโลยี  สนับสนุนให้ครูน าสื่อ
เทคโนโลยี จนครูสามารถผลิตสื่อการสอนได้ จัดตั้งหน่วยงานพัฒนาสื่อการเรียนการเรียนรู้ ที่เก็บ
ข้อมูลดิจิตอล มีห้องสมุด 

๓. ด้านการจัดการศึกษา (นิสสยสัมปันโน) พบว่า ผู้บริหารควรมีมนุษย์สัมพันธ์ การ
ด าเนินกิจการ สร้างเครือข่ายระหว่างส านักศาสนศึกษาร่วมสนับสนุนมอบทุนและอุปกรณ์การศึกษา 
ยึดหลักกัลยาณมิตรกับบุคคล ๔ ฝ่าย ใช้กระบวนการ K.M. (Knowledge management) เพ่ิมเติม  
ใช้หลักกัลยาณมิตรในการเรียนรู้เพิ่มเติมตามหลักตกปลานอกบ้าน ประสานสิบทิศ ผูกมิตรทั่วหล้า ให้
โอกาสครูแสดงความคิดเห็นและการยอมรับฟังความคิดเห็น ให้รางวัลและลงโทษอย่างเป็นธรรม จัด
การศึกษาเพ่ือให้ปัญญาแก่ผู้เรียน ๕ มีวัฒนธรรมองค์กรเข้มแข็ง 

๔.๓ แนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าทางการศึกษาตามหลักทุติยปาปณิกสูตรของผู้บริหาร
ส านักศาสนศึกษาแผนกบาลีในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑ ได้แก่ ๑. ก าแนวทาง มุ่งมั่นพัฒนา
ศักยภาพของครูส านักศาสนศึกษาแผนกบาลี ๒. ควรส่งเสริมการเรียนรู้ศาสตร์พุทธกาลสู่โลกดิจิทัล
การเรียนรู้ภาษาบาลี ๓. ก าหนดมาตรฐานแนวทางการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรการเรียนรู้ภาษาบาลี  

 

๕. บทสรุป 

๑. สภาพปัจจุบันภาวะผู้น าทางการศึกษาของผู้บริหารส านักศาสนศึกษา พบว่า (๑) ด้าน
การบริหาร (จักขุมา) ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาบาลีและปรับโครงสร้างการบริหารให้สอดคล้องการ
เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและวิสัยทัศน์ให้ก้าวทันเทคโนโลยีของการศึกษาสมัยใหม่ ก าหนดนโยบาย 
และเป้าหมาย และสนับสนุนงานวิชาการงานการสอนภาษาบาลี (๒) ด้านวิชาการ (วิธุโร) ส่งเสริมการ
เรียนรู้ภาษาบาลีด้วยกิจกรรมให้กับผู้เรียน ตลอดถึงส่งเสริมการผลิตสื่อการสอนบาลีผ่านสังคม
ออนไลน์ และนิเทศครูสอนก่อนการจัดการเรียนการสอน และ (๓) ด้านการจัดการศึกษา (นิสสยสัม
ปันโน) มีปฐมนิเทศแต่ละปีการศึกษาชัดเจน จัดค่าพาหนะถวายผู้ไปสอบในแต่ละปีเพียงพอ และสร้าง
เครือข่ายสร้างสังฆสัมพันธ์กับส านักศาสนศึกษาร่วมสนับสนุนมอบทุนและอุปกรณ์การศึกษา 
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๒. หลักและวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าทางการศึกษาตามหลักทุติยปาปณิกสูตร พบว่า (๑) 
ควรส่งเสริมการพัฒนาด้านจิตใจเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในชีวิต เข้าใจอัจฉริยภาพสูงสุดของ
ครูส านักศาสนศึกษาแผนกบาลี (๒) มีการอบรมการใช้สื่อเพ่ือให้เกิดความเชี่ยวชาญสื่อการสอนภาษา
บาลี และ (๓) ส่งเสริมแนวทางสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีอันจะก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน 

๓. แนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าทางการศึกษาตามหลักทุติยปาปณิกสูตรของผู้บริหาร
ส านักศาสนศึกษาแผนกบาลีในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑ พบว่า (๑) ก าแนวทาง มุ่งมั่นพัฒนา
ศักยภาพของครูส านักศาสนศึกษาแผนกบาลี  (๒) ควรส่งเสริมการเรียนรู้ศาสตร์พุทธกาลสู่โลกดิจิทัล
การเรียนรู้ภาษาบาลี และ (๓) ก าหนดมาตรฐานแนวทางการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้
ภาษาบาลี 

๖.ข้อเสนอแนะ 

จากการท าวิจัย ผู้วิจัยเห็นว่าแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารส านักศาสนศึกษา
แผนกบาลีในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

๖.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (๑) ด้านการบริหาร (จักขุมา) ปรับโครงสร้างการบริหารให้
สอดคล้องการเปลี่ยนแปลงทันเทคโนโลยีของการศึกษาสมัยใหม่ (๒) ด้านวิชาการ (วิธุโร) นิเทศครู
สอนให้พร้อมก่อนการเปิดเรียน และ (๓) ด้านการจัดการศึกษา (นิสสยสัมปันโน) จัดปฐมนิเทศแต่ละ
ปีการศึกษาให้ชัดเจน สนับสนุนมอบทุน และอุปกรณ์การศึกษาเพ่ือเสริมก าลังใจให้นักเรียน 

๖.๒  ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ (๑) ส านักศาสนศึกษาแผนกบาลีควรเร่งรีบท า
วิจัยในส านักตนเองเรื่องงานด้านวิชาการ และ (๒) วางแผนการจัดการเรียนการสอนให้ชัดเจน 

๖.๓ ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป (๑) ควรวิจัยเรื่อง การน านวัตกรรมมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน และ (๒) ควรวิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมทุกแผนกด้านงานวิชาการ 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาด้วยสื่อดิจิทัล
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บทคัดย่อ  

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของครูสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1, 2)เพ่ือศึกษากระบวนการการจัดการ
เรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในระดับประถมศึกษาด้วยสื่อดิจิทัล 3) เพ่ือเสนอแนวทางการจัดการเรียน
การสอนวิชาพระพุทธศาสนาด้วยสื่อดิจิทัลส าหรับครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยาเขต 1 ด าเนินการวิจัยเชิงพรรณนาเก็บข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเครื่องมือวิจัย
ประกอบด้วย แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ ได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นครู 123 คน และใช้แบบสัมภาษณ์
รวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา 

ผลการวิจัยพบว่า 

1. สภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 ภาพรวมทั้ง 5 ด้าน ความคิดเห็นของครูผู้สอนวิชาพระพุทธศาสนาใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 ภาพรวม 5 ด้าน พบว่า อยู่ใน
ระดับมาก ได้แก่ ด้านสภาพการจัดการเรียนการสอน ด้านบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ด้านสื่อธรรมชาติ 
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน และด้านสื่อสิ่งพิมพ์อ่ืน และวัสดุอุปกรณ์ ตามล าดับ 
                                                   

 นิสิตหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา คณะครุ
ศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย  

 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย  

 



2. ผลการศึกษากระบวนการการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาระดับประถมศึกษาด้วยสื่อดิจิทัล
ด้วยหลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการ และการวัดและประเมินผลการใช้สื่อธรรมชาติในการสอน
พระพุทธศาสนา เป็นนวัตกรรมการเรียนการสอนที่มีสื่อธรรมชาติเป็นทางเลือกให้ผู้สอนน ามาพัฒนาเป็นสื่อ
การเรียนการสอน ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามสภาพการ
การจัดการเรียนการสอนที่เป็น Best Practiceที่ครูผู้สอนสามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมและประเมินผลการ
เรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3. ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 การบริหารตามโดยใช้
หลักธรรมมาภิบาลมาช่วยในการบริหาร ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมี
ส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการปฎิบัติงานของครู เพ่ือ
ขับเคลื่อนการท างานอย่างมีประสิทธิภาพเสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาด้วย
สื่อดิจิทัล ประกอบด้วย 1) สื่อด้านสิ่งพิมพ์ มีความเข้าใจถึงหลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการ 2) ด้านการ
วัดและประเมินผลการใช้สือ่ธรรมชาติในการสอนพระพุทธศาสนา 3) ด้านนวัตกรรมการเรียนการสอนที่มีสื่อ
ธรรมชาติเป็นทางเลือก 4) สภาพการการจัดการเรียนการสอนที่เป็น Best Practice น าไปใช้จัดกิจกรรมและ
ประเมินผลการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

คําสําคัญ: การจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา, สื่อดิจิทัล 

Abstract 

 The objectives of this research are: 1) to study the state of teaching and 
learning management in Buddhist study of the teachers under Office of Phra Nakhon 
Si Ayutthaya Primary Educational Service Area 1, 2) to study the process of teaching 
and learning in Buddhist study through digital media in primary educational level, 
and 3) to propose a guideline for the teaching and learning management in Buddhist 
Study through digital media for the teachers under  Office of Phra Nakhon Si 
Ayutthaya Primary Educational Service Area 1. The quantitative data were collected 
by questionnaires from 123 samples and analyzed by percentage, frequency, mean 
and standard deviation. The qualitative data were collected by interviews with 5 
experts and then analyzed by content analysis.  

 The research results were found that: 

 1. The state of teaching and learning management in Buddhist study of the 
teachers under Office of Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educational Service Area 
1 in 5 aspects was at a high level overall. In details, the highest level was on 
computer-assisted lesson, followed by natural media, teaching and learning 
management process, printed media and instruments respectively. 
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 2. The process of teaching and learning management in Buddhist study 
through digital media in primary educational level consisting of principles, objectives, 
process and measurement and evaluation through natural media is the innovation 
that the teachers can develop for their teaching relevant to the basic educational 
curriculum. The improvement can make students learn according to the best 
practice in teaching and learning conditions based on student-center activities and 
evaluation. 
 3. The guidelines for the development of teaching management in Buddhist 
study through digital media consist of; 1) Printed media with principles, objectives 
and process, 2) Measurement and evaluation based on the natural media, 3) 
Teaching and learning innovations with the natural media as the option, and 4) Best 
practice teaching and learning management for student-center activities and 
evaluation. 
Keywords: Instruction Management in Buddhist Study, Digital Media  

๑. บทนํา 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ในยุคปัจจุบัน การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทยระดับประถมศึกษาได้
ก าหนดให้มีมาตรฐานการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยเน้นให้เรียนรู้ศาสนา ศีลธรรม
และจริยธรรม1 กระทรวงศึกษาธิการได้เล็งเห็นความส าคัญ จึงจัดให้มีการเรียนการสอนวิชา
พระพุทธศาสนาทุกชั้น และทุกระดับการศึกษาตลอดระยะเวลาเรียน ๑๒ ปี แต่ก็ยังมีปัญหาในทาง
ปฏิบัติอยู่มาก กล่าวคือ การบริหารและการจัดการศึกษาวิชาพระพุทธศาสนายังขาดประสิทธิภาพ 
ขาดความเอาใจใส่ ไม่มีมาตรการเสริมอย่างเป็นรูปธรรม ขาดการบูรณาการการเรี ยนการสอนด้าน
ศีลธรรมเข้ากับวิชาสามัญโดยทั่วไป รวมทั้งขาดการใช้สื่อดิจิทัลที่เป็นสื่อกลางในการจัดการเรียนการ
สอน ส่งผลให้ผู้เรียนขาดความเข้าใจ ความซาบซึ้ง การปฏิบัติและการน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้อย่าง
ทั่วถึง จึงไม่สามารถใช้วิชาพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมคุณธรรมและแก้ปัญหาชีวิต
ของเยาวชนและประชาชนในสังคมได้อย่างเด่นชัด และเป็นรูปธรรม 

ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาจึงควรมีแนวทางที่จะให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ความสามารถที่น าเทคโนโลยีที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยการน าเอารูปแบบการส่งเสริมการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อยกระดับคุณภาพ  

                                                   
1
กระทรวงศึกษาธิการ ,  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑, 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศจ ากัด, ๒๕๕๔), หน้า ๑๕. 





 

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ “แนวทางการจัดการเรียนการ
สอนวิชาพระพุทธศาสนาด้วยสื่อดิจิทัลส าหรับครู  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต ๑” มีวัตถุประสงค์ ๓ ข้อ คือ  

๒.๑ เพ่ือศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของครู  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต ๑  

๒.๒ เพ่ือศึกษากระบวนการการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาใน
ระดับประถมศึกษาด้วยสื่อดิจิทัล 

๒.๓ เพ่ือเสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาด้วยสื่อดิจิทัล
ส าหรับครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต ๑ 

๓. วิธีดําเนินการวิจัย 

งานวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยแบบวิจัยแบบผสานวิธีระว่างงานวิจัยเชิงคุณภาพ
และงานวิจัยเชิงคุณภาพเป็นงานวิจัยการสนับสนุน โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบ
ความคิดเห็นจากครู จ านวน ๑๒๓คน และเก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน ๕ 
คน โดยมีรายละเอียดดังนี้  

๑. กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลเชิงปริมาณ  
กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่  ครูผู้สอนวิชาพระพุทธศาสนาใน

โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ จ านวน 
๑๒๓ คน จ านวน ๑๒๓ โรงเรียน เกี่ยวกับทางการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา
ด้วยสื่อดิจิทัล 

๒. กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลเชิงปริมาณ แบ่งเป็น ๓ กลุ่ม คือ ๑. ผู้บริหาร /ครู จ านวน  

๑ คน ๒. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา จ านวน ๒ คน ๓. ผู้เกี่ยวข้องจ านวน ๒ คน  เครื่องมือที่ใช้
เป็นแบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง เพ่ือการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งมีสาระส าคัญ คือ ๑. ด้าน
สื่อสิ่งพิมพ์อ่ืนและวัสดุอุปกรณ์การสอนพระพุทธศาสนา ๒. ด้านสื่อธรรมชาติในการสอน
พระพุทธศาสนา ๓. ด้านบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนพระพุทธศาสนา ๔. การจัดการเรียน
การสอนควรมีแนวทางอย่างไร และ ๕. การจัดการเรียนการสอนควรมีกระบวนการอย่างไร 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๙ 
 

๔. ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยนี้ พบว่า  
๔.๑ สภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของครูสังกัดส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต ๑ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก   

สภาพการจัดการเรียนการสอนวิชา
พระพุทธศาสนาของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต ๑ 

n = กลุ่มตัวอย่าง 123 คน 
ระดับความคิดเห็นของครู 

 S.D. ระดับ อันดับที่ 
๑) ด้านสื่อสิ่งพิมพ์อ่ืน และวัสดุอุปกรณ์ 3.55 0.47 มาก 5 
๒) ด้านสื่อธรรมชาติ 3.70 0.46 มาก 3 
๓) ด้านบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3.72 0.63 มาก 2 
๔) ด้านสภาพการจัดการเรียนการสอน 3.89 0.33 มาก 1 
๕) ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน 3.65 0.52 มาก 4 

ภาพรวม 3.70 0.29 มาก 
 

 ๔.๒ ผลการสัมภาษณ์ผู้บริหารและคณะครูผู้สอนวิชาพระพุทธศาสนา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เกี่ยวกับกระบวนการการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาใน
ระดับประถมศึกษาด้วยสื่อดิจิทัล ทั้ง ๕ ด้านเป็นดังนี้ 
 ๑. ด้านสื่อสิ่งพิมพ์อ่ืนและวัสดุอุปกรณ์ 
 ผู้สอนควรใช้ด้วยความเข้าใจในหลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการ การวัดและ
ประเมินผล จัดเตรียมความพร้อมด้วยการหาสื่อใหม่ๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
และสร้างอุปกรณ์การสอนให้เห็นเป็นรูปธรรม มีข้อมูลชัดเจน 
 ๒. ด้านสื่อธรรมชาติ 
 เป็นนวัตกรรมการเรียนการสอนที่มีต้นทุนต่ า เป็นสื่อที่ดี เป็นทางเลือกให้ผู้สอน
สามารถน ามาเป็นสื่อการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได ้
 ๓. ด้านบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 ผู้สอนต้องมีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน พัฒนา CAI ที่เข้าใจ
ง่าย ปรับภาษาธรรมเป็นภาษาชีวิต เนื้อหาสาระได้รับการเรียบเรียงท าให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ตามที่ครูผู้สอนได้ก าหนดวัตถุประสงค์ไว้ ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และท า
ให้ผู้เรียนแต่ละชั้นเข้าใจได้ง่ายขึ้น    
 ๔. ด้านสภาพการจัดการเรียนการสอน 
 ควรจัดท าฐานข้อมูลสื่อที่สามารถน าไปใช้ได้จริง  พร้อมทั้งมีตัวอย่างสื่อการเรียน
การสอนที่สามารถน าไปใช้ และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติได้จริง 
  
 
 



 

 ๕. ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
      ควรเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มุ่งจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการ
ด ารงชีวิต เหมาะสมกับความสามารถและความสนใจของผู้เรียน เอ้ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  
โดยจัดการเรียนการสอนอย่างมีล าดับขั้นตอน เพ่ือการด าเนินกิจกรรมมีประสิทธิภาพ  

๕. อภิปรายผลการวิจัย  
จากผลการวิจัยดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต ๑ มีสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา
ด้วยสื่อดิจิทัล โดยการใช้สื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
และสามารถน ามาสร้างเป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อมรรัตน์ 
จินดา ได้ท าการวิจัยเรื่อง สภาพปัญหาและแนวทางส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ
และการสื่อสารเพ่ือการศึกษาสาหรับสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 
๒ แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 
ส าหรับสถานศึกษา จากการสอบถามการสัมภาษณ์ และนาประเด็นต่างๆ มาสรุปเพ่ือการ
สนทนากลุ่ม ในท้ายสุด พบว่า ควรให้การส่งเสริมสนับสนุนใน ๓ ด้าน ได้แก่ ๑.) ด้านวัสดุ
ครุภัณฑ์ (Hardware) ๒.) ด้านโปรแกรมและสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน (Software) 
๓.) ด้านบุคลากร(Peopleware)๑ 

๖. บทสรุป 
๖.๑ สภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของครูสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต ๑  
ความคิดเห็นของครูผู้สอนวิชาพระพุทธศาสนาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต ๑ ภาพรวม ๕ ด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก 
ได้แก่ ด้านสภาพการจัดการเรียนการสอน ด้านบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ด้านสื่อ
ธรรมชาติ ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน และด้านสื่อสิ่งพิมพ์อ่ืน และวัสดุอุปกรณ์ 
ตามล าดับ 
๗. ข้อเสนอแนะ  

การวิจัยเรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาด้วยสื่อ
ดิจิทัลส าหรับครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต ๑ มี
ข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 

5.3.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
๑) หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องควรส่ง เสริมอบรมพัฒนาครู ให้มีทักษะการใช้

คอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนการสอน 
                                                   

๑
 อมรรัตน์ จินดา, “สภาพปัญหาและแนวทางส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารเพื่อการศึกษาส าหรับสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต ๒”, รายงานวิจัย, 
สังคมศาสตร์ และศิลปะ, ปีท่ี ๙ ฉบับท่ี ๑ (เดือนมกราคม–เมษายน ๒๕๕๙), บทคัดย่อ. 



๑๙๑ 
 

๒) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมด้านการพัฒนาครูและบุคลากร ให้ใช้สื่อ
สิ่งพิมพ์อ่ืนและวัสดุอุปกรณ์ท่ีหลากหลาย โดยผู้สอนต้องจัดเตรียมความพร้อมด้วยการหาสื่อ
ใหม่ๆ ให้เหมาะสมกับผู้เรียน  

๓) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมให้สื่อใช้ได้จริงและคุ้มค่าเหมาะกับการ
น ามาใช้จัดการเรียนการสอนสามารถประยุกต์ใช้ในโรงเรียน 

5.3.2  ข้อเสนอแนะเพื่อนําไปใช้ 
๑) ครูควรมีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
๒) ครูควรจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยสื่อที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ 
๓) ครคูวรใช้สื่อทีมี่เนื้อหาที่ถูกต้อง ชัดเจน ทันสมัยและเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน 
5.3.3  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
๑) ควรวิจัยเรื่อง สื่อสิ่งพิมพ์อ่ืนและวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน 
2) ควรวิจัยเรื่อง กระบวนการเตรียมความพร้อมและการส่งเสริมความสนใจของ

นักเรียนที่จะเรียนรู้ในวิชาพระพุทธศาสนา 
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคงอยู่ของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
FACTORS AFFECTING THE PERSISTENCE OF TEACHER MONKS IN SCHOOL 

UNDER MAHACHULALONGKORNRAJAVIDYALAYA UNIVERSITY 

นางสาวอลีนา สุปินะ1 
พระครูภัทรธรรมคุณ, ดร.2 

ผศ.ดร.พีรวัฒน์ ชัยสุข3
 

หลักสูตร ค.ม. สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ๑. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการคงอยู่ของพระสอน

ศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็น และ 
๓. เพ่ือเสนอปัจจัยการคงอยู่ ใช้กลุ่มตัวอย่างพระสอนศีลธรรม จ านวน ๓๕๐ รูป สัมภาษณ์ผู้บริหาร
โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จ านวน ๕ รูป/คน โดยใช้สถิติค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และค่าความแปรปรวน (One–way ANOVA) 
ผลการวิจัย พบว่า 

๑. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคงอยู่ของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย โดยภาพรวม ทั้ง ๓ ด้าน อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการคงอยู่ในงาน ด้านความ
ผูกพันธ์ต่อองค์กร และด้านความพึงพอใจในงาน ตามล าดับ  

๒. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการคงอยู่ของพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พบว่า พระสอนศีลธรรมที่มีอายุต่างกัน และมีวุฒิ
การศึกษาทางโลกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการคงอยู่ ด้านความผูกพันต่อองค์กร 
และด้านความพึงพอใจในงาน แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่ ๐.๐๐  

๓. เสนอปัจจัยที่ส่งผลต่อการคงอยู่ของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีดังนี้ 

ด้านการคงอยู่ในงาน ได้แก่ ความเพียรพยายามในการปฏิบัติการสอน มุ่งหวังให้ผู้เรียนมี
ศีลธรรม อุทิศตนให้กับพระพุทธศาสนา และมุ่งเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

                                                           

1ผู้วิจัย นางสาวอลีนา สุปินะ, หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

2ที่ปรึกษา พระครูภัทรธรรมคุณ, ดร., อาจารย์ประจ าหลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธ
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

3ปรึกษา ผศ. ดร.พีรวัฒน์ ชัยสุข, อาจารย์ประจ าหลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
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ด้านความผูกพันต่อองค์กร ได้แก่ มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติการ
สอนศีลธรรม เสียสละเวลาเพ่ือการสอนศีลธรรมให้มีประสิทธิภาพ และยอมรับกฎ ระเบียบ รักษา
ภาพลักษณ์การเป็นพระสอนศีลธรรม 

ด้านความพึงพอใจในงาน ได้แก่ ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย ระยะเวลาในการปฏิบัติการ
สอนศีลธรรม และความสัมพันธ์ระหว่างพระสอนศีลธรรมกับเจ้าหน้าที่ส านักงานพระสอนศีลธรรม 

ค าส าคัญ: การคงอยู่ในงาน, ความผูกพันต่อองค์กร, ความพึงพอใจในงาน, พระสอนศีลธรรม 
 

Abstract 
The objectives of this research are to study factors affecting the persistence 

of teacher-monks in school under Mahachulalongkornrajavidyalaya University, to 
compare the opinion and to propose the factors affecting the persistence of teacher-
monks. The quantitative data were collected by questionnaires from 350 samples 
and the qualitative data were collected by in-depth interviews with 5 administrators. 
The data were analyzed by percentage, frequency, mean, standard deviation and 
One–way ANOVA.    
The research results were found that: 

1. The factors affecting the persistence of teacher-monks in school under 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University in 3 areas were at a high level totally. In 
details, the highest level was on work persistence, followed by corporate 
commitment, work satisfaction respectively.  

2. In comparison, the teacher-monks with different age and general education 
level had different levels of opinion on corporate commitment and work satisfaction 
with a significant statistic figure at 0.00 

3. The factors affecting the persistence of teacher-monks in school under 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University were as follows;  

Work persistence consists of the effort in teaching for the benefit of students, 
devotion of oneself for Buddhism and propagation of Buddhism. 

The corporate commitment consists of responsibility in the assigned duty, 
teaching morality, following rules and regulations, and to maintain the image of 
teacher-monks. 

Work satisfaction consists of workload, teaching-load, and relations between 
teacher-monks and personnel in the office. 

Key word: The highest level was on work persistence, Followed by corporate 
commitment, Work satisfaction respectively, Morality teaching monks. 
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๑. บทน า 

สภาพของสถานการณ์สังคมไทยในปัจจุบัน ชี้ให้เห็นปัญหาการเป็นอยู่ที่น่าเป็นห่วง    
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่นับวันยิ่งไร้ซึ่งคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม เช่น การละเมิดศีล ๕ ท าร้าย
กันทั้งด้านร่างกายและจิตใจ พูดจาหยาบคาย ไม่มีความซื่อสัตย์ต่อกัน ล่วงละเมิดทางเพศ ดื่มสุราและ
เสพยาเสพติด ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรม 

เพ่ือพัฒนาขัดเกลาจิตใจเด็กและเยาวชน กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมได้เล็ง
ปัญหาดังกล่าว จึงได้ด าเนินโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มาตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๔๘-
๒๕๕๐ ต่อมาในปีงบประมาณ ๒๕๕๑ กรมการศาสนาได้เปลี่ยนบทบาทการบริหารโครงการพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน ที่ด าเนินการมาแต่เดิมไปสนับสนุนกิจกรรมคุณธรรมอ่ืน ๆ โดยได้โอนภาระงาน
พร้อมงบประมาณให้กระทรวงศึกษาธิการรับด าเนินการ และได้มอบให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย รับโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มาด าเนินการจัดเข้าในพันธกิจประเภทงาน
ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน  

ในปัจจุบันโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มี ๒ สังกัด ได้แก่ ๑.สังกัดมหาวิทยาลัย
มหามกุฎราชวิทยาลัย และ๒.สังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โครงการพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาคุณธรรม 
ศีลธรรมของเด็ก และเยาวชนในสถานศึกษาให้มีความเป็นคน "เก่ง ดี มีคุณภาพ" ตามนโยบายการจัด
การศึกษาของชาติ ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนของพระสอนศีลธรรม รับผิดชอบด าเนินการ
โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีพ้ืนที่ครอบคลุม ๑๘ ภาคคณะสงฆ์ ๗๗ จังหวัดทั่ว
ประเทศ มีพระสอนศีลธรมจ านวน ๑๘,๐๐๐ รูป เข้าไปปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอนสาระวิชา
พระพุทธศาสนา ศีลธรรม จริยธรรมในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมใน
สถานศึกษาจ านวนกว่า ๑๒,๐๐๐ แห่ง ทั่วประเทศ เพ่ือปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งความดี ให้เจริญงอกงาม
เติบโตในจิตใจของเด็กและเยาวชน การด าเนินงานโครงการฯ มีส านักงานพระสอนศีลธรรม กับหน่วย
จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยแบ่งเป็นระดับวิทยาเขต ๑๐ แห่ง วิทยาลัยสงฆ์ ๑๘ แห่ง และ
หน่วยวิทยบริการ ๑ แห่ง รวมทั้งสิ้น ๓๐ แห่ง ร่วมกันรับผิดชอบด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
นโยบายของมหาวิทยาลัย4 

จากการศึกษาสอบถามข้อมูลจ านวนพระสอนศีลธรรมจากฝ่ายงานทะเบียนของส านักงาน
พระสอนศีลธรรม ในช่วง ๓ ปีย้อนหลัง พบว่าพระสอนศีลธรรมมีจ านวนเพ่ิมขึ้น ลดลงจากจ านวน 
๑๘,๐๐๐ รูป เนื่องจากมีพระสงฆ์หลายจังหวัดสมัครเข้ามาเป็นพระสอนศีลธรรม ในขณะเดียวกันมี
พระสอนศีลธรรมย้ายสังกัด ลาออก ลาสิกขา และมรณภาพ ส่งผลให้การคงอยู่ของพระสอนศีลธรรม
ไม่แน่นอน ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษา เรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคงอยู่ของพระสอนศีลธรรม
ในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” ว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลให้พระสอน
ศีลธรรมยังคงอยู่ในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
                                                           

4คู่มือพระสอนศีลธรรม ส านักงานพระสอนศีลธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต าบล
ล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๕๖๓. 
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๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
๒.๑ เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการคงอยู่ของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒.๒ เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสอนศีลธรรม ที่มีต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการคงอยู่

ของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒.๓ เพ่ือเสนอปัจจัยที่ส่งผลต่อการคงอยู่ของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

๓. วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคงอยู่ของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นการวิจัยแบบผสมผสานวิธี  ระหว่างงานวิจัยเ ชิงปริมาณ
(Quantitative Research) และงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

ประชากร ได้แก่ พระสอนศีลธรรม (ส่วนกลาง) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  จ านวน ๔,๐๐๐ รูป กลุ่มตัวอย่างได้แก่ พระสอนศีลธรรม จ านวน ๓๕๐ รูป สัมภาษณ์
ผู้บริหารโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จ านวน ๕ รูป/คน โดยใช้สถิติค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และค่าความแปรปรวน (One–way 
ANOVA) 
 

๔. ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ ๑ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคงอยู่ของพระสอนศีลธรรม

ในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคงอยู่ของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยภาพรวม พระสอนศีลธรรมมีความคิดเห็น อยู่ในระดับมากทุกด้าน 
เรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการคงอยู่ในงาน ด้านความผูกพันต่อองค์กร และด้านความพึง
พอใจในงาน ตามล าดับความส าคัญของปัจจัยที่ส่งผลต่อการคงอยู่ของพระสอนศีลธรรม แต่ละด้าน
ต่อไปนี้ 

 ด้านการคงอยู่ในงาน พระสอนศีลธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการคงอยู่
ของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก ด้านการคงอยู่ในงาน ส่วนรายข้อ มี ๖ ข้อ พระสอนศีลธรรมมีความคิดเห็น อยู่ในระดับ
มากที่สุด เรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ มีความเพียรพยายามในการปฏิบัติการสอนศีลธรรม เพ่ือ
มุ่งหวังให้นักเรียนมีศีลธรรม อุทิศตนให้กับพระพุทธศาสนามุ่งเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยความตั้งใจ 
เต็มใจและมีความศรัทธาและภาคภูมิใจในค าว่าพระสอนศีลธรรม ตามล าดับความส าคัญของปัจจัยที่
ส่งผลต่อการคง 
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ด้านความผูกพันต่อองค์กร พระสอนศีลธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
คงอยู่ของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  โดยภาพรวม   
ด้านความผูกพันต่อองค์กร อยู่ในระดับมาก รายข้อ มีข้อ ๗ พระสอนศีลธรรมมีความคิดเห็น อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด ได้แก่ มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายให้จัดการเรียนการสอนศีลธรรมและ
ข้อ ๑ - ๖ และ ๙ อยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่ ๑๐ ได้แก่ มีทัศนคติที่ดีต่อส านักงานพระสอนศีลธรรม
อยู่ในระดับปานกลาง 

ด้านความพึงพอใจในงาน พระสอนศีลธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการคง
อยู่ของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  โดยภาพรวม       
ด้านความพึงพอใจในงาน พระสอนศีลธรรมมีความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก ทุกข้อ เรียงจากมากไปหา
น้อย ได้แก ่ภาระงานที่ได้รับมอบหมายตามระยะเวลาในการสอนศีลธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างพระ
สอนศีลธรรมกับเจ้าหน้าที่ส านักงาน พัฒนาระบบพระสอนศีลธรรม สวัสดิการและค่าตอบแทน 
ตามล าดับความส าคัญของปัจจัยที่ส่งผลต่อการคงอยู่ 

 
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ ๒ เปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสอนศีลธรรม  

เรื่อง “ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการคงอยู่ของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย”  

๑. ผลการทดสอบสมมติฐานที่ว่า พระสอนศีลธรรมที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคงอยู่ของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย แตกต่างกัน วิเคราะห์หาค่า F-test (One–way ANOVA) ตามตัวแปร อายุ ต่างกัน  โดย
ภาพรวม และรายด้าน พบว่า ด้านความผูกพันต่อองค์กร กับด้านความพึงพอใจในงาน พระสอน
ศีลธรรมมีความคิดเห็น แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ๐.๐๐ ส่วน ด้านการคงอยู่ในงาน   ไม่
แตกต่างกัน ส่วนในด้านที่แตกต่างกัน จึงท าการทดสอบสมมติฐานด้วยวิธีการแบบ Scheffe ต่างกัน 
อายุ ด้านความผูกพันต่อองค์กร รายคู่ พระสอนศีลธรรมมีความคิดเห็น แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ 
๐.๐๐ และด้านความพึงพอใจในงาน รายคู่ พระสอนศีลธรรมที่มีกลุ่มอายุ ๓๖–๔๐ ปี และอายุ
มากกว่า ๔๑ ปี มีความคิดเห็น ไม่แตกต่างกัน ส่วนที่มีอายุ ๓๑-๓๕ ปี กับ ๓๖–๔๐ ปี และอายุต่ ากว่า 
๓๐ ปี กับ อายุ ๓๑-๓๕ ปี มีความคิดเห็น แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่ ๐.๐๐ สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 

๒. ผลการทดสอบสมมติฐานที่ว่า พระสอนศีลธรรมที่มีวุฒิการศึกษาทางธรรมต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการคงอยู่ของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย แตกต่างกัน วิเคราะห์หาค่า F-test (One–way ANOVA) ตามตัวแปร การศึกษา
ทางโลก ต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ โดยภาพรวม และรายด้าน มีด้านการคงอยู่
ในงาน พระสอนศีลธรรมมีความคิดเห็น ไม่แตกต่างกัน ส่วน ด้านความผูกพันต่อองค์กร และด้าน
ความพึงพอใจในงาน มีความคิดเห็น แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่ ๐.๐๐ ส่วนในด้านที่แตกต่างกัน           
จึงท าการทดสอบสมมติฐานด้วยวิธีการแบบ Scheffe ต่างกัน การศึกษาทางโลกต่างกัน พบว่า     
ด้านความผูกพันต่อองค์กรและด้านความพึงพอใจในงาน   พระสอนศีลธรรมทุกกลุ่มที่จบการศึกษาใน
ระดับต่างๆ ไม่แตกต่างกัน  
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๓. ผลการทดสอบสมมติฐานที่ว่า พระสอนศีลธรรมที่มีวุฒิการศึกษาทางโลกต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการคงอยู่ของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย แตกต่างกัน วิเคราะห์หาค่า F-test (One–way ANOVA) ตามตัวแปร การศึกษา
ทางธรรม ต่างกัน  โดยภาพรวม พระสอนศีลธรรมมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 

๔. ผลการทดสอบสมมติฐานที่ว่า พระสอนศีลธรรมที่มีประสบการณ์ต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการคงอยู่ของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย แตกต่างกัน วิเคราะห์หาค่า F-test (One–way ANOVA) ตามตัวแปร ที่มีประสบการณ์ 
ต่างกัน โดยภาพรวม พบว่า พระสอนศีลธรรมมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 

 
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ ๓ น าเสนอปัจจัยท่ีส่งผลต่อการคงอยู่ของพระสอน

ศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ด้านการคงอยู่ในงาน  พระสอนศีลธรรมมุ่งทะนุบ ารุงพระศาสนาเป็นก าลังส าคัญในการ

เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มั่นคงสถาพร มีความเพียรพยายามอย่างเต็มความสามารถ อาศัยก าลังกาย 
ก าลังสติปัญญา กลั้นกรอง วิเคราะห์เนื้อหาในเพ่ือปฏิบัติการสอนให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ด้าน
พระพุทธศาสนาคู่คุณธรรมอย่างแท้จริง ต้องมีความศรัทธาและความภาคภูมิใจในค าว่าพระสอน
ศีลธรรม เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการคงอยู่ของพระสอนศีลธรรมหลักๆคือมีความรักในการสอน มุ่งท า
การสอนพระพุทธศาสนา แต่ปัจจัยในเรื่องผลตอบแทนก็ถือเป็นปัจจัยส าคัญในการท าการสอน 

ด้านความผูกพันต่อองค์กร การท างานของพระสอนศีลธรรมจะประสบความส าเร็จต้องมี
ความรัก ความสามัคคี ช่วยเหลือร่วมมือกัน โดยยึดปัจจัยคือ คงมั่นในอุดมการณ์ สืบสานการปฏิบัติ
หน้าที่ รู้รักษาความสามัคคี ต่อยอดความดีด้วยคุณธรรม มีความสามัคคี การช่วยเหลือเกื้อกุลซึ่งกัน
และกัน มองเห็นผลส าเร็จในงานไปในทิศทางเดียวกัน ยิ่งเป็นพระสอนศีลธรรมนานยิ่งมีความผูกพัน
ต่อองค์กร ลูกศิษย์ ผู้บริหาร พร้อมช่วยเหลือและให้การสนับสนุนองค์กรอย่างเต็มที่ 

ด้านความพึงพอใจในงาน เกิดจากความเต็มใจในการปฏิบัติต่องาน เมื่อได้รับการยอมรับ
ในความรู้ ความสามารถ มีการยกย่อง ให้การนับถือ ให้เกียรติ ย่อมเกิดความพึงพอใจและน าไปสู่
ความตั้งใจในการคงอยู่ในงาน เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดความพึงพอใจในงาน และรู้จักบทบาท
หน้าที่การปฏิบัติการสอน ข้อที่พระสอนศีลธรรมควรปฏิบัติ และไม่ควรปฏิบัติก่อน จึงจะเกิดความพึง
พอใจในงาน 

 
องค์ความรู้จากการวิจัย 
 

 
๕. สรุป 
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จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการคงอยู่ ในงาน ความผูกพันต่อองค์กร และ
ความพึงพอใจในงาน แล้ววิเคราะห์เนื้อหา จัดท าแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการคงอยู่ของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  น าไป
สอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง พระสอนศีลธรรม จ านวน ๓๕๐ รูป และสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จ านวน ๕ รูป/คน เก็บรวมรวบและวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติ
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และค่าความแปรปรวน 
(One–way ANOVA) 

สรุปได้ว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคงอยู่ของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมี ๓ ด้าน ได้แก่ ๑.ด้านการคงอยู่ในงาน พระสอนศีลธรรมมีความเพียร
พยายามในการปฏิบัติการสอนศีลธรรม เ พ่ือมุ่ งหวังให้นักเรียนมีศีลธรรม อุทิศตนให้กับ
พระพุทธศาสนามุ่งเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยความตั้งใจ เต็มใจและมีความศรัทธาและภาคภูมิใจใน
ค าว่าพระสอนศีลธรรม ๒.ด้านความผูกพันต่อองค์กร พระสอนศีลธรรมมีทัศนคติที่ดีต่อส านักงานพระ
สอนศีลธรรม ๓.ด้านความพึงพอใจในงาน พระสอนศีลธรรมมีความพึงพอใจต่อภาระงานที่ได้รับ
มอบหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างพระสอนศีลธรรมกับเจ้าหน้าที่ส านักงาน พัฒนาระบบพระสอน
ศีลธรรม สวัสดิการและค่าตอบแทน และมีผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสอนศีลธรรม 
พบว่า พระสอนศีลธรรมที่มีอายุต่างกัน และมีวุฒิการศึกษาทางโลกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่
ส่งผลต่อการคงอยู่ ด้านความผูกพันต่อองค์กร และด้านความพึงพอใจในงาน แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญท่ี ๐.๐๐ 
 

๖. ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคงอยู่ด้านการคงอยู่ในงาน  เรื่องผลตอบแทนถือเป็นปัจจัยส าคัญ 
อย่างไรก็ตามต้องเน้นสร้างขวัญก าลังใจให้พระสอนศีลธรรมมีความศรัทธา มีความภาคภูมิใจในค าว่า
พระสอนศีลธรรม ด้านความผูกพันต่อองค์กร สร้างอุดมการณ์ สืบสานการปฏิบัติหน้าที่ ช่วยเหลือ
และให้การสนับสนุนทั้งองค์กรและพระสอนศีลธรรมอย่างเต็มที่ และด้านความพึงพอใจในงาน ให้การ
ยกย่อง นับถือ ให้เกียรติ น าไปสู่การปฏิบัติหน้าที่การสอนศีลธรรมให้ปรากฏชัดเจนแก่สังคมปัจจุบัน
อย่างภาคภูมิใจ 

ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจัยไปใช้  
ผลการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่ งผลต่อการคงอยู่ของพระสอนศีลธรรม ในโรงเรียน 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทุกด้าน อยู่ในระดับมาก ควรน าผลการวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง 
ทัศนคติที่ดีต่อส านักงานพระสอนศีลธรรมไปพัฒนางานพระสอนศีลธรรมให้มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น 
มุ่งหวังให้พระสอนศีลธรรมอุทิศตนให้กับพระพุทธศาสนา เพ่ือเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เด็กและ
เยาวชนเป็นเมล็ดพันธุ์เติบโตงอกงามในสังคมที่เต็มเปี่ยมไปด้วยศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม 
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แนวทางการตัดสินใจทางการบริหารตามหลักอคติ ๔ ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ 
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บทคัดย่อ  

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของ วิทยานิพนธ์เรื่อง “แนวทางการตัดสินใจทางการบริหารตามหลัก
อคติ ๔ ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒” มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาด้านกระบวนการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาและวิธี
พัฒนาการตัดสินใจทางการบริหารตามหลักอคติ ๔ โดยเสนอแนวทางการตัดสินใจทางการบริหารตามหลัก
อคติ ๔ ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ โดยมี
ระเบียบวิธีวิจัย คือ ศึกษาวิเคราะห์เอกสารเป็นหลักและภาคสนามท าการส ารวจข้อมูลจากการแจก
แบบสอบถาม และวิธีสัมภาษณ์ 

ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการตัดสินใจทางการบริหารตามหลักอคติ ๔ ของผู้บริหาร
สถานศึกษา แบ่งออกเป็น ๑๑ ด้าน ตามสภาพปัญหาด้านกระบวนการตัดสินใจ โดยแต่ละด้านมีแนว
ทางการตัดสินใจ ได้แก่ ด้านการระบุปัญหา รับฟังเรื่องราวทั้งฝ่ายที่ชอบและไม่ชอบ ศึกษาข้อมูล และ
มีความกล้าหาญ ด้านระบุเกณฑ์ที่ใช้ตัดสินใจ ระบุเกณฑ์ที่มีความเป็นธรรม ศึกษาหาข้อมูลก่อนระบุ
เกณฑ์ ด้านก าหนดน้ าหนักเกณฑ์ตัดสินใจ ต้องมีความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย หาข้อมูลว่าอะไรส าคัญ 
ด้านการระบุข้อจ ากัดของปัจจัย ต้องไม่มองข้ามหรือกลั่นแกล้งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ศึกษาข้อจ ากัดให้ดี 
ด้านการค้นหาทางเลือก ต้องไม่ค้นหาทางเลือกเพ่ือประโยชน์หรือเพ่ือท าลายฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ศึกษา
ข้อมูลให้ดีก่อนค้นหาทางเลือก ด้านการรวบรวมข้อมูล รวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วนทุกฝ่าย เพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจ ด้านการประเมินทางเลือก ประเมินทางเลือกโดยมีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนเป็นธรรม 
ด้านเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด เลือกทางเลือกที่ถูกต้อง มีผลดีต่อราชการ ด้านการท าการตัดสินใจ ต้อง
ท าการตัดสินใจ บนพ้ืนฐานแห่งความถูกต้องชอบธรรม ด้านการปฏิบัติตามการตัดสินใจ ต้องสั่งการให้
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ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับงาน ด้านการประเมินผลลัพธ์และการจัดหาการ รับฟัง
ข้อคิดเห็นทุกฝ่าย เพ่ือใช้ในการประเมินผลลัพธ์ และน าผลลัพธ์นั้นไปแก้ไขจุดบกพร่องต่อไป 

ค าส าคัญ: การตัดสินใจ, การบริหาร, อคติ ๔, ผู้บริหารสถานศึกษา, 

Abstract 

This article is part of the Thesis on "Guidelines for administrative decision-
making according to the 4 prejudice of the school administrators under the 
Pathumthani Primary Educational Service Area Office 2". It is intended to study the 
current condition Problems on decision-making process of the school administrators 
and the method for developing administrative decision-making according to the 4 
bias principles by proposing a guideline for decision-making management based on 
the 4 bias principles of the school administrators. Under the Office of Pathumthani 
Primary Educational Service Area 2, the research method was mainly studied and 
analyzed documents and conducted field surveys from the distribution of 
questionnaires. And how to interview 

The research results were found that The management decision-making 
guidelines according to the 4 bias principles of the school administrators are divided 
into 11 areas according to the problematic decision-making process. Each area has a 
decision-making approach, including problem identification. Listen to stories of both 
who like and dislike, study information, and have courage. The criteria for 
determining the decision Identify the criteria that are fair. Study and research before 
specifying the criteria. Weight determination criteria Must be fair to all parties Find 
out what's important To identify limitations of factors Must not overlook or bully any 
party Study the limits carefully. Search for alternatives Thou shalt not search for 
alternatives for the benefit of or to destroy any party. Do some research before 
looking for alternatives. Data collection Gather complete information for all parties 
For decision making Alternative assessment Evaluate alternatives with clear, fair rules. 
Top choice, the best choice Make the right choice Have a good effect on the 
government Decision making Have to make a decision On the basis of righteousness. 
Decision-making action Must order subordinates to perform the work as appropriate 
for the job Evaluation and procurement Listening to opinions from all parties For use 
in evaluating results And bring that result to further bug fixes 

Keywords: Decision-making, administration, prejudice 4, school administrators, 

 



๑. บทน า 

ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามกระแสสังคม ซึ่งส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจ าวัน
ของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยี สื่อโซเชียลที่มีอิทธิพลต่อมนุษย์ในปัจจุบันเป็นอย่างมาก   หรือ
เหตุการณ์ต่าง ๆ   อันไม่คาดคิด    จนท าให้มนุษย์ต้องปรับตัวและรู้เท่าทันเหตุการณ์อยู่ตลอดเวลา 
เป็นเหตุให้เกิดกระแสผลักดันการปฏิรูปการศึกษา ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวงการการศึกษา โดย
องค์ประกอบที่ส าคัญที่เก่ียวข้องกับการศึกษา คือผู้บริหารการศึกษา ซึ่งหมายถึงผู้บริหารการศึกษาทุก
ระดับตั้งแต่ระดับกระทรวง ทบวง กรม จังหวัด ส านักงานเขตพ้ืนที่ และสถานศึกษา  ผู้บริหารจะต้อง
เป็นผู้ที่มีความคิดกว้างไกล มีภาวะความเป็นผู้น า กล้าคิด   กล้าท า   กล้าเปลี่ยนแปลง    และกล้า
ตัดสินใจ   ตระหนักในความส าคัญของการมีส่วนร่วม มีความสามารถในการจัดการกับปัญหาและ
ผลประโยชน์กับทุกฝ่าย โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนเป็นส าคัญ   

ฉะนั้นการด าเนินกิจกรรมขององค์กรใด ๆ ในสังคมก็ตามจะประสบความส าเร็จ ได้ตาม 
วัตถุประสงค์ที่ได้มีการก าหนดไว้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ส าคัญในการบริหารงานซึ่งได้แก่ คน (man) เงิน 
(money) วัสดุอุปกรณ์ (material)   และการจัดการ (management)     โรงเรียนเป็นองค์กรหนึ่งใน
สังคม มีหน้าที่หลักในการจัดการศึกษา ซึ่งผู้บริหารโรงเรียนมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหาร
และวางแผนด าเนินงานของโรงเรียนมากมายหลายประการ การตัดสินใจเป็นภารกิจหลักของผู้บริหาร 
ทั้งนี้เพราะผู้บริหารมีภาระหน้าที่ที่จะต้องตัดสินใจตลอดเวลา การตัดสินใจของผู้บริหารเป็นการ
แสดงออกถึงความสามารถของผู้บริหารในการบริหารองค์กรเพ่ือน าองค์กรไปสู่วัตถุประสงค์    ดังนั้น
ผลการตัดสินใจของผู้บริหารย่อมส่งผลโดยตรงต่อองค์กรและผลงานขององค์กร ขวัญก าลังใจ และ
ความพึงพอใจในการท างานของบุคลากร 1 

อย่างไรก็ตามการตัดสินใจในการบริหารองค์การนั้นไม่อาจก าหนดได้แน่ชัดลงไปว่า
พฤติกรรม แบบใดมีประสิทธิภาพมากที่สุด ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพ
ต้องรู้จัก เลือกใช้วิธีการตัดสินใจให้เหมาะสมว่าเมื่อใดควรมอบหมายอ านาจการตัดสินใจให้แก่บุคลากร
และควร มอบอ านาจการตัดสินใจให้มากน้อยเพียงใด 2  ภาระหน้าที่ส าคัญของผู้เป็นผู้น า คือ การ
อ านวยการ ให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่องค์การได้ก าหนดไว้ โดยการอ านวยการเป็นการใช้ภาวะ
ผู้น าในการ วินิจฉัยสั่งการ และจูงใจให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถอย่างการมีส่วน
ร่วมทั้ง ผู้น าและผู้ตาม ทุกองค์กรต่างต้องการ ผู้น าที่เข้มแข็ง กล้าตัดสินใจ โดยน าความรู้และ
ประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ให้บังเกิดประโยชน์ต่อองค์การ มีการพัฒนาตนเอง คุณธรรม จริยธรรม  
และปฏิบัติให้สอดคล้องกับอุดมการณ์และจุดยืนที่ตนเชื่อถือ 3 
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2 Edwin M. Bridge, “A Model of Shared Decision Making in the school Principal 

ship,” Educational Administration Quarterly 3 (1969): PP 46-47. 
3 ทิพาวดี เมฆสวรรค์, กล้าคิด กล้าท า กล้าน า กล้าเปลี่ยน, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร: เอ็กซ

เปอร์เน็ท, ๒๕๔๕), หน้า ๓-๙. 



203 
 

หลักพุทธธรรมเป็นธรรมที่ผู้บริหารทั้งหลาย จะสามารถน ามาใช้ประโยชน์ทั้งในด้าน
แยกแยะผิดถูกชั่วดีในการพัฒนาอุปนิสัยทั้งตนเองและผู้ใกล้ชิด เกี่ยวข้องในเชิงอุปการะธรรมคือ เป็น
เครื่องช่วยในด้านต่าง ๆ เช่น การตัดสินใจ พลังในการท างาน การครองใจคน  ความส าเร็จของงาน 
ท้ายที่สุดยังเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิผลสูงยิ่งในการปลอบใจเมื่อพบกับความล้มเหลว และเตือนสติ
เมื่อประสบความส าเร็จ  

องค์กรที่ไม่ประสบความส าเร็จ ส่วนหนึ่งมาจากผู้บริหารองค์กรที่ขาดคุณธรรม มีอคติต่อ
กัน คอยที่จะจับผิดและกล่าวโทษกัน ซึ่งสิ่งที่ตามมาก็คือความวุ่นวาย การทะเลาะกัน ความไม่  
ไว้วางใจกัน อีกท้ังความเสี่ยงที่เกิดข้ึนซึ่งบุคลากรไม่กล้ารายงาน ไม่กล้าบอกเพราะกลัวถูกลงโทษ และ
ถูกต าหนิในท้ายที่สุดคุณภาพงานก็เป็นไปได้ช้าหรือไม่ดี เพราะปัญหาที่แท้จริง คือระบบงานไม่ได้รับ
การแก้ไข ความเสี่ยงก็จะเกิดขึ้นซ้ าไปซ้ ามา จนกลายเป็นความเสี่ยงที่มีความรุนแรงในที่สุด 4 

จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา
สภาพการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษา    และน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาคือหลักอคติ ๔ 
มาประยุกต์ใช้และเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหาการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ อีกด้วย 

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

๒.๑ เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาด้านกระบวนการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมานี เขต ๒ 

๒.๒ เพ่ือศึกษาวิธีพัฒนาการตัดสินใจทางการบริหารตามหลักอคติ ๔ ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมานี เขต ๒ 

๒.๓ เพ่ือเสนอแนวทางการตัดสินใจทางการบริหารตามหลักอคติ ๔ ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมานี เขต ๒ 

๓. วิธีด าเนินการวิจัย 

งานวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยแบบผสม (Mixed Methodology Research) โดยการ
วิเคราะห์ข้อมูลจาก เอกสาร ต ารา ข้อมูล สถิติ รายงานการวิจัย รายงานของหน่วยงานต่าง  ๆ 
บทความทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ และการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) อย่างเป็นทางการ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

๑. ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาด้านกระบวนการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ จากการแจกแบบสอบถาม และน ามา
วิเคราะห์   

๒. ศึกษาวิธีพัฒนาการตัดสินใจทางการบริหารตามหลักอคติ ๔ ของผู้บริหารสถานศึกษา
จากการสัมภาษณ์ 

                                                   
4 เกษม ฐิตสิิทธา, อคติ ๔: หลักการบริหารจัดการของผู้น า, มจร ปรัชญาปริทรรศน์, (ปีท่ี ๑ ฉบับที่ ๒ 

กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๖๑): ๘๗. 



๓. เสนอแนวทางการตัดสินใจทางการบริหารตามหลักอคต ิ๔ ของผู้บริหารสถานศึกษา 
๔. ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยนี้ พบว่า  
 ๔.๑ สภาพปัจจุบัน ปัญหาด้านกระบวนการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษา ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ แบ่งออกเป็น 
๑๑ ด้าน ได้แก่ ด้านการระบุปัญหา ด้านระบุเกณฑ์ที่ใช้ตัดสินใจ ด้านก าหนดน้ าหนักให้กับเกณฑ์
ตัดสินใจ ด้านการระบุข้อจ ากัดของปัจจัย ด้านการค้นหาทางเลือก ด้านการรวบรวมข้อมูล ด้านการ
ประเมินทางเลือก ด้านเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด ด้านการท าการตัดสินใจ ด้านการปฏิบัติตามการ
ตัดสินใจ ด้านการประเมินผลลัพธ์และการจัดหาการป้อนกลับ พบว่า โดยรวมมีสภาพปัญหาอยู่ใน
ระดับมาก  

๔.๒ วิธีพัฒนาการตัดสินใจทางการบริหารตามหลักอคติ ๔ ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ ด้านการระบุปัญหา ต้องรับฟังเรื่องราวทุก
ฝ่าย ศึกษาหาข้อมูลที่แท้จริง และต้องมีความกล้าหาญในการระบุปัญหา ด้านระบุเกณฑ์ที่ใช้ตัดสินใจ 
ต้องระบุเกณฑ์ที่มีความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ศึกษาหาข้อมูลก่อนระบุเกณฑ์เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
ตัดสินใจ ด้านก าหนดน้ าหนักเกณฑ์ตัดสินใจ ต้องไม่ก าหนดน้ าหนักเกณฑ์ให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่
ผู้ใด หาข้อมูลก่อนว่าอะไรส าคัญก่อนหลัง ด้านการระบุข้อจ ากัดของปัจจัย ต้องไม่มองข้ามหรือกลั่น
แกล้งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ศึกษาหาข้อจ ากัดให้ดีก่อนการตัดสินใจ ด้านการค้นหาทางเลือก ต้องไม่ค้นหา
ทางเลือกเพ่ือประโยชน์หรือท าลายฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ต้องศึกษาหาข้อมูลด้านต่าง ๆ ให้ดี ด้านการ
รวบรวมข้อมูล ต้องรวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วนทุกฝ่าย หาข้อเท็จจริง เพ่ือประกอบการตัดสินใจ ด้าน
การประเมินทางเลือก ต้องประเมินทางเลือกโดยมีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจน เป็นธรรม เพ่ือป้องกันความ
ผิดพลาดและล าเอียงท่ีจะเกิดในภายหลัง ด้านเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด ต้องเลือกทางเลือกที่ถูกต้อง ถูก
กฎระเบียบสังคม ด้านการท าการตัดสินใจ ต้องท าการตัดสินใจ บนพื้นฐานแห่งความถูกต้องชอบธรรม 
ด้านการปฏิบัติตามการตัดสินใจ ต้องสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับงาน 
กล่าวคือใช้คนให้ถูกกับงานที่ถนัด และเป็นธรรม ด้านการประเมินผลลัพธ์และการจัดหาการ ต้องรับ
ฟังข้อคิดเห็นทุกฝ่าย เพ่ือใช้ในการประเมินผลลัพธ์ และน าผลลัพธ์นั้นไปแก้ไขจุดบกพร่องต่อไป 

๔.๓ แนวทางการตัดสินใจทางการบริหารตามหลักอคติ ๔ ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ ด้านการระบุปัญหา ต้องรับฟังเรื่องราวทุก
ฝ่าย ศึกษาหาปัญหาที่แท้จริง และต้องมีความกล้าหาญ ด้านระบุเกณฑ์ที่ใช้ตัดสินใจ ต้องระบุเกณฑ์ที่
มีความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ศึกษาหาข้อมูลก่อนระบุเกณฑ์เพ่ือให้สอดคล้องกับการตัดสินใจ ด้าน
ก าหนดน้ าหนักเกณฑ์ตัดสินใจ ต้องก าหนดน้ าหนักเกณฑ์ให้เป็นธรรมกับทุกฝ่าย หาข้อมูลก่อนว่าอะไร
ส าคัญก่อนหลัง ด้านการระบุข้อจ ากัดของปัจจัย ต้องไม่มองข้ามหรือกลั่นแกล้งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ศึกษา
หาข้อจ ากัดให้ดีก่อนการตัดสินใจ ด้านการค้นหาทางเลือก ต้องไม่ค้นหาทางเลือกเพ่ือประโยชน์หรือ
เพ่ือโทษแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ต้องศึกษาหาข้อมูลด้านต่าง ๆ ให้ดีก่อนค้นหาทางเลือก ด้านการรวบรวม
ข้อมูล ต้องรวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วนทุกฝ่าย หาข้อเท็จจริง เพ่ือประกอบการตัดสินใจ ด้านการ
ประเมินทางเลือก ต้องประเมินทางเลือกโดยมีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจน เป็นธรรม ด้านเลือกทางเลือกที่ดี
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ที่สุด ต้องเลือกทางเลือกที่ถูกต้อง ถูกกฎระเบียบสังคม มีผลดีต่อราชการและมีผลเสียน้อยที่สุด  ด้าน
การท าการตัดสินใจ ต้องท าการตัดสินใจ บนพ้ืนฐานแห่งความถูกต้องชอบธรรม ด้านการปฏิบัติตาม
การตัดสินใจ ต้องสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับงาน และเป็นธรรม ด้านการ
ประเมินผลลัพธ์และการจัดหาการป้อนกลับ ต้องรับฟังข้อคิดเห็นทุกฝ่าย เพ่ือใช้ในการประเมินผล
ลัพธ์ และน าผลลัพธ์นั้นไปแก้ไขจุดบกพร่องต่อไป  

๕. อภิปรายผลการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง “แนวทางการตัดสินใจทางการบริหารตามหลักอคติ ๔ ของผู้บริหาร

สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒” ผู้วิจัยอภิปรายผลได้
ดังนี้ 

๕.๑ ด้านการระบุปัญหา ต้องรับฟังเรื่องราวทั้งฝ่ายที่ตนชอบและที่ตนไม่ชอบ ศึกษาหา
ข้อมูลที่แท้จริง และต้องมีความกล้าหาญในการระบุปัญหา  

๕.๒ ด้านระบุเกณฑ์ที่ใช้ตัดสินใจ ต้องระบุเกณฑ์ที่มีความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ศึกษาหา
ข้อมูลก่อนระบุเกณฑ์เพ่ือให้สอดคล้องกับการตัดสินใจ  

๕.๓ ด้านก าหนดน้ าหนักเกณฑ์ตัดสินใจ ต้องไม่ก าหนดน้ าหนักเกณฑ์ให้เป็นประโยชน์
หรือเป็นโทษแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ต้องมีความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย หาข้อมูลก่อนว่าอะไรส าคัญก่อนหลัง  

๕.๔ ด้านการระบุข้อจ ากัดของปัจจัย ต้องไม่มองข้ามหรือกลั่นแกล้งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 
ศึกษาหาข้อจ ากัดให้ดีก่อนการตัดสินใจ  

๕.๕ ด้านการค้นหาทางเลือก ต้องไม่ค้นหาทางเลือกเพ่ือประโยชน์หรือเพ่ือท าลายฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่ง ต้องศึกษาหาข้อมูลด้านต่าง ๆ ให้ดีก่อนค้นหาทางเลือก  

๕.๖ ด้านการรวบรวมข้อมูล ต้องรวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วนทุกฝ่าย หาข้อเท็จจริง เพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจ  

๕.๗ ด้านการประเมินทางเลือก ต้องประเมินทางเลือกโดยมีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจน เป็นธรรม 
เพ่ือป้องกันความผิดพลาดและล าเอียงที่จะเกิดในภายหลัง  

๕.๘ ด้านเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด ต้องเลือกทางเลือกที่ถูกต้อง ถูกกฎระเบียบสังคม มีผลดี
ต่อราชการและมีผลเสียน้อยที่สุด  

๕.๙ ด้านการท าการตัดสินใจ ต้องท าการตัดสินใจ บนพ้ืนฐานแห่งความถูกต้องชอบธรรม 
และมีความยุติธรรมตามกฎเกณฑ์ท่ีเป็นธรรม  

๕.๑๐ ด้านการปฏิบัติตามการตัดสินใจ ต้องสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานให้
เหมาะสมกับงาน กล่าวคือใช้คนให้ถูกกับงานท่ีถนัด และเป็นธรรม  

๕.๑๑ ด้านการประเมินผลลัพธ์และการจัดหาการ ต้องรับฟังข้อคิดเห็นทุกฝ่าย เพ่ือใช้ใน
การประเมินผลลัพธ์ ในขณะเดียวกันก็ต้องสร้างเกณฑ์เพ่ือใช้ในการประเมินผลลัพธ์ และน าผลลัพธ์นั้น
ไปแก้ไขจุดบกพร่องต่อไป 

๖. บทสรุป 

ผลการท าวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้พบว่า แนวทางการตัดสินใจทางการบริหารตามหลักอคติ ๔ ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา แบ่งออกเป็น ๑๑ ด้าน ตามสภาพปัญหาด้านกระบวนการตัดสินใจ โดยแต่ละด้านมี



แนวทางการตัดสินใจ ได้แก่ ด้านการระบุปัญหา รับฟังเรื่องราวทั้งฝ่ายที่ชอบและไม่ชอบ ศึกษาข้อมูล 
และมีความกล้าหาญ ด้านระบุเกณฑ์ที่ใช้ตัดสินใจ ระบุเกณฑ์ที่มีความเป็นธรรม ศึกษาหาข้อมูลก่อน
ระบุเกณฑ์ ด้านก าหนดน้ าหนักเกณฑ์ตัดสินใจ ต้องมีความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย หาข้อมูลว่าอะไร
ส าคัญ ด้านการระบุข้อจ ากัดของปัจจัย ต้องไม่มองข้ามหรือกลั่นแกล้งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ศึกษาข้อจ ากัด
ให้ดี ด้านการค้นหาทางเลือก ต้องไม่ค้นหาทางเลือกเพ่ือประโยชน์หรือโทษแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ศึกษา
ข้อมูลให้ดีก่อนค้นหาทางเลือก ด้านการรวบรวมข้อมูล รวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วนทุกฝ่าย เพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจ ด้านการประเมินทางเลือก ประเมินทางเลือกโดยมีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนเป็นธรรม 
ด้านเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด เลือกทางเลือกที่ถูกต้อง มีผลดีต่อราชการ ด้านการท าการตัดสินใจ ต้อง
ท าการตัดสินใจ บนพื้นฐานแห่งความถูกต้องชอบธรรม ด้านการปฏิบัติตามการตัดสินใจ ต้องสั่งการให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับงาน ด้านการประเมินผลลัพธ์และการจัดหาการ รับฟัง
ข้อคิดเห็นทุกฝ่าย เพ่ือใช้ในการประเมินผลลัพธ์ และน าผลลัพธ์นั้นไปแก้ไขจุดบกพร่องต่อไป 
 

๗. ข้อเสนอแนะ  
๑. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรมีการส่งเสริมให้ผู้บริหารรู้จักกระบวนการตัดสินใจ และ

ด าเนินการตัดสินใจตามกระบวนการที่ถูกต้อง ทั้งให้ปราศจากอคติ ๔ 
๒. ควรท าการวิจัยต่อไป โดยการติดตามผลของแนวทางการตัดสินใจทางการบริหารตาม

หลักอคติ ๔ ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ 
๓. ควรท าการวิจัยเพ่ือศึกษาแนวทางการตัดสินใจทางการบริหารตามหลักอคติ ๔ ของ

ผู้บริหารสถานศึกษา ในเขตพ้ืนที่อ่ืน  ๆด้วย 
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แนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าด้านความพอเพียง 
ตามหลักพุทธบริหารการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา                         

  โรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอผักไห่  
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บทคัดยอ่  

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เรื่อง “แนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าด้านความพอเพียง
ตามหลักพุทธบริหารการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา  โรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอผักไห่ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา” มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าด้านความพอเพียงตามหลัก
พุทธบริหารการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา โดยมีระเบียบวิธีวิจัย คือ การวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
การลงปฏิบัติในภาคสนาม คือ การแจกแบบสอบถามโดยมีประชากรกลุ่มตัวอย่าง คือผู้บริหาร และครู  
จ านวน  ๑๔๔ คน  และแบบสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวน  ๕  คน 

ผลการวิจัยพบว่าแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าด้านความพอเพียง  ตามหลักพุทธบริหาร
การศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา  คือ การน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักพุทธบริหาร
การศึกษามาประยุกต์ใช้ในการบริหารสถานศึกษา ท าให้เกิดความสมดุล มีความโปร่งใส  ตรวจสอบได้  
ท าให้การบริหารสถานศึกษามีความยืดหยุ่น  และมีประสิทธิภาพ        

 ค าส าคัญ:ภาวะผู้น าด้าน, ความพอเพียง,หลักพุทธบริหารการศึกษา,ผู้บริหารสถานศึกษา  

Abstract  

                                                           

 นิสิตหลักสตูรพุทธศาสตรม์หาบญัฑิต  สาขาวิชาพุทธบริหารการศกึษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยั
มหาจุฬาลงกรณร์าชวิทยาลัย  

อาจารย์ประจ าหลักสตูรพุทธศาสตรมหาบญัฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ 
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This article is part of the thesis on "Guidelines for the development of leadership in 
sufficiency according to the Buddhist principles of educational administration of the school 
administrators Elementary School, Phak Hai District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province". The 
objective is to propose a guideline for the development of leadership in sufficiency 
according to the Buddhist principles of educational administration of the school 
administrators The research methodology is Questionnaires were distributed with a sample 
population of 144 administrators and teachers and an interview with 5 experts. 
 The results of the research showed that the sufficiency leadership development 
approach. According to the Buddhist principles, educational administration of the school 
administrators is to apply the sufficiency economy philosophy. And the Buddhist principles 
for educational administration to be applied in the administration of educational institutes 
Make balance There is transparency, accountability, and flexibility in the administration of 
the school. And effective. 

Keywords: Leadership, Sufficiency, Buddhist Principles of Educational Administration, School 
Administrators 

๑. บทน า 

ในปัจจุบันการบริหารงานขององค์กรไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชน มีการเปลี่ยนแปลง
แนวคิดในการบริหารที่ต้องการจากผู้บริหารองค์กรที่มีความเป็นผู้น าที่มีทั้งความรู้ ความสามารถ และที่
ส าคัญในปัจจุบันสังคมต้องการผู้น าที่มีคุณธรรม จริยธรรมในการบริหารองค์กรภาวะผู้น าหรือความเป็น
ผู้น า คือ กระบวนการที่ผู้บริหารมีอิทธิพล ต่อพฤติกรรมของผู้ อ่ืน ปัจจัยที่ส าคัญยิ่งอย่างหนึ่งแห่ง
ความส าเร็จของการท าหน้าที่ผู้น า คือ การเป็นผู้ประกอบด้วยคุณสมบัติที่เหมาะสม มีความสามารถในการ
ปรับเปลี่ยนความต้องการของคน ซึ่งความต้องการเป็นตัวก าหนดเปาาหมายและทิศทางในการตัดสินใจ           
ถ้าเปลี่ยนความต้องการของคนได้ ก็เปลี่ยนตัวของคนนั้นได้ ผู้น าที่ดีจะช่วยให้คนพัฒนาความต้องการ          
ของตน  ทั้งในการปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคคล ให้มีความต้องการที่ถูกต้อง ดีงาม และให้หมู่ชนมีการ
ประสานความร่วมมือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  

สภาพปัญหาในปัจจุบันจะพบได้จากสื่อต่างๆว่าผู้น าหรือผู้บริหารส่วนมาก มักจะ            
ปฏิบัติตนยึดติดกับวัตถุ  ลาภ ยศ เงินทอง การแสวงหาอ านาจโดยมิชอบ ขาดความพอเพียง                          
ปฏิบัติตนแบบสุดโต่งหรือหย่อนยานเกินไป ท าให้ไร้ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ทั้งที่ผู้น าหรือ
ผู้บริหารถือว่าเป็นบุคคลส าคัญที่ในการบริหารจัดการองค์กรให้ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์            
ที่ก าหนดไว้  ส าหรับโรงเรียนประถมศึกษา  อ าเภอผักไห่  พบว่าโรงเรียนหลายแห่งที่ได้ส่งเสริมการพัฒนา
ภาวะผู้น าให้รู้จักพอเพียง  ซึ่งโรงเรียนได้ด าเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามนโยบาย              
ของกระทรวงศึกษาธิการอยู่แล้ว  แต่ด้วยภาวะเศรษฐกิจของสังคมปัจจุบัน  อาจท าให้ผู้บริหาร                    
ครูต้องตระหนักเป็นอย่างดี  มีบางโอกาสไม่สามารถท าได้ เป็นเหตุให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาในเรื่องนี้ 
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จากเหตุผลดังกล่าว  ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท าการศึกษา แนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าด้าน
ความพอเพียงตามหลักพุทธบริหารการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาภาวะ
ผู้น าด้านความพอเพียง ตามหลักพุทธบริหารการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนประถมศึกษา 
อ าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต่อไป 

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

๒.๑ เพ่ือศึกษาสภาพภาวะผู้น าด้านความพอเพียงของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียน
ประถมศึกษา อ าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

๒.๒ เพ่ือศึกษาวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าด้านความพอเพียงตามหลักพุทธบริหารการศึกษา
ของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๒.๓ เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าด้านความพอเพียงตามหลักพุทธบริหาร
การศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

๓. วิธีด าเนินการวิจัย 

งานวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods) โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire)            
กับกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดไว้ และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In Depth Interview) มีรายละเอียดดังนี้  

ศึกษาหลักการเกี่ยวกับ แนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าด้านความพอเพียงตามหลัก                   
พุทธบริหารการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา โรง เรียนประถมศึกษา อ าเภอผักไห่  จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยก าหนดกรอบแนวคิด  วัตถุประสงค์ ในการสร้างเครื่องมือวิจัย  ด าเนินการสร้าง
เครื่องมือวิจัยและน าเสนอร่างเครื่องมือการวิจัยต่อ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผู้เชี่ยวชาญเพ่ือ
ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข  จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มเปาาหมาย
โดยมีประชากรกลุ่มตัวอย่าง คือผู้บริหาร และครู  จ านวน  ๑๔๔ คน  แบบสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ             
จ านวน  ๕  คน  และท าการวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมทั้งสรุปข้อมูลต่าง ๆ ที่ผู้วิจัยก าหนดไว้ 

๔. ผลการวิจัย 

 ๔.๑ ผลการศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้บริหารและครูที่มีต่อสภาพภาวะผู้น า
ด้านความพอเพียงตามหลักพุทธบริหารการศึกษา โรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอผักไห่ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  ทั้ง ๕ ด้าน คือ 1.รู้จักพอประมาณ  ๒.การมีเหตุผล ๓.การมีภูมิคุ้มกัน ๔.การมี
ความรู้  ๕.การมีคุณธรรม  โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุดเพราะว่า ผู้บริหารและครูมีคุณธรรม  
รู้จักพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน และมีความรู้ สอดคล้องกับ จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา               
ไดอ้ธิบายถงึ เนื้อหาสรุปปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากการสรุปเนื้อหาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
มีนักวิชาการจากหลายส่วนงาน เช่น นักวิชาการจากส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันแปลงนิยามออกมาเป็นสัญลักษณ์ฯลฯ ได้
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ร่วมกันแปลงนิยามออกมาเป็นสัญลักษณ์  ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข เพ่ือให้ง่ายต่อการเข้าใจ จดจ าและน าไป
ปฏิบัติ โดยมีความหมายว่า ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็นเรื่องของทางสายกลาง ที่อยู่ภายใต้
เงื่อนไข ๓ ข้อ๒ คือ เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้ เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรอบ
ด้านความรอบคอที่จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยมกัน เพ่ือประกอบการวางแผน และ
ความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ เงื่อนไขคุณธรรม ประกอบด้วย ความตระหนักในคุณธรรม มีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต  และมีความอดทน มีความเพียรใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต และมี ๓ คุณลักษณะที่
มีความเก่ียวเนื่องสัมพันธ์กันไป คือ ๑) ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่
มากเกินไป  โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน ๒) ความมีเหตุผล หมายถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับระดับ                       
ของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
ค านึงถึงผล ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท านั้น ๆ อย่างรอบคอบ ๓) การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว 
หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดย
ค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล                
การน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้จะน าชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
วัฒนธรรม จะน าไปสู่การพัฒนาที่ สมดุล มั่นคง และยั่งยืน  

๔.๒ ผลการศึกษาวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าด้านความพอเพียงของผู้บริหารสถานศึกษา ตาม
หลักพุทธบริหารการศึกษา โรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอผักไห่ จั งหวัดพระนครศรีอยุธยา                 
ทั้ง ๕ ด้าน ดังนี้                     

๑. ด้านความพอประมาณ ผู้บริหารและครูมีความคิดเห็นต่อวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าด้าน                 
ความพอเพียงตามหลักพุทธบริหารการศึกษา โรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอผักไห่ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านความพอประมาณ คือ ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูน าหลักการรู้จักความ
พอประมาณไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นตัวอย่าง ด้านความพอประมาณในการใช้
ชีวิตประจ าวัน เพราะผู้บริหารสถานศึกษา มีการบริหารงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมาตาม
วัตถุประสงค์ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพมีความสมดุลซึ่งสอดคล้องกับ สิริกาญจน์ พิมพงศ์ไพศาลย์ 
และจรีวรรณ จันทร์คง  ได้อธิบายถึง ความพอประมาณ (Moderation) คือ ความพอดีไม่สุดโต่ง            
โดยมีการกระท าไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไปในมิติต่างๆ เช่น การบริโภค การผลิตอยู่ในระดับสมดุล 
การใช้จ่าย การออมอยู่ในระดับที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ตนเอง เป็นสิ่งที่ท าให้เราท าอะไรเต็มตาม
ศักยภาพ  ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน เพ่ือเป็นการยืนได้โดยล าแข้งของตนเอง๓  

                                                           

  ๒จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา “เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าร”ิ, วารสารอัน
เนื่องมาจาก พระราชด าริ, ๒๕๔๙ , หน้า ๒๗-๒๘ 
  ๓สิริกาญจน์ พิมพงศ์ไพศาลย์ จรีวรรณ จันทร์คง, “การวเิคราะห์ผลการด าเนินงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสมาชิกกลุ่มหัตถกรรมดอกไม้ใบยางพาราหูแร่ ต.ทุ่งตาเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา”, 
บทความวิจัย, เสนอในการประชุมหาดใหญ่วิชาการ ครั้งที่ ๔ (วันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖): ๒๖๓. 
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๒. ด้านการมีเหตุผล ผู้บริหารและครูมีความคิดเห็นต่อวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าด้านความ
พอเ พียงตามหลัก พุทธบริหารการศึกษา โรง เรี ยนประถมศึกษา อ า เภอผักไห่  จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านการมี เหตุผล คือ ผู้บริหารใช้หลักความมีเหตุผลในการสั่ งงานแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา มีความละเอียด รอบคอบ ค านึงถึงความรู้  ความสามารถ ในด้านต่างๆ ของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ใช้สมาธิในการกลั่นกรอง และไม่ใช้อารมณ์ส่วนตัวเป็นหลักในการบริหารงาน  พร้อม
ที่เปิดโอกาสให้ผู้ ใต้บังคับบัญชาสามารถแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ได้ เพราะผู้บริหาร
สถานศึกษา  มีวิธีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  มีการประเมินความรู้
ความสามารถ  และรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งสอดคล้องกับ สร้อยตระกูล (ติวยา
นนท์) อรรถมานะ ได้อธิบายว่า ภาวการณ์เป็นผู้น าแบบประชาธิปไตย (Democratic Leadership) 
ด้วยภาวการณ์เป็นผู้น าแบบนี้ผู้น าจะมีทัศนคติต่อผู้ใต้บังคับบัญชา คือเขาจะมีความไว้เนื้อเชื่อใจ
ผู้ใต้บังคับบัญชา และเห็นผู้ใต้บังคับบัญชามีความรู้ความสามารถ ดังนั้นเขาจะเปิดโอกาสให้
ผู้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ก าหนดนโยบาย รวมถึงก าหนดวิธีการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ 
โดยตัวผู้น าเองก็มีส่วนอย่างเต็มที่ด้วยเช่นกัน ดังนั้นจุดเน้นของผู้ น าแบบนี้จึงอยู่ที่ตัวผู้น าและ
ผู้ปฏิบัติงานทั้งหลาย หรือรวมเรียกว่ากลุ่มนั้นเอง ภายใต้ภาวการณ์เป็นผู้น าแบบนี้สมาชิกในกลุ่ม          
จะมีความพึงพอใจสูง๔ 

๓. ด้านการมีภูมิคุ้มกัน  ผู้บริหารและครูมีความคิดเห็นต่อวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าด้าน
ความพอเพียงตามหลักพุทธบริหารการศึกษา โรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอผักไห่ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านการมีภูมิคุ้มกัน คือ ผู้บริหารปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างในการใช้จ่าย               
อย่างประหยัดเหมาะสมกับสถานการณ์  ผู้บริหารมีการประชุมแก้ไขปัญหาและวางแผนก่อน
ปฏิบัติงานเป็นประจ า สม่ าเสมอ ผู้บริหารมีการจัดล าดับความส าคัญของภารกิจในการบริหารงาน  
เพราะผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติงานตามแผนงานที่วางไว้ มีการประเมินสถานการณ์พร้อมรองรับ
การเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งสอดคล้องกับ  ส านักราชเลขาธิการ ได้อธิบายว่า การมีภูมิคุ้มกันที่
ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดย
ค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล๕  

๔. ด้านการมีความรู้  ผู้บริหารและครูมีความคิดเห็นต่อวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าด้านความ
พอเ พียงตามหลัก พุทธบริหารการศึกษา โรง เรี ยนประถมศึกษา อ า เภอผักไห่  จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านการมีความรู้ คือ ผู้บริหารมีการศึกษาข้อมูลจนเกิดความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาเป็นอย่างดี   ผู้บริหารมีการวางแผนงานด้วยข้อมูล ข่าวสารที่มี
การศึกษามาเป็นอย่างดี  รวมถึงผู้บริหารเป็นผู้แสวงหาความรู้ใหม่ๆ ที่ทันสมัยอยู่เสมอ  เพราะ
ผู้บริหารสถานศึกษา มีการแสวงหาความรู้ใหม่ๆพร้อมทั้งท าการศึกษาข้อมูลให้เข้าใจอย่างถ่องแท้  

                                                           

๔สร้อยตระกลู (ติวยานนท) ์ อรรถมานะ, พฤติกรรมองค์การ : ทฤษฎีและการประยุกต์,                   
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๗), หน้า ๒๕๔. 

๕ขวัญกมล ดอนขวา “แบบจ าลองปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจสร้างสรรค์มผีลต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย” รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุนารี, ๒๕๕๗), หนา้ ๗-๑๐. 
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รองรับการเปลี่ยนแปลงด้านข้อมูล  ข่าวสารอยู่เสมอซึ่งสอดคล้องกับ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุต
โต) ได้อธิบายว่า ภาวะผู้น า คือ คุณสมบัติ เช่น สติ ปัญญา ความดีงาม ความรู้ ความสามารถ               
ของบุคคล ที่ชักน าให้คนทั้งหลายมาประสานกัน และพากันไปสู่จุดหมายที่ดีงาม พุทธองค์ตรัสไว้ในโค
ปาลสูตร โดยการเปรียบเทียบฝูงโค และโคจ่าฝูง เกี่ยวกับผู้น าและผู้ตาม ไว้ว่า “เหมือนโคหัวหน้าฝูง
ว่ายน้ าไปสู่ฝั่งตรงกันข้าม หากโคหัวหน้าฝูงว่ายไปตรง เมื่อฝูงโค ทั้งหลาย ก็ไปตรงตามกัน และ 
ประสบกับความปลอดภัย   หากโคหัวหน้าฝูงพาว่ายไปคดโคทั้งฝูงที่ติดตามย่อมจะด าเนินไปคด และ
ประสบกับความล าบาก ฉันใด ในหมู่มนุษย์ ก็ฉันนั้น บุคคลผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นใหญ่ หรือ เป็น
ผู้น าหากมีคุณธรรมในการด าเนินชีวิตหรือในการปกครองแล้วผู้ตามย่อมจะเดินตามแบบ ของผู้น า
ด้วยดี และประสบกับความปลอดภัยหากว่าผู้น า หรือหัวหน้าไม่ประกอบ ด้วยคุณธรรมในการด าเนิน
ชีวิตหรือในการปกครองแล้ว ผู้ตามย่อมจะด าเนินไปตามและประสบกับความล าบาก ฉันนั้น”  

๕. ด้านการมีคุณธรรม  ผู้บริหารและครูมีความคิดเห็นต่อวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าด้าน
ความพอเพียงตามหลักพุทธบริหารการศึกษา โรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอผักไห่ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านการมีคุณธรรม คือ ผู้บริหารมีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ผู้บริหารมีความ
รับผิดชอบงานในหน้าที่สม่ าเสมอ  รวมถึงผู้บริหารน าหลักธรรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพราะผู้บริหาร
สถานศึกษาต้องยึดมั่นในหลักคุณธรรม  การบริหารงานมีความโปร่งใส  ตรวจสอบได้  และเป็น
แบบอย่างให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งสอดคล้องกับ  สิริกาญจน์ พิมพงศ์ไพศาลย์ จรีวรรณ จันทร์คง  
อธิบายว่า คุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งสามารถแบ่งได้สองด้าน คือ ด้านจิตใจ/ปัญญา และด้าน
การกระท า ในด้านแรกเป็นการเน้นความรู้คู่คุณธรรม ตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์๖  

๔.๓ ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าด้านความพอเพียง  ตามหลักพุทธบริหาร
การศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา  โรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอผักไห่  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา             
ทั้ง ๕ ด้าน ดังนี้   

 ๑. ด้านความพอประมาณ ผู้บริหารควรใช้หลักความพอประมาณ สร้างความสมดุล
ระหว่างรายรับ รายจ่ายของงบประมาณ บริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด  
  ๒. ด้านมีเหตุผล ผู้บริหารใช้หลักความมีเหตุผลในการสั่งงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา มี
ความละเอียด รอบคอบ ค านึงถึงความรู้  ความสามารถ ในด้านต่างๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชา พร้อมทั้ง
เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ได้   

 ๓. ด้านการมีภูมิคุม้กัน ผู้บริหารควรมีการศึกษา กฎ ระเบียบต่างๆ ให้เข้าใจถ่องแท้  
เพ่ือน ามาวางแผนในการด าเนินการต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง รอบคอบรวมถึงการน าความคิดเห็นและ
ต้องการต่างๆ ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมาวิเคราะห์หา จุดเด่นจุดด้อย และประเมิน ความเสี่ยง 
ก่อนด าเนินการ  

                                                           

๖สริกิาญจน ์พิมพงศไ์พศาลย ์จรวีรรณ จนัทรค์ง, “การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานตามหลกัปรชัญา

เศรษฐกิจพอเพียงของสมาชิกกลุม่หตัถกรรมดอกไมใ้บยางพาราหแูร ่ต.ทุง่ตาเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา”, 

บทความวิจัย, เสนอในการประชมุหาดใหญ่วิชาการ ครัง้ที่ ๔ (วนัท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖): ๒๖๓. 



213 

 ๔. ด้านการมีความรู้ ผู้บริหารควรติดตาม ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  ซึ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน แสวงหาความรู้ด้านต่างๆ ถ่ายถอด
ความรู้ที่ตนเองแสวงหาได้ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา มีการแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้ใต้บังคับบัญชา    

 ๕. ด้านการมีคุณธรรม ผู้บริหารควรน าหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน มี
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และเป็นผู้ส่งเสริมการสร้างคุณธรรมให้กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงานในองค์กร รวมถึงการน าคุณธรรมไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  

๕. บทสรุป 
แนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าด้านความพอเพียง  ตามหลักพุทธบริหารการศึกษาของ

ผู้บริหารสถานศึกษา  โรงเรียนประถมศึกษา  พบว่า ๑) ด้านความพอประมาณ ผู้บริหารควรใช้หลัก
ความพอประมาณ สร้างความสมดุลระหว่างรายรับ รายจ่ายของงบประมาณ บริหารงบประมาณ             
อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้หลักพอประมาณ  ๒) ด้านมีเหตุผล ผู้บริหารใช้หลักความมีเหตุผล           
ในการสั่งงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  โดยเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถแสดงความคิดเห็น        
ในเรื่องต่างๆ ได้อย่างมีเหตุผล ๓) ด้านการมีภูมิคุ้มกัน ผู้บริหารควรมีการศึกษา กฎ ระเบียบต่างๆ  
ในการด าเนินชีวิต  ๔) ด้านการมีความรู้ ผู้บริหารควรติดตาม ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน
เสมอ ยอมรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ด้วยหลักสติ  ๕) ด้านการมีคุณธรรม ผู้บริหารควรน าหลักธรรม
มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน  มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 
๖. ข้อเสนอแนะ  

๑. ควรวิจัยเรื่อง การบริหารสถานศึกษา โดยค านึงถึงหลักความต้องการของชุมชน                     
โรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๒. ควรวิจัย เรื่อง   การประเมินความเสี่ ยงในการปฏิบัติ งานของสถานศึกษา                        
โรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอ ผักไห่  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๓. ควรวิจัยเรื่อง  ความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของสถานศึกษา โรงเรียนประถมศึกษา 
อ าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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บทบาทของโขนสงขลานครินทร์ที่มีต่อสังคมไทย 
The Role of PSU Khon towards Thai society 

 
   สุภาพร วุกถ้อง๑ 

  
บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาบทบาทของโขนสงขลานครินทร์ที่มีต่อสังคมไทย 
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ชมการแสดง นักแสดง และผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการแสดงโขน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดแสดงโขนช่วงพ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒ 
ผลการวิจัยพบว่า โขนสงขลานครินทร์มีบทบาทต่อสังคมไทยดังนี้  ๑) อนุรักษ์และสืบสาน
ศิลปะการแสดงของชาติ  ๒) เป็นสื่อวัฒนธรรมที่สร้างการเรียนรู้ ความรัก ความตระหนัก การเห็น
คุณค่า และความภาคภูมิใจในศิลปะการแสดงของไทย รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและ
วัฒนธรรมอันดีงาม ๓) เป็นเครื่องมือพัฒนาคนให้มีทักษะชีวิต ทักษะสังคม และความเป็นผู้น าทาง
วัฒนธรรม ๔) สร้างสัมพันธภาพและเชื่อมโยงมหาวิทยาลัยกับชุมชน ๕) สร้างเครือข่ายด้าน
ศิลปวัฒนธรรม   โขนสงขลานครินทร์จึงเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่ส าคัญที่ใช้ในการขับเคลื่อนสังคมและ
ก่อให้เกิดความยั่งยืนของวัฒนธรรมและควรค่าแก่การส่งเสริมและสืบสานต่อไป 

ค าส าคัญ  บทบาท,  โขนสงขลานครินทร์, สังคมไทย   
 

 
ABSTRACT 

This research has objective to study the role of PSU Khon towards Thai 
society. It is qualitative research, collect data by interviewing audiences, Khon 
performers and supporters, including study from related records of Khon which 
performed on ๒๕๕๘-๒๕๖๒ BE. This research demonstrates that PSU Khon influences 
Thai society as follows; ๑) Preserve our Thai cultural heritage. ๒) Being a cutural 
media  to promote learning and awareness on value of Thai culture and ethics  ๓) 
Being people development tool to improve life skill, social skill and Cultural 
leadership ๔) Create the good relation between university (PSU) and community ๕) 
Create art and cultural network PSU Khon is the important culture investment to 
drive the society and build sustainable culture.It is valuable to continue promoting 
PSU Khon. 

Keyword: Role, PSU Khon, Thai Society 

                                                           

๑ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.  



๒๑๖ 

๑. บทน า 

 โขนเป็นการเล่นอย่างหนึ่งคล้ายละครร า มักเล่นเรื่องรามเกียรติ์ โดยผู้แสดงสวมหัวจ าลอง
ต่าง ๆ ที่เรียกว่า หัวโขน๒ เป็นศิลปะการแสดงแขนงหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย มีประวัติมา
ยาวนานนับตั้งแต่สมัยอยุธยา  เป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงที่มีท่วงท่าสง่างาม สวมชุดแต่งกายที่ประณีต
งดงาม และเป็นนาฏกรรมชั้นสูงที่รวบรวมเอาความงดงามของศิลปะหลายๆ แขนงไว้ด้วยกัน ได้แก่ 
วรรณศิลป์ วิจิตรศิลป์ ดุริยางค์ศิลป์ และนาฏยศิลป์๓   และเป็นศิลปะการแสดงที่ยังคงได้รับการ
ถ่ายทอดและสืบทอดเป็นศิลปะการแสดงประจ าชาติอย่างต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า ๖ ศตวรรษ มีการ
จัดการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ จึงท าให้โขนในประเทศไทยมีความเข้มแข็งและมี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น ท่าร า ท่าเต้น เครื่องแต่งกาย บทโขน บทร้อง เพลงและดนตรีที่ใช้
บรรเลง รวมทั้งฉากและอุปกรณ์ที่ใช้เทคนิคสมัยใหม่ ด้วยองค์ประกอบอันเป็นเอกลักษณ์โดดเด่น จึง
ท าให้โขนไทยยิ่งใหญ่อลังการ สร้างความตื่นตาประทับใจทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ซึ่งองค์การ
ยูเนสโกได้ประกาศขึ้นทะเบียน “โขน” เป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของ
มนุษยชาติ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑๔  

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งในภาคใต้ที่ให้ความส าคัญกับ
ภารกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมมาอย่างต่อเนื่อง  ทั้งในเรื่องของวัฒนธรรม ประเพณี และ
ศิลปะการแสดง  โขนเป็นศิลปะการแสดงแขนงหนึ่งที่มหาวิทยาลัยให้การส่งเสริมและสนับสนุนมาโดย
ตลอด  โขนสงขลานครินทร์ก่อตั้งครั้งแรกที่วิทยาเขตปัตตานี เมื่อพ.ศ. ๒๕๒๓  ต่อมาศูนย์ส่งเสริม
ศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมในวิทยาเขตหาดใหญ่ได้จัด
โครงการสอนโขนในวิทยาเขตหาดใหญ่ขึ้น โดยมีนักศึกษาจากหลายคณะและเยาวชนเข้าร่วมฝึกซ้อม
จนสามารถจัดแสดงโขนสงขลานครินทร์ในวิทยาเขตหาดใหญ่ได้ครั้งแรก เมื่อพ.ศ. ๒๕๔๙ เรื่อง
รามเกียรติ์ ตอน ชุดโมกขศักดิ์หอกสังหาร โดยจัดแสดงร่วมกับโขนจากวิทยาเขตปัตตานี ผลจากการ
แสดงครั้งนั้นได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม ศิริบ า รุงสุข  ออธิการบดี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สมัยนั้น) จึงด าริให้สนับสนุนการพัฒนานักศึกษาด้วยมิติวัฒนธรรมผ่าน
ศิลปะการแสดงโขน และให้รักษาสืบทอดโขนสงขลานครินทร์ ให้เป็นสมบัติของสงขลานครินทร์สืบไป   

ปัจจุบัน โขนสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ด าเนินงานเข้าสู่ปีที่ ๑๕ มีนักศึกษาและ
เยาวชนเข้าร่วมฝึกซ้อมเพ่ือสืบสานศิลปะการแสดงโขนอย่างต่อเนื่อง จากรุ่นสู่รุ่น  ด้วยใจรัก มีความ

                                                           

 
๒

  ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554. ส านักงานราชบัณฑิตยสภา  

https://dictionary.orst.go.th/อออนไลน์) 
 

 
๓

 ธีรภัทร์ ทองนิ่ม, “การพากย์และเจราที่ใช้ในการแสดงโขน”,  วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนคริ

นทรวิโรฒ 15 อกรกฎาคม-ธันวาคม 2556) : 2. 

 
๔

 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, โขนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติรายแรกของประเทศ

ไทย. (กรุงเทพฯ : กระทรวงวัฒนธรรม, 2562), หน้า 10-12. 

https://dictionary.orst.go.th/


๒๑๗ 

มุ่งมั่น ตั้งใจ อดทน และขยันฝึกซ้อม จนท าให้สามารถจัดแสดงโขนสงขลานครินทร์ในวิทยาเขต
หาดใหญ่ได้ ๑๒ ครั้ง ซึ่งในการจัดแสดงโขนประจ าปีตั้งแต่ครั้งที่ ๘ เป็นต้นมา ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรมได้เชิญนาฏศิลปินจากกรมศิลปากรมาร่วมก ากับการแสดง ฝึกซ้อม และร่วมแสดงโขนกับ
นักแสดงโขนสงขลานครินทร์ เพ่ือพัฒนาทักษะด้านการแสดงโขนให้แก่นักศึกษาและเยาวชนที่ร่วม
แสดงโขน เนื่องจากไม่ได้ เรียนมาทางนาฏศิลป์โดยตรง เป็นเพียงผู้สนใจและรักที่จะฝึกโขน  
นอกจากนี้ มีการเชิญศิลปินพื้นบ้านมาร่วมแสดงตลกโขนเพื่อสร้างความความเพลิดเพลินอีกด้วย   ซึ่ง
ผลจากการแสดงครั้งนั้น ได้สร้างแรงบันดาลใจในการฝึกซ้อมและการพัฒนาทักษะการแสดงให้แก่
นักแสดงโขนสงขลานครินทร์ และได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากผู้ชมการแสดงโขน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้ท า
วิจัยนี้ขึ้นเพ่ือศึกษาบทบาทของโขนสงขลานครินทร์ที่มีต่อสังคมไทย และน าผลที่ได้มาใช้ในการ
เผยแพร่และสะท้อนคุณค่าของการอนุรักษ์และสืบสานโขนเป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยให้เป็นที่
ประจักษ์ เพ่ือเป็นข้อเสนอแนะนโยบายต่อมหาวิทยาลัยให้ส่งเสริมโขน ซึ่งเป็นมรดกวัฒนธรรมที่ชาว
โขนสงขลานครินทร์ตั้งใจและมุ่งมั่นสืบสานให้คงอยู่ในสังคมไทยต่อไป 

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพ่ือศึกษาบทบาทของโขนสงขลานครินทร์ที่มีต่อสังคมไทย 

๓. วิธีการด าเนินการวิจัย  
  การวิจัยครั้งนี้ เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูล ๒ วิธี ประกอบด้วย 
  ๑) เก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ นักแสดง ผู้ชมการแสดงโขน  ครูผู้สอน ผู้ปกครอง
นักแสดง และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแสดงโขน ได้แก่ ครูผู้สอน นักดนตรี นักพากย์ และผู้ก ากับ
การแสดงได้    
  ๒) ศึกษาข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดแสดงโขน ได้แก่ รายงานเสนอผลงาน
เพ่ือรับการพิจารณาเป็นผลงานดีเด่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจ าปี ๒๕๕๘ สาขาท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม“โครงการโขนสงขลานครินทร์” และรายงานประเมินความพึงพอใจโขนสงขลา
นครินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒  รวบรวมข้อมูลแล้ววิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา และน าเสนอข้อมูลเชิง
พรรณนา 

๔. ผลการศึกษา 
 จากการศึกษาพบว่า โขนสงขลานครินทร์มีบทบาทต่อสังคมไทย ดังนี้ 
 ๑) อนุรักษ์และสืบสานศิลปะการแสดงของชาติ  

 โขนสงขลานครินทร์มีบทบาทอย่างยิ่งต่อการสร้างความตระหนักในคุณค่าของการอนุรักษ์
และสืบสานศิลปะของชาติ ทั้งในส่วนของผู้ฝึกโขนและผู้ชมโขน ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและเห็น
ความส าคัญของการอนุรักษ์ สืบสาน และเผยแพร่ศิลปะการแสดงโขน  

 ๒) เป็นสื่อวัฒนธรรมท่ีสร้างการเรียนรู้ ความรัก ความตระหนัก การเห็นคุณค่า ความ
ภาคภูมิใจในศิลปะการแสดงของไทย และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมอันดีงาม  



๒๑๘ 

 โขนสงขลานครินทร์ท าให้นักศึกษาและเยาวชนได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของไทย 
ก่อให้เกิดความรัก เห็นคุณค่า ความภาคภูมิใจในศิลปะการแสดงของไทย และการเป็นส่วนหนึ่ง ของ
ครอบครัวโขนที่สร้างคุณค่าให้แก่สังคมไทย รู้สึกภูมิใจทุกครั้งที่ได้แสดงโขน และท าให้ผู้ชมได้รับ
ความสุขกับการรับชม การฝึกโขนท าให้เกิดการเรียนรู้คุณธรรมและจริยธรรมจากการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน  
การสั่งสอนจากครู รวมทั้งการเรียนรู้คุณค่าแก่นสาระของตัวละครโขน วรรณคดี และบทบาทที่
รับผิดชอบซึ่งสามารถน าไปใช้ในการด าเนินชีวิต 
  การจัดแสดงโขนสร้างโอกาสให้ผู้ชมได้สัมผัสกับศิลปะการแสดงชั้นสูงที่เป็นศูนย์รวมของ
ศาสตร์และศิลป์หลายแขนง  ซึ่งนอกจากได้รับความเพลิดเพลินแล้ว ในแง่ของวัฒนธรรมก่อให้เกิด
ความภาคภูมิใจกับศิลปะการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ การเห็นคุณค่าและการอนุรักษ์
ศิลปะการแสดงของชาติ ได้เรียนรู้วรรณคดีผ่านสื่อวัฒนธรรมศิลปะการแสดงโขน และปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม  ได้แง่คิด คติเตือนใจ โดยเฉพาะเรื่อง “ความดี” ดังการศึกษารายงานความพึง
พอใจโขนสงขลานครินทร์ อพ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒) ดังตารางที่ ๑ 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี ๑ ประโยชน์ที่ได้รับจากการชมการแสดงโขน พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒  
 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการชมการแสดงโขน 
ร้อยละของประโยชน์ที่ได้รับ 

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 
๑. สร้างความภาคภูมิใจในศิลปะการแสดงที่เป็น
เอกลักษณ์ของชาติเพ่ิมขึ้น 

๙๒.๒ ๙๖.๔ ๙๕.๐ ๙๖.๘๔ ๙๗.๑๑ 

๒. การเห็นคุณค่าและอนุรักษ์ศิลปะการแสดง
ของชาติ 

๙๑.๖ ๙๖.๐ ๙๕.๐ ๙๖.๖๔ ๙๕.๗๔ 

๓. ได้เรียนรู้วรรณคดีไทยผ่านสื่อวัฒนธรรม 
“ศิลปะการแสดงโขน” 

๘๘.๖ ๙๔.๒ ๙๒.๘ ๙๔.๕๐ ๙๕.๔๖ 

๔. ช่วยปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม ๘๘.๐ ๙๔.๔ ๙๓.๐ ๙๔.๐๒ ๙๒.๑๒ 
ประโยชน์ที่ได้รับโดยเฉลี่ย ๙๐.๑ ๙๕.๓ ๙๓.๙ ๙๕.๕ ๙๕.๑ 

 ๓) เป็นเครื่องมือพัฒนาคนให้มีทักษะชีวิต ทักษะสังคม และความเป็นผู้น าทาง
วัฒนธรรม 
 โขนสงขลานครินทร์สอนทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติ ผู้เรียนต้องมีใจรัก อดทน มุ่งมั่น ทุ่มเท
กับการฝึกซ้อมอย่างสม่ าเสมอ และท าให้เกิดเรียนรู้การท างานกับผู้อ่ืน ก่อให้เกิดความรักความสามัคคี
ในหมู่คณะ ฝึกความรับผิดชอบและการท างานเป็นทีม  และความรักความเมตตาจากครูผู้ฝึกสอนและ
ค าชี้แนะจากครูทั้งหลาย ท าให้เกิดการบ่มเพาะและพัฒนาต่อนักศึกษาและเยาวชนผู้ฝึกโขน ดังนี้ 



๒๑๙ 

 ทักษะชีวิต เกิดการพัฒนาตนเองอย่างรอบด้านท าให้เกิดทักษะชีวิตที่เป็นประโยชน์ต่อ
การเรียนและการด าเนินชีวิต อาทิ ความกล้าแสดงออก ความอดทน ความเพียรพยายาม ความมี
ระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ การวางแผน การรู้จักใช้ปฏิภาณไหวพริบ ความเป็นผู้น า  การบริหาร
จัดการเวลา และการรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง 
 ทักษะสังคม การฝึกโขนท าให้เกิดสายสัมพันธภาพระหว่างครู ศิษย์ พ่ีน้อง และผองเพ่ือน 
เกิดการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกัน ท าให้เกิดการพัฒนาทักษะสังคม เช่น การยอมรับความคิดเห็นของ
ผู้อ่ืน การท างานเป็นทีม ความตรงต่อเวลา ความรักใคร่สามัคคี เรียนรู้คุณธรรมจริยธรรมความมีน้ าใจ
ช่วยเหลือกัน  การแสดงมารยาทที่ดีต่อเพ่ือนนักแสดงด้วยกัน การมีจิตสาธารณะ และการเห็นประโยชน์
ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง   
 ความเป็นผู้น าทางวัฒนธรรม  ผู้ฝึกเกิดแรงบันดาลใจในการสืบสานและเผยแพร่
ศิลปะการแสดงโขน ซึ่งเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดความรู้ คุณธรรม จริยธรรม สร้างความเป็นผู้น า
ทางวัฒนธรรมท าหน้าที่เผยแพร่ศิลปะการแสดงของชาติสู่สังคมภายนอก ท าคุณประโยชน์อ่ืนๆ และ
สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

 ๔) สร้างสัมพันธภาพและเชื่อมโยงมหาวิทยาลัยกับชุมชน  
 การจัดแสดงโขนสงขลานครินทร์เป็นการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติที่สร้าง

สัมพันธภาพและเชื่อมโยงกับชุมชน ศาสตร์และศิลป์แห่งโขนมีคุณค่าต่อการพัฒนาคน ปลูกฝังคุณงาม
ความดีและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย น ามาสู่การอนุรักษ์และท านุศิลปวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัย  นอกจากนี้ การจัดแสดงโขนสงขลานครินทร์เปิดโอกาสให้เยาวชนกลุ่มเปราะบาง เช่น 
ผู้พิการทางสายตา หูหนวก และเด็กก าพร้า ได้รับชมการแสดงโขนในรอบการกุศล ซึ่งสร้างความ
เพลิดเพลิน ตระการตา และความประทับใจที่ได้รับชมการแสดงโขนศิลปะการแสดงชั้นสูงของชาติ 

 ๕) สร้างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม    
 การจัดแสดงโขนสงขลานครินทร์แต่ละครั้ง ต้องอาศัยความร่วมมือจากสรรพก าลังจาก
หลายภาคส่วน  เพ่ือรักษาและถ่ายทอดคุณค่าแห่งศิลปะอันล้ าเลิศชิ้นนี้ได้อย่างดีที่สุด  ด้วยความ
มุ่งมั่นตั้งใจ ความเพียรพยายาม ความสามัคคีของเยาวชน นักศึกษา ทีมงาน และความร่วมมือของ
เครือข่ายการท างานทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย  อาทิ กรมศิลปากร วิทยาลัยนาฏศิลป์
นครศรีธรรมราช ศิลปินพ้ืนบ้าน อโนรา)  หน่วยงานเอกชน  คณะ/หน่วยงานและบุคลากรจาก
หน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัย  และผู้สนับสนุนโครงการโขนอย่างดีเสมอมา ก่อให้เกิดเครือข่าย
การท างานทางด้านศิลปวัฒนธรรม สร้างสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงาน ทั้งในระดับคณะ 
มหาวิทยาลัย  วิทยาเขต ชุมชน สถานบันการศึกษาใกล้เคียง ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดแสดงโขนสงขลานครินทร์ และให้การสนับสนุนด้วยดีมาโดยตลอด 

๕. บทสรุป 
โขน ศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยที่มีความสง่างาม อ่อนช้อย และเป็นศูนย์รวมของ

ศาสตร์และศิลป์หลายแขนง มีความวิจิตรงดงามในทุกองค์ประกอบ และเปน็นาฏยศิลป์ที่มีคุณค่าและ
มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมหลากหลายรูปแบบของไทย  การจัดแสดงโขนสงขลานครินทร์จึงควรค่ายิ่ง
แก่การอนุรักษ์และถ่ายทอดให้นักศึกษาและเยาวชนได้เรียนรู้และตระหนักในคุณค่าและสืบสาน



๒๒๐ 

ศิลปะการแสดงประจ าชาติไทย  และเผยแพร่ให้คนในชุมชนได้รับชมศิลปะการแสดงที่หาชมได้ยาก 
เป็นการแสดงที่ให้ความสนุก เพลิดเพลิน ให้แง่คิดและแง่งามความดี  
 โขนสงขลานครินทร์ มีบทบาทต่อสังคมไทยในแง่ของ การอนุรักษ์และสืบสานศิลปะของ
ชาติ ก่อให้การเรียนรู้และตระหนักในคุณค่าของการสืบทอดวัฒนธรรมไทย และร่วมกันอนุรักษ์และ
สืบสานศิลปะการแสดงของชาติให้เกิดความยั่งยืน  เป็นสื่อวัฒนธรรม ที่สร้างการเรียนรู้ ความรัก 
ความตระหนัก การเห็นคุณค่า และความภาคภูมิใจในศิลปะการแสดงของไทย รวมทั้งปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมอันดีงาม โดยผ่านกระบวนการฝึกโขน และการได้รับชมการแสดง
โขน มองเห็นแง่งามความดีที่สอดแทรกในการแสดงและระหว่างการฝึกฝน เป็นเครื่องมือพัฒนาคน
ให้มีทักษะชีวิต ทักษะสังคม และความเป็นผู้น าทางวัฒนธรรม  ให้เป็นบัณฑิตและเป็นเยาวชนที่มี
คุณภาพออกสู่สังคม   สร้างสัมพันธภาพและเชื่อมโยงมหาวิทยาลัยกับชุมชน  สร้างโอกาสให้ชุมชน
ได้เข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมการท านุวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย และสร้างความเป็นเครือข่ายด้าน
ศิลปวัฒนธรรม  การจัดแสดงโขนต้องอาศัยความร่วมมือจากสรรพก าลังจากหลายๆ ส่วน  ก่อให้เกิด
เครือข่ายการท างานทางด้านศิลปวัฒนธรรมในหลายระดับทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  
 โขนสงขลานครินทร์จึง เป็นสื่อทางวัฒนธรรม เป็นเครื่องมือที่ในการพัฒนาคน  เป็น
การท านุบ ารงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิยาลัยและของชาติ โขนสงขลานครินทร์ท าให้คน “ชมโขน
เป็น” จนเกิดความรัก ซาบซึ้งและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย  ดังนั้น โขนสงขลานครินทร์จึง
เป็นทุนทางวัฒนธรรมที่ส าคัญที่พัฒนาคน ขับเคลื่อนสังคมและสร้ างความเจริญงอกงามของ
ศิลปวัฒนธรรมไทยให้เกิดความย่ังยืนสืบไป  

๖.ข้อเสนอแนะ 
 ๑. มหาวิทยาลัยควรให้การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดแสดงโขนสงขลานครินทร์อย่าง
ต่อเนื่อง 

 ๒. มีการถ่ายทอดเทปบันทึกการแสดงโขนสงขลานครินทร์ เพ่ือเผยแพร่ให้เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปได้รับชม โดยเฉพาะช่องทางออนไลน์  

บรรณานุกรม 
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม. โขนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติราย
 แรกของประเทศไทย. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร : กระทรวงวัฒนธรรม 
 ๒๕๖๒. 
ธีรภัทร์ ทองนิ่ม. การพากย์และเจรจาที่ใช้ในการแสดงโขน.วารสารสถาบันวัฒนธรรมและ
 ศิลปะมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.๑๕,๑ อกรกฎาคม-ธันวาคม) ๒๕๕๖. 
ราชบัณฑิตยสถาน พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔.  
 ส านักงานราชบัณฑิตยสภา https://dictionary.orst.go.th/อออนไลน์) 

 
 



สัปปุริสธรรมหลักคิดในการด าเนินชีวิตยุคโควิด-19 

SAPPURIS DHARMA PRINCIPLES OF LIVING IN THE COVID-19 
 

ดร.อัญธิษฐา อักษรศรี1 
Dr.Auntittha Aksornsri 

ดร.วันชัย แสงสุวรรณ 
Dr.Wanchai Saengsuwan  

 

บทคัดย่อ 

 บทความวิชาการนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาหลักสัปปุริสธรรมหลักคิดในการด าเนินชีวิต
ยุคโควิด-19 เป็นการเข้าใจหลักธรรมในสถานการณ์ปัจจุบัน ปฏิบัติตนอยู่อย่างปลอดภัยให้เข้ากับ
สถานการณ์โดยไม่ทุกข์อยู่อย่างมีสติและปัญญา กับสิ่งที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงเหตุที่เกิดขึ้นตั้งอยู่
และดับไป สัปปุริสธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา คือ ธัมมัญญุตา การรู้จักเหตุ อัตถัญญุตา การรู้จัก
ผล อัตตัญญุตา การรู้จักตน มัตตัญญุตา การรู้จักประมาณ กาลัญญุตา การรู้จักกาล ปริสัญญุตา การ
รู้จักชุมชน และปุคคลปโรปรัญญุตา ความรู้จักบุคคล การรู้เท่าทันในเหตุที่เกิดขึ้น โดยปฏิบัติเป็น
แนวทางในการด าเนินชีวิตประจ าวันโดยไม่ทุกข์จนเกิดไป และการน าหลักธรรมสัปปุริสธรรมมา
ประยุกต์ใช้ให้รู้จักทั้งเหตุและผลที่เกิดขึ้น ปฏิบัติตนให้อยู่รอดปลอดภัยต่อสถานการณ์ปัจจุบันโดย
อาศัยหลักธรรมในการด าเนินชีวิตให้มีความสุข  

ค าส าคัญ : สัปปุริสธรรม, หลักคิด, โควิด-19 
 

 
ABSTRACT 

 This academic article The objective is to study the principles of Sappuris 
Dharma, principles of life in the Covid-19 era. It is to understand the principles of the 
current situation. to behave in a safe way to the situation without suffering, live 
consciously and wisely. with what happened, reflecting what happened, set and 

                                                           

 1 อาจารย์พิเศษ ประจ าคณะสังคมศาสตร์ สาขาการปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย 
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extinguished The sappuris dharms according to Buddhist principles are: Dhammayuta, 
knowing the cause and atthanya, knowing the effect, attanyuta, knowing the self, 
knowing the matanyuta, knowing the moderation, knowing the time and paññññutà. 
getting to know the community and Pukkol Paraparanya acquaintance Being aware of 
the incident By practicing as a guideline for daily life without suffering until it occurs. 
and applying the principles of Sappurisada to know both the cause and effect that 
occur Practice yourself to survive in the current situation by relying on the principles 
of living a happy life. 

Keyword : Sappuris Dharma, Principles, Covid-19 

๑. บทน า 

สถานการณ์ปัจจุบัน สังคมไทยได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ท าให้ประชาชนในประเทศมี
ความทุกข์เกิดปัญหาสารพัด ทั้งทางด้านการงาน การเงิน และการด าเนินชีวิต ส่งผลกระทบทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม ตั้งแต่เด็กเล็ก จนถึงผู้สูงอายุ ท าให้เกิดปัญหาด้านสาธารณสุข ประชาชนติดเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 และเสียชีวิต ท าให้เดือนร้อนในด้านท ามาหากิน ต้องปิดร้านค้า ปิดโรงงาน ปิดโรงเรียน 
ปิดมหาวิทยาลัย ต้องเรียนออนไลน์ ก่อให้เกิดปัญหา เกิดความทุกข์ในการใช้ชีวิตประจ าวัน ในการ
ด าเนินชีวิตของประชาชน ว่างงาน ขาดอาหาร เชื้อไวรัสโควิด -19 ท าลายมนุษย์และท างานระบบ
เศรษฐกิจของไทยทุกด้าน ประชาชนที่ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ก็ต้องดินรนหาเตียงเพ่ือรักษาตัวเอง 
แพทย์ พยาบาลก็ปฏิบัติหน้าที่อย่างหนัก และเห็นได้ชัดคือการท่องเที่ยวซบเซา ท าให้ระบบต่าง ๆ 
เสียหายกันเป็นลูกโซ่ การเกิดคลัสเตอร์ใหม่ ๆ ท าให้เกิดสภาวะผลกระทบทั้งทา งด้านสุขภาพ 
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ประชาชนทุกคนเดือดร้อนเกิดปัญหาทางด้านการเงิน ประชาชนไม่มีงาน
ท า เมื่อติดไวรัสโควิด-19 ก็ยังไม่ได้รักษาต้องนอนเสียชีวิตที่บ้าน ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นทุกคนควรที่จะ
เข้าใจในเหตุที่เกิดข้ึน  

ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยปัจจุบันเกี่ยวกับไวรัสโควิด-19 เราต้องท าความเข้าใจในเหตุ
และผลที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบันว่าเป็นอย่างไรโดยยึดหลักธรรมสัปปุริสธรรม ในการเข้าใจใน
การด าเนินชีวิตและใช้ชีวิตให้มีความสุขมากกว่าความทุกข์ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์เพ่ือให้ชีวิตอยู่
รอดปลอดภัยในยุคเศรษฐกิจที่ย่ าแย่ และมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยใช้สติ และโดยยึด
หลักธรรมสัปปุริสธรรม ในการเข้าใจถึงปัญญาหาที่เกิดข้ึนและรับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉลาด
และไม่เป็นทุกข์ การด าเนินชีวิตในยุคโควิด-19 โดยยึดหลักธรรมสัปปุริสธรรม โดยมีความเข้าในหลัก 
คือ ๑) ธัมมัญญุตา รู้จักเหตุ ๒) อัตถัญญุตา รู้จักผล ๓) อัตตัญญุตา รู้จักตน ๔) มัตตัญญุตา รู้จัก
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ประมาณ ๕) กาลัญญุตา รู้จักกาล ๖) ปริสัญญุตา รู้จักชุมชน ๗) ปุคคลัญญุตา รู้จักบุคคล ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดโดยไม่ทุกข์กับสิ่งที่เกิดขึ้นจนมากเกินไป 

๒. สัปปุริสธรรม 
 ธรรมที่ท าให้คนเป็นคนดี มีคุณธรรม และเป็นผู้ควรแก่การยกย่องนับถือ เป็นคนที่

สามารถด าเนินชีวิตที่ถูกต้อง ในยุคสถานการณ์โควิด-19 ประกอบด้วยหลักธรรม ๗ ประการ ดังนี้ 
 ๑. ธัมมัญญุตา ความรู้จักธรรม รู้หลัก หรือ รู้จักเหตุ คือ รู้หลักความจริง รู้หลักการ รู้
หลักเกณฑ์ รู้กฎแห่งธรรมดา รู้กฎเกณฑ์แห่งเหตุผล และรู้หลักการที่จะท าให้เกิดผล เช่น ภิกษุรู้ว่า
หลักธรรมข้อนั้น ๆ คืออะไร มีอะไรบ้าง พระมหากษัตริย์ทรงทราบว่าหลักการปกครองตามราช
ประเพณีเป็นอย่างไร มีอะไรบ้าง รู้ว่าจะต้องกระท าเหตุอันนี้ ๆ หรือกระท าตามหลักการข้อนี้ ๆ จึงจะ
ให้เกิดผลที่ต้องการอันนั้น ๆ เป็นต้น 
 ๒. อัตถัญญุตา ความรู้จักอรรถ รู้ความมุ่งหมาย หรือ รู้จักผล คือ รู้ความหมาย รู้ความมุ่ง
หมาย รู้ประโยชน์ที่ประสงค์ รู้จักผลที่จะเกิดขึ้นสืบเนื่องจากการกระท าหรือความเป็นไปตามหลัก 
เช่น รู้ว่าหลักธรรมหรือภาษิตข้อนั้น ๆ มีความหมายว่าอย่างไร หลักนั้น ๆ มีความมุ่งหมายอย่างไร 
ก าหนดไว้หรือพึงปฏิบัติเพ่ือประสงค์ประโยชน์อะไร การที่ตนกระท าอยู่มีความมุ่งหมายอย่างไร เมื่อ
ท าไปแล้วจะบังเกิดผลอะไรบ้างดังนี้ เป็นต้น 
 ๓. อัตตัญญุตา ความรู้จักตน คือ รู้ว่า เรานั้น ว่าโดยฐานะ ภาวะ เพศ ก าลังความรู้ 
ความสามารถ ความถนัด และคุณธรรม เป็นต้น บัดนี้ เท่าไร อย่างไร แล้วประพฤติให้เหมาะสม และรู้
ที่จะแก้ไขปรับปรุงต่อไป 
 ๔. มัตตัญญุตา ความรู้จักประมาณ คือ ความพอดี เช่น ภิกษุรู้จักประมาณในการรับและ
บริโภคปัจจัยสี่ คฤหัสถ์รู้จักประมาณในการใช้จ่ายโภคทรัพย์ พระมหากษัตริย์รู้จักประมาณในการ
ลงทัณฑอาชญาและในการเก็บภาษี เป็นต้น 
 ๕. กาลัญญุตา ความรู้จักกาล คือ รู้กาลเวลาอันเหมาะสม และระยะเวลาที่จะต้องใช้ใน
การประกอบกิจ กระท าหน้าที่การงาน เช่น ให้ตรงเวลา ให้เป็นเวลา ให้ทันเวลา ให้พอเวลา ให้เหมาะ
เวลา เป็นต้น 
 ๖. ปริสัญญุตา ความรู้จักบริษัท คือ รู้จักชุมชน และรู้จักที่ประชุม รู้กิริยาที่จะประพฤติ
ต่อชุมชนนั้น ๆ ว่า ชุมชนนี้เมื่อเข้าไปหา จะต้องท ากิริยาอย่างนี้ จะต้องพูดอย่างนี้ ชุมชนนี้ควร
สงเคราะห์อย่างนี้ เป็นต้น 
 ๗. ปุคคลัญญุตา หรือ ปุคคลปโรปรัญญุตา ความรู้จักบุคคล คือ ความแตกต่างแห่งบุคคล
ว่า โดยอัธยาศัย ความสามารถ และคุณธรรม เป็นต้น ใคร ๆ ยิ่งหรือหย่อนอย่างไร และรู้ที่จะปฏิบัติ
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ต่อบุคคลนั้น ๆ ด้วยดี ว่าควรจะคบหรือไม่ จะใช้จะต าหนิ ยกย่อง และแนะน าสั่งสอนอย่างไร เป็น
ต้น2  
 ดังนั้น หลักสัปปุริสธรรม เป็นธรรมน าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพ่ือให้งานเพ่ือให้
งานนั้นประสบผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสังคมในยุคปัจจุบัน ทันต่อสถานการณ์ของ
บ้านเมือง ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม เข้าใจในปัญหาที่เกิดขึ้นยอมรับใน
ความเป็นจริงเพ่ือบริหารจัดการงานนั้นให้ดีขึ้นตามเหตุและผล 

๓. สัปปุริสธรรมหลักคิดในการด าเนินชีวิตยุคโควิด-19 
 สัปปุริสธรรมธรรมสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์โควิด -19 เพ่ือให้ประชาชนได้

คิดและปฏิบัติตนเองในยามที่มีโรคภัยร้ายแรงมาเบียดเบียนโดยใช้หลักสัปปุริสธรรมของคนดี ธรรม
ของสัตบุรุษคุณสมบัติของคนดี น ามาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตเพ่ือให้สอดคล้องและทันยุคทันสมัย
และบริหารจัดการทั้ง สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม โดยน าหลักสัปปุริสธรรมมาปรับใช้
ดังนี้  

 ๑. ธัมมัญญุตา รู้จักเหตุ คือ รู้หลักความจริง รู้หลักการ รู้หลักเกณฑ์ รู้กฎแห่งธรรมดา รู้
กฎเกณฑ์แห่งเหตุผล รู้จักวิเคราะห์สาเหตุของสถานการณ์และรู้หลักการที่จะท าให้เกิดผล ช่วง
สถานการณ์วิกฤตทุกคนจ าเป็นต้องศึกษาที่มาของไวรัสว่าเกิดจากอะไร ต้องปฏิบัติตัวอย่างไร ควร
ด าเนินชีวิตในประจ าควรเป็นอย่างไร อยู่อย่างไม่ประมาณ ปูองกันตัวเองและไม่เสี่ยงไปในสถานที่ท า
ให้เกิดการติดไวรัสโควิด-19 ได้ และทุกคนควรที่จะฉีดวัคซีนเพ่ือปูองกันไวรัสโควิด-19 

 ๒. อัตถัญญุตา รู้จักผล คือ รู้ความหมาย รู้ความมุ่งหมาย รู้ประโยชน์ที่ประสงค์ รู้จักผล
ที่จะเกิดขึ้นสืบเนื่องจากการกระท าหรือความเป็นไปตามหลัก เมื่อทุกคนรู้แล้วว่าไวรัสโควิด -19 มีผล
ต่อมนุษย์ทุกคนอย่างไร สิ่งที่เห็นได้ชัด เมื่อเกิดผลกระทบโควิด-19 ต่อวงการการศึกษา คือ การเลื่อน
การเปิดภาคเรียน ตลอดจนการสั่งปิดสถานศึกษา เพราะด้วยเหตุผลการเป็นจุดรวมตัวมีความเสี่ยงต่อ
การแพร่ระบาด แน่นอนว่ามีผลกระทบต่อเนื่องตามมา ทุกคนปูองกันตัวเอง โดยสวมหน้ากาก เว้น
ระยะห่าง ใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จุดมุ่งหมายของเราคือต้องรอดพ้นจากโควิด -19 โดยการดูแล
ตัวเองให้ปลอดภัยและผ่านพ้นสถานการณ์เลวร้ายนี้ไปให้ได้ 

 ๓. อัตตัญญุตา รู้จักตน คือ ความรู้จักตน รู้ว่าตัว ต้องรู้ว่าบทบาทของตัวเราเองตอนนี้
ควรจะท าอย่างไรให้ผ่านพ้นวิกฤติโควิด-19 นี้ไปได้โดยการการมีส่วนร่วมในการท าตามมาตรการของ
รัฐบาลและกฎหมายที่ได้ใช้บังคับในยุคโควิด และร่วมกันช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน และ

                                                           

 
2 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม , พิมพ์ครั้งที่ ๑๒, 

(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย) ๒๕๔๖. 
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ประชาชนที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องและรวดเร็ว ตามที่สาธารณสุขได้
จัดท าขึ้น 

 ๔. มัตตัญญุตา รู้จักประมาณ ความรู้จักประมาณ คือ ความพอดีโดยภาครัฐควร
ออกแบบนโยบายยกระดับศักยภาพแรงงานควบคู่ไปกับการให้เงินช่วยเหลือ ซึ่งจะไม่เพียง
ประคับประคองให้แรงงานให้อยู่รอดได้ท่ามกลางวิกฤต แรงงานสามารถปรับตัวเข้ากับทักษะใหม่ ๆ ที่
เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในยุคปกติใหม่ ผ่านการพิจารณาหลักสูตรให้เหมาะสมกับความ
ต้องการของนายจ้าง และสามารถต่อยอดพ้ืนฐานทักษะของแรงงาน แล้วจึงจัดสรรสถาบันฝึกอบรม
ทั้งในห้องเรียนและออนไลน์ ตลอดจนสร้างแรงจูงใจให้แรงงานเข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งการออกแบบ
มาตรการเหล่านี้จะต้องอาศัยฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงข้อมูลการศึกษา การท างาน และการ
ได้รับสวัสดิการจากภาครัฐ การรู้จักประมาณในการใช้จ่ายของประชาชนแต่ละคนต้องประหยัดและ
อดออม 

 ๕. กาลัญญุตา รู้จักกาล ความรู้จักกาล คือ รู้กาลเวลาอันเหมาะสม ในเวลานี้สถาน
ประกอบการ Work From Home การอยู่บ้าน พร้อมท างาน ท ากิจกรรมต่าง ๆ โรงเรียน และ
มหาวิทยาลัย ก็ต้องสอนออนไลน์ และเรียนออนไลน์กัน ต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์โดยการ ใช้
ชีวิตแบบวิถีชีวิตใหม่ รูปแบบการด าเนินชีวิตอย่างใหม่ที่แตกต่างจากอดีต อันเนื่องจากมีบางสิ่งมา
กระทบ จนแบบแผนและแนวทางปฏิบัติที่คนในสังคมคุ้นเคยอย่างเป็นปกติ และเคยคาดหมาย
ล่วงหน้าได้ ต้องเปลี่ยนแปลงไปสู่วิถีใหม่ภายใต้หลักมาตรฐานใหม่ที่ไม่คุ้นเคย ชีวิตวิถีใหม่ (New 
Normal) 

 ๖. ปริสัญญุตา รู้จักชุมชน ความรู้จักบริษัท คือ รู้จักกลุ่มบุคคล รู้จักหมู่คณะ รู้จักชุมชน 
สถานการณ์โควิด-19 ท าให้ชุมชนแต่ละชุมชน หรือ หมู่บ้าน ได้ร่วมกันปูองกันปัญหาโควิด-19 ได้
ช่วยกันสอดส่อง และปูองกันการติดเชื้อ โดยอาศัยบุคคลในชุมชนช่วยเหลือ ดูแลเพ่ือให้สถานการณ์ไม่
รุนแรง โดยความร่วมมือสามัคคีของหมู่คณะในชุมชนแต่ละชุมชน หรือจิตอาสาคอยช่วยเหลือ และ
การปกปูองตนเองและคนรอบตัวโดยการหาข้อมูลและปฏิบัติตามข้อควรระวังที่เหมาะสม รวมถึง
ปฏิบัติตามค าแนะน าจากหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่ 

 ๗. ปุคคลปโรปรัญญุตา รู้จักบุคคล คือ ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก แพทย์ หมอ พยาบาล 
และ อสม. ในการประชาสัมพันธ์ การแนะน าให้ปูองกันตัวเอง และการเข้ารับฉีดวัคซีน เพ่ือลดการติด
เชื้อโควิด-19 

 ดังนั้น การด าเนินชีวิตต้องเข้าใจในหลักสัปปุริสธรรมในการรู้จักเหตุผลและผลที่เกิดอะไร
ขึ้น และด าเนินชีวิตต่อไปอย่างไรให้มีความสุข ไม่ทุกข์จนเกินไป สถานการณ์ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในการใช้ชีวิต เกิดการช่วยเหลือของหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือให้ประชาชนที่เดือดร้อน มีชีวิต
ที่ดีข้ึน ประคับประคองชีวิตให้ผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปให้ 
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๔. ไวรัสโควิด-19 
 ไวรัสโคโรนาหรือ COVID-19 กันองค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศชื่อเป็นทางการ
ส าหรับใช้เรียก โรคทางเดินหายใจที่เกิดจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ว่า“โควิด-ไนน์ทีน” (COVID-
19) ซึ่งโรคนี้เป็นแล้วสามารถรักษาได้ อาการเมื่อติดเชื้อโคโรนาหรือโควิด -19 ข้อมูลจากองค์การ
อนามัยโลก (WHO) ระบุว่าอาการจากการติดเชื้อโควิด-19 ภายหลังติดเชื้ออาการที่สังเกตง่าย ๆ ด้วย
ตัวเอง มีอาการส าคัญ คือ มีไข้ ไอแห้ง ๆ เจ็บคอ มีน้ ามูก ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ หายใจเหนื่อยหอบบาง
รายมีภาวะแทรกซ้อน เช่น ปอดอักเสบ ซึ่งจะตรวจพบจากการเอกซ์เรย์ปอด หากมีอาการหนักมาก
จะพบในการติดเชื้อระยะหลังแล้ว อาจอันตรายถึงอวัยวะภายในต่าง ๆ ล้มเหลว เชื้อไวรัสนี้ได้ระบาด
ไปทั่วโรคท าให้สถานการณ์โลกวิกฤติเป็นอย่างยิ่ง ท าให้เกิดปัญหาด้านสาธารณสุขทั่วโลก เพราะไวรัส
โควิด-19 ได้ระบาดอย่างรวดเร็ว ท าให้มีผู้คนล้มตายมากจึงเกิดปัญหาในประเทศไทยและทั่วโลก  

๕. หลักคิดในการด าเนินชีวิตยุคโควิด-19 
ก่อนสถานการณ์โควิด-19 ในแง่การพัฒนาประเทศและเศรษฐกิจ ประเทศไทยได้เผชิญ

วิกฤติมาหลายครั้ง แต่โควิด-19 ถือปรากฏการณ์ที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมหาศาล เพราะเป็นการ
ระบาดใหญ่ทั่วโลก ส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างรุนแรงในระยะสั้น และหลาย
พฤติกรรมจะอยู่ถาวรกลายเป็น New Normal ซึ่งเป็นสิ่งที่หลายองค์กรก าลังศึกษาอยู่ เนื่องจากโค
วิด-19 เป็นโรคอุบัติใหม่ที่เรายังไม่รู้จักมาก่อน ส่งผลต่อวิถีชีวิต การท างาน การด าเนินชีวิตประจ าวัน 
การเกิดขึ้นและการด าเนินโควิด-19 ครั้งนี้ จึงเป็นสถานการณ์ที่หลายคนคาดว่าคงจะยาวนาน
พอสมควร จนท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างถาวรในหลายพฤติกรรมของผู้คน ความไม่แน่นอนและ
การคาดเดาสถานการณ์ไม่ได้ ประกอบกับการได้รับข้อมูลข่าวสารถึงผลกระทบต่าง ๆ อาจก่อให้เกิด
ความเครียด ความกลัว ในจิตใจของคนไทยได้ทุกเพศทุกวัย 

พฤติกรรมแบบ New Normal กับชีวิตวิถีใหม่ของคนไทย 
๑. การใช้เทคโนโลยี และอินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีควบคู่กับอินเทอร์เน็ตจะเข้ามามีบทบาท

กับการใช้ชีวิตมากขึ้น ที่จากเดิมมีมากอยู่แล้ว แต่ในสังคมยุค New Normal สิ่งเหล่านี้จะเข้าไปอยู่ใน
แทบทุกจังหวะชีวิต ไม่ว่าจะเป็น การเรียนออนไลน์ การท างานที่บ้าน การประชุมออนไลน์ การซื้อ
สินค้าออนไลน์ การท าธุรกรรม และการเอ็นเตอร์เทนชีวิตรูปแบบต่าง ๆ อย่างดูหนัง ฟังเพลง 

๒. การเว้นระยะห่างทางสังคม ผู้คนในสังคมจะเห็นความส าคัญของการเว้นระยะห่างที่
เป็นแนวทางการใช้ชีวิตช่วงวิกฤติโควิด-19 และจะด าเนินชีวิตแบบนั้นต่อไป โดยรักษาระยะห่างทาง
กายภาพเพ่ิมขึ้น และใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยในการสื่อสารและการใช้ชีวิต ลดการปฏิสัมพันธ์ 
การไปในสถานที่สาธารณะ และเน้นการท ากิจกรรมที่บ้านมากขึ้น 
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๓. การดูแลใส่ใจสุขภาพทั้งตัวเองและคนรอบข้าง โดยเกิดความคุ้นชินจากช่วงวิกฤติโค
วิด-19 ที่ต้องดูแลด้านสุขภาพและความสะอาดเพ่ือปูองกันการแพร่เชื้อ ดังนั้นพฤติกรรมการใช้
หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และการล้างมืออย่างถูกวิธี และหมั่นสังเกตตัวเองเมื่อไม่สบายจะ
ยังคงมีต่อไป รวมถึงการหันมาใส่ใจสุขภาพ การออกก าลังกาย และการท าประกันสุขภาพจะมี
แนวโน้มมากขึ้น 

๔. การสร้างสมดุลชีวิต การมีโอกาสได้ท างานที่บ้าน ลดจ านวนวันการเข้าออฟฟิศ หรือ
การลดการพะปะผู้คนในสังคม แล้วหันมาใช้ชีวิต และท างานที่บ้าน ท าให้ผู้คนมองเห็นแนวทางที่จะ
สร้างสมดุลชีวิตระหว่างอยู่บ้านมากขึ้น และจะเป็นแนวทางในการปรับสมดุลชีวิตระหว่างเวลาส่วนตัว 
การงาน และสังคมให้สมดุลมากยิ่งขึ้น 

แนวทางการปรับตัวพลิกวิกฤติเป็นโอกาส ในสถานการณ์วิกฤติท่ีเกิดข้ึน หากภาคส่วนต่าง 
ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจ ภาครัฐ หรือส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ ล้วนต้อง
ปรับตัว อย่างไรก็ตามทุกปัญหามีทางออกเสมอ และทุกอย่างเชื่อว่ายังมีโอกาสไปต่อได้ มีแนวทางจาก
องค์กรภาคธุรกิจ ซึ่งดูเหมือนจะปรับตัวได้เร็วได้น าเสนอแนวทางเพ่ือเป็นไอเดีย โดย ๔ แนวทางที่
จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น หลังจบโควิด-19 ประกอบด้วย 

๑. การเร่งปรับตัวช่องทาง Offline to Online ในธุรกิจที่มีช่องทางขายออฟไลน์ต้องมอง
ช่องทางออนไลน์เข้ามาเพ่ิมเติม เพราะท้ายที่สุดหลังจบโควิ-19 การสั่งซื้อสินค้าออนไลน์จะกลายเป็น
พฤติกรรมติดตัวผู้บริโภค ส่วนด้านสุขภาพ นอกจากการติดต่อสื่อสาร ให้ข้อมูลประชาสัมพันธ์แล้ว 
การบริการสุขภาพผ่านช่องทางดังกล่าวน่าจะได้รับความสนใจต่อผู้คนในสังคมมากยิ่งขึ้น 

๒. การขยายพ้ืนที่เพ่ือเข้าถึงผู้บริโภค ในด้านเศรษฐกิจที่เห็นชัดตอนนี้ในช่วงวิกฤติที่ผ่าน
มาคือ ผู้ให้บริการ Food Aggregator เพราะเป็นโอกาสเพ่ิมจ านวนผู้ใช้บริการ จากพฤติกรรมสั่งฟููด
เดลิเวอรี่ ที่เป็น New Normal จากนี้ไปเราคงจะเห็นบริการด้านสุขภาพมีเดลิเวอรี่มากขึ้น
เช่นเดียวกัน 

๓. พัฒนาโลจิสติกส์ จากการเรียนรู้ในพฤติกรรมผู้บริโภคในสถานการณ์โควิด-19 หากโล
จิสติกส์ส่งช้า จะเป็นปัญหาต่อการเติบโตของธุรกิจเดลิเวอรี่ 

๔. ขยายแพลตฟอร์ม Social Media ของแต่ละธุรกิจให้เข้าถึงผู้บริโภคให้มากที่สุด 
เพราะเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้ใช้งานได้สะดวก เป็นสิ่งที่ผู้ผลิตและค้าปลีก ต้องใช้
ประโยชน์จากแพลตฟอร์มโซเชียล มีเดียให้มากที่สุด3  

                                                           

 
3 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, New Normal ชีวิตวิถีใหม่, เรียกใช้เมื่อ ๑ กรกฎาคม 

๒๕๖๔, https://www.dmh.go.th/news/view.asp?id=2288 
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การปูองกันตนเองไม่ให้รับเชื้อได้ โดยการดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ปฏิบัติตาม
ค าแนะน าของเจ้าหน้าที่ และเว้นระยะห่างทางสังคมในการด าเนินชีวิต และอย่าลืมดูแลจิตใจไม่ให้เกิด
ความเครียดหรือวิตกกังวลมากจนเกินไปวิธีที่จะแนะน านั้นเป็นวิธีง่าย ๆ ในการดูแลจิตใจของตนเอง 
เพ่ือช่วยให้เราก้าวผ่านสถานการณ์วิกฤตจากไวรัสโควิด-19 ครั้งนี้ไปด้วยกัน 

๑. รู้อารมณ์ หาวิธีผ่อนคลายความเครียดแบบที่ตนเองชอบ เช่น ดูหนัง ฟังเพลงฝึกสมาธิ 
และอย่าใช้การดื่มสุรา สูบบุหรี่ เสพสารเสพติดเพ่ือมาช่วยผ่อนคลายความเครียดที่เกิดข้ึน 

๒. รับสื่ออย่างมีสติไม่หมกมุ่นเกินไป ลดการดู การอ่าน หรือการฟังข่าวที่ท าให้คุณรู้สึก
วิตกกังวลเกินไป ฟังข่าวแค่วันละ ๑-๒ ครั้งเท่านั้นถ้ารู้สึกเครียดให้หยุดติดตามข่าวทันที และควรอ่าน
ข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้เท่านั้น 

๓. รักษาสุขภาพ ดูแลร่างกายให้แข็งแรง นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ออกก าลังกาย
อย่างสม่ าเสมอ ดูแลและปูองกันตนเองอย่างเคร่งครัด 

๔. รีบปรึกษาถ้ากังวลใจโทรสายด่วนสุขภาพจิต ๑๓๒๓ ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
๕. ระมัดระวังไม่แสดงท่าทีรังเกียจ ไม่ตอกย้ า ไม่ล้อเลียนคนที่เสี่ยงหรือปุวยโควิด -19 ว่า

เป็น “ตัวเชื้อโรค” เพราะพวกเขาเป็นเพียง “คนที่ปุวยด้วย โควิด” เท่านั้นซึ่งหลังจากหายปุวยจาก 
โควิด แล้วพวกเขาก็จะใช้ชีวิตได้ตามปกติ สามารถไปท างานและอยู่กับครอบครัวรวมถึงคนที่รักได้ 

องค์ความรู้ 
๑. สิ่งเกิดขึ้นจากสามารถปูองกันและปฏิบัติตนไม่ให้ติดไว้รัสโควิด -19 โดยไม่ไปสถานที่

เสี่ยง ออกก าลังกาย ทานอาหารที่เป็นประโยชน์ สวมหน้ากากอนามัยและปูองกันตัวเองด้วยการฉีด
วัคซีน ใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยในการสื่อสาร ในการใช้ชีวิต ลดการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลที่รู้จักกัน 

๒. ติดตามข่าวสารอย่างมีสติไม่หมกมุ่นเกินไป ลดการดู การอ่าน หรือการฟังข่าวที่ท าให้
คุณรู้สึกวิตกกังวลเกินไป อ่านข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้เท่านั้น ถ้ารู้สึกเครียดหยุดรับสื่อและหา
กิจกรรมอื่นท า 

๓. ดูแลส่งเสริมสุขภาพจิตทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพและความมั่นใจใน
การเผชิญและฟันฝุาเพ่ือให้ผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤตนี้ไปด้วยกันได้ ด้วยความ ตระหนัก แต่ไม่
ตระหนก 

๔. ยึดหลักธรรมในการด าเนินชีวิตด้วยเหตุและผล ท าตนให้มีความสุขไม่ทุกข์จนเกินไป 
เข้าใจในสถานการณ์ที่เป็นอยู่ด้วยสติ 

๖. บทสรุป 

สัปปุริสธรรมหลักคิดในการด าเนินชีวิตยุคโควิด-19 การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 
ซึ่งเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงจนแพร่กระจายไปในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ผู้คนเจ็บปุวยและล้ม
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ตายจ านวนมาก เกิดความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงอีกครั้งหนึ่งของมนุษยชาติ มนุษย์จ าเป็นต้องปูองกัน
ตนเองเพ่ือให้มีชีวิตรอดด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการด ารงชีวิตที่ผิดไปจากวิถีเดิม ๆ โดยสร้าง
เสริมปรับหาวิถีการด ารงชีวิตแบบใหม่เพ่ือให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อควบคู่ไปกับความพยายามรักษา
และฟ้ืนฟูศักยภาพทางเศรษฐกิจและธุรกิจ น าไปสู่การสรรค์สร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ เทคโนโลยีใหม่ ๆ 
มีการปรับแนวคิด วิสัยทัศน์ วิธีการจัดการ ตลอดจนพฤติกรรมที่เคยท ามาเป็นกิจวัตร เกิดการบ่าย
เบนออกจากความคุ้นเคยอันเป็นปกติมาแต่เดิมในหลายมิติ ทั้งในด้านอาหาร การแต่งกาย การรักษา
สุขอนามัย การศึกษาเล่าเรียน การสื่อสาร การท าธุรกิจ ฯลฯ ซึ่งสิ่งใหม่เหล่านี้ได้กลายเป็นความปกติ
ใหม่ ๆ จนในที่สุด เมื่อเวลาผ่านไปจนท าให้เกิดความคุ้นชินก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตปกติ
ของผู้คนในสังคมวิถีชีวิตใหม่ของท่านจะเป็นอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับการออกแบบ ทั้งส่วนตัว ครอบครัว 
การงาน และเราจะมีชีวิตอย่างมีความสุขไปด้วยกัน 
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ศึกษาวิเคราะห์ จูฬตัณหาสังขยสูตร  

Analytical Study of Cūlatanhāsankhayasuttaṃ 

พงษ์เดช ลิมบานเย็น1 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ๓ ข้อ (๑) เพ่ือศึกษาโครงสร้างเนื้อหาหลักธรรมของจูฬตัณหาสังขยสูตร 
(๒) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์หลักธรรมจูฬตัณหาสังขยสูตร (๓) เพ่ือศึกษาแนวทางในการหลุดพ้นของจูฬตัณหาสังขย
สูตร การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการวิจัยในหลักธรรมเพื่อมุ่งให้เข้าใจเรื่องขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ 
เป็นสิ่งที่โลกสมมุติขึ้น หาความยั่งยืนไม่ได้ มนุษย์ควรสลัดทิ้ง จิตใจมนุษย์ควรจะมุ่งหาในสิ่งที่สงบ ละทิ้งซึ่งตัณหา
ใน ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ที่จะเป็นหนทางน าพาให้มนุษย์ลดความโลภ ความโกรธ ความหลง ลงได้อย่างสิ้นเชิง 

ค าส าคัญ : จูฬตัณหาสังขยสูตร, ขันธ์ ๕, อายตนะ ๑๒, ธาตุ ๑๘ 

 

Abstract 

 This research study has 3 objectives: (1) to study the content structure of the 
Cūlatanhāsankhayasuttam ; (2) to analyze and analyze the Cūlatanhāsankhayasutta ; (3) to 
study the guidelines for liberation of Cūlatanhāsankhayasuttam . lust for sustenance This 
research is a qualitative research. The results of research in dharma principles aimed at 
understanding the Pañcakkhandha, the Āyatana 12, the Dhātu 18, are what the world assumes. 
Can't find sustainability Humans should shake off The human mind should seek peace. 
Abandoning the desires of wealth, rank, praise, and happiness that will be the way that leads 
humans to completely reduce greed, anger, and delusion. 

Keywords : Cūlatanhāsankhayasuttaṃ, Pañcakkhandha, Āyatana 12, Dhātu 18
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 หลกัสตูรพทุธศาสตรดษุฏีบณัฑิต สาขาวิชาพระไตรปิฏกศกึษา มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั 



๒๓๑ 

 

๑.บทน า    

 โลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน จะมีอะไรเป็นข้อหลักยึดเพ่ือให้มนุษย์โลกปฏิบัติธรรม เพ่ือเป็นที่สิ้นของ
ตัณหาบ้าง จูฬตัณหาสังขยสูตร๒ เป็นพระสูตรขนาดเล็ก ที่ปรากฏอยู่ใน พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๒  พระสุตตันตปิฎก
เล่มที่ ๔ (ฉบับมหาจุฬาฯ) มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ ที่น าพาให้มนุษย์ได้เตรียมตัวใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า ไม่ได้มอง
แต่อิฏฐารมณ์ ที่มนุษย์โลกสมมุติขึ้นได้แก่ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ซึ่งเป็นความปรารถนาใน กามคุณ ๕๓  ที่สัตว์
ยินดีเพลิดเพลิน ใน รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัสที่ดี เกี่ยวกันเป็นตาข่ายให้เพลิดเพลินไปด้วย ตัณหา ไม่จบสิ้น มีผลท า
ให้ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏสงสารอยู่ 

  จูฬตัณหาสังขยสูตร ให้หลักไว้ว่า “ธรรมทั้งปวงไม่ควรยึกมั่น” ซึ่งหมายถึงให้มนุษย์โลกควรเข้ามาศึกษา
ธรรมในเรื่อง ขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ ให้เข้าใจว่าสิ่งสมมุติเหล่านี้เป็นสิ่งที่ถูกก าหนดขึ้น หาความยั่งยืนที่
เป็นอัตตาไม่ได้ เพราะเมื่อถึงกาลเวลาหนึ่งมันก็ไม่คงทน อย่างที่มนุษย์น าอุปาทานขันธ์ ๕๔ มาพิจารณาก็จะเห็นว่า 
มันเป็นไปตามกฎของไตรลักษณ์ เนื่องจากโลกธรรม ๘๕ ที่เกิดขึ้นกับมนุษย์นั้นเป็นสุข ก็ไม่ใช่สุขที่แท้จริง ทุกข์ ก็
ไม่ใช่ทุกข์ที่มีตลอดไป สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องน ามาพิจารณาให้เห็นถึงความไม่เที่ยง เพราะเวทนา
ทั้งหลายที่เกิดขึ้นในอารมณ์ไม่ว่าสุข ทุกข์ หรือไม่สุขไม่ทุกข์ ควรพิจารณาสลัดทิ้งเสียให้ได้อย่าเอามาอยู่นาน 
เพราะธรรมชาติได้สร้างอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์ให้อยู่เหนือปัญญา ให้เรามีความอยากได้ มีความชอบ มีความ
หลงไหล ซึ่งไม่สามารถน าพามนุษย์ให้ดับกิเลส 

 ค าบาลีที่ว่า “ธัมมะจารี สุขัง เสติ” ผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุข มนุษย์ควรเอาค าบาลีดังกล่าว มาเป็น
ข้อเตือนใจ ศึกษา พิจารณาพุทธพจน์ ที่พุทธองค์กล่าวพระสูตรนี้ขึ้นมาเพ่ือเป็นการเตือนให้อย่าประมาท ให้ปุถุชน
ได้เห็นว่าภิกษุในพระธรรมวินัย มีภาระกิจมุ่งอบรมปัญญา ปล่อยวางภาระทั้งปวง ท าใจและกายให้เบา ยินดีใน
เสนาสนะที่เรียบง่าย สงบ สงัด พิจารณาถึงความเสื่อมไม่คงทน ความสิ้นไปในสังขารร่างกายจนเห็นสามัญลักษณะ
คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ได้ชัดเจน ด้วยการเจริญสติปัฏฐาน ต่อเนื่องไปไม่ขาดตอนจนกระทั่งถึงวิโมกข์๖ คือ 

อนิมิตตวิโมกข์ อัปปณิหิตวิโมกข์ และสุญญตวิโมกข์ จนถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือ วิมุตติ๗ ได้อรหันตผลซึ่งถือว่าเป็น
การบรรลุกิจจ์ 

 ส าหรับมนุษย์ปุถุชนอย่างเรา ๆ การพิจารณาธรรมใน จูฬตัณหาสังขยสูตร นี้ในเรื่อง ขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ 
ธาตุ ๑๘ จ าต้องใช้สติ ความวิริยะ พิจารณาให้เกิดความเข้าใจว่าสิ่งต่าง ๆ ที่ก าหนดขึ้นนั้นอย่าน ามาปรุงแต่งผ่าน
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อายตนะภายในเชื่อมต่อกบัอายตนะภายนอก ซึ่งความเป็นจริงมันก็เป็นเพียงรูป และ นาม ที่ก าหนดขึ้น ถึงเวลามัน
ก็จะกลายเป็น ธาตุ ๆ หนึ่งตามคุณสมบัติของมัน หากมนุษย์ปุถุชนไม่เข้าใจความเป็นไปก็จะพบเจอกับกามคุณทั้ง 
๕ ที่เป็นศัตรูตัวฉกาจของจิตใจแทน ท าความเดือดร้อนวุ่นวายจิตใจ เกิดความทุกข์ หาความสงบ (วิเวก) ไม่ได้เลย 
สิ่งที่ตามมาก็จะเกิดเป็น โลภะ โทสะ โมหะ ส่งผลต่อการกระท าให้เกิดวิบากได้ ซึ่งถ้าพิจารณาวัตรปฏิบัติ ที่พุทธ
องค์ให้แนวทางไว้คือ มรรค ๘ เพ่ือความหลุดพ้นนั้น ถ้ามนุษย์ปุถุชนมองทุกสิ่งอย่างมันล้วนตกอยู่ในกฏไตรลักษณ์
ว่า ไม่มีอะไรที่จะคงสภาพอยู่ดังเดิมตลอดไป ต้องมีการเปลี่ยนแปร มีลักษณะที่แอบแฝงอยู่เรียกว่า ทุกข์ เพราะมี
สภาพอยู่อย่างเดิมไม่ได้ ไม่สามารถเข้าบังคับลักษณะที่จะเป็นไปว่า อย่าเจ็บ อย่าจน อย่าแก่ อย่าแปรเปลี่ยนไป ซึ่ง
ความจริงสิ่งต่าง ๆ ต้องมีเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป หรือ สลายไป ถ้าเข้าใจได้อย่างนี้ อุปาทาน (ความยึดมั่น) ต่าง ๆ ก็
จะอ่อนลง ทุกข์ก็จะน้อยลงตามไปด้วย ดังนั้นเมื่อจิตไม่ยึดมั่น ใจก็ไม่เป็นทุกข์ ทุกสิ่งที่ก าหนดให้เห็นก็สักแต่ว่าเห็น 
การได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยิน ที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดก็คือความโลภ ความโกรธ ความหลง ลดลง เพราะการถึงพระ
นิพพานมันเป็นสิ่งที่ยากอยู่ เพียงแต่เมี่อเราเจริญสติปัฏฐาน๘ไปเลื่อย ๆ จิตใจสงบ รู้เท่าทันอารมณ์ กุศลต่าง ๆ ก็
เกิด บารมีก็จะตามมา 

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 บทความนีมี้วัตถุประสงค์ที่ต้องการน าเสนอ ๓ ข้อ คือ 

 ๒.๑ เพ่ือศึกษาโครงสร้างเนื้อหาหลักธรรมของจูฬตัณหาสังขยสูตร 

 ๒.๒ เพ่ือศึกษาวิเคราะห์หลักธรรมจูฬตัณหาสังขยสูตร 

 ๒.๓ เพ่ือศึกษาแนวทางในการหลุดพ้นของจูฬตัณหาสังขยสูตร 

 

 

๓. วิธีการด าเนินการวิจัย 

 งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Quality Research) โดยการสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากเอกสาร 
(Document Research) ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิเคราะห์จูฬตัณหาสังขยสูตรในพระไตรปิฎก โดยศึกษาค้นคว้า
ข้อมูลทั้งในพระไตรปิฎกและอรรถกถา ฎีกา รวมถึงเอกสารอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง โดยมีล าดับการด าเนินการดังต่อไปนี้ 

 ๓.๑ รวบรวมเอกสารชั้นปฐมภูมิ (Primary Source) ได้แก่เอกสารอ้างอิงทางพระพุทธศาสนา เป็นต้นว่า
พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา และเอกสารวรรณกรรม ที่เก่ียวข้องกับการศึกษาการวิเคราะห์จูฬตัณหาสังขยสูตร 

 ๓.๒ รวบรวมเอกสารชั้นทุติยภูมิ (Secondary Source) ได้แก่หนังสือ งานวิจัย เอกสาร วารสารที่
เกี่ยวข้อง  
                                                           

 ๘
 ที.ม.อ. ๒/๓๗๓/๓๖๘ 
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 ๓.๓ รวบรวมเรียบเรียงวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ และน า เสนอผลการวิจัยรวมถึงข้อเสนอแนะ
ต่อไป 

๔. ผลการศึกษา 

 ๔.๑ จูฬตัณหาสังขยสูตร เป็นพระสูตรขนาดเล็ก ที่ปรากฏอยู่ใน พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๒  พระ
สุตตันตปิฎกเล่มที่ ๔ (ฉบับมหาจุฬาฯ) มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ เป็นพระสูตรที่ท้าวสักกะได้เข้าอาราธนาขอให้
พระพุทธเจ้าแสดงธรรมเป็นข้อคิดเพ่ือไว้เตือนตัวเอง มีข้อปฏิบัติเพ่ือเป็นที่สิ้นตัณหาด้วยหลักธรรมที่ว่า “ธรรมทั้ง
ปวงไม่ควรยึกมั่น” ซึ่งเวลานั้น พระผู้มีพระภาคประทับ ณ ปราสาทของนางวิสาขาในบุพพาราม ใกล้กรุงสาวัตถี 
หลังจากท้าวสักกะกลับออกมาสู่ปราสาทของตน ซึ่งสร้างขึ้นภายหลังชนะสงครามระหว่างเทวดากับอสูร ใน
สงครามนั้นพวกเทวดาชนะ พวกอสูรแพ้ ท้าวสักกะชนะ เทวาสุรสงครามเสร็จสิ้นแล้ว  ได้สร้างเวชยันตปราสาท 
เวชยันตปราสาทมี ๑๐๐ ชั้น ในชั้นหนึ่ง ๆ มีกูฏาคาร (เรือนมียอด) ๗๐๐ หลัง ใน กูฏาคารหลังหนึ่ง ๆ มีนางอัปสร 
๗ องค์ นางอัปสรองค์หนึ่ง ๆ มีเทพธิดาบ าเรอ ๗ องค์ งามจริงดุจสถานที่ที่น่ารื่นรมย์ของพวกเทพชั้นดาวดึงส์ และ
ท้าวสักกะเองยังหาความรื่นรมณ์เอิบอิ่มพรั่งพร้อมไปด้วยทิพยดนตรี ๕๐๐ ชิ้น ในสวนดอกบุณฑริกล้วนอยู่เนือง ๆ 
จน พระมหาโมคคัลลานะ ได้แสดงฤทธิ์เอาหัวแม่เท้าเขี่ยปราสาทเวชยันต์ให้หวั่นไหว ท าให้ท้าวสักกะได้เข้าใจถึง
ความศูนย์เสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เพราะปราสาทนั้นเหมือนเป็นโภคทรัพย์  ที่สร้างขึ้นเหมือนเป็นอนุสาวรีย์ซึ่งยัง
หมายรวมถึงนางอัปษร เทพธิดา และอะไรอีกมากมายหมดลงตรงหน้า ซึ่งหลักธรรมที่พระพุทธองค์ได้ให้ไว้คือธรรม
ทั้งปวงที่หมายถึง ขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘  เป็นสิ่งที่บุคคลไม่ควรยึดถือไว้  

 ๔.๒ ธรรมะทั้งปวง ในพระสูตรนี้มีจุดประสงค์ให้ท าความเข้าใจในเรื่อง ขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘  
เป็นธรรมะที่ศึกษาให้เข้าใจว่าเป็นภาวะที่ไม่ด ารงอยู่ด้วยอาการบุคคลที่จะเข้ายึดถือได้ ด้วยอ านาจของตัณหา
และทิฏฐิ ซึ่งไม่ควรยึดมั่นเอาสิ่งที่เข้ามากระทบรวมกับเจตสิก ที่หมายถึงอาการหรือการแสดงออกของจิตต่าง ๆ  
ก่อตัวเป็นความโลภ ความโกรธ ความหลง อันเป็นฝ่ายไม่ดี ส่งผลให้แสดงออกและกระท าการเป็นอกุศล มีผล
ตามมาเป็นอบายซึ่งเป็นที่ปราศจากความเจริญ เป็นความฉิบหาย กับฝ่ายดีที่มีด้วยศรัทธา ปัญญา สติ เมตตา 
กรุณา มีผลต่อความคิด การกระท าใด ๆ ก็จะปรากฏเป็นกุศล มีผลต่อเส้นทางนิพพานที่สามารถดับกิเลสและกอง
ทุกข์ได ้ 

 ๔.๓ การพิจารณาธรรมะเรื่อง ขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ ให้กระจ่างเพ่ือความหลุดพ้นนั้น จูฬตัณหา
สังขยสูตร ต้องการให้เห็นความไม่เที่ยง เห็นถึงความดับ พิจารณาได้ถึงเวทนาทั้งหลายที่เกิดขึ้น เห็นถึงความคลาย
ก าหนัด และสลัดทิ้งในเวทนาทั้งหลายนั้น โดยไม่ยึดมั่นอะไรในโลกสมมุติ การที่มนุษย์ไม่ยึดมั่นก็ไม่สามารถท าให้
สะดุ้งหวาดหวั่นในทุกสิ่งได้ ซึ่งเป็นหนทางในการดับกิเลส รู้ถึงกิจที่ควรท า ดังนั้นเมื่อเราพิจารณาธรรมในสูตรนี้อยู่
จึงเป็นหนทางสิ้นตัณหา  



๒๓๔ 

 

 การพิจารณาต้องใช้สติฝึกจิตใจให้สงบ ตามหลักมหาสติปัฏฐานสูตร๙เป็นพระสูตรใหญ่ ที่อธิบายถึงอริยสัจ 
๔ ที่ขยายออกมาจาก สติปัฏฐานสูตร๑๐ที่เป็นพระสูตรขนาดเล็ก แต่มีเป้าหมายเดียวกันคือ ความหลุดพ้น วิมุตติ 
หลักการปฏิบัติกรรมฐาน กาย เวทนา จิต ธรรม เป็นอารมณ์กรรมฐานหลักใหญ่ ๆ ๔ อย่าง เป็นพระสูตรที่พระ
พุทธองค์บอกว่าเป็นหนทางสายเดียว๑๑ที่จะน าไปสู่ความบริสุทธิ์ แสดงถึงหลักปฏิบัติเพ่ือความก้าวล่วงจากความ
พ้นจากเวทนาความทุกข์ สุข หรือ ไม่ทุกข์ไม่สุข เป็นหนทางเพ่ือความรู้แจ้งของพระนิพพาน 

๕. บทสรุป 

 ทุก ๆ วันมนุษย์ยังมัวยุ่งกับการหาทรัพย์ หาอ านาจบารมี ความมีชื่อเสียง บางคนสร้างสุขด้วยการหลอก
สาวเพ่ือกามระคะแบบไม่วางมือ ซึ่ง จูฬตัณหาสังขยสูตร ที่พุทธองค์ให้ไว้เป็นหลักธรรมที่ว่า “ธรรมทั้งปวงไม่ควร
ยึดมั่น” เป็นหลักค าสอนของพระพุทธเจ้าให้พิจารณาขันธ์๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ เพ่ือให้เข้าใจความเป็นจริงตาม
หลักปฏิจจสมุปบาท ที่อธิบายถึงการเกิดขึ้นพร้อมแห่งธรรมทั้งหลายเพราะอาศัยกัน การที่สิ่งทั้งหลายอาศัยกันจึง
เกิดมีขึ้น ทั้งที่เป็นสุข เป็นทุกข์ หรือไม่สุขไม่ทุกข์ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นเพียง รูป และ นาม ที่มาสัมผัสแล้วก็
จะมีวันเปลี่ยนแปลงไปตามสถานะหรือธาตุของมันเอง ควบคุมไม่ได้ ไม่มีลักษณะคงทน เพราะหลักธรรมนี้พุทธองค์
แสดงเพ่ือมุ่งหวังให้เพ่ือการหลุดพ้น เมื่อได้หลักธรรมมาแล้วก็ให้ยึดหลักธรรมเป็นสรณะ คือ การเอาเป็นที่เหนี่ยว
รั้งใจ เป็นที่พ่ึง เป็นที่ระลึก ไม่ให้เคว้งคว้างไปในทางอกุศลกรรม  

 การที่พิจารณาขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ เพ่ือท าให้โลภะ โทสะ โมหะ เบาบางลง ให้น าหลักสติปัฏ
ฐานเข้าแก้ปัญหาดู นั่นคือ จะคอยติดตามดูจิตอยู่ทุก ๆ ขณะ จิตคิดไปไหน เราจะตามก าหนดรู้จิตมันอยู่อย่างไร 
เราจะตั้งใจดูอาการอยู่ของจิต ถ้ามันร้อน มันร้อนยังไง และมันร้อนเพราะอะไร ถ้าจิตรู้สึกสบาย ก็จะก าหนดดูว่า
มันสบายอย่างไร จะคอยควบคุมให้สติสัมปชัญญะอยู่กับจิตตลอดเวลาโดยไม่ลดละ ถ้าจิตมีความกังวลมีเรื่องมีราว
ความทุกข์เข้าหา เราก็จะพยายามรู้ มันใฝ่ไปทางกุศล ทางอกุศล เราก็ตามรู้ ส่งผลให้มนุษย์เดินไปในช่องทางหลุด
พ้นจากอบาย หมดตัณหา สิ้นกิเลสได้ 

๖. ข้อเสนอแนะ 

  ๑. ชีวิตนี้ เราควรมีชีวิตเพ่ือคนอ่ืน คอยเตือนตัวเองอย่าประมาท ท าความเข้าใจกับค าสอนของ
พระพุทธเจ้า ตัวอย่างนางวิสาขาได้ฟังธรรมครั้งแรกก็สามารถบรรลุธรรมเป็นอริยบุคคล๑๒ ขั้นโสดาบัน ที่หมายถึง
บุคคลที่ประเสริฐ เข้าใจในการละตัณหา เข้าใจในการสร้างบารมี เอาหลักธรรมเป็นสรณะ คือ การเอาเป็นที่เหนี่ยว
รั้งใจ เป็นที่พ่ึง เป็นที่ระลึก ไม่ให้เคว้งคว้างไปในทางอกุศลกรรม ด้วยหลักการนี้จะท าให้มนุษย์หมดสิ้นแล้วซึ่ง

                                                           

 ๙
 ม.ม.ู (ไทย) ๑๒/๑๐๕/๑๐๑ 

 ๑๐
 ส .สฬา. (ไทย) ๑๘/๓๗๐/๔๕๐ 

 ๑๑
 ที.ม.อ. ๒/๓๗๓/๓๕๙ 

 ๑๒
 อรยิบคุคล แปลว่า บคุคลผูป้ระเสรฐิ, ผูไ้กลจากขา้ศกึ, ผูห้กัก าลอ้สงัสารวฏัไดแ้ลว้แบง่ไดห้ลายประเภทคือแบง่อย่างใหญ่ไดเ้ป็น 

พระเสขะและพระอเสขะ แบง่ตามประเภทบคุคลมี ๔ ประเภทคือ พระโสดาบนั พระสกิทาคามี พระอนาคามี และ พระอรหนัต ์



๒๓๕ 

 

ตัณหา มีความส าเร็จสูงสุด หมดสิ้นซึ่งโยคะและมีความเกษมซึ่งโยคะสูงสุด ประพฤติพรหมจรรย์สูงสุด และเป็นผู้
ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย 

 ๒. ร่างกายของคนเราต้องเคลื่อนไหวท างานหารายไดอ้ยู่เสมอ แต่จิตใจนั้นต้องท าให้สงบ ท่านปัญญานันท
มุนี (ส.ณ.สง่า สุภโร) กล่าวไว้ในหนังสือ “ธรรมะสร้างสุข” (ส านักพิมพ์ : บีไบรท์ ในเครือสถาพร บุ๊ค, บทน า) 
มนุษย์ควรมีคติธรรมประจ าใจว่า กายเคลื่อนไหว จิตใจต้องสงบ การฝึกให้ร่างกายแข็งแรงกับให้จิตใจแข็งแรงนั้น
ตรงข้ามกัน การออกก าลังกาย การเคลื่อนไหวท าให้ร่างกายแข็งแรง แต่การจะท าให้จิตใจแข็งแรงนั้นต้องฝึกหัดให้
นิ่ง ให้สงบ ซึ่งจิตที่ฝึกหัดดีแล้ว จะมีความเข้มแข็ง รู้เท่าทันอารมณ์ มีสติรู้เท่า มีปัญญารู้ทันเรียกว่ามีสติ มีปัญญา
รู้ทันสิ่งที่มากระทบ 

 ๓. การแพร่กระจายของไวรัสที่ท าให้เกิดโรค “โควิด-๑๙” จะแพร่กระจายผ่านฝอยละอองเป็นหลัก ซึ่ง
เกิดขึ้นเมื่อผู้ติดเชื้อไอ จาม หรือหายใจออก ฝอยละอองเหล่านี้มีน้ าหนักมากเกินกว่าจะลอยอยู่ในอากาศ และจะ
ตกลงบนพ้ืนหรือพ้ืนผิวอย่างรวดเร็ว มนุษย์อาจติดเชื้อได้จากการหายใจเอาไวรัสเข้าสู่ร่างกายเมื่ออยู่ใกล้ชิดกับ
ผู้ป่วยโควิด-๑๙ หรือโดยการสัมผัสพ้ืนผิวที่มีเชื้อไวรัสแล้วมาสัมผัสตา จมูก หรือปากของตนเอง 

 องค์ความรู้ที่ได้จาก จูฬตัณหาสังขยสูตร สามารถน ามาปรับใช้ในภาวะโรคระบาด “โควิท-๑๙” เพราะ
วาระสุดท้ายของผู้วายชนทางแพทย์ไม่อนุญาตให้อาบน้ าศพ๑๓ ไม่อนุญาตให้ญาติสัมผัสจับต้องศพหรือใช้มือเปล่า
เปิดถุงซิปออกเอง เพราะศพ “โควิท-๑๙” จะถูกน าร่างไปแช่แข็งที่อุณหภูมิ ๔ องศาเซลเซียส โรงพยาบาลทุกแห่ง
ในไทยจะท าเป็นมาตรฐานเดียวกันคือ การน าร่างผู้เสียชีวิตบรรจุลงในถุงซิป ๒-๓ ชั้น โดยถุงแต่ละชั้นก็ต้องมีการ
ฉีดน้ ายาแอลกอฮอล์ ๗๐% พ่นฆ่าเชื้อ ซึ่งภาพข่าวจะเห็นว่าลูก ๆ ไม่สามารถกราบเท้าบุพการี ผู้ที่ท าอุปการะมา
ก่อน ได้แก่ บิดา มารดา ได้เลย เพราะงานศพต้องเผาให้เสร็จในวันเดียวที่น าร่างออกจากโรงพยาบาล  

 ท้าวสักกะ และ ปุถุชนมนุษย์ มีความประมาทสร้างเวชยันตปราสาท สร้างความมั่นคงให้กับชีวิต ด้วยลาภ 
ยศ สรรเสริญ สุข แต่พอประสพกับความสังเวส คือความรู้สึกเศร้าสลดหดหู่ต่อตนเอง และ ผู้ที่ได้รับทุกขเวทนา
หรือต้องตายไป หรือต่อผู้ที่ตนเคารพนับถือ ด้วยการถูกพระโมคคัลลานะใช้เท้าเขี่ยที่ยอดปราสาท และปัจจุบันเกิด
โรคระบาด “โควิท-๑๙” สิ่งที่เราเรียกว่าความมั่นคงที่ได้สร้างสรรขึ้น มันสามารถล่มสลายลงด้วยความประมาทที่
ยึดเอาขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ เป็นสรณะในการด าเนินชีวิต ซึ่งถ้าน า จูฬตัณหาสังขยสูตร มาเป็นหลัก
ด าเนินชีวิตจะสามารถท าให้เราจากโลกนี้ไป และมองถึงความสูญเสียใด ๆ ด้วยความเข้าใจ และหันกลับมาสร้าง
ชีวิตด้วยเห็นความไม่เที่ยง พิจารณาเห็นถึงความคลายก าหนัด พิจารณาสลัดทิ้งในเวทนาทั้งหลาย ท าให้สามารถ
หลุดพ้น มีความส าเร็จในพรหมจรรย์ ซึ่งเป็นสิ่งที่พุทธองค์วางไว้ให้เป็นทางแห่งนิพพานนั้นเอง 
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ห่วงโซ่คุณค่ากับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

Value Chain and Master Plan under the National Strategy 

 

นาวาเอก อาทิตย์ สุทธิธรรม1 

 

บทคัดย่อ 

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นแผนที่ส าคัญในการพัฒนาขับเคลื่อนประเทศไทยตาม
แนวทางท่ียุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ของประเทศ ซึ่งได้ถูกก าหนดเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของชาติ
ไทย เป็นการด าเนินการภายใต้ความสอดคล้องของแผนในสามระดับที่ต้องเชื่อมโยงกัน โดยมีห่วงโซ่
คุณค่า (Value Chain) เป็นตัวก าหนดทิศทางของแผนแม่บทในแต่ละด้าน จึงท าให้เกิดปัญหาในช่วง
ระยะแรกของการด าเนินการ และต้องปรับปรุงพัฒนาขึ้นในอนาคตต่อไป 

ค าส าคัญ  ห่วงโซ่คุณค่า, แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

  

ABSTRACT 

 The Master Plan under the National Strategy is an important plan for the 
development of Thailand. It is corresponded with the 20-year National Strategy, 
which has been defined for the first time since the history of the Thai nation. It is 
operated under the coherence of the 3-level strategic plan that must be linked. The 
value chain is the direction of the master plan for each aspect. The execution causes 
problems in the early stages of the operation and must be improved and developed 
in the future. 

Keywords  Value Chain , Master Plan under the National Strategy 

 

๑.บทน า 

 จากการที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๖ แนวนโยบายแห่ง
รัฐ มาตรา ๖๕  ได้ก าหนดว่า รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่าง
ยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน

                                                           
1 ต าแหน่งประจ าหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ 
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เพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าวการจัดท า การก าหนดเป้าหมาย ระยะเวลาที่
จะบรรลุเป้าหมาย และสาระที่พึงมีในยุทธศาสตร์ชาติ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมาย
บัญญัติ ทั้งนี้ กฎหมายดังกล่าวต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึงด้วย2 ต่อมาได้มีการประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๘๐) โดยเป็นยุทธศาสตร์ชาติ ฉบับแรกของประเทศไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้
ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน การพัฒนาประเทศ
ในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติจะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่าง  การพัฒนาความมั่นคง 
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ  “ประชารัฐ” โดย
ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ 
ทรัพยากรมนุษย์ (๔) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (๕) 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ(๖) 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ3  

 ต่อมาในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ ได้มีประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) โดยมี แผนแม่บทฯ ทั้งสิ้นจ านวน ๒๓ ฉบับ มี
วัตถุประสงค์เป็นการก าหนดประเด็นในลักษณะที่มีความบูรณาการและเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์
ชาติด้านที่เกี่ยวข้อง (Cross Issue) และประเด็นการพัฒนา จะไม่มีความซ้ าซ้อนกันระหว่าง แผน
แม่บทฯ เพ่ือให้ส่วนราชการสามารถน าแผนแม่บทฯ ไปใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ป้องกันการเกิดความสับสน ในส่วนของแผนแม่บทฯ ประเด็นความมั่นคง ถือเป็นกรอบแนวทางการ
ด าเนินการหลัก ที่จะน าไปสู่จุดหมายปลายทางในภาพรวมที่เป็นรูปธรรมชัดเจนในระยะ ๒๐ ปี โดยมี
เป้าหมายส าคัญ ประกอบด้วย (๑) ประชาชนอยู่ดีกินดีและมีความสุข (๒) บ้านเมืองมีความมั่นคงใน
ทุกมิต ิและทุกระดับ (๓) กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
มีความพร้อม ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง (๔) ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคง
เป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคมระหว่างประเทศ และ (๕) การบริหารจัดการความ
มั่นคงมีผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรม อย่างมีประสิทธิภาพ 4 

๒. แนวทางของรัฐบาล 

 การด าเนินการปรับสภาพแวดล้อม พร้อมแก้ไขปัญหาให้ลดระดับในช่วงปี พ.ศ.๒๕๖๑ - 
๒๕๖๕ คือ การให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการจัดท าแผนในระดับที่สองและสาม ที่มีความสอดคล้อง
                                                           

 2 รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หน้า ๔๐. 
 3 ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๘๐) ๒๕๖๑ หน้า ๑๙.  
 4 ประกาศส านักนายกรัฐมนตร ีเรื่อง การประกาศแผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๘๐).๒๕๖๒. 
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กัน เช่นแผนปฏิรูปประเทศ ที่มีการปฏิรูปประเทศจ านวน๑๓ด้าน โดยต้องส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งทุกหน่วยงานต้องด าเนินการ
ตามกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big 
Rock) น าไปสู่การปฏิบัติตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) เพ่ือให้
บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติของแต่ละช่วงเวลา ๕ ปี5 โดยมีปัญหาที่ไม่สามารถ
จะขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปได้เนื่องจาก การท างานยังเป็นในลักษณะ “แยกกันคิด แยกกันท า 
ยังไม่เกิด Paradigm Shift” มีหลักการ ความคิด ความเชื่อ ที่หลากหลายแตกต่างกัน และโครงการที่
เสนอต่อรัฐบาลนั้นไม่มีความจ าเป็นหรือส าคัญที่แท้จริง เป็นแต่เพียงเพ่ือเสนอมาให้ได้รับแต่
งบประมาณประจ าปีเท่านั้น  

๓.วิธีการ 

 โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดด าเนินงานเพ่ือบรรลุ เป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติประจ าปี งป.๖๕ เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ประกอบ ๔ แนวทางดังนี้6  

 ๓.๑ การมองเป้าหมายร่วมกัน คือ การมองเป้าหมายร่วมกันในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
เพ่ือบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ รวมถึงการก าหนด
หน่วยงานเจ้าภาพ และภารกิจในการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ 

 ๓.๒ การจัดท าโครงการ/ Value Chain/Gap Analysis โดยการวิเคราะห์ Value Chain 
หรือการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าของเป้าหมาย รวมทั้งปัจจัยส าคัญที่เกี่ยวข้องขององค์ประกอบของห่วง
โซ่คุณค่าท่ีมีความสอดคล้องและสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบและมีบทบาทในการท าให้เป้าหมายบรรลุ
ได้ อีกทั้งการวิเคราะห์ช่องว่าง Gap Analysis เพ่ือวางมาตรการการแก้ไขสถานการณ์และจัดท า
ข้อเสนอโครงการส าคัญร่วมกัน  

 ๓.๓ การจัดล าดับความส าคัญของข้อเสนอโครงการ โดยมีหลักเกณฑ์การให้คะแนน  ๘ 
หลักเกณฑ์ ได้แก่ 

       ๓.๓.๑ วิเคราะห์เปรียบเทียบ รายละเอียดของโครงการในภาพรวมกับปัจจัยที่เลือกมา
ว่ามีความสอดคล้องและส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายได้จริง 

  ๓.๓.๒ พิจารณาหลักการและเหตุผลของโครงการว่ามีการอ้างอิงข้อมูลเชิงวิชาการ/ 
งานวิจัย/ข้อมูลสถิติ มาใช้ในการอ้างอิงเพ่ือท าให้มีความน่าเชื่อถือ 

       ๓.๓.๓ พิจารณาจากวัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ และ กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับ
ผลประโยชน์ของโครงการว่ามีความชัดเจนและสามารถบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทย่อย 

                                                           

 5 ประกาศส านักนายกรัฐมนตร ีเรื่อง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง).,๒๕๖๔. 
 6 มติคณะรัฐมนตรี สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓. 
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 ๓.๓.๔ พิจารณาแผนงาน/กิจกรรม/การด าเนินการของโครงการว่า มีความชัดเจน 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์/เป้าหมาย ของโครงการและสามารถด าเนินการได้ 

 ๓.๓.๕ พิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการในการด าเนินการให้ส าเร็จ และเกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อการบรรลุเป้าหมาย 

 ๓.๓.๖ พิจารณางบประมาณในการด าเนินโครงการว่ามีความเหมาะสมและเกิดความ
คุ้มค่าต่อผลสัมฤทธิ์ 

 ๓.๓.๗ พิจารณาความซ้ าซ้อนของโครงการที่หน่วยงานเคยด าเนินการผ่านมา 

 ๓.๓.๘ พิจารณารายละเอียดโครงการ (ผลผลิต/ ผลลัพธ์/กิจกรรม) ว่าเป็นโครงการ
จัดซื้อ ครุภัณฑ์/ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ก่อสร้างอาคารสถานที่ของส่วนราชการ เพ่ือด าเนินการตาม
ภารกิจปกติ และจัดตั้งกองทุนฯ/หน่วยงานคณะกรรมการ 

 ๓.๔ การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ เป็นการด าเนินการบนหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล 
(Causal Relationship: XYZ) ซึ่งเป็นหลักการส าคัญในการถ่ายระดับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
(Z) ผ่านสู่เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาตสร์ชาติ (Y) และแปลงไปสู่การปฏิบัติที่สอดคล้อง
ของหน่วยงานของรัฐ (X) 

๔.ผลลัพธ์ที่ได้ คือ  

 แผนปฏิบัติการด้าน และ แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ทั้งระดับกระทรวง และระดับ
กรม จะน าเข้าสู่คณะรัฐมนตรี เพ่ือใช้ประกอบในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศต่อไป 

๕.ปัญหาอุปสรรค   

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พีรธร บุณยรัตพันธุ์  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร7 ได้
วิเคราะห์ปัญหาที่ส าคัญ คือ ปัญหาเชิงประสบการณ์ในการใช้ Value chain ของหน่วยงานในพ้ืนที่ มี 
๓ ประเด็นที่ส าคัญ ได้แก่ 

 ๕.๑ ปัญหาการคิดเชิงระบบและการวิเคราะห์ Value Chain หน่วยงานภาครัฐในพ้ืนที่มีการ
วิเคราะห์ Value Chain ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์นโยบาย และแผนพัฒนา รวมถึงขาดการ 
Mapping ศักยภาพ ทรัพยากร พ้ืนที่และข้อมูลที่ส าคัญ เจ้าหน้าที่ท าแผนงาน/โครงการมาก่อนแล้ว 
“จับยัด” ลงใน Value Chain อีกทั้งยังใช้ข้อมูลไม่เป็นและไม่เข้าใจการวิเคราะห์ Value Chain 
โดยเฉพาะการวิเคราะห์ Value Chain ในประเด็นการพัฒนาเชิงสังคมยังมีความไม่ชัดเจน 

                                                           

 7 พีรธร บุณยรัตพันธุ ์รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร แนวทางการจัดท าข้อเสนอแผนงานโครงการ 
ในลักษณะห่วงโซ่คุณคา่ ๒๕๖๑. 



241 
 

 

 ๕.๒ ปัญหาการจัดท าแผนงานและงบประมาณโดยอาศัย Value Chain หน่วยงานในพ้ืนที่
มักนิยมใช้การหารแบ่งงบประมาณแบ่งตามพ้ืนที่และจัดสรรตามโควต้า ไม่เชื่อมโยงกรอบการพัฒนา
เป็นล าดับชั้นโครงการ กิจกรรมจึงซ้ าซ้อนในทุกแผนงาน  รวมถึงการแยกไม่ออกระหว่างงาน 
Function กับงานพัฒนา Area-based อีกทั้งไม่ได้พิจารณาเป้าประสงค์ของกรอบการท าแผนและ
งบประมาณ เน้นรักษากรอบเงิน และที่ส าคัญขาดการพิจารณาจัดล าดับความส าคัญ และประมาณ
การผลที่จะเกิดข้ึนตามแผน 

 ๕.๓ ปัญหาการออกแบบโครงการ/กิจกรรมตาม Value Chain โครงการ/กิจกรรมขาดความ
เชื่อมโยงและไม่ส่งต่อผลผลิตระหว่างห่วงโซ่ ไม่ได้ก าหนดพ้ืนที่ที่ต้องให้ความส าคัญในการพัฒนา จึง
ขาดความเชื่อมโยงเชิงพ้ืนที่ หน่วยงานภาครัฐให้ความส าคัญกับโครงการ/กิจกรรมในส่วนต้นทางมาก
เน้นโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการ/กิจกรรมในส่วนกลางทางท าซ้ าแล้วซ้ าอีกและรูปแบบจ าเจ ท าให้
ส่งผลกระทบต่อโครงการ/กิจกรรมในส่วนปลายทาง ไม่ถึงกลุ่มเป้าหมายอีกทั้งยังไม่ตอบโจทย์ความ
ต้องการของแผนแม่บทฯ 

๖.สรุปแนวทางแก้ไข 

 จากปัญหาจะเห็นได้ว่า การพัฒนาตามแผนแม่บทฯ ยังไม่มีความคืบหน้าในการพัฒนา 
สาเหตุเนื่องจาก เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในการท าแผนงานเป็นส าคัญ อาจเป็นเพราะ
ยุทธศาสตร์ชาติที่ก าหนดมานั้นยังมีความใหม่ต่อการเข้าใจของหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ อีกทั้ง
ผู้บริหารยังขาดความเข้าใจที่ถ่องแท้ในการด าเนินการตามห่วงโซ่คุณค่า จึงท าให้การท างานยังเป็นรูป
แบบเดิม ๆ ขาดการปรับเปลี่ยนให้ทันยุคทันสมัยต่อความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ รวมถึงเป็น
การให้หน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ได้มีองค์ประกอบ/ปัจจัย/กิจกรรม/กระบวนการ ที่มี
ความสอดคล้องและสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของกระบวนการด าเนินงาน (ต้นทาง) 
ไประหว่างกระบวนการ (กลางทาง) จนกระทั่งสิ้นสุดกระบวนการด าเนินงาน (ปลายทาง) ที่ส่งผลต่อ
การบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อยนั้น ๆ ซึ่งแนวทางแก้ไขต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิด 
(Mind Set) ของเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานภาครัฐทั้งระบบ ให้มีทัศนคติที่ดีในการให้บริการประชาชน
หรือที่เรียกว่า ผู้ประกอบการภาครัฐ/ผู้ประกอบการสาธารณะ (Public Entrepreneurship)8 โดย
มุ่งเน้นตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงไล่ลงมาจนถึงเจ้าหน้าที่ มีการยึดหลักธรรมาภิบาลเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน (Better Governance, Happier Citizens) เพราะการขับเคลื่อนนั้นต้องได้รับความ
ร่วมมือในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบที่สอดคล้องกัน จึงสามารถท าให้การพัฒนาหรือการขับเคลื่อน 
แผนแม่บทฯ ในวาระอีก ๓ ระยะ (๑๕ ปี) ข้างหน้า เป็นไปตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ที่ว่า 
“ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” 

 
                                                           

8 ทศพร ศิริสัมพันธ์.ระบบราชการ ๔.๐ กับการสร้างนวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการภาครัฐ ๒๕๖๐. 



242 
 

 

 

บรรณานุกรม 

ทศพร ศิริสัมพันธ์.,(๒๕๖๐). ระบบราชการ ๔.๐ กับการสร้างนวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการ
 ภาครัฐ.สืบค้น ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๔, จาก https:// www.dpe.go.th/manualfiles-
 ๔๐๑๒๙๑๗๙๑๘๑๐ 

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๘๐). (๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑).ราชกิจจานุเบกษา.   
 เล่มที่ ๑๓๕ ตอนที่ ๘๒ ก. หน้า. ๑-๗๑ 

ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑-
 ๒๕๘๐). (๑๘  เมษายน ๒๕๖๒). ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๑ ก.        
 หน้า. ๑- ๓๙๖ 

ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง). (๒๕ 
 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔). ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๔๔ ง. หน้า. ๑-๓๖๑ 

พีรธร บุณยรัตพันธุ์.,(๒๕๖๑). แนวทางการจัดท าข้อเสนอแผนงานโครงการ ในลักษณะห่วงโซ่คุณค่า. 
 สืบค้น ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๔, จาก 
 https://www.pld.rmutt.ac.th/download/Download(2)/Planning-and- projects 

มติคณะรัฐมนตรี.,(๒๕๖๓).สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓.สืบค้น ๑๒ 
 มิถุนายน ๒๕๖๔,จาก https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/30311 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย. (๖ เมษายน ๒๕๖๐). ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ ๑๓๔ ตอนที่ ๔๐ 
 ก. หน้า. ๑-๙๐ 

 

 

http://www.dpe.go.th/manualfiles-
http://www.dpe.go.th/manualfiles-
https://www.pld.rmutt.ac.th/download/Download(๒)/Planning-and-
https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/3๐3๑๑


การจัดการความเครียดตามแนวพระพุทธศาสนา 
 STRESS MANAGEMENT BASED ON BUDDHISM  
 

 ณัฎฐา ม้วนสุธา,  
สุริยัน รักกะเปา, 

กันตภณ หนูทองแก้ว๑ 
 

บทคัดย่อ 
            บทความวิชาการ เรื่อง “การจัดการความเครียดตามแนวพระพุทธศาสนา” มีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความเครียดตามแนวพระพุทธศาสนา และเพ่ือน าเสนอแนว
ทางการจัดการความเครียดตามแนวพระพุทธศาสนา โดยใช้การศึกษาจากเอกสาร ต ารา งานวิจัย 
รวมถึงสื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ ผลการศึกษาพบว่า ความเครียดเกิดขึ้นจากปัญหาและอารมณ์ โดยมีปัจจัย
ที่เกี่ยวข้องมาจากองค์ประกอบทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งการจัดการ
ความเครียด ก็คือ การจัดการปัญหาที่เป็นเหตุ โดยมุ่งแก้ไขปัญหาและมุ่งแก้ไขอารมณ์ และมี
กระบวนการจัดการที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรม รวมถึงกลวิธีการจัดการความเครียดที่ตอบโจทย์ของการ
แก้ไขปัญหาและแก้ไขอารมณ์ โดยสิ่งส าคัญในการจัดการความเครียดนั่นก็คือ การรู้เหตุแห่งปัญหา 
และจัดการแก้ไขปัญหาได้ตรงกับเหตุที่เกิดขึ้น ซ่ึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่
สามารถน ามาใช้ในการจัดการความเครียดได้อย่างเหมาะสม ด้วยหลักของกระบวนการคิด การมีสติ 
การจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยเหตุและผล เพ่ือน าสู่การจัดการกับความเครียดได้ตรงเหตุ โดย
หลักธรรมนั่นก็คือ 1) หลักอริยสัจสี่ ที่น ามาใช้เป็นฐานของการพัฒนาความคิด ซึ่งเป็นการคิดแก้ไข
ปัญหาตามระบบเหตุผลและเหตุปัจจัย  2) หลักโยนิโสมนสิการ คือ กระบวนการคิดอย่างถูกวิธี คิด
อย่างถูกทาง คิดอย่างมีเหตุผล และใช้ความคิดให้เกิดผลที่พึงประสงค์ 3) หลักการเจริญสติ การมีสติ
ระลึกรู้ทั่วพร้อม ก าหนดพิจารณาสิ่งทั้งหลายให้เห็นตามความเป็นจริง  สรุปคือหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาข้างต้น ท าให้รู้เท่าทันความคิด อารมณ์ ความรู้สึก สามารถที่จะยอมรับและปรับตัวให้
เข้ากับสถานการณ์หรือปัญหาที่เกิดขึ้น ท าให้การจัดการความเครียดสามารถตอบโจทย์ของแก้ไข
ปัญหาและมุ่งแก้ไขอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม 
ค าส าคัญ  การจัดการ, ความเครียด, ตามแนวพระพุทธศาสนา 
 
 Abstract 
           The academic articles on “stress management in accordance with Buddhism” 
aims to study the concepts of stress management in accordance with Buddhism and 
to present a guideline for stress management according to Buddhism by using studies 
from documents, research textbooks, as well as various technology media. The 
results of the study showed that stress arises from problems and emotions. There are 
                                                           

๑ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาสังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช 
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related factors from physical, mental, social and environmental components. Stress 
management is the management of the underlying problem by focusing on solving 
problems and focusing on solving emotions. and has a management process related 
to behavior Including stress management strategies that address problems and fix 
emotions. It is important to manage stress that is. knowing the cause of the problem 
and manage to solve problems exactly as the incident occurred. The Buddhist 
Dharma principle is another approach that can be used to manage stress 
appropriately with the principles of thinking process, mindfulness, and problem-
solving with cause and effect. to lead to dealing with stress exactly the cause. That 
principle is 1) The four noble truths that are used as the basis for the development 
of thinking. This is a problem-solving approach based on a system of reasons and 
factors. 2) Yonisomanasikarn principle is the process of thinking in the right way. think 
right Think rationally and use your thoughts to produce desirable results. 3) Principles 
of mindfulness. Having complete awareness to consider things to see the truth. The 
conclusion is the principle of Buddhism as mentioned above. This makes them aware 
of their thoughts, emotions, feelings, and is able to accept and adapt to situations or 
problems that arise. This allows stress management to address problem solving and 
focus on solving emotions properly. 
Keywords :  Management, Stress, Based on Buddhism. 
๑. บทน า 
          สังคมปัจจุบันเป็นสังคมของการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงมากมาย ทั้งในด้านสังคม 
เศรษฐกิจ รวมถึงสภาพความเป็นอยู่และวิถีการด าเนินชีวิต สิ่งเหล่านั้นท าให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนวิถี
การด าเนินชีวิต เพ่ือให้เข้ากับยุคที่เรียกว่ายุคโควิด19 โดยการปรับตัวในรูปแบบนี้เป็นการปรับเปลี่ยน
แบบฉับพลันจึงก่อให้เกิดปัญหาในการด าเนินชีวิตและส่งผลให้เกิดความทุกข์ ความเครียด เกิดห่วงโซ่
ของปัญหาที่หาทางออกไม่ได้ จนเกิดการฆ่าตัวตาย การท าลายสังคม ก่อปัญหาให้กับตนเอง 
ครอบครัวและสังคม ปัญหาที่กล่าวมาเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นหากเราสามารถรู้เท่าทันปัญหา และมี
กระบวนการจัดการที่เหมาะสม ซึ่งการจัดการกับการแก้ปัญหาที่เป็นมูลเหตุแห่งทุกข์ ที่ก่อให้เกิด
ความเครียดถือเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้คนมีชีวิตที่ดีและเหมาะสม  
          ดังนั้นการจัดการกับความเครียด ที่ตรงมูลเหตุของปัญหาจึงเป็นจุดมุ่งเน้นที่ส าคัญ โดยการ
จัดการกับความเครียดที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพต้องเป็นพฤติกรรมที่สามารถจัดการกับสาเหตุ
ของความเครียดหรือสิ่งที่มาคุกคามได้ส าเร็จ สามารถลดความไม่สบายใจจากปัญหาที่เกิดขึ้นได้ และ
ช่วยให้บุคคลสามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างปกติและไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน
แก่สังคม การจัดการความเครียดมีหลากหลายวิธี๒ เช่น การผ่อนคลายอารมณ์เครียดด้วยการดูหนัง 
                                                           

๒ สมสุข นิธิอุทัย. (2560). การพัฒนารูปแบบการจดัการความเครียดในภาวะวิกฤติของผู้สูงอายุในสถาน
สงเคราะห์คนชรา. ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมประยุกต์ มหาวิทยาลัยศรีนครริท
รวิโรฒ.วารสารสังคมศาสตร์วิจัย ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม  2561 
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ฟังเพลง เล่นดนตรี ก าหนดลมหายใจ นวดกดจุด ฯ รวมถึงการน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเข้า
มาช่วยในการจัดการกับปัญหาที่เกิดข้ึน ซ่ึงการน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการจัดการกับ
ปัญหาความเครียดที่เกิดขึ้น เป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสังคมในยุคปัจจุบันนี้ ที่สามารถ
ตอบโจทย์ในการแก้ปัญหาของความเครียดที่เป็นต้นตอหรือมูลเหตุของการเกิดผลกระทบในด้านต่าง 
ๆ เพราะจิตใจเป็นสิ่งที่ส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อการเกิดปัญหามากมายในชีวิต ดังค าที่กล่าวไว้ว่า “ใจ
เป็นนาย กายเป็นบ่าว” การจัดการความเครียดโดยน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นฐานใน
การคิดและพัฒนาปัญญาเพ่ือการแก้ไขปัญหาและแก้ไขอารมณ์ จึงถือเป็นแนวทางในการจัดการ
ความเครียดตามแนวพระพุทธศาสนาที่สามารถจะจัดการความเครียดที่ก่อให้เกิดผลใน 3 ด้าน ซึ่ง
ได้แก่ ด้านอารมณ์ ความนึกคิด และสรีระทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจและสติปัญญา โดยจะส่งผลท าให้
มนุษย์มีแนวทางที่ท าให้เกิดการรับรู้  ป้องกัน และแก้ไข เพ่ือน าสู่การปฏิบัติในการแก้ปัญหา
ความเครียดที่ตรงเป้าหมายและแก้ได้ตรงต้นเหตุของปัญหา 
๒. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
           ๑. เพ่ือศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการจัดการความเครียดตามแนวพระพุทธศาสนา  
           ๒. เพ่ือน าเสนอแนวทางการจัดการความเครียดตามแนวพระพุทธศาสนา 
๓.วิธีการด าเนินการศึกษา 
           การศึกษาครั้งนี้ ศึกษาจากเอกสาร ต ารา งานวิจัย รวมถึงสื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ โดยค้นคว้า
ทางเอกสารตามล าดับ มีการรวบรวม ข้อมูลแล้วค้นคว้าน ามาเรียบเรียงย่อความ จากข้อมูล ที่เชื่อถือ
ได้ คือปฐมภูมิ ค้นคว้าข้อมูลทุติยภูมิ โดยน าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ การจัดการความเครียดตามแนว
พระพุทธศาสนาในรูปแบบต่าง ๆ มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และน าเสนอเป็นแนวทางในการศึกษา 
๔. ผลการศึกษา 
           ความเครียด เป็นสภาวการณ์หนึ่งของชีวิตที่มนุษย์ทุกคนไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ในการด ารงชีวิต
ประจ าวัน เป็นการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดความเครียด และเมื่อเกิดความเครียด 
ท าให้บุคคลมีการปรับตัวและจัดการกับความเครียด ความเครียดมีผลต่อคุณภาพชีวิตของบุคคลนั้น ๆ 
อย่างมาก ดังนั้น“ความเครียด” จึงเป็นปฏิกิริยาตอบสนองของบุคคลที่มีต่อสิ่งที่มารบกวนและ
ขัดขวางการพัฒนาการด้านร่างกายและจิตใจและกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยของบุคคล มีผลท า
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์และสังคม ท าให้บุคคลต้องใช้ความสามารถ
ของตนที่มีอยู่อย่างเต็มก าลังเพ่ือรักษาสภาวะที่ดีของตนไว้  
           ความเครียดเกิดจากสาเหตุใหญ่ ๆ อยู่ ๒ ประการ๓ คือ ๑) สาเหตุจากปัจจัยตัวบุคคล ซึ่งมี
สาเหตุมาจากทางด้านร่างกาย เช่น ความเจ็บป่วยทางร่างกาย การขาดการออกก าลังกาย การขาด
อาหาร และสาเหตุทางด้านจิตใจ เช่น ความผิดหวัง ความขัดแย้งในจิตใจ ความคับข้องใจ ความวิตก
กังวล ๒) สาเหตุจากปัจจัยสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบไปด้วยสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ชีวภาพ สังคม 
เศรษฐกิจและวัฒนธรรม ซึ่งมีผลต่อการเกิดความเครียดของบุคคลในทุก ๆ ด้าน เช่น สัมพันธภาพที่ไม่
ดีต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเพ่ือนร่วมงาน ปัญหาครอบครัว ความก้าวหน้าในหน้าที่การ
งานและรายได้ สาเหตุทางด้านสภาพแวดล้อม เช่น ที่อยู่อาศัย สภาพดินฟ้าอากาศ เสียงรบกวน ภัย
ธรรมชาติ ความไม่ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน เป็นต้น ซึ่งปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดความเครียด
                                                           

๓ ชูทิตย์ ปานปรีชา. (2529). จิตวิทยาทั่วไป. กรุงเทพฯ : สโุขทัยธรรมาธิราช 
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เหล่านี้ ล้วนเกิดมาจากความเปลี่ยนแปลงไปตามกฎไตรลักษณ์๔ คือ อนิจจัง (ภาวะที่เกิดขึ้นแล้วก็
เสื่อมสลายไป) ทุกข์ขัง (ภาวะที่สรรพสิ่งถูกบีบคั้นด้วยการเกิดขึ้นและสลายไป) และอนัตตา (ความไม่
มีตัวตน) สิ่งที่เกิดขึ้นท าให้เกิดความเครียดก็เพราะมนุษย์ไม่ยอมรับว่าทุกอย่างต้องเปลี่ยนแปลง 
กลับไปยึดมั่นถือมั่นและไม่ปล่อยวางนั่นเอง ซึ่งหากไม่มีการจัดการความเครียดที่เหมาะสมก็จะ
ก่อให้เกิดผลเสียต่าง ๆ มากมาย ทั้งผลเสียทางด้านสรีระ ทางด้านจิตใจและอารมณ์ ทางด้านความคิด 
ทางด้านพฤติกรรม และทางด้านเศรษฐกิจ สิ่งเหล่านี้จะก่อให้เกิดความสูญเสียชีวิตและทรัพยากรของ
ประเทศอย่างมากมายมหาศาล หากไม่มีมาตรการป้องกันหรือการจัดการที่ดีและเหมาะสม การ
จัดการความเครียดจึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่ต้องด าเนินการ ซ่ึงการจัดการความเครียด ก็คือ วิธีการแสดงออก
ทางพฤติกรรมของบุคคล ที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลเผชิญกับเหตุการณ์หรือปัญหาในชีวิตประจ าวันนั่นเอง  
โดยการจัดการความเครียดที่เหมาะสมตามที่กล่าวข้างต้องก็จ าเป็นต้องมีวิธีการส าหรับการเผชิญ
ความเครียดที่เหมาะสมเช่นกัน โดยวิธีเผชิญความเครียดแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท๕ คือ ๑) การเผชิญ
ความเครียดแบบมุ่งแก้ปัญหา ๒) การเผชิญความเครียดแบบมุ่งแก้ไขอารมณ์ ๓) การเผชิญ
ความเครียดแบบได้ประโยชน์น้อย การจัดการความเครียดจึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม โดย
พฤติกรรมจัดการภาวะความเครียดแบบมุ่งแก้ไขปัญหา คือ พฤติกรรมที่บุคคลพยายามจัดการกับสิ่งที่
มีกระตุ้นให้เกิดภาวะเครียดโดยตรง เป็นการใช้กระบวนการแก้ปัญหาในการตัดสินใจ เลือกวิธีการที่จะ
จัดการกับสถานการณ์ โดยมุ่งไปที่ต้นเหตุของปัญหา ส่วนพฤติกรรมจัดการภาวะความเครียดแบบมุ่ง
แก้ไขอารมณ์ คือ พฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกเพ่ือลดความกดดัน โดยการจัดการกับอารมณ์ที่เกิดขึ้น
ในสถานการณ์มากกว่าการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมของตนเอง ซึ่งเป็นการท าให้มีความรู้สึกว่า
อันตรายจากสถานการณ์นั้นลดลง แต่ในความจริงอันตรายนั้นไม่ได้ลดลง สถานการณ์นั้นไม่ได้
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งพฤติกรรมเผชิญภาวะเครียดแบบมุ่งแก้ไขอารมณ์นี้ ก็จะเน้นไปในทางด้านที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องของจิตใจ เช่น การมองโลกในแง่ดี การสวดมนต์ไหว้พระ การฝึกสมาธิ เล่นโยคะ การ
ตัดปัญหาออกจากความคิด ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือ สิ่งที่ต้องอาศัยกระบวนการคิด วิเคราะห์หาเหตุ การแก้ไข
เหตุของปัญหา รวมถึงการมีสติในการด าเนินการจัดการกับสิ่งเร้าต่าง ๆที่เกิดขึ้น สิ่งเหล่านั้นหาได้ไม่
ไกลจากตัวเรา เพราะมันคือสิ่งที่ถูกปลูกฝังมากับวิถีชีวิตของคนเราตั้งแต่สมัย เด็ก แต่คนเราอาจจะ
ไม่ได้น ามาใช้ในทางท่ีถูกต้องเหมาะสม ยิ่งสังคมไทยที่เราอาศัยอยู่ก็เป็นสังคมแห่งพระพุทธศาสนา ซึ่ง
มีหลักธรรมค าสอนที่มุ่งเน้นให้เราคิดวิเคราะห์ อย่างมีสติ ใช้ปัญญาเป็นแนวทางในการด าเนินชิวิตอ
ย่างไม่ประมาท และเชื่อในหลักของเหตุและผล สิ่งเหล่านี้จะสามารถท าให้เหตุของปัญหาและอารมณ์
ที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นตัวหลักส าคัญของความเครียดจางหายไป ดังนั้นหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาจึงเป็น
สิ่งส าคัญท่ีจ าน ามาใช้เป็นแนวทางในการจัดการความเครียดได้อย่างเหมาะสม 
           ในทางพระพุทธศาสนานั้น มีแนวคิดว่า ความเครียดจัดเป็นเหตุให้เกิดภาวะจิตวิตกกังวล เกิด
ทุกข์ ซึ่งเป็นบ่อเกิดของปัญหาทางด้านจิตใจ ที่ส่งผลกระทบสู่ร่างกาย สังคม และสิ่งแวดล้อม  ซึ่ง

                                                           
๔ พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยุตโฺต). (2543). พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ. พิมพ์ครั้งท่ี 8. กรุงเทพฯ 

: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
๕ วรพจน์ สถิตย์เสถียร. (2548). บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบกับกลวิธีเผชิญความเครยีดของนิสิตปริญญา
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ปัญหาที่ก่อให้เกิดความเครียดเหล่านั้น จะเกิดมาจากกิเลส ที่ประกอบด้วย โลภะ (ความโลภ) โทสะ 
(ความโกรธ) และโมหะ (ความหลง) สิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ท าให้ใจเศร้าหมองก่อให้เกิดความเครียด การ
มีแนวทางการจัดการความเครียดที่เหมาะสม การจัดการสังโยชน์ ๖ ที่เป็นกิเลสที่ก่อให้เกิดปัญหา เกิด
ทุกข์ ก็คือการจัดการความทุกข์ ปัญหาที่กล่าวถึงความเครียดก็จะหายไป โดยหลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการความเครียดในพระพุทธศาสนาที่ผู้เขียนน ามาอภิปราย มีรายละเอียดดังนี้  
         ๑) อริยสัจ 4๗ คือ ความจริงอันประเสริฐ คือ การเข้าไปถึงปัญหา รู้ว่าปัญหาหรือทุกข์นั่นคือ
อะไร สืบสาวหาสาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหา แล้วหาหนทางเพ่ือการดับเหตุปัจจัยแห่งความทุกข์ ซึ่งหาก
ดับเหตุปัจจัยแห่งความทุกข์ได้เมื่อใด ผลคือ ความสงบสุขปราศจากการบีบคั้นทางจิตใจที่ผ่านมาทั้ง
ทางอายตนะภายในและอายตนะภายนอกทั้ง ๖ ซึ่งถือเป็นการยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปตาม
กฎธรรมดาแห่งธรรมชาติแม้ความทุกข์ทางกายจะเกิดขึ้น แต่ความทุกข์ทางใจก็ไม่มี เนื่องจากไม่ยึดมั่น
ถือมั่น หรือปรุงแต่งอารมณ์ โดยแนวทางการป้องกันและแก้ไขตามหลักพระพุทธศาสนา (อริยสัจ 4 )๘ 
นั้น เมื่อเราทราบถึง ปัญหา (ทุกข์) และสาเหตุ (สมุทัย) แล้วสิ่งที่จะมาเป็ นคู่ปรับก็คือ การ
วางเป้าหมายที่จะมุ่งสู่ ความหลุดพ้นปัญหานั้นได้อย่างไร (นิโรธ) เมื่อได้เป้าหมายแล้วสิ่งที่ส าคัญที่สุด
คือ เราจะมีแนวทางหรือวิธีการปฏิบัติมาป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความเครียดได้อย่างไร (มรรค) 
ซึ่งแนวทางที่ว่านี้จะต้องมีนัยยะส าคัญ ๓ ประการ คือ ๑) รู้รอบ ถูกต้อง แจ่มแจ้ง ในวิธีการ (พุทธ
ศาสตร์)  ๒) ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องหรือปฏิบัติธรรม (ธรรมศาสตร์) และ ๓) สังคมอยู่ร่วมกันได้ทุกคน
และอยู่กันได้อย่างมีความสุข (สังฆศาสตร์) ซึ่งทั้งสามนัยยะนี้ส าคัญ เพราะต้องประกอบสอดแทรกอยู่
ทุกส่วนในทางปฏิบัติทั้ง ๓ ระดับ คือ ศีล สมาธิ ปัญญา หรือมรรค ๘ นั้นเอง 
        ๒) โยนิโสมนสิการ หมายถึง การท าในใจให้ดีละเอียดถี่ถ้วน ทางพุทธศาสนาถือว่ามีคุณค่า
เท่ากับความไม่ประมาทหรือ "อัปมาท" ซึ่งเป็นแหล่งรวมแห่งธรรมฝ่ายดีหรือ "กุศลธรรม" ทั้งปวง๙ 
โยนิโสมนสิการ คือ “การคิดเป็น” เป็นความสามารถที่บุคคลรู้จักมอง รู้จักพิจารณาสิ่งที่ทั้งปลายตาม
สภาวะโดยวิธีคิด เหตุปัจจัย สืบค้นจากต้นเหตุตลอดทาง จนถึงผลสุดท้ายที่เกิด แยกแยะเรื่องออกให้
เห็นตามสภาวะที่เป็นจริง ซึ่งวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ๑๐ คือ การน าเอาโยนิโสมนสิการมาใช้ในทาง
ปฏิบัติหรือ เรียกสั้น ๆ ว่าวิธีโยนิโสมนสิการ โดยหลักการมี ๒ แบบ คือ โยนิโสมนสิการที่มุ่งสกัดหรือ
ก าจัดอวิชชา โดยตรงและโยนิโสมนสิการที่มุ่งเพ่ือสกัดหรือบรรเทาตัณหา ซึ่งวิธีคิดแบบโยนิโส
มนสิการสามารถน ามาจัดการความเครียดได้โดยไม่จ าเป็นต้องใช้ทั้ง ๑๐ วิธีตามที่ได้ทราบกันมา แต่ให้
น าโยนิโสมนสิการแต่ละวิธีมาใช้ตรงตามช่วงจังหวะที่เหมาะสม แล้วความเป็นคนมีโยนิโสมนสิการหรือ
รู้จักใช้โยนิโสมนสิการก็จะเกิดตามมาเอง การจัดการกับความเครียดโดยกระบวนการคิดแบบโยนิโส
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มนสิการ หากด าเนินการอย่างเหมาะสม คิดอย่างมีวิธี มีขั้นตอนอย่างมีระเบียบ คิดอย่างมีเหตุผลและ
คิดให้เกิดผล สิ่งเหล่านั้นก็จะตอบโจทย์ของสิ่งที่ก าลังด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ 
          ๓) การเจริญสติ หมายถึง การมีสติระลึกรู้ทั่วพร้อม โดยรู้เท่าทันตามสภาวะ ซึ่งในบทความ
ฉบับนี้จะกล่าวถึง สติปัฏฐาน ๔ ๑๑ คือ ที่ตั้งของสติ, การตั้งสติก าหนดพิจารณาสิ่งทั้งหลายให้รู้เห็น
ตามความเป็นจริง วิธีการเจริญสติ หรือการท าความรู้สึกตัว สติ ซึ่งคือความระลึกได้ หรือพูดอีกอย่าง 
หนึ่งคือ “ให้รู้สึกตัว” รู้ในทุกขณะว่าก าลังท าอะไร คิดอะไร การระลึกได้จึงเป็นสาระส าคัญของการ
เจริญสติ ดังนั้นจึงมีการฝึกหัดการเคลื่อนไหวของรูปกาย ให้รูปกายเคลื่อนไหวอยู่เสมอ ถ้าเรามีสติรู้อยู่
กับการเคลื่อนไหวของรูปกาย เมื่อใจคิดข้ึนมา เราจะเห็น เราจะรู้ ท าให้เรารู้ทางกันและทางแก้ ทุกข์ก็
จะไม่เกิด ความสุขก็จะตามมานั่นเอง 
         จากที่กล่าวมา หากเราน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการจัดการความเครียด ก็จะ
เป็นการกระท าให้ประชาชนมองให้เห็นหลักความเป็นจริงของชีวิตที่เกิดขึ้น โดยไม่ยึดติดทุกสิ่งเกิดขึ้น 
เพราะตระหนักรู้ว่าทุกสรรพสิ่งล้วนตั้งอยู่ และดับไป เมื่อคิดได้เช่นนี้ คนทุกคนก็จะเกิดปัญญา หาทาง
ออกของปัญหาที่เกิดขึ้นได้และสามารถน ามาเป็นแนวทางในการสร้างเสริมชีวิตที่ดี และก่อประโยชน์
ให้เกิดข้ึนในสังคมได้อย่างมีคุณค่า 
 
๕. บทสรุป 
       ความเครียดเป็นผลมาจากการที่มนุษย์มีปฏิสัมพันธ์กับปัจจัยแวดล้อม ซึ่งมีหลากหลายปัจจัยทั้ง
ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก ความเครียดเกิดขึ้นได้กับทุกเพศ ทุกวัย และทุกสถานภาพ ไม่มีใคร
หลีกหนีต่อความเครียดที่เกิดขึ้นได้กับจิตใจของตนเอง ความเครียดหากเกิดขึ้นจะก่อให้เกิดผลเสียต่าง ๆ 
มากมาย ทั้งผลเสียทางด้านสรีระ จะท าให้สุขภาพร่างกายเลวลง ผลเสียทางด้านจิตใจและอารมณ์ ซึ่ง
อาจรุนแรงถึงขั้นก่อให้เกิดอาการทางจิต และโรคประสาทได้ ผลเสียทางด้านความคิด ผลเสียทางด้าน
พฤติกรรม ผลเสียทางด้านเศรษฐกิจ สิ่งเหล่านี้จะก่อให้เกิดความสูญเสียชีวิตได้ หากไม่มีมาตรการ
ป้องกันหรือการจัดการที่ดีและเหมาะสม ซึ่งการจัดการความเครียดที่เหมาะสมและสมดุลแห่งชีวิต 
ต้องค านึงถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในชีวิต ซึ่งประกอบด้วยปัจจัย ๓ ด้าน คือ ๑) ปัจจัย
ส่วนบุคคล ที่เกี่ยวกับลักษณะของแต่ละบุคคล ระดับการศึกษา งานอดิเรกและ สุขภาพ เป็นต้น ๒) 
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ และ ๓) ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ทางสังคม โดยปัจจัยที่กล่าวมาทั้ง ๓ ด้านจะมี
ความสัมพันธ์กับการจัดการกับองค์ประกอบของสมดุลชีวิต คือด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งการจัดการความเครียดเป็นเรื่องของความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงความนึกคิดและ
พฤติกรรม โดยวิธีการจัดการความเครียด จะประกอบด้วย ๓ ขั้นตอน คือ ๑) การสร้างทักษะการรับรู้
การตอบสนองต่อความเครียดของตนเอง ๒) การตรวจสอบความเครียดกับความเป็นจริง ๓) การหาวิธี
จัดการความเครียดหรือแก้ไขปัญหา และมีแนวทางในการจัดการกับความเครียดซึ่งสามารถแบ่ง
ออกเป็น ๒ วิธี คือ ๑) วิธีการเอาชนะความเครียดแบบแก้ที่ปัญหา โดยการปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์
ระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อมท าให้การประเมินสถานการณ์เป็นไปในทางที่ดีขึ้น ๒) วิธีการเอาชนะ
ความเครียดแบบแก้ด้วยอารมณ์ โดยการปรับเปลี่ยนอารมณ์ และความรู้สึกเครียด ซึ่งไม่ได้แก้ที่ปัญหา
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โดยตรง แต่เป็นแค่เพียงการลดความรู้สึกเครียด โดยการจัดการความเครียด แบ่งได้ เป็น ๒ ประเด็น 
คือ ๑) การจัดการความเครียดแบบมุ่งแก้ไขปัญหา ๒) การจัดการความเครียดแบบมุ่งแก้ไขอารมณ์ ซึ่ง
ทั้ง ๒ ประเด็นจะประกอบด้วยการเรียนรู้ในเรื่องของทักษะชีวิต ตามคุณลักษณะตามปัจเจกบุคคล 
การจัดการปัจจัยแวดล้อมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุของการเกิดความเครียด และการน าหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการจัดการความเครียด โดยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาจะเป็น
สิ่งที่จะช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจ ช่วยให้เกิดความสงบ รู้ จักเข้าใจกับความเป็นไปของโลกที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีสติมากขึ้น หลักธรรมเกี่ยวกับการจัดการความเครียดในพุทธศาสนา ก็คือ การ
จัดการเรื่อง “ทุกข์” โดยหลักธรรมในพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับการจัดการ
ความเครียดที่ตอบสนองต่อพฤติกรรมการจัดการแบบมุ่งแก้ไขปัญหาและแบบมุ่งแก้ไขอารมณ์ คือ ๑) 
หลักธรรมอริยสัจ ๔ เป็นหลักธรรมที่สามารถจะน าไปสู่ความดับกิเลสและทุกข์ได้ หลักธรรมนี้จะเป็น
วิธีการแห่งปัญญา ซึ่งด าเนินการแก้ไขปัญหาตามระบบแห่งเหตุผล เป็นการแก้ปัญหาและจัดการกับ
ชีวิตของตนด้วยปัญญาของมนุษย์เอง โดยน าเอาหลักความจริงที่มีอยู่ตามธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ 
เป็นความจริงที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของคนทุกคน ที่ต้องยอมรับและบริหารจัดการกับปัญหาอย่างมีเหตุ
และผล ๒) หลักโยนิโสมนสิการ เป็นหลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับการคิดถูกวิธี คิดถูกทาง คิดตามเหตุ และ
คิดให้เกิดผล ๓) หลักการเจริญสติ เพ่ือให้มีสติระลึกรู้ทั่วพร้อม รู้เห็นตามความเป็นจริง และรู้เท่าทัน
ตามสภาวะของสิ่งที่เกิด และไม่ถูกครอบง าด้วยอ านาจกิเลส ด้วยการตั้งสติในกาย เวทนา จิต ธรรม 
ดังนั้นการเจริญสติจะท าให้รู้จักคิด มีกระบวนการคิดที่ถูก ที่ดี เหมาะสมกับการจัดการกับปัญหาที่
เกิดขึ้น สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นจึงเป็นการจัดการความเครียดตามแนวทางพระพุทธศาสนาที่สามารถ
น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงในสังคมยุคปัจจุบัน เพราะทุกสิ่งที่กล่าวมาคือหลักของเหตุและผล 
หลักการน ามาปฏิบัติด้วยสติ และปัญญา เพ่ือสร้างแนวคิดที่มีคุณค่าทางสังคม 
๖.ข้อเสนอแนะ 
          เอกสารบทความวิชาการฉบับนี้เป็นการศึกษาเอกสาร ต ารา ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ความเครียดในมุมมองต่าง ๆ รวมถึงมุมมองตามแนวทางพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นการศึกษาจาก
เอกสารเพียงอย่างเดียว ยังขาดการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือได้มุมมองต่าง ๆ เพ่ือการพัฒนาองค์
ความรู้ที่สามารถน ามาเชื่อมโยงเพ่ือให้ได้องค์ประกอบที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ทางผู้เขียนบทความจึงน าองค์
ความรู้ที่ได้จาการศึกษาในเอกสารฉบับนี้ไปจัดด าเนินงานในการท างานวิจัยเพ่ือให้ได้ข้อมูลและ
เอกสารทางวิชาการท่ีครอบคลุมมากยิ่งขึ้น  
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ๑. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ๒๐ ปี ๒. เพ่ือศึกษาวิธีการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ตาม
แผนการศึกษาแห่งชาติ ๒๐ ปี และ ๓. เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ตาม
แผนการศึกษาแห่งชาติ ๒๐ ปี (๒๕๖๐-๒๕๗๙) ของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงาน เขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต ๑ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามความคิดเห็น
จากกลุ่มประชากรครู จ านวน ๑๓๒ คน ใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และวิเคราะห์เนื้อหาจากผลการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ๕ ท่าน ผลการวิจัย พบว่า 

๑. ครูสอนในโรงเรียนประถมศึกษามีความคิดเห็นต่อสภาพการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
ตามแผนการศึกษาแห่งแห่งชาติ ๒๐ ใน ๕ ได้แก่ ด้านหลักสูตร ด้านการเรียนการสอน ด้านสื่อการ
สอน ด้านการประเมินผลและด้านการบริหารจัดการ โดยภาพรวม ครูมีความเห็นอยู่ในระดับมากทุกด้าน 

๒. ศึกษาวิธีการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับตามแผนการศึกษา
แห่งชาติ ๒๐ ปี โดยวิเคราะห์หลักการ วิธีการพัฒนานวัตกรรม เพ่ือน ามาพัฒนาการเรียนการสอน  
ให้มีความทันสมัยกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 

๓. แนวทางการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ๒๐ ปี มีดังนี้ 
๓.๑ ด้านหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับหลักสูตร 
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แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๒๕๕๑ และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ 
๓.๒ ด้านการเรียนการสอน สร้างกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ

วิทยาการสมัยใหม่ๆ ด้านเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้เหมาะสมกับวัย 
๓.๓ ด้านสื่อการสอน: วิเคราะห์กระบวนการใช้สื่อนวัตกรรมหรือน าเอาสิ่งที่มีอยู่มา

พัฒนาเป็นองค์ความรู้ด้านสื่อนวัตกรรมในการใช้จัดการเรียนการสอน 
๓.๔ ด้านการประเมินผล น านวัตกรรมใหม่ๆมาใช้วิเคราะห์รวบรวมข้อมูล และ

สรุปผลข้อมูลเพื่อน าพิจารณาตัดสินใช้ในการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
๓.๕ ด้านการบริหารจัดการ วิเคราะห์พัฒนาการใช้นวัตกรรมเพ่ือน ามาใช้ตัดสินใจ

การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลในสถานศึกษา เช่น ฐานข้อมูลนักเรียน ข้อมูลบุคลากร ข้อมูล
การเงิน และครุภัณฑ์พันธ์ของสถานศึกษาให้มีความปลอดภัย 
 

Abstract 
The objectives of this research were: 1) to study the current state of 

innovative learning management according to the 20-Year National Education Plan, 2) 
to study development methods for innovative learning management according to 
the 20-Year National Education Plan, and 3) to propose a guideline for development 
of innovative learning management according to 20-Year National Education Plan 
(2560-2579) of primary school teachers under Office of Surat Thani Educational 
Service Area 1. The quantitative data were collected from 132 teachers by 
questionnaires and analyzed by mean and standard deviation. The qualitative data 
were collected by in-depth interviews with 5 experts and analyzed by content 
analysis. 

The results of the study showed that: 
1) The opinion of teachers towards innovative learning management 

according to the 20-Year National Education Plan was at a high level overall in 5 
aspects; curriculum, teaching and learning, teaching and learning media, evaluation, 
and management,  

2) The study of development methods for innovative learning management 
according to the 20-Year National Education Plan was to analyze the principle and 
innovative development method in order to develop teaching and learning system 
to cope with the modernization and changing situation in present.  

3) The guidelines for development of innovative learning management 
according to 20-Year National Education Plan (2560-2579) of primary school teachers 
under Office of Surat Thani Educational Service Area 1 were as follows; 
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3.1 In curriculum, the curriculum has to be developed up-to-date and 
in line with the core curriculum of the Basic Education B.E. 2551 and the pandemic 
of COVID-19. 

3.2 In teaching and learning, the teaching and learning processes 
should setup in accordance with the modern sciences and technology should be 
used appropriately. 

3.3 In teaching and learning media, there should be the analysis of 
innovative media and the available materials and sources should be developed into 
the body of knowledge and used as innovative media in teaching and learning. 

3.4 In evaluation, innovations should be implemented for processing, 
evaluating and concluding the learning outcomes of students. 

3.5 In management, there should be analysis of innovative 
development in making decision on school database management, such as 
database of students, personnel, finance and durable articles in school.  

 
 
๑. บทน า 

ประเทศไทยต้องเผชิญกับความท้าทายที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่ ๒๑ ทั้งในส่วนที่เป็น
แรงกดดันภายนอก จากกระแสโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ 
แรงกดดันจากภายใน จากสภาวการณ์และการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างประชากร สิ่งแวดล้อม
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษา ซึ่งเป็นกลไกหลักในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์อันเป็นรากฐานการพัฒนาระบบการศึกษา จึงต้องปรับเปลี่ยนให้สนองและ
รองรับความท้าทายดังกล่าว ทั้งนี้ระบบการศึกษาเองก็มีปัญหาหลายประการที่เกิดจากระบบ 
คุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา กฎ ระเบียบ และการบริหารจัดการที่ไม่เหมาะสมรวมทั้งการ
ด าเนินการจัดการศึกษาที่ไม่สนองตอบเป้าหมายการพัฒนาของประเทศ คนไทยยังไม่ให้ความส าคัญ
กับการเรียนรู้ แม้ว่าอัตราการใช้อินเทอร์เน็ตจะเพ่ิมสูงขึ้นแต่ส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้อ่านเพ่ือหาความรู้ และ
อัตราการอ่านเฉลี่ยอยู่ในระดับต่ า ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านการสื่อสารอย่างรวดเร็วจะน า
สังคมไทยไปสู่สังคมดิจิทัลมากขึ้น ถือเป็นความท้าทายต่อระบบการจัดการเรียนการสอนและ
กระบวนการเรียนรู้ที่ตั้งอยู่บนฐานของนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่เอ้ือต่อคนทุกกลุ่มให้สามารถ
เข้าถึงสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่๔ ประเทศไทยได้ให้ความส าคัญด้าน
การศึกษาในฐานะกลไกหลักในการพัฒนาประเทศมาโดยตลอด และเนื่องจากแผนการศึกษาแห่ง
แห่งชาติ ฉบับเดิมได้สิ้นสุดลง กระทรวงศึกษาธิการโดยส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงได้จัดท า
แผนการศึกษาแห่งแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๗๙ ฉบับนี้ขึ้น เพ่ือวางกรอบเป้าหมายและทิศทางการ

                                                        
๔ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, แผนการศึกษาแห่งชาติ ๒๕๖๐-๒๕๗๙, (กรุงเทพมหานคร: บริษทั 

พริกหวานกราฟฟิค, ๒๕๖๐), หน้า ๖๗. 
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จัดการศึกษาของประเทศ โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอ
ภาคในการศึกษาท่ีมีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ให้มีสมรรถนะใน
การท างานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ ซึ่งแผนการศึกษาแห่ง
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ ในยุทธศาสตร์ที่ ๒:การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรร
รม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มีเป้าหมาย ข้อ ๒.๓ ความว่าการวิจัยและ
พัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ มีตัวชี้วัดที่
ส าคัญ เช่น สัดส่วนเงินลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนเมื่อเทียบกับภาครัฐเพ่ิมขึ้น สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของ
ประเทศเพ่ิมขึ้น โครงการ/งานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้/นวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ประเทศเพ่ิมขึ้น บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน เพ่ิมขึ้น นวัตกรรม/
สิ่งประดิษฐ์ ที่ได้จดสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ิมขึ้น และผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
ระดับนานาชาติ เพ่ิมขึ้น๕ ครูสอนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ มีการจัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาการ
เรียนสอน เช่น นวัตกรรมด้านหลักสูตร นวัตกรรมการเรียนการสอน นวัตกรรมสื่อการสอน นวัตกรรม
ด้านการประเมินผล และนวัตกรรมการบริหารจัดการ ทั้งหมดที่กล่าวนี้ บทบาทของครู คือต้องปรับ
บทบาทเป็นเสมือนสะพานเชื่อมองค์ความรู้ให้กับนักเรียน ด้วยความเข้าใจในพฤติกรรมการเรียนรู้ที่
เปลี่ยนแปลง สามารถเลือกหรือสร้างสรรค์สื่อเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีความเหมาะสม เพ่ือกระตุ้นให้เกิด
การกเรียนรู้ ตลอดจนเป็นเการะป้องกันความเสี่ยงและภัยอันตราย อาจเกิดขึ้นจากโลกออนไลน์ที่เป็น
นวัตกรรมการเรียนรู้ใหม่กับนักเรียนได้ และบทบาทของนักเรียนในการเรียนรู้นวัตกรรมยุคดิจิทัล 
นักเรียนต้องมีโอกาสที่ดีในการเข้าถึงช่องทางความรู้และพัฒนาศักยภาพตนเองได้ทุกที่ทุเวลา แต่ก็มี
ภัยที่แอบแฝงมาในรู้รูปแบบต่างๆ ได้ทุกเวลา ทุกที่ได้เช่นกัน นักเรียนยุคนี้จ าต้องมีการพัฒนาทักษะ
ความฉลาดทางนวัตกรรมเพ่ือเป็นพลเมืองดิจิทัลที่ดี (Digital Citizenship) สามารถสร้างสรรค์
ประโยชน์ (Digital Creativity) และแก้ปัญหาต่างๆ ในการเรียนรู้สั งคมโลกได้ (Digital 
Entrepreneurship)๖ 
 จากการศึกษาเหตุผลดังกล่าวข้างต้น และในฐานะที่ผู้วิจัยเป็นพระสอนศีลธรรมใน
สถานศึกษา จึงมีความสนใจศึกษาเรื่อง นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน เช่นนวัตกรรมด้าน
หลักสูตร นวัตกรรมการเรียนการสอน นวัตกรรมสื่อการสอน นวัตกรรมด้านการประเมินผล และ
นวัตกรรมการบริหารจัดการ ในการจัดการศึกษาพัฒนาศักยภาพของคนทุกช่วงวัยเป็นพันธกิจส าคัญ 
ที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการก าหนดเป้าหมายการจัดการศึกษา พัฒนากระบวนการเรียนรู้สื่อเพ่ือ
สร้างพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  สามารถศึกษา เรียนรู้ และ
พัฒนาศักยภาพของตนจนถึงขีดสูงสุดตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจ เพ่ือการประกอบ

                                                        
๕ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๗๙, 

(กรุงเทพมหานคร: ริษัท พริกหวานกราฟฟิค, ๒๕๖๐), หน้า ๑๑. 
๖ กระทรวงศึกษาธิการ, ครูไทยยุคใหม่สนใจดจิิทัล, ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (กรุงเทพมหานคร: 

พิมพ์ที่ บริษัท พริกหวานกราฟฟิค, ๒๕๖๒), หน้า ๕-๖. 
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อาชีพและการด ารงชีวิตอย่างเป็นสุขร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม และการปรับปรุงระบบการผลิตและพัฒนา
ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาทุกระดับเพ่ือให้ได้ครูดีมีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนและมีจิตวิญญาณของความเป็นครูเข้าสู่ระบบการศึกษาของประเทศในการ
พัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดสูงสุดของศักยภาพของแต่ละบุคคลต่อไป 
 
๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

๒.๑ เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 
๒๐ ปี  (๒๕๖๐-๒๕๗๙) ของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต ๑ 

๒.๒ เพ่ือศึกษาวิธีการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ๒๐ ปี 
(๒๕๖๐-๒๕๗๙) ของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา สุ
ราษฎร์ธานี เขต ๑ 

๒.๓ เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 
๒๐ ปี  (๒๕๖๐-๒๕๗๙) ของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต ๑ 
 
๓. วิธีการด าเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ๒๐ 
(๒๕๖๐-๒๕๗๙) ของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา          
สุราษฎร์ธานี เขต ๑ มีวัตถุประสงค์ ๑. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ๒๐ ปี (๒๕๖๐-๒๕๗๙) ของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต ๑ ๒. เพ่ือศึกษาวิธีการพัฒนานวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ๒๐ปี (๒๕๖๐-๒๕๗๙) ของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต ๑ และ ๓. เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ๒๐ปี  (๒๕๖๐-๒๕๗๙) ของครูโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ ซึ่งมีขั้นตอนใน
การด าเนินการวิจัยดังต่อไปนี้ 
๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ๒๐ ปี 
(๒๕๖๐-๒๕๗๙) ของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา       
สุราษฎร์ธานี เขต ๑ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการเก็บ
รวบรวมข้อมูลความคิดเห็นจากครูโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
จ านวน ๑๓๒ คน ทั้ง ๙ โรงเรียน และเก็บรวบรวมข้อมูลสัมภาษณ์จากผู้บริหาร จ านวน ๕ คน เพ่ือ
สนับสนุนงานวิจัยเชิงคุณภาพ 
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๓.๒ ประชากร 

ประชากร ได้แก่ ครูโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตอ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
จ านวน ๑๓๒ คน ทั้ง ๙ โรงเรียน 
  
 
๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

การสร้างเครื่องมือ มีดังนี้ 
ตอนที่ ๑ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ สถานภาพทั่วไปของของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่ง ประสบการณ์การสอน/บริหาร และโรงเรียนต้นสังกัดของครู โดยใช้แบบสอบถามชนิดตรวจ
รายการตามแนวคิดของ (Check List) 

ตอนที่ ๒ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ ทั้ง ๕ ด้าน 

๕ หมายถึง ครูมีความเห็นด้วย อยู่ในระดับมากที่สุด 
๔ หมายถึง ครูมีความเห็นด้วย อยู่ในระดับมาก  
๓ หมายถึง ครูมีความเห็นด้วย อยู่ในระดับปานกลาง 
๒ หมายถึง ครูมีความเห็นด้วย อยู่ในระดับน้อย  
๑ หมายถึง ครูมีความเห็นด้วย อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
ตอนที่ ๓ แบบสอบถามข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ตาม

แผนการศึกษาแห่งชาติ ๒๐ ปี (๒๕๖๐-๒๕๗๙) ของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต ๑ 

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย 
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแผนการศึกษา

แห่งชาติ ๒๐ (๒๕๖๐-๒๕๗๙) ของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต ๑ โดยการหาความเที่ยงตรง และความเชื่อม่ัน ดังนี้ 

๑. แบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแผนการศึกษา
แห่งชาติ ๒๐ (๒๕๖๐-๒๕๗๙) ของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต ๑ ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา ด้วยการหาค่าความเที่ยงตรง
ของเนื้อหา โดยน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน ๕ ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาความ
เหมาะสมของภาษาและเนื้อหารายข้อจากนั้นน าไปหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ
เนื้อหาที่ต้องการวิจัย (Item-Objective Congruence Index IOC) และเลือกข้อค าถามที่มีค่าดัชนี
ความสอดคล้อง ตั้งแต่ ๐.๕ ขึ้นไป และได้ค่า IOC เท่ากับ ๐.๘-๑.๐๐ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนความ
สอดคล้องระหว่างเนื้อหากับวัตถุประสงค์ของการด าเนินการวิจัย 
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๒. การหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) ของแบบสอบถามเกี่ยวกับนวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์
ธานี เขต ๑ ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) ใช้กลุ่มประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย
จ านวน ๓๐ ชุด กับ หาค่าความเชื่อมั่น Cranach’s Alpha และได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ ๐.๙๗๒ 
จากนั้นน าแบบสอบถามที่ปรับปรุงเสนอต่อกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือขอความเห็นชอบ และ
จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เกี่ยวกับนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ เพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากกลุ่มเป้าหมายต่อไป 

ง. เชิงคุณภาพ 
การวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ๒๐ ปี 

(๒๕๖๐-๒๕๗๙) ของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา         
สุราษฎร์ธานี เขต ๑ ผู้วิจัยได้สร้างแบบสัมภาษณ์ เพ่ือการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบบสัมภาษณ์ที่เป็น
แบบสอบถามมีโครงสร้างซึ่งมีสาระส าคัญเกี่ยวกับนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแผนการศึกษา
แห่งชาติ ๒๐ ปี (๒๕๖๐-๒๕๗๙) ของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ ทั้ง ๕ ด้าน ได้แก่ ๑. นวัตกรรมด้านหลักสูตร ๒. นวัตกรรมการ
เรียนการสอน ๓. นวัตกรรมสื่อการสอน ๔. นวัตกรรมด้านการประเมินผล และ ๕. นวัตกรรมการ
บริหารจัดการ 
 
๓.๔ การรวบรวมข้อมูล 

การวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ๒๐ ปี 
(๒๕๖๐-๒๕๗๙) ของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา       
สุราษฎร์ธานี เขต ๑ ผู้วิจัยด้ าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 

ก. เชิงปริมาณ 
๑. การรวบรวมเอกสาร ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจาก หนังสือ ต ารา วารสาร บทความ 

งานวิจัย และงานเอกสารหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆที่เก่ียวกับนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
๒. ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามและขอหนังสืออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหาร และครู

โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านัก งานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ 
๓. ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้บริหารและ

ครูโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ จ านวน 
๑๓๒ คน ทั้ง ๙ โรงเรียน 

ข. เชิงคุณภาพ 
ในส่วนของการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์ จะสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ

โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth Interview) เป็นผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ จ านวน ๕ คน ประกอบด้วย 
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๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ๒๐ ปี 
(๒๕๖๐-๒๕๗๙) ของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา       
สุราษฎร์ธานี เขต ๑ ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ ดังนี้ 
 ก. เชิงปริมาณ 

๑. น าแบบสอบถามทั้งหมดมาตรวจสอบความถูกต้องของการตอบแบบสอบถามแล้วน า มา
คัดเลือกฉบับที่สมบูรณ์เพ่ือน ามาวิเคราะห์ข้อมูล โดยการบันทึกคะแนนแต่ละข้อของแต่ละคนลง ใน
แบบลงรหัส (Coding Form) 

๒. ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
๓. สถิติที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล 

๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามเพ่ือวิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี่ 
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

๓.๒ ระดับความคิดเห็นผู้บริหารและครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ จ านวน ๑๓๒ คน ทั้ง ๙ โรงเรียน วิเคราะห์หา
ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของคะแนนจากการตอบ
แบบสอบถาม 

๓.๓ แปลความหมายของค่าเฉลี่ยโดยยึดเกณฑ์ดังนี้ 
ค่าเฉลี่ย ๔.๕๐–๕.๐๐ หมายถึง มีความคิดเห็นด้วย มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย ๓.๕๐–๔.๔๙ หมายถงึ มีความคิดเห็นด้วย มาก 
ค่าเฉลี่ย ๒.๕๐–๓.๔๙ หมายถึง มีความคิดเห็นด้วย ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย ๑.๕๐–๒.๔๙ หมายถึง มีความคิดเห็นด้วย น้อย 
ค่าเฉลี่ย ๑.๐๐–๑.๔๙ หมายถึง มีความคิดเห็นด้วย น้อยที่สุด  

๔. ข้อค าถามปลายเปิดที่แสดงถึงข้อเสนอแนะแนวเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนานวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ๒๐ ปี  (๒๕๖๐-๒๕๗๙) ของครูโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต ๑ จากนั้นจะท าการวิเคราะห์   
โดยใช้การแจกแจงความถ่ี (Frequency) 
 ข. เชิงคุณภาพ 

๑. ในการรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและครู เชิงลึกน ามาจัดกลุ่มข้อมูล (Data 
Grouping) ตามสาระส าคัญของประเด็นการสัมภาษณ์ 

๒. ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ โดยวิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content 
Analysis Technique) พร้อมทั้งน าเสนอโดยวิธีการพรรณนาอ้างอิงค าพูดบุคคล 

๓. สถิติพรรณนา Descriptive Statistics ส าหรับอธิบายลักษณะทั่วไปของประชากรและ
พรรณนาระดับความคิดเห็นโดยใช้สถิติค่าความถี่ Frequency ค่าร้อยละ Percentage ค่าเฉลี่ย 
(Arithmetic Mean) (μ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) () 

๔. วิเคราะห์ข้อมูลแบบสัมภาษณ์จากผู้บริหารสถานการศึกษาและครูผู้สอนเกี่ยวกับแนว
ทางการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ๒๐ ปี (๒๕๖๐-๒๕๗๙) ของ
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ครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต ๑ ทั้ง ๕ 
ด้าน ได้แก่ ๑. นวัตกรรมด้านหลักสูตร  ๒. นวัตกรรมการเรียนการสอน  ๓. นวัตกรรมสื่อการสอน ๔. 
นวัตกรรมด้านการประเมินผล และ ๕. นวัตกรรมการบริหารจัดการ 
 
๔. ผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ๒๐ 
(๒๕๖๐-๒๕๗๙) ของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา       
สุราษฎร์ธานี เขต ๑ มีวัตถุประสงค์ ๑. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ๒๐ ปี (๒๕๖๐-๒๕๗๙) ของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต ๑ ๒. เพ่ือศึกษาวิธีการพัฒนานวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ๒๐ปี (๒๕๖๐-๒๕๗๙) ของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ และ ๓. เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ๒๐ ปี (๒๕๖๐-๒๕๗๙) ของครูโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต ๑ ซึ่งสรุป
ผลการวิจัย ดังต่อไปนี้ 

๑. ครูสอนในโรงเรียนประถมศึกษามีความคิดเห็นต่อสภาพการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
ตามแผนการศึกษาแห่งแห่งชาติ ๒๐ ปีใน ๕ ด้านได้แก่ ด้านหลักสูตร ด้านการเรียนการสอน ด้านสื่อ
การสอน ด้านการประเมินผลและด้านการบริหารจัดการ โดยภาพรวม ครูมีความเห็นอยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน 

๒. ศึกษาวิธีการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับตามแผนการศึกษา
แห่งชาติ ๒๐ ปี โดยวิเคราะห์หลักการ วิธีการพัฒนานวัตกรรม เพ่ือน ามาพัฒนาการเรียนการสอน  
ให้มีความทันสมัยกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 

๓. แนวทางการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ๒๐ ปี (๒๕๖๐-
๒๕๗๙) ของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี 
เขต ๑ มีดังนี้ 

๓.๑ ด้านหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๒๕๕๑ และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ 

๓.๒ ด้านการเรียนการสอน สร้างกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
วิทยาการสมัยใหม่ๆ ด้านเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้เหมาะสมกับวัย 

๓.๓ ด้านสื่อการสอน: วิเคราะห์กระบวนการใช้สื่อนวัตกรรมหรือน าเอาสิ่งที่มีอยู่
น ามาพัฒนาเป็นองค์ความรู้ด้านสื่อนวัตกรรมในการใช้จัดการเรียนการสอน 

๓.๔ ด้านการประเมินผล น านวัตกรรมใหม่ๆมาใช้วิเคราะห์รวบรวมข้อมูล และ
สรุปผลข้อมูลเพื่อน าพิจารณาตัดสินใช้ในการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 

๓.๕ ด้านการบริหารจัดการ วิเคราะห์พัฒนาการใช้นวัตกรรมเพ่ือน ามาใช้ตัดสินใจ
การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลในสถานศึกษา เช่น ฐานข้อมูลนักเรียน ข้อมูลบุคลากร ข้อมูล
การเงิน และครุภัณฑ์พันธ์ของสถานศึกษาให้มีความปลอดภัย 
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๕. สรุป 
 การวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ๒๐ 
ปี (๒๕๖๐-๒๕๗๙) ของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา สุ
ราษฎร์ธานี เขต ๑ สามารถสรุปผลการวิจัยได้ต่อไปนี้ 
 ๕.๑ สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไป ของครูโรงเรียนประถมศึกษา ในอ าเภอเกาะ
พะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน ๙ โรงเรียน จ านวน ๑๓๒ คน เป็นหญิง จ านวน ๔๘ คน เป็นชาย 
จ านวน ๔๘ คน ครูมีอายุ ๔๑ ปี ขึ้นไป จ านวน ๔๑ คน มีอายุ๓๖-๔๒ ปี จ านวน๓๕ คน มีอายุ ๓๑-
๓๕ ปี จ านวน ๒๕ คน มีอายุ๑๘ ปี จ านวน ๑๘ คน และมีอายุ ๑๓ ปี จ านวน ๑๓ คน   จบปริญญา
ตรี จ านวน ๘๖ คน ปริญญา๓๕ คน ต ากว่าปริญญาตรี จ านวน ๙ คน และปริญญาเอก จ านวน ๒ คน 
เป็นครูสอนในโรงเรียนประถมศึกษา จ านวน ๑๒๘ คนเป็นผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน ๙ คน เป็น
รองผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน ๕ คน มีประสบการณ์การบริหารและการสอน ๑๑-๑๕ ปี จ านวน 
๓๒ คน ประสบการณ์การบริหารและการสอน ๑๖-๒๐ ปี จ านวน ๒๙ คน         มีประสบการณ์การ
บริหารและการสอน ๒๖ ปี ขึ้นไป จ านวน ๒๗ คน ประสบการณ์การบริหารและการสอน ๒๑-๒๕ ปี 
จ านวน ๒๒ คน ประสบการณ์การบริหารและการสอน ๖-๑๐ ปี จ านวน ๑๔ คน และประสบการณ์
การบริหารและการสอน ต่ ากว่า ๕ ปี จ านวน ๘ คน สอนอยูโรงเรียนบ้านเกาะเต่า จ านวน ๒๗ คน 
สอนอยู่โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ (สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์) จ านวน ๑๙ คน สอนอยู่โรงเรียนบ้านโฉลกห
ล า จ านวน ๑๘ คน สอนอยู่โรงเรียนบ้านมะเดื่อหวาน จ านวน ๑๕ คน สอนอยู่โรงเรียนบ้านหาดริ้น 
จ านวน ๑๓ คน สอนอยู่โรงเรียนชุมชนบ้านใต้ จ านวน ๑๒ คน สอนอยู่โรงเรียนวัดสมัยคงคา จ านวน 
๑๒ คน และสอนอยู่โรงเรียนบ้านท้องนายปา จ านวน ๗ คน และผลการส่งแบบสอบถามเพ่ือ
ด าเนินการวิจัยไปยังโรงเรียนประถมศึกษาในอ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง ๙ โรงเรียน 
และเก็บข้อมูลแบบสอบถามคืนกลับมาได้ครบ ๑๓๒ ชุด 
 
๖. ข้อเสนอแนะ 
 การวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ๒๐ 
ปี (๒๕๖๐-๒๕๗๙) ของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา    
สุราษฎร์ธานี เขต ๑ มีข้อเสนอแนะต่อไปนี้ 
 
 ๖.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 การวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ๒๐ 
ปี (๒๕๖๐-๒๕๗๙) ของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา สุ
ราษฎร์ธานี เขต ๑ มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อไปนี้ 

๑. จัดท าฐานแหล่งข้อมูลความรู้นวัตกรรมและคู่มือการปฏิบัติงาน การฝึกอบรม และ
วางแผนการปฏิบัติงาน ในการถ่ายทอดเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
เรียนสอน 
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๒. สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรหรือชุมชนทราบเป็นช่อง
ทางการเข้าถึงข้อมูลหรือการให้ข้อมูลกับโรงเรียน สามารถส่งความรู้ที่ได้จากการพัฒนานวัตกรรมการ
เรียนรู้เพิ่มขีดความสามรถของโรงเรียนในการพัฒนาการเรียนการสอน 

๓. การประยุกต์ใช้ความรู้ จัดรวบรวมนวัตกรรมและพัฒนาให้เกิดขึ้นเป็นฐานการปฏิบัติการ
เรียนการสอนแนวใหม่และสามารถวัดผลเชิงการพัฒนาที่เป็นรูปธรรมเพ่ือการกระตุ้นบุคลากรให้สร้าง
องค์ความรู้สามารถต่อยอดให้เป็นนวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนื่อง 

 
 ๖.๒ ข้อเสนอแนะในเชิงการน าผลวิจัยไปใช้ 
 การวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ๒๐ 
ปี (๒๕๖๐-๒๕๗๙) ของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา สุ
ราษฎร์ธานี เขต ๑ มีข้อเสนอแนะเชิงในการน าผลวิจัยไปใช้ ดังนี้ 

๑. การวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 
๒๐ ปี (๒๕๖๐-๒๕๗๙) ของครูโรงเรียนประถมศึกษา มีผลการวิจัยอยู่ในระดับดีมาก       แต่
สถานศึกษาควรด าเนินการวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนให้เกิด
ประสิทธิภาพ 

๒. การวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 
๒๐ ปี (๒๕๖๐-๒๕๗๙) ของครูโรงเรียนประถมศึกษา มีผลการวิจัยอยู่ในระดับดีมาก       แต่
สถานศึกษาควรด าเนินการวิจัยเกี่ยวเรื่อง การศึกษาพ้ืนที่การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ เชิง
สร้างสรรค์การเรียนรู้สู่การเรียนในศตวรรษที่ ๒๑ 
 ๖.๓ ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

การวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ๒๐ 
ปี (๒๕๖๐-๒๕๗๙) ของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา สุ
ราษฎร์ธานี เขต ๑ มีข้อเสนอแนะเชิงส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป มีดังนี้ 

๑. ควรการวิจัยเรื่อง กระบวนทัศน์การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต ๑ 

๒. ควรการวิจัยเรื่อง ความรู้ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม: พ้ืนฐานการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต ๑ 

๓. ควรการวิจัยเรื่อง การเรียนรู้ เชิงสร้างสรรค์ขับเคลื่อนด้วยกระบวนการเรียนรู้ ในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต ๑ 
 
เอกสารอ้างอิง 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , แผนการศึกษาแห่งชาติ  ๒๕๖๐ -๒๕๗๙ , 
(กรุงเทพมหานคร: บริษัท พริกหวานกราฟฟิค, ๒๕๖๐), หน้า ๖๗. 
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A GUIDELINES FOR DIGITAL ACADEMIC ADMINISTRATION BASED ON IDDHIPāDA 
FOR SCHOOL ADMINISTRATIORS IN BANGKOK YAI DISTRICT, BANGKOK. 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค ์เพ่ือเสนอแนวทางการบริหารงานวิชาการยุคดิจิทัลตามหลักอิทธิ
บาท ๔ ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสม โดย
การวิจัยเชิงปริมาณ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากแบบสัมภาษณ์ โดยการวิเคราะห์เนื้อหา    

ผลการวิจัยพบว่า  

แนวทางการบริหารงานวิชาการยุคดิจิทัลตามหลักอิทธิบาท ๔ ส าหรับผู้บริหาร
สถานศึกษา เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร มีดังนี้ ๑) ก าหนดนโยบายวางแผนการบริหารงาน
วิชาการให้มีความทันสมัยชัดเจน ๒) ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการสู่การน าไปใช้
จริงของแต่ละรายวิชา ๓) สนับสนุนให้ครูใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการผลิตสื่อการสอนเพ่ือส่งเสริม
การเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระ ๔) จัดหาเอกสาร คู่มือ และระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผล
เพ่ือให้ครูได้จัดท าในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์    

ค าส าคัญ: การบริหารงานวิชาการ, ยุคดิจิทัล, ผู้บริหารสถานศึกษา, หลักอิทธิบาท ๔ 

 

Abstract 

 The objectives of this research are to propose the guidelines of digital 
academic administration based on Iddhipāda for school administrators in Bangkok Yai 
district of Bangkok. The mixed research methodology was used in the study. 
Obtained by purposive sampling and then analyzed by content analysis. 

 The research results were found that: 

                                                   
 นิสิตหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
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 The guidelines for digital academic administration based on Iddhipāda for 
school administrators in Bangkok Yai district of Bangkok were as follows; 1) modern 
academic policy and plan should be clearly set up, 2) integrative teaching and learning in 
every subject should be promoted, 3) teachers should be encouraged to use information 
technology in producing teaching and learning media in every course area, and 4) 
documents, manuals and regulations on measurement and evaluation should be 
produced in electronic versions. 

Keywords: Academic Administration, Digital age, School Administratiors, IDDHIPāDA, 

 

๑. บทน า 

 โลกในยุคปัจจุบันที่เรียกว่าศตรวรรษที่ ๒๑ นั้น เป็นโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของ
เทคโนโลยีการสื่อสาร อย่างรวดเร็ว มีการเชื่อมโยงทุกภาคส่วนเข้าด้วยกันท าให้สามารถติดต่อถึงกัน
ได้โดยไม่มีข้อจ ากัดทั้งในเรื่องระยะทาง ระยะเวลา บุคคล หรือองค์กรต่าง ๆ โดยการใช้ระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งมีผลกระทบต่อการบริหารงานของสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ เป็นอย่างมาก     
เพราะงานของสถานศึกษาจะต้องมีระบบจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจในการ
บริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร  มาใช้เพ่ือการบริหารและการจัดการความรู้ในงานด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา๑ 

การบริหารงานด้านวิชาการซึ่งเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่ของผู้บริหารสถานศึกษา ในการพัฒนา
สถานศึกษาให้มีความก้าวหน้า เป็นไปอย่างมีคุณภาพได้ตามเป้าหมาย และความคาดหวังของ
หลักสูตร การจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนที่เป็นกลุ่มเด็กที่เกิดในยุคดิจิทัล๒ ครูและผู้บริหารสถานศึกษา
ที่เป็นกลุ่มบุคคลที่เกิดก่อนที่จะมีการใช้ดิจิทัลอย่างแพร่หลาย นับเป็นความท้าทายในการบริหาร
สถานศึกษาในยุคดิจิทัลอย่างมาก ผู้บริหารสถานศึกษาต้องท าความเข้าใจว่าผู้เรียนในยุคนี้ มีการ
เรียนรู้อย่างไร และจะท าอย่างไรครูสามารถจัดการเรียนรู้นวัตกรรมหรือแนวใหม่  ๆ ที่เชื่อมโยง
ความคิด ความรู้ โดยใช้เทคโนโลยีเป็นตัวส่งผ่านไปยังผู้เรียนยุคดิจิทัล เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่ท าให้ผู้เรียน
มีความน่าตื่นเต้นยิ่งขึ้น จึงเป็นบทบาทที่ส าคัญทีสุ่ด 

 การน าเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาบูรณาการ เพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพต่อการ
บริหารงานสถานศึกษา ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีความพอใจ และเอาใจในงานของตนอยู่เสมอ  

                                                   
๑
 เอกชัย กี่สุขพันธ์, การบริหารสถานศึกษายุคดิจิทัล: (โครงการสานพลังประชารัฐ), [ออนไลน์], 

แหล่งที่มา: https://www.trueplookpanya .com [๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓]. 
๒
 ณัฐกร สงคราม, การออกแบบและพัฒนามัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ , พิมพ์ครั้งที่ ๓, 

(กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า ๑. 



264 
 

ซึ่งหมายถึง หลักอิทธิบาท ๔ ได้แก่๓ ฉันทะ ความพอใจ คือ ความต้องการที่จะท า รักที่จะท าสิ่งนั้นอยู่
เสมอและปรารถนาจะท าให้ได้ผลดี วิริยะ ความเพียร คือ ขยันหมั่นประกอบสิ่งนั้นด้วยความพยายาม 
เข็มแข็ง อดทน เอาธุระไม่ท้อถอย จิตตะ ความคิด คือ ตั้งจิตรับรู้ในสิ่งที่ท า และท าสิ่งนั้นด้วยความคิด
เอาจิตฝักใฝ่ไม่ปล่อยใจให้ฟุ้งซานเลื่อนลอยไป วิมังสา ความไตร่ตรอง หรอื ทดลอง คือ หมั่นใช้ปัญญา
พิจารณาใคร่ครวญตรวจตราหาเหตุผลและตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนในสิ่งที่ท านั้น มีการวางแผนวัดและ
ประเมินผล คิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุง เป็นต้น 

 จากเหตุผลและความส าคัญที่กล่าวมา ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาแนวทางการ
บริหารงานวิชาการยุคดิจิทัลตามหลักอิทธิบาท ๔ ของผู้บริหารสถานศึกษา เขตบางกอกใหญ่ 
กรุงเทพมหานคร เพ่ือเสนอแนวทางการบริหารงานวิชาการยุคดิจิทัลตามหลักอิทธิบาท ๔ ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ซึ่งจะส่งเสริมต่อการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาต่อไป 

๒. วัตถุประสงคข์องการวิจัย 

๒.๑ เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการยุคดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษา          
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 

๒.๒ เพ่ือศึกษาแนวทางการบริหารงานวิชาการยุคดิจิทัลตามหลักอิทธิบาท  ๔              
ของผู้บริหารสถานศึกษา เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร  

๒.๓ เพ่ือเสนอแนวทางการบริหารงานวิชาการยุคดิจิทัลตามหลักอิทธิบาท ๔ ส าหรับผู้บริหาร
สถานศึกษา เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร  

๓. วิธีด าเนินการวิจัย  

๑. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน ในโรงเรียนประถมศึกษาเขตบางกอก

ใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๖ โรงเรียน จ านวน ๑๘๒ คน 
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน ในโรงเรียนประถมศึกษาเขต

บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย จ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น ๑๒๓ คน 
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้มาจากการเปิดตารางส าเร็จรูปของ Krejcie and Morgan๔  

 ๒. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ๒.๑ วิเคราะห์จากเอกสาร ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

๒.๒ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา 
๒.๓ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากประชากรกลุ่มตัวอย่าง 

                                                   
๓
 พระธรรมโกศาจารย์, พุทธวิธีการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 

๒๕๔๙), หน้า .๓๔. 
๔
 ธานินทร์ ศิลป์จารุ, การวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS (พิมพ์ครั้งที่ ๗)

กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น, ๒๕๕๐), หน้า ๕๑ 
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๓. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) มี ๕ ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 
๔. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ ดังนี้ 

๔.๑ การแจกแจงความถี ่(Frequency) 
๔.๒ ค่าร้อยละ (Percentage) 
๔.๓ ค่าเฉลี่ย ( ) 
๔.๔ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

๔. ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยนี้ พบว่า  

๔.๑ ผลการศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการยุคดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษา เขตบางกอก
ใหญ่ กรุงเทพมหานคร ในภาพรวม พบว ่ามีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่ามีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทั้งหมด โดยเรียงล าดับจากด้านที่มากไปหาด้านน้อย  ได้แก่ 
ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านหลักสูตร ด้านวัดผลและประเมินผลการศึกษา และด้านสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี
การศึกษา 

๔.๒ ผลการศึกษาแนวทางการบริหารงานวิชาการยุคดิจิทัลตามหลักอิทธิบาท ๔  ของผู้บริหาร
สถานศึกษา เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร จะต้องมีหลักการและวิธีการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความ
คล่องตัวในการบริหาร โดยมีหลักการเบื้องต้น ดังนี้  

๑) ยึดหลักให้สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาให้เป็นไปตามกรอบหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และสอดคล้องกับสภาพปัญหาการเปลี่ยนแปลงของโลกและเทคโนโลยีที่มีความ
ทันสมัยอย่างแท้จริง โดยมีผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วม  

๒) จัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยจัดให้มีดัชนีชี้วัดคุณภาพการจัดหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ และสามารถตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาได้ทุกช่วงชั้น  

๓) ส่งเสริมให้มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพในการจัดการ
และพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

๔) ส่งเสริมให้ผู้บริหารและครูให้มีการร่วมมือโดยการใช้เทคโนโลยีเป็นเครือข่ายในการมีส่วน
ร่วมในการก าหนดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ รวมทั้งเครือข่ายและแหล่งการเรียนรู้  

๕) ส่งเสริมสถานศึกษาให้จัดกระบวนการเรียนรู้โดยถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด 
การบูรณาการใช้หลักอิทธิบาท 4 เพื่อส่งเสริมการบริหารงานวิชาการ 

๔.๓ ผลการเสนอแนวทางการบริหารงานวิชาการยุคดิจิทัลตามหลักอิทธิบาท 4 ส าหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษา เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร สรุปผลการวิจัยพบว่า  



266 
 

๑) ด้านหลักสูตร ประกอบด้วย 1) การมีใจรักในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการ
หลักสูตร 2) การประชุมวางแผนจัดการเรียนการสอนด้วยใจรักอยากให้เกิดผลส าเร็จตามหลักสูตร 
3) การจัดอบรมเกี่ยวกับเทคนิคการจัดท าหลักสูตรที่ทันสมัยให้กับครูอย่างไม่ย่อท้อต่อปัญหาและ
อุปสรรค 4) การด าเนินการตามแผนวิชาการด้วยความขยันหมั่นเพียร 5) การเอาใจใส่ค้นหา คิดค้น 
และจัดท าการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัย เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสูตร 6) 
ผู้บริหารและครูวิชาการ และครูผู้สอน ก ากับติดตามการใช้หลักสูตรอย่างสม่ าเสมอด้วยความเอา
ใจใส่ 7) ผู้บริหารและครูวิชาการ และครูผู้สอนร่วมกันสรุปและประเมินผลในการใช้หลักสูตร 8) 
น าผลการประเมินผลการใช้หลักสูตรไปปรับปรุงใช้ในการด าเนินงานวิชาการ  

๒) ด้านการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 1) ครูมีใจรักในการค้นคว้า คิดค้น และจัดท าการ
จัดการสอนที่ทันสมัยมากขึ้น 2) จัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยในการจัดการเรียนการสอน
เพ่ือลดปัญหาและความล าบากในการสอน 3) จัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้เอ้ือเฟ้ือต่อการเรียนการ
สอนเพ่ือให้ไม่เป็นอุปสรรคต่อผู้สอนและผู้เรียน 4) สนับสนุนครูให้เอาใจใส่ในการใช้เทคโนโลยี
ค้นคว้าแหล่งเรียนรู้ในฐานข้อมูลออนไลน์ที่หลากหลายเพ่ือน ามาใช้ในการเรียนการสอน 5) ครูเอา
ใจใส่ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมทางวิชาการอย่างสม่ าเสมอ 6) ครูจัดกิจกรรมที่มุ่งให้ผู้เรียนมีทักษะ
การ คิด วิเคราะห์ ที่มีความจ าเป็นในยุคการเปลี่ยนแปลงดิจิทัล  

3) ด้านสื่อการเรียนการสอน ประกอบด้วย 1) จัดครูผู้สอนที่มีความสนใจและความพอใจ
ในการจัดท าสื่อการเรียนการสอนเพ่ือเข้าอบรมการจัดท าสื่อต่าง ๆ 2) จัดเก็บ รักษาสื่อการเรียน
การสอนให้อยู่ในระบบฐานข้อมูลออนไลน์เพ่ือความสะดวกในการค้นหา และปรับปรุงแก้ไข 3) มี
ความขยันหมั่นเพียรในการน านวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการสอน 4) มีใจใส่
ค้นหา ค้นคว้าในการจัดท าสื่อการเรียนการสอนอยู่ เป็นประจ า 5) ตรวจสอบและติดตาม
ประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน 6) พิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการ
ผลิตสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการสอนด้วยความโปร่งใส สุจริต ตรวจสอบได้  

4) ด้านวัดผลและประเมินผลการศึกษา ประกอบด้วย 1) ครูมีความพอใจในการวัดผลและ
ประเมินผล 2) ประชุมชี้แจงให้เข้าใจในระเบียบการวัดและประเมินผล 3) มีความขยันวางแผนการ
วัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนตลอดปีการศึกษา 4) จัดครูให้สร้างเครื่องมือในการวัดผล
โดยให้ครอบคลุมเนื้อหาตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ด้วยความอดทน 5) ครูเอาใจใส่น าผลการวัด
และประเมินผลมาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน 6) พิจารณาให้ครูเข้ารับการอบรมสัมมนา
เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล 7) หมั่นติดตามและตรวจสอบเอาสารเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา 

๕. อภิปรายผลการวิจัย  

 การวิจัยเรื่อง “แนวทางการบริหารงานวิชาการยุคดิจิทัลตามหลักอิทธิบาท 4 ส าหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษา เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร” ผู้วิจัยได้พบประเด็นส าคัญที่น ามาอภิปราย
ผล ดังนี้ 
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 ๑. สภาพการบริหารงานวิชาการยุคดิจิทัล ของผู้บริหารสถานศึกษา เขตบางกอกใหญ่ 
กรุงเทพมหานคร พบว่า มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า มีระดับ
การปฏิบัติอยู่ในระดับมากทั้งหมด โดยเรียงลาดับจากด้านท่ีมากไปหาด้านน้อย ได้แก่ ด้านการจัดการ
เรียนรู้ด้านหลักสูตร ด้านวัดผลและประเมินผลการศึกษา และด้านสื่อการเรียนการสอน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วันวดี กู้เมือง๕ ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ ปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายสาคัญที่จะ
นาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ เพ่ือพัฒนาการสื่อสารในทุกด้าน โดยเฉพาะการช่วย
พัฒนาครูอาจารย์ การช่วยให้เด็กและเยาวชนไดเข้าถึงแหล่งความรูและไดเรียนอย่างทัดเทียมกัน 
ตลอดจนการพัฒนาระบบบริหารจัดการให้ฉับไวมีประสิทธิภาพสูงสุด และสอดคล้องกับแนวคิดของ 
จรัญ บุญช่วย๖ ที่กล่าวว่า ในปัจจุบันการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งจาเป็นสูงสุดของผู้บริหารทุก
ระดับ จึงจาเป็นที่ผู้บริหารต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งเกี่ยวกับการวางแผนและการตัดสินใจโดย
ข้อมูลและสารสนเทศต้องมีความสอดคล้องกับความต้องการ มีความถูกต้อง และมีความทันต่อ
เหตุการณ์ ดังนั้นการจัดการศึกษาในสถานศึกษาจึงต้องจัดให้สอดคล้องกับนโยบายทางการศึกษา
ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างเหมาะสมและมีคุณภาพ 

 ๒. แนวทางการบริหารงานวิชาการยุคดิจิทัลตามหลักอิทธิบาท  4 ส าหรับผู้บริหาร
สถานศึกษา เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เป็นผลจากศึกษาเอกสารและผลการสัมภาษณ์
เกี่ยวกับหลักการบริหารงานวิชาการท่ีมีประสิทธิภาพ ๔ ด้าน คือ ด้านหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนรู้ 
ด้านสื่อการเรียนการสอน และด้านวัดผลและประเมินผลการศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของ         
รวี จันทะนาม๗ ได้ท าการวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิผลใน
โรงเรียนขนาดกลาง ผลการศึกษาพบว่า ได้องค์ประกอบในการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม ๔ 
องค์ประกอบหลักได้แก่ ๑) การวางแผนเกี่ยวกับงานวิชาการ ๒) การจัดการเรียนการสอน ๓) การ
บริหารการเรียนการสอน ๔) การวัดและประเมินผล สอดคล้องกับงานวิจัยของ คัมภีร์ สุดแท้๘ ได้ท า
การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการส าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ผลการวิจัยพบว่า 
รูปแบบการบริหารงานวิชาการส าหรับโรงเรียนขนาดเล็กมีองค์ประกอบย่อย  คือ (๑) การพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาและสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น (๒) การวางแผนด้านวิชาการ (๓) การเรียนการสอน

                                                   
๕
 วันวดี กู้เมือง, ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความส าคัญต่อการศึกษาอย่างไร, [ออนไลน์], 

แหล่งที่มา: https://www.gotoknow.org/posts/427621 [๑๑ มกราคม ๒๕๖๓]. 
๖
 จรัญ บุญช่วย, เทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา , [ออนไลน์], แหล่งที่มา: 

knirun1.blogspot.com/2013/04/blog-post_26.html [๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓]. 
๗ รวี จันทะนาม “รูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิผลในโรงเรียนขนาด

กลาง” ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี, ๒๕๕๗), หน้า ๒๙๔ – ๒๙๕. 

๘ คัมภีร์ สุดแท้, “การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการสาหรับโรงเรียนขนาดเล็ก”, ปริญญา
ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการการศึกษา , (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม, ๒๕๕๓).   

https://www.gotoknow.org/posts/427621
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และการพัฒนากระบวนการเรียนรู้(๔) การพัฒนาหนังสือ สื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและ
แหล่งเรียนรู้ (๕) การวัดผลประเมินผล 

๖. บทสรุป 

๑. ผู้บริหารควรมีนโยบายส่งเสริมให้ครูพัฒนาการเรียนการสอนที่หลากหลายและมีความทันสมัย
โดยการน าเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบันมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง ตลอดจนการวัดผลประเมินผลที่
หลากหลายตรงตามสภาพจริงของผู้เรียน 

๒. ผู้บริหารควรที่จะก าหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารงานวิชาการยุคดิจิทัลตาม
หลักอิทธิบาท ๔ ได้อย่างชัดเจน สามารถน าไปปฏิบัติเพื่อเกิดการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. ผู้บริหารควรมีการน าผลการรายงานการด าเนินงานวิจัยเพ่ือน ามาปรับปรุง และวางแผน
การด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาในสถานศึกษา 

๗. ข้อเสนอแนะ  

๑. ควรมีการศึกษาวิจัยโดยเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการในยุคดิจิทัลตามหลักพุทธ
ธรรมข้ออ่ืน ๆ เช่น อริยสัจ ๔ พรหมวิหาร ๔ สัปปุริสธรรม ๗ อปริหานิยธรรม ๗ เป็นต้น  

๒. ควรมีการศึกษาการบริหารงานยุคดิจิทัลเชิงพุทธบูรณาการทั้ง  ๔ ด้านของผู้บริหาร
สถานศึกษาเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
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แนวทางการพัฒนาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 
Guidelines for the development of management according to good 
governance principles to motivate teachers' performance. Under the 

Office of Ayutthaya Primary Educational Service Area 1 
 

กนกวรรณ  ไตรภพ  
พระครูโอภาสนนทกิตต์ิ, ผศ.ดร. 

รศ. ดร.สิน งามประโคน 
 

บทคัดย่อ  

การวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์ ๑. เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อสร้าง
แรงจูงใจในการปฏิบัติ งานของครู  สั งกัดส านักงานเขต พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ๒ เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู กับ 
การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ๓ เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู จ านวน ๒๑๗ คน ใช้วิธีการสุ่มแบบขั้นภูมิ เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามควบคู่กับการสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งเป็นการวิจัยแบบผสม ระหว่างการ
วิจัยเชิงปริมาณกับการวิจัยเชิงคุณภาพ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยค า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยการหาค่า สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน โดย
ก าหนดค่านัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕  

ผลการวิจัยพบว่า 

1. การการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงาน
เขต พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน 

                                                   
 นิสิตหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา 

คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
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๒. ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู กับ การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ในภาพรวมมี
ความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทาง สถิติท่ีระดับ .๐๑ และมีความสัมพันธ์กันในระดับมาก 

๓. ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑  การ
บริหารตามโดยใช้หลักธรรมมาภิบาลมาช่วยในการบริหาร ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลัก
ความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า เพ่ือสร้างแรงจูงใจใน
การปฎิบัติงานของครู เพ่ือขับเคลื่อนการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ  
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Abstract 
 The objectives of this research are: 1) to study the state of 
administration according to good governance to motivate the performance of 
teachers under the Office of Ayutthaya Primary Educational Service Area 1, 2) 
to study the relation of motivation in work performance of teachers and 
administration based on good governance, and 3) to propose guidelines in the 
development of administration according to good governance to motivate the 
performance of teachers under the Office of Ayutthaya Primary Educational 
Service Area 1. The mixed research methods were used in the study. The 
qualitative data were collected by questionnaires from 217 samples and the 
qualitative data were collected by in-depth interviews. The statistics used in 
data analysis consist of percentage, standard deviation and Pearson Product-
Moment Correlation Coefficients at 0.05.  
 

 The research results were found that: 

 1. The administration according to good governance to motivate the 
performance of teachers under the Office of Ayutthaya Primary Educational 
Service Area 1 was at a high level overall. 
 2. The relation of motivation in work performance of teachers and 
administration based on good governance was at a high level with a statistic 
figure at .01 
 3. The suggestions for guidelines in the development of administration 
according to good governance to motivate the performance of teachers under 
the Office of Ayutthaya Primary Educational Service Area 1 are to implement 
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the principles of good governance in administration to motivate duty 
performance and mobilize the work of teachers effectively. The principles are 
rule of law, ethical conduct, transparency, participation, responsiveness, and 
efficiency. 
Keywords: Educational administration, Good governance, Motivation in work 
performance 

๑. บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การศึกษามีความส าคัญในการพัฒนาประเทศ เพราะการศึกษาเป็นพ้ืนฐานที่จะ
น าไปสู่การพัฒนาคน พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.๒๔๔๒ แก็ไขพิมเติม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ ๒๕๔๕ ก าหนดไว้ในมาตรา ๖ ว่าการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ สติปัญญา กวามรู้คุณธรรม มีจริงธรรมและวัฒนธรรมในการ
ด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืน ได้อย่างมีความสุข๑การจัดการศึกษาในประเทศไทยมี
หน่วยงานที่จัดการศึกษาอยู่หลายหน่วยงานและหลายระดับ โรงเรียนเป็นหน่วยงานของรัฐ มี
หน้าที่ในการบริหารจัดการศึกษาและให้บริการการศึกษาแก่ประชาชน พัฒนาคนไทยทุกคน
ให้พร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลกตามมาตรา ๙ (๒) มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ ได้
ก าหนดทิศทางการจัดการศึกษาของชาติ ได้มุ่งให้การจัดระบบการบริหารและการจัด
การศึกษาของประเทศกระจายอ านาจไปสู่ เขตพ้ืนที่การศึกษาสถานศึกษา และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มาตรา ๒๒
ก าหนดไว้ในการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา 
ตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญมากที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้
ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติเละเต็มตามศักยกาพ และมาตรา ๒๙ ก าหนดว่าให้
สถานศึกษาร่วมกับบุคคลครอบครัว ชุมขน องค์กรชุมหน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน 
ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน โดยจัดกระบานการเรียนรู้กายในชุมชนเพ่ือให้ชุมชน มีการ
จัดการศึกษาอบรม และรู้จักเลือกสรรมิปัญญาและวิทยากรต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาชุมชนให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์พัฒนาระหว่างชุมชน การบริหารกัดการการศึกษาผู้บริหาร กรผู้สอนและ
ผู้เกี่ยวข้องจะต้องเข้าใจในอ านาจหน้าที่ในการบริหารจัดการเพ่ือให้ภารกิจของโรงรียนบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาทุกฝุายจะต้องมีส่วนร่วมในการบริหารอย่างจริงจังโดย
มีองค์กรอิสระทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้ปกครองและชุมชนคอยตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของสถานศึกษาซึ่งหมายถึงการตรวจสอบการท างานของผู้บริหารและครูผู้สอน
                                                   

๑พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.๒๔๔๒ แก็ไขพิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ 
๒๕๔๕, ส านักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๕๔๕), หน้า ๕. 
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นั่นเอง พฤติกรรมค้นคุณธรรมของผู้บริหารมีความส าคัญต่อการบริหารงานเป็นอข่างมาก การ
ที่ผู้บริหารเป็นผู้มีคุณธรรม จะก่อให้เกิดขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน บุคลากรมี
แรงจูงใจและยินดีที่จะปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจเต็มความสามารถ การบริหารจัดการที่ดี 
ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วม๒ 

ความโปร่งใสมีความรับผิดชอบ พร้อมรับการตรวจสอบได้เสมอ เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล องค์กรเจริญก้าวหน้าและมีคุณภาพ การบริหารจัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาล
เป็นหลักการปฏิบัติงานที่ได้ประกาศไว้ในระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบ
บริหารกิจการบนเมืองและสังคมที่ดีพ.ศ. ๒๕๔๒ห ลักธรรมาภิบาลนี้ สอดคล้องกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง นั้นความพอเพียง พอประมาณ มีเหตุผล ด้วยแนวติดของหลักธรรมาภิบาล
นี้องท าให้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๐–๒๕๕๙) ได้ก าหนดพันธกิจ
ของชาติที่จะพัฒนาร่วมกันทั้งประเทศโดบมีแนวคิดท่ียึดว่า "คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา" 
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจละสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๐ (พศ. ๒๕๕๐–๒๕๔๙) ที่ว่า "มุ่งพัฒนาสู่
สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน" ส่วนวิสัยทัศน์ประเทศไทย ได้ก าหนดไว้ดังนี้คือ มุ่งพัฒนสู่สังคม
อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน การบริหารและการจัดการที่ดีพร้อมขยายการด าเนินงานให้ครอบคลุม
ทุกภาคของสังคม ปลุกจิตส านึกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมความพอดี เพ่ือเป็นรากฐานส าคัญ
ของการสร้างระบบบริหารจัดการที่ดีในสังคม๓ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๗๔ รัฐต้องดูแลให้มีการปฏิบัติดีตามกฎหมายคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล จัดระบบงานของกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพและอ านวยความ
ยุติธรรมแก่ประชาชนอย่างราดเร็วและเท่าเทียมกัน รวมทั้งจัดระบบงานราชการและงานของ
รัฐอย่างอ่ืนให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน ภายใต้เงื่อนไข
กระแสของสังคมอันมีแรงผลักดันรัฐมากให้ความส าคัญและเร่งรัดการปฏิรูประบบราชการ
และการบริการจัดองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐที่นั้นหลักการบริหารจัดการที่ตีหรือธรรมาภิ
บาล(Gond governance) ที่มุ่งให้องค์กรของรัฐปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเปู
หมายที่น าไปสู่ประสิทธิผลขององค์กร(OrganizationEffectiveness) เผื่อความเป็นธรรมของ
สังคม (ustic) และเพ่ือความสุขอย่างสถาพร(Sustainable happies)๔  

การด าเนินครูปฏิรูประบบราชกรสู่ระบบบริการจักรที่ดีมี ๖ หลักการ ได้แก่หลัก
นิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ หลัก

                                                   
๒พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.๒๔๔๒ แก็ไขพิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ 

๒๕๔๕, หน้า ๑๗. 
๓สรุปสาระส าคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. 

๒๕๕๕-๒๕๕๙), ราชกิจจานุเบกษา, ระกาศ ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔ เป็นปีที่ 
๖๖ ในรัชกาลปัจจุบัน, ๒๕๕๔. 

๔รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๔๐, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: 
http:// gad.kku.ac.th /main/th/wp-content/uploads/2013/10/2-3-2540.pdf [๑๒ 
กรกฎาคม ๒๕๖๓]. 
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ความคุ้มค่า มีพระราชทฤษฎีกาว่าด้วยเกณฑ์และวิธีบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็น
ข้อบังคับให้หน่วยรชการปฏิบัติแนวทางการปฏิบัติรชการและก าหนดเกณฑ์ในการปฏิบัติ
ราชการให้เกิดความชัดเจนสามารถวัดผลการปฏิบัติราชการที่แน่นอน โดยในระยะแรก
ก าหนดวัตถุประสงค์ไว้เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน ตอบสนองตามต้องการของ
ประชาชนและพยายามมุ่งให้เกิดผลกระทบในเชิงบวก เกิดสัมฤทธิ์ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อ
เหตุการณ์ โดยการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการและขั้นตอนใหม่อยู่เสมอ ประชาชน
ได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย่างเสมอ โดยการตรวจสอบและวัดการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการที่ดีเป็น
หลักการบริพารงานที่มุ่งนั้นหลักกรโดมิใช่หลักการที่เป็นรูปแบบทฤษฎีการบริหารแต่เป็น
หลักการท างานที่มุ่งมั่นที่ยึดรูปแบบทฤษฎีการบริการแต่ฝืนหลักกรท างานที่มุ่งสร้างความ
โปร่งใสเพ่ือการบริหารงานจะเกิดความชื่อมั่นว่าจะน ามาซึ่งผลสัมฤทธิ์ที่ดีที่สุด ตามพระราช
กฤษฎีกาโดยเพ่ิมจากหลักธรรมาภิบาล ๔ ข้อคือ หลักการเป็นองค์กรเรียนรู้ หลักการบริหาร
ขัดการ หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หลักเทคโนโลยีและการสื่อสาร๕ 

องค์ประกอบของการบริหารขององค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในภาครัฐและเอกขน
หรือรัฐวิสาหกิจ ปัจจัยส าคัญส าหรับการบริหารงานที่ส าคัญที่สุดก็คือ "ตน" เพราะคนเป็น
ทรัพยากรที่ส าคัญที่สุด องค์กรจะประสบความส าเร็จวัดถประสงคอข่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล หากมีการบริหารงานบุดดลดี ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรคือลักษณะงานที่ปฏิบัดิ ผลส าเร็งของงานและการได้ รับการขอมรับในความรู้
ความสามารถ ตลอดจนความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้ าที่การงาน นอกจากนี้พฤติ
กรรมการบริหารงานของผู้บริหารหน่วยงานก็ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานรวมถึง
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ได้แก่ เงินเดือน โอกาสที่จะได้รับความก้าวหนในอนาคต 
ดวามสัมพันธ์ของผู้บังคับบัญชา ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน การนิเทศ นโยบายและการ
บริหารงานของบริษัท สภาพการท างานความเป็นส่วนตัวความมั่นคงในงาน ด้นบนจะเห็นได้
ว่า ความพอในงานที่ท าจะเป็นสิ่งจูงใจในการปฏิบัติงานจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ดังกล่าวท าให้หน่วยงานที่มีหน้ าที่ควบคุมก ากับโรงเรียนเติมในระดับอ าเภอ คือส านักงาน
ประถมศึกษาอ าเภอถึงอ าเภอ ส านักงานศึกษาธิการอ าเภอกึ่งอ าเภอ ถูกยุบหน่วยงาน ซึ่งโดย
ปกติหน่วยงานดังกล่าว ะก าหน้ าที่ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงรียนอย่างใกล้ชิด 
แต่การบริหารในระบบเขตพ้ืนที่การศึกษาท าให้เกิดความห่างไกลระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษากับโรงเรียน มีปัญหาในการติดต่อประสานงานและปัญหาอ่ืนๆ อีกมากมาย จึงมี
การจัด าดกตั้งส านักงานเขตการศึกษาโดยแยกเป็นระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา
ซึ่งท าให้มีขนาดเล็กลงมีความสะดวกในการติดต่อประสานงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

                                                   
๕ชัยอนันต์ สมุทรวานิช , ธรรมาภิบาลการมีส่วนร่วมของประชาชนและ

กระบวนการทางด้านสิ่งแวดล้อม, (กรุงเทพมหานคร: เดือนตุลาการพิมพ์, ๒๕๕๓), หน้า 
๑๒. 
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ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ซึ่งได้รับการกระจายอ านาจการบริหารและกรจัด
การศึกษาจากส่วนกลางให้มีหน้าที่บริหารและจัดการศึกษาโดยตรงและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและท้องถิ่น โดยในการบริหารดังกล่าวในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาได้ให้ความส าคัญ
ต่อการบริหารงานบุคคลและการวางระบบการท างานให้พร้อมส าหรับการบริหาร เพ่ือเป็น
แนวทางเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของในโรงเรียนสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ และเพ่ือเก้ปัญหาที่มีอยู่ให้ลดน้อยลงหรือ
หมดไปซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น๖ 

จากการศึกษาปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะเป็นครูสอนในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ จึงมีความสนใจศึกษาเรื่อง แนว
ทางการพัฒนาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู 
สังกดัส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ เพ่ือเป็นข้อมูลให้ผู้
ที่เกี่ยวข้องต่อการจัดการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ทราบถึงการน าหลักธรรมาภิบาล มาประยุกต์ใช้ในการ
บริหารและสร้างแรงจูงใจให้แก่ครูหรือบุคลการว่ามีปัญหาและอุปสรรคใดบ้าง ทั้งนี้เพ่ือน าผล
ที่ได้จากการศึกษาไปเป็นแนวทางให้การบริหารบุคลากรของผู้บริหารสถานศึกษาอ่ืนๆ อีกทั้ง
จะได้น าไปประกอบการวางแผนพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการการศึกษาต่อไป 

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ “แนวทางการพัฒนาการ
บริหารตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑” มีวัตถุประสงค์ ๓ ข้อ คือ  

๒.๑ เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขต พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑  

๒.๒ เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู กับ การ
บริหารตามหลักธรรมาภิบาล สั งกัดส านั กงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑  

๒.๓ เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือสร้าง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 

๓. วิธีด าเนินการวิจัย 

งานวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยแบบวิจัยแบบผสานวิธีระว่างงานวิจัยเชิงคุณภาพ
และงานวิจัยเชิงคุณภาพเป็นงานวิจัยการสนับสนุน โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบ

                                                   
๖สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑, 

[ออนไลน์], แหล่งที่มา: https://www.google.com/search [๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓]. 

https://www.google.com/search
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ความคิดเห็นจากครู จ านวน ๒๑๗ คน และเก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์ โดยเลือกเจาะจงกลุ่ม
ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 
มีรายละเอียดดังนี้  

๑. กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลเชิงปริมาณ  
กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ ครูปฏิบัติงานสอนโรงเรียน สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ จ านวน ๒๑๗ คน 
จ านวน ๗ โรงเรียน เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือสร้าง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน   ของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 

 

๒. กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ ครูปฏิบัติงานสอนโรงเรียน สังกัด

ส านักงาน   เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ จ านวน ๗ คน จ านวน 
๗ โรงเรียนเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู  เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลสัมภาษณ์
เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือสร้างแรงจูงใจ ในการ
ปฏิบัติงานของครู ทั้ง ๕ ด้าน จ านวน ๗ คน  
 
๔. ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยนี้ พบว่า  
๔.๑ สภาพการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ของครู  
 ๑. การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ โดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก   
ข้อ สภาพการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อ

สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 

n = ๒๑๗ ระดับ 
ความ
คิดเห็น  S.D. 

๑ การบริหารสถานศึกษาตามหลักนิติธรรม  ๔.๒๗ ๐.๔๐๐ มาก 
๒ การบริหารสถานศึกษาตามหลักคุณธรรม  ๔.๔๕ ๐.๔๒๓ มาก 
๓ การบริหารสถานศึกษาตามหลักความโปร่งใส  ๔.๔๓ ๐.๓๓๒ มาก 
๔ การบริหารสถานศึกษาตามหลักการมีส่วนร่วม  ๔.๓๑ ๐.๒๙๑ มาก 
๕ การบริหารสถานศึกษาตามหลักความรับผิดชอบ  ๔.๔๔ ๐.๓๓๕ มาก 
๖ การบริหารสถานศึกษาตามหลักความคุ้มค่า ๔.๕๑ ๐.๓๙๙ มากที่สุด 
 รวม ๔.๔๐ ๐.๑๗๕ มาก 
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๒. แรงจูงใจในการปฎิบัติงานของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา เขต ๑ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าระดับ
ปฎิบัติทุกดานอยู่ในระดับมาก 
ข้อ สภาพการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ

ครู  สั งกั ดส านั ก งาน เขตพื้ นที่ ก ารศึ กษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 

n = ๒๑๗ ระดับ 
ค ว า ม
คิดเห็น  S.D. 

๑ แรงจูงใจทางด้านร่างกาย ๔.๓๗ .๓๓๗ มาก 
๒ แรงจูงใจด้านความปลอดภัย ๔.๔๕ .๔๒๙ มาก 
๓ แรงจูงใจทางสังคม  ๔.๔๒ .๓๒๙ มาก 
๔ แรงจูงใจประสบความส าเร็จในงาน  ๔.๓๒ .๓๐๓ มาก 
๕ แรงจูงใจการยกย่องในการท างาน ๔.๔๑ .๓๒๘ มาก 
 รวม ๔.๓๙ .๑๘๖ มาก 

 
 ๔.๒ ผลการวิจัยที่ได้ค้นพบ โดยเขียนให้ตอบตามวัตถุประสงค์ข้อที่ ๒ ความสัมพันธ์
ระหว่างระหว่างการบริหารโดยใช้หลัดธรรมมาภิบาลเพ่ือสร้างแรงรูงใจในการปฏิบัติงานของครู 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต โดยรวย มีความสัมพันธ์
ทางบวกอยู่ในระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑  

๔.๓ ผลการวิจัยที่ได้ค้นพบ โดยเขียนให้ตอบตามวัตถุประสงค์ข้อที่ ๓ เสนอแนวทาง
การพัฒนาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑  การบริหารตามโดยใช้
หลักธรรมมาภิบาลมาช่วยในการบริหาร ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส 
หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการปฎิบัติงาน
ของครู เพ่ือขับเคลื่อนการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

๕. อภิปรายผลการวิจัย  
การบริหารตามหลักธรรมมาภิบาล 

๑. การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าระดับปฎิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด คือ การบริหารสถานศึกษาตาม
หลักความคุ้มค่า และ นอกนั้นทุกด้านอยู่ในระดับมาก เรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การบริหาร
สถานศึกษาตามหลักหลักคุณธรรม การบริหารสถานศึกษาตามหลักความรับผิดชอบ การบริหาร
สถานศึกษาตามหลักความโปร่งใส การบริหารสถานศึกษาตามหลักการมีส่วนร่วม และการบริหาร
สถานศึกษาตามหลักนิติธรรม จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลแล้วพบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนที่มี
ระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนต่อการบริหารสถานศึกษาตาม
หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ 
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ส าหรับในด้าน เพศ, อายุ, ต าแหน่งปัจจุบัน, และระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง มีความคิดเห็นไม่
แตกต่างกันตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ อยู่ในระดับมากทุกด้าน ส าหรับ ข้อเสนอแนะ คือ การสนับสนุนและ
ส่งเสริมในการใช้หลักธรรมาภิบาลทั้ง ๖ ด้าน ที่กล่าวมานั้นควรให้เกิดขึ้นภายในหน่วยงาน
สถานศึกษาอย่างแท้จริง ผู้บริหารสถานศึกษาต้องท าตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อครู ที่อยู่ภายใต้การ
ปกครองได้ให้เห็นเป็นแบบอย่าง และคอยกระตุ้นข้าราชการครูให้มีการพัฒนาการการปฎิบัติงาน
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในสถานศึกษาของตนเอง เมื่อครูในสถานศึกษาเกิดความรู้และเข้าใจในการ
บริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาและบริบทต่างๆ ก็จะมีความเข้าใจที่ดีอันก่อให้เกิดการ
บริหารงานและท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ๗ และสามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 

  ๑) ด้านนิติธรรม ผู้บริหารและครู มีความคิดเห็นต่อสภาพการบริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาลเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑  หลักนิติธรรม อยู่ในระดับมาก เนื่องจาก โรงเรียนมีการ
บริหารด้วยความเป็นธรรมตามระเบียบของทางราชการเพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนเคารพกฎระเบียบ
และกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ชนิษ์ฐภัค    สิงหลกะ ได้ท าการวิจัยเรื่อง การศึกษา
การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมเอกชน เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์ได้แก่ ๑) การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาเอกชนเขตวัฒนา กรุงเทพมหานครโดยรวมและรายด้านพบว่าอยู่ใน
ระดับมาก๘ 

  ๒) ด้านคุณธรรม ผู้บริหารและครู มีความคิดเห็นต่อสภาพการบริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาลเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ หลักคุณธรรม อยู่ในระดับมาก เนื่องจาก โรงเรียนโดยยึด
หลักคุณธรรม มีภาวะความเป็นผู้น าปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ พระบุญประทาน ญาณทีโป  (ทะปะละ) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ศึกษา
ปัจจัยน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมแผนกบาลี: กรณีศึกษาวัดจองค า อ าเภองาว จังหวัดล าปาง ปีการศึกษา ๒๕๕๒ 
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ต่อการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกบาลีวัดจองค าในด้าน ด้านสภาพแวดล้อม (Context) ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) ด้าน
                                                   
๗พระสกล  ฐานธมฺโม (อินทร์คล้าย), “การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ในจังหวัดนครสวรรค์”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
(สาขาวิชาการบริหารการศึกษา), (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๕). 
๘ชนิษฐ์ภัค สิงหลกะ,“การศึกษาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา
ระดับมัธยมเอกชน เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร”, สารนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศรี  นครินทรวิโรฒ, ๒๕๔๙).   
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กระบวนการ(Process) และด้านผลผลิต (Product) โดยรวมอยู่ในระดับมาก และปัจจัยความพึงใจ
ต่อการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ด้านสภาพแวดล้อมทั่วไปอาคาร
สถานที ่ด้านบริหารจัดการหลักสูตรเนื้อหา ด้านบุคลากรผู้น าปฏิบัติการสอนของครู และด้านการ
เรียนการสอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก๙ 

  ๓) หลักความโปร่งใส ผู้บริหารและครู มีความคิดเห็นต่อสภาพการบริหารตาม
หลักธรรมาภิบาลเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ หลักความโปร่งใสอยู่ในระดับมาก เนื่องจาก โรงเรียนโดย
ยึดหลักความโปร่งใส ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พระยุทธนา ชุดทองม้วน ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง
“การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนโปลิเทคนิคล้านนา
เชียงใหม่”ผลการวิจัยพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้านเมื่อพิจารณาในด้านหลักความรับผิดชอบแล้ว
พบว่าผู้บริหารสถานศึกษามีการตรวจสอบผลการ พัฒนาการศึกษาตามภารกิจที่รับผิดชอบของ
หน่วยงานอธิบายชี้แจงระบบการท างานโดยสร้างขวัญ และกาลังใจให้ทุกฝุายสานึกเห็นใน
ผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนเน้นให้บุคลากรท างานด้วย ความรับผิดชอบสุดความสามารถ
กล้าคิดกล้าตัดสินใจในการบริหารในสถานศึกษา๑๐ 

  ๔) หลักความรับผิดชอบ ผู้บริหารและครู มีความคิดเห็นต่อสภาพการบริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ หลักความรับผิดชอบ อยู่ในระดับมาก ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี (ชรินทร์) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การ
บริหารส านักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัญหาของ
ส านักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ส่วนใหญ่เป็นปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การ
จัดหลักสูตรที่ยืดหยุ่น การสอบและการประเมินผล รวมทั้งปัญหาการขาดการสนับสนุนในเรื่อง
งบประมาณ ครูผู้สอนขาดเทคนิควิธีการสอน และการขาดนักเรียนที่สนใจศึกษาอย่างจริงจังเป็นต้น 
การบริหารส านักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ใน ๕ ด้าน คือ ด้านสภาพทั่วไปของส านักเรียน 
ด้านหลักสูตร ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านสื่อการเรียนการสอนและด้านการสอบและ
ประเมินผล โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง กล่าวคือ มีสภาพการบริหารจัดการที่พอใช้ค่อนข้าง
ดี โดยมีค่าเฉลี่ย ๓.๔๗ จากระบบ ๕ คะแนนโดยแต่ละด้านมีผลการศึกษาที่เกี่ยวข้องดังนี้ ๑) ด้าน
สภาพทั่วไปของส านักเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การจัด
                                                   
๙พระบุญประทาน ญาณทีโป (ทะปะละ), “ศึกษาปัจจัยน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจ
ของนักเรียนต่อการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี: กรณีศึกษาวัด
จองค า อ าเภองาว จังหวัดล าปาง ปีการศึกษา ๒๕๕๒”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
(พระพุทธศาสนา), (บัณฑิตวิทยาลัย:  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔). 
๑๐พระยุทธนา ชุดทองม้วน,“การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารของคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน โปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย:  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๐). 
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ห้องเรียนเพ่ือส่งเสริมและเป็นแรงกระตุ้นในการเรียน ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากสุด ส่วนบรรยากาศ
ความสงบเงียบรอบ ๆ ส านักเรียน มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด ๒) ด้านหลักสูตรโดยภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลางโดยผู้บริหาร อาจารย์ใหญ่ และครูผู้สอนทราบวัตถุประสงค์ของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากสุด ส่วนความยืดหยุ่นของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด ๓) ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยรวมอยู่ในระดับมากสุด โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครู มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากสุด 
ส่วนการจัดกิจกรรมที่หลากหลายของครูผู้สอน มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด ๔) ด้านสื่อการเรียนการสอน 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยการใช้สื่อให้เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาที่สอน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มากสุด ส่วนการอบรมการใช้สื่อให้กับครูผู้สอนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อยสุด ๕) ด้านการสอบและ
ประเมินผล โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยความเหมาะสมของการจัดสนามสอบมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากสุด ส่วนส านักงานแม่กองบาลีสนามหลวงควรเปลี่ยนแปลงวิธีการสอบและประเมินผล
ใหม ่อยู่ในระดับน้อยสุด ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า การบริหารส านักเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกบาลีในเขตกรุงเทพมหานคร มีสภาพการณ์ท่ีพอใช้โดยมีกิจกรรมการเรียนการสอน และ
สภาพทั่วไปที่ดี แต่ด้านหลักสูตร ด้านสื่อการเรียนการสอนและด้านการสอบและประเมินผลยังอยู่
ในระดับปานกลาง การเปรียบเทียบความคิดเห็น จ าแนกตามต าแหน่ง พบว่า ต าแหน่งหน้าที่ที่
แตกต่างกันส่งผลให้ผู้บริหาร อาจารย์ใหญ่ และครูผู้สอนมีความคิดเห็นแตกต่างกันในด้านสภาพ
ทั่วไปของส านักเรียนและด้านการสอบและประเมินผลส่วนด้านหลักสูตร ด้านกิจกรรมการเรียนการ
สอนและด้านสื่อการเรียนการสอนพบว่าไม่แตกต่างกัน๑๑ 

  ๕) หลักการมีส่วนร่วม ผู้บริหารและครู มีความคิดเห็นต่อสภาพการบริหารตาม
หลักธรรมาภิบาลเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ หลักการมีส่วนร่วม อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของพระครูวิชิตกิจโกศล (มานะชัย อติธมฺโม) ได้ศึกษาเรื่อง “การศึกษาสภาพและแนว
ทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ในอ าเภอแก่งคอย จังหวัด
สระบุรี” ผลการวิจัยพบว่า ๑) สภาพและแนวทางการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกธรรมในพ้ืนที่อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ทั้ง ๕ ด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๓๒ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ในด้านหลักสูตรการสอน อยู่ในระดับมาก
ส าหรับในด้านการวางแผนการสอน ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านสื่อการเรียนการสอนและ
ด้านการประเมินผลการเรียนการสอน อยู่ในระดับปานกลาง     ๒) สภาพและแนวทางการจัดการ
เรียนการสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมในพ้ืนที่อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จ าแนก
สถานภาพส่วนบุคคลโดยรวม พระสงฆ์ที่มีอายุแตกต่างกัน มีการจัดการเรียนการสอนแตกต่างกัน 
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส าหรับพระสงฆ์ท่ีมีสถานภาพ พรรษา วุฒิการศึกษาสายสามัญ วุฒิ
การศึกษาทางธรรม วุฒิการศึกษาทางเปรียญธรรม มีการจัดการเรียนการสอนไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่

                                                   
๑๑พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี (ชรินทร์), “การบริหารส านักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี
กรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา), บัณฑิต
วิทยาลัย:: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 
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เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ๓) ปัญหาส่วนใหญ่ของพระสงฆ์ในการจัดการเรียนการสอนโรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกธรรมในพ้ืนที่อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี คือ การขาดแคลนบุคลากรที่มี
ความรู้ในด้านการท าแผนการสอน ตารางเรียนที่ใช้ไม่สอดคล้องกับเวลาเรียน สื่อการสอนก็มีไม่
เพียงพอ การวัดและประเมินผลก็ประเมินแต่ผู้เรียน ดังนั้น พระสงฆ์และผู้บริหารโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมแผนกธรรมในพ้ืนที่อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ควรมีการเพ่ิมบุคลากรและส่งเสริม
ปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดท าแผนการสอน และควรจัดหาสื่อการสอนให้เพียงพอ 
และควรมีการวัดและประเมินผลผู้สอนด้วย และควรท างานอย่างมีระบบเป็นแนวทางเดียวกัน โดย
ใช้ความรู้ความสามารถของบุคลากรให้เต็มศักยภาพ ตลอดจนมีความประพฤติดีงามด้วยศีลาจาริย
วัตรตามหลักพระวินัย มีความอดทน เสียสละทุ่มเทอย่างจริงจัง เพ่ือความมั่นคงแห่ง
พระพุทธศาสนาต่อไป๑๒ 

  ๖) หลักความคุ้มค่า  ผู้บริหารและครู มีความคิดเห็นต่อสภาพการบริหารตาม
หลักธรรมาภิบาลเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ หลักความคุ้มค่า อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ โกวิทย์  ธนการพาณิช ได้ท าการวิจัยเรื่อง “ธรรมาภิบาลในการบริหารงานการ
ไฟฟูานครหลวง” ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับธรรมาภิบาลในการบริหารงานการไฟฟูา
นครหลวง ทั้ง ๖ หลัก  คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส  หลักความรับผิดชอบ  
หลักการมีส่วนร่วม และหลักความคุ้มค่า พบว่า ในภาพรวม และรายด้าน อยู่ในระดับมากทุก
หลัก๑๓ 
 แจงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู 
 แรงจูงใจในการปฎิบัติงานของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา เขต ๑ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าระดับปฎิบัติทุก
ดานอยู่ในระดับมาก คือ แรงจูงใจด้านความปลอดภัย รองลงมา แรงจูงใจทางสังคม และแรงจูงใจ
ประสบความส าเร็จในงาน ตามล าดับ เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านและรายข้อปรากฎดังนี้ 

 ๑) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ด้านความต้องการทางกาย เนื่องจากอิสระในการท างาน และ ได้รับ
สวัสดิการและค่าตอบแทนตามสิทธิ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ พระมหารัตน์ชนก กิตฺติรตโน 
(อรัญทอง) ได้วิจัยเรื่อง “ศึกษาแรงจูงใจของพระภิกษุสามเณรในการเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
                                                   
๑๒พระครูวิชิตกิจโกศล (มานะชัย อติธมฺโม), “การศึกษาสภาพและแนวทางการจัดการเรียน
การสอน โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ในอ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี”, 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา), บัณฑิตวิทยาลัย:  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 
๑๓โกวิทย์  ธนการพาณิช, “ธรรมาภิบาลในการบริหารงานการไฟฟูานครหลวง”, วิทยานิพนธ์
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์), (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒). 
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บาลี เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัย พบว่า  ๑. พระภิกษุ สามเณรมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลีของพระภิกษุสามเณร เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร มีต่อแรงจูงใจของพระภิกษุสามเณรในการเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก๑๔ 

 ๒) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ด้านความความปลอดภัย เนื่องจากมีได้รับอนุญาตให้ลาหยุดงานเมื่อมี
ความจ าเป็น หรือเจ็บปุวย และ ได้รับการเปิดโอกาสจากผู้บังคับบัญชาแสดง ความคิดเห็นอย่างเสรี 
มีความรู้สึกมั่นคงในการประกอบวิชาชีพครู ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ชุติมา เสือพันธุ์ ได้
วิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการเรียนการสอนของครูในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ โรงเรียน
ประถมศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี” ผลการวิจัยพบว่า  ๑. ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการ
จัดการเรียนการสอนของครูในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ โรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
พบว่า โดยภาพรวม ครูมีความพึงพอใจต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขมากที่สุดในทุก๑๕ 

 ๓) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ด้านการมีส่วนร่วมทางสังคม เนื่องจาก ได้รับความร่วมมือจากเพ่ือน 
ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นกันเองจาก ผู้บังคับบัญชา  และได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นกันเองจาก 
ผู้บังคับบัญชา ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ถาวร ศรีแก้ว ได้วิจัยเรื่อง “ขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานของครูสถานศึกษาระดับประถมขนาดเล็กส ากัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต ๓” ผลการวิจัยพบว่า ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของครูสถานศึกษา
ระดับประถมขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครศรีธรรมราชเขต ๓ โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ด้าน
ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ด้านความเหมาะสม ด้านความรู้ความสามารถในต าแหน่งงานที่
ปฏิบัติและด้านความพอใจในการท างานอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านความพอเพียงของรายได้และด้าน
โอกาสก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่อยู่ในระดับปานกลาง๑๖ 

                                                   
๑๔พระมหารัตน์ชนก กิตฺติรตโน (อรัญทอ), “ศึกษาแรงจูงใจของพระภิกษุสามเณร

ในการเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ์
ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๒), บทคัดย่อ. 

๑๕ชุติมา เสือพันธุ์, “ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการเรียนการสอนของครูในยุค
แลนด์ ๔.๐ โรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธ
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๒), บทคัดย่อ. 

๑๖ถาวร ศรีแก้ว, “เรื่องขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของครูสถานศึกษา
ระดับประถมศึกษาขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓”, 
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๔) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ด้านความต้องการทางกาย เนื่องจากได้รับความไว้วางใจจาก
ผู้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานที่ส าคัญ ได้ปฏิบัติงานที่ตรงกับความรู้ความสามารถ ได้ปฏิบัติงาน
ส าเร็จตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของวรรณภา กลับคง ได้วิจัยเรื่อง 
“ระดับขวัญก าลังใจของครูในการปฏิบัติงานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเพ่ือหาแนวทางใน
การบ ารุงขวัญก าลังใจของครูในการปฏิบัติงานสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยออกแบบสอบถามใน
การวิจัย ภาคใต้ ทฤษฎีสองปัจจัย Herzberg” ผลการวิจัยพบว่า ขวัญก าลังใจของครูในการ
ปฏิบัติงานสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ครูมี
ระดับขวัญก าลังใจระดับมาก ๗ ด้าน คือ ด้านความส าเร็จ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้าน
สภาพแวดล้อมการท างาน ด้านนโยบายและการบริหาร ด้านการบังคับบัญชา ด้านการยกย่องใน
ความส าเร็จ และด้านงานที่ท้าทาย ยกเว้น ด้านเงินฐานะและความม่ันคง ด้านความรับผิดชอบ
เพ่ิมขึ้น และด้านการเจริญเติบโตและการพัฒนาระดับขวัญก าลังใจอยู่ในระดับปานกลาง และพบว่า 
แนวทางในการบ ารุงขวัญก าลังใจของครูในการปฏิบัติงานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ส าคัญ ๓ 
อันดับแรก ได้แก่ ด้านเงิน ฐานะ และความมั่นคง ด้านความเจริญเติบโตและการพัฒนาและ
นโยบายการบริหาร๑๗ 

๕) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ด้านความต้องการทางกาย เนื่องจากได้รับการยอมรับในความรู้
ความสามารถจาก ผู้บังคับบัญชา ได้รับการยกย่องจากสังคมว่าเป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริต
ไว้วางใจได้กับทุกคน  ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Weakliemและ Frenkel ได้วิจัยเรื่อง 
“ศึกษาเกี่ยวกับขวัญก าลังใจกับผลการปฏิบัติงานในที่ท างานการศึกษาพิจารณาความสัมพันธ์
ระหว่างขวัญก าลังใจกับผลผลิตจากการท างานโดยใช้กลุ่มตัวอย่างในสถานที่ท างานในประเทศ
ออสเตรเลีย” ผลการศึกษาพบว่า ขวัญก าลังใจมีอิทธิพลกับผลผลิตในลักษณะใกล้เคียงเส้นตรง 
ผลกระทบของขวัญก าลังใจต่อผลผลิตจากการท างานจะแสดงออกชัดเจนเมื่อการจัดการเกี่ยวกับ
คุณภาพเป็นสิ่งส าคัญ นอกจากนั้น ขวัญก าลังใจมีความเกี่ยวเนื่องกับความพยายามในการท างาน
ที่มากขึ้นและความสัมพันธ์ระหว่างความพยายามในการท างานและผลผลิตจากการปฏิบัติงานจะ
อยู่ในระดับที่แข็งแกร่งขึ้นเมื่อขวัญก าลังใจอยู่ในระดับสูง ดังนั้นกล่าวได้ว่า อิทธิพลของขวัญ
ก าลังใจต่อผลผลิตเป็นเรื่องของการเพ่ิมประสิทธิภาพของการท างานนั่นเอง๑๘ 

                                                                                                                                      
วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, ๒๕๔๕),
หน้า๔๖. 

๑๗ชูศักดิ์  ศรีสูงเนิน, “ปัจจัยที่ท าให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเกษตร
ต าบลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”, วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๔๖), บทคัดย่อ. 

๑๘Weakliem, V. and Frenkel, S. Morale and Workpiaceper formance. 
Work and Oeeupations, Augast, 2006. 
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๕.๒.๒ ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระหว่างการบริหารโดยใช้หลัดธรรมมาภิบาลเพ่ือสร้าง
แรงรู งใจในการปฏิบัติ งานของครู  สั งกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต โดยรวย มีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ ๐.๐๑ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Cook ได้วิจัยเรื่อง “ขวัญของโรงเรียนรัฐบาล” 
ผลการวิจัยพบ ว่าครูที่มีอายุ ๔๖ ปี ขึ้นไปมีขวัญสูงสุด ครูเพศหญิงมีขวัญสูงกว่า ครูเพศชายครูที่
ไม่ใช่ชนผิวขาวสูงกว่าครูผิวขาว ขนาดของโรงเรียนมรความสัมพันธ์กับขวัญของครูไม่ปรากฏความ
แตกต่างกันระหว่างขวัญกับสภาพสมรสประสบการณ์ในการสอน จ านวนปีที่สอน และ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ ๑๙ 

๕.๒.๓ เสนอแนวทางการพัฒนาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑  การ
บริหารตามโดยใช้หลักธรรมมาภิบาลมาช่วยในการบริหาร ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลัก
ความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า เพ่ือสร้างแรงจูงใจใน
การปฎิบัติงานของครู เพ่ือขับเคลื่อนการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Beamerได้วิจัยเรื่อง “วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญของครูโรงเรียนประถมศึกษาในรัฐแมรรี
แลนด์”ผลการวิจัยพบว่า สิ่งที่ท าให้ขวัญของครูเข้มแข็ง คือ การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างครูและ
ครูใหญ่ การสนับสนุนของคณะครู การยอมรับในความส าเร็จการเอาใจใส่อย่างเพ่ือน และความ
เข้าใจในความสัมพันธ์ สิ่งที่ท าให้ขวัญของครูอ่อนแอ คือ ครูไม่มีส่วนร่วมในการวางนโยบาย การ
ประชุมของคณะครูใช้เวลายืดยาวและขาดโครงการ ไม่สนับสนุนครูในปัญหาด้านระเบียบวิจัย การ
ไม่ให้ความช่วยเหลือของครูใหญ่ 

๖. บทสรุป 
หลักการบริหาร  
กระบวนการในการท างานโดยมีผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติภารกิจอย่างเป็นระบบใน

สถานศึกษาที่ด าเนินการ การบริหารงานในสถานศึกษาเป็นกระบวนการด าเนินงานของกลุ่ม
ผู้บริหารเพ่ือต้องการพัฒนาหรือให้บริการทางการศึกษาแก่สมาชิกในสังคม ให้เป็นไปตาม
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลส าคัญที่มีบทบาทและมีอ านาจหน้าที่ใน
การบริหารจัดการสถานศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเปูาหมายที่องค์การได้ก าหนดไว้และ
สามารถบริการทางการศึกษาแก่สังคมได้เป็นอย่างดี 

หลักธรรมาภิบาล ในการบริหารจัดการสถานศึกษา และกระจายเป็นข้อปฏิบัติดี 
ปฏิบัติชอบ พึงใช้ประกอบในการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล ให้บรรลุความส าเร็จตาม
เปูาหมายของการจัดการศึกษาแล้วนั้น จะก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ส่วนรวมได้เป็นอย่างดี
และยั่งยืนตลอดไป 

                                                   
๑๙Cook, Reese Clara, “North Carolina Public School Teachar Morale 

During 1978-1979”, Dissertation Abstracts Inpernational, 1981. 
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องค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาล หลักธรรมาภิบาล มีองค์ประกอบที่ส าคัญ ๖ 
ประการดังนี้ 

๑. หลักนิติธรรม คือ การตรากฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับและกติกาต่าง ๆ ให้
ทันสมัย และเป็นธรรม ตลอดจนเป็นที่ยอมรับของสังคมและสมาชิก โดยมีการยินยอมพร้อม
ใจและถือปฏิบัติ ร่วมกันอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม กล่าวโดยสรุป คือ สถาปนาการ
ปกครองภายใต้กฎหมาย มิใช่ กระท ากันตามอ าเภอใจหรืออ านาจของบุคคล 

๒. หลักคุณธรรม คือ การยึดถือและเชื่อม่ันในความถูกต้องดีงาม โดยการรณรงค์เพ่ือ
สร้าง ค่านิยมที่ดีงามให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรหรือสมาชิกของสังคมถือปฏิบัติ ได้แก่ ความ
ซื่อสัตย์สุจริต ความเสียสละ ความอดทนขยันหมั่นเพียร ความมีระเบียบวินัย เป็นต้น 

๓. หลักความโปร่งใส คือ การท าให้สังคมไทยเป็นสังคมที่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่าง 
ตรงไปตรงมา และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้โดยการปรับปรุงระบบและกลไกการ
ท างาน ขององค์กรให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือเปิดให้ประชาชน
สามารถเข้าถึง ข้อมูลข่าวสารได้สะดวก ตลอดจนมีระบบหรือกระบวนการตรวจสอบและ
ประเมินผลที่มี ประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน และช่วยให้การ
ท างานของภาครัฐ และภาคเอกชนปลอดจากการทุจริตคอรัปชั่น 

๔. หลักความมีส่วนร่วม คือ การท าให้สังคมไทยเป็นสังคมที่ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ 
และร่วมเสนอความเห็นในการตัดสินใจส าคัญๆ ของสังคม โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ช่องทาง ในการเข้ามามีส่วนร่วม ได้แก่ การแจ้งความเห็น การไต่สวน สาธารณะ การประชา
พิจารณ์การแสดง ประชามติ หรืออ่ืนๆ และขจัดการผูกขาดทั้งโดยภาครัฐหรือโดยภาคธุรกิจ
เอกชน ซึ่งจะช่วยให้เกิด ความสามัคคีและความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจ
เอกชน 

๕. หลักความรับผิดชอบ ผู้บริหาร ตลอดจนคณะข้าราชการ ทั้งฝุายการเมืองและ 
ข้าราชการประจ า ต้องตั้งใจปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่อย่างดียิ่ง โดยมุ่งให้บริการแก่ผู้มารับ
บริการ เพื่อ อ านวยความสะดวกต่าง ๆ มีความรับผิดชอบต่อความบกพร่องในหน้าที่การงาน
ที่ตนรับผิดชอบอยู่ และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงที 

๖. หลักความคุ้มค่า ผู้บริหาร ต้องตระหนักว่ามีทรัพยากรค่อนข้างจ ากัด ดังนั้นใน
การ บริหารจัดการจ าเป็นจะต้องยึดหลักความประหยัดและความคุ้มค่า ซึ่งจ าเป็นจะต้องตั้ง
จุดมุ่งหมาย ไปที่ผู้รับบริการหรือประชาชนโดยส่วนรวมให้ไป 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู แรงจูงใจ คือพลังผลักดันให้คนมีพฤติกรรมและ
ยังก าหนดทิศทางและเปูาหมายของ พฤติกรรมนั้นด้วย คนที่มีแรงจูงใจสูง จะใช้ความ
พยายามในการกระท าไปสู่เปูาหมายโดยไม่ลดละ แต่คนมีมีแรงจูงใจต่างจะไม่แสดงพฤติกรรม 
หรือไม่ก็ล้มเลิกการกระท าก่อนบรรลุเปูาหมาย  
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๗. ข้อเสนอแนะ  

ผลการวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑   ผล
การศึกษา ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 ๑) หลักนิติธรรม โรงเรียนควรมีควบคุมการปฏิบัติตามกฎระเบยีบที่วางไว้อย่าง
เหมาะสมอยู่เสมอ โดยมีการรณรงค์เพ่ือรักษาระเบียบ และ วินัย ต่างๆ ภายในโรงเรียน และควรมี
การจัดแผนประจ าปีใหส้อดคลอ้งกับนโยบายการบริหารโรงเรยีนการกุศลของวัด และมีการก าหนด
เกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนที่เหมาะสม และประเมินผลงานทางวิชการของคร ู

 ๒) หลักคุณธรรม โรงเรียนควรมีการส่งเสริมการประพฤติตนตรงไปตรงมา ยึดหลัก
ความซื่อสัตย์สุจรติเป็นส าคัญ และควรส่งเสริม เชิดช ูคุณความดีของนักเรียนประพฤติที่มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต เช่น การใหป้ระกาศนียบัตร หรือทุนการศึกษา เป็นต้น 

 ๓) หลักความโปร่งใส โรงเรียนควรมีการก าหนดแผนและขั้นตอนการด าเนินงานด้าน
วิชาการที่ชัดเจน มีการจัดท าตัวชี้วดั ผลผลิต และการประเมินผลตามตวัชีว้ัดที่ก าหนดไว ้มีการ
จัดท าข้อมูลแหล่งเรียนรู ้จะต้องมีการเปิดเผยการประเมินการปฏิบัติงานต่าง ๆ ทุกขั้นตอน มีการ
แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาความดีความชอบให้แก่บุคลากรทุกได้ทราบอย่างทั่วถึง 

 ๔) หลักความรบัผิดชอบ โรงเรยีนมีการก าหนดให้มีการบริหารงานทุกส่วน ยึด
ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนเปน็หลัก มีการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ครูอาจารย์ในการ
ปฏิบัติการเรยีนการสอนให้ตรงกับนโยบายของการบริหารงานโรงเรียน และควรจดัให้มีการ
ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทกุต าแหน่ง เพ่ือพัฒนาประสิทธภิาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

 ๕) หลักการมีส่วนร่วม โรงเรียนจะต้องมีการกระจายอ านาจการปฏิบัติทางการเงนิสู่
ระดับการปฏิบัติให้มากขึ้น ก าหนดให้บุคลากรที่รับผิดชอบสามารถรายงานผลการปฏิบัติงานใน
ส่วนที่คนรับผิดชอบได้ตลอดเวลาทุกคน และก าหนดให้บุคลากรที่รับผิดชอบสามารถรายงานผล
การปฏิบัติงานในสว่นที่คนรับผดิชอบได้ตลอดเวลาทุกคน มีการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
บริหารโรงเรียน 

 ๖) หลักความคุ้มค่า โรงเรียนควรส่งเสริมควรให้มีการน าเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม และควรมีการด าเนนิงานตามที่ระบบในโรงเรียนพระปริยัตธิรรม
อย่างเคร่งครัด ยึดหลักความถูกต้อง ประหยัด คุ้มค่า มีการวางแผน และออกแบบระบบงานต่างๆ  
มีข้ันตอนที่เหมาะสม 
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอ่ไป 

 หากมีการวิจัยเกี่ยวกับพัฒนาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือสร้างแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานของครู ในครั้งตอ่ไป ผู้วิจัยขอเสนอแนะ การด าเนินการวิจยัในลักษณะต่อไปนี้ 
 ๑) ควรศึกษาความสัมพันธ์ของผู้บริหารกับความผูกพันธ์ครูจากการประยุกตใ์นวิจยั
ครั้งนี้  
 ๒) ควรศึกษาการน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มาใช้ร่วมกับการบริหารโรงเรียน 
 ๓) ควรศึกษาการบรหิารโรงเรียน เฉพาะด้าน เชน่ การบริหารวชิาการ การบริหารงาน
บุคคล การบริหารงบประมาณ การบริหารงานทัว่ไป เป็นต้น 
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                                 วิธีการปฏิบัติเพ่ือบ าเพ็ญบารมี ๑๐ 

THE METHOD OF PRACTITION FOR THE PRINCIPLES OF 10 PARAMI IN THERAVADA              
                                                   BUDDHISM 
                                                                            รัศมี ภักดีศิริวงษ์๑ 
 
                                                    บทคัดย่อ 
                บทความนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพ่ือศึกษาหลักธรรมบารมี ๑๐ ในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
๒) เพ่ือศึกษาลักษณะของบารมี ๑๐  ๓) เพ่ือศึกษาวิธีการปฏิบัติเพ่ือบ าเพ็ญบารมี ๑๐  การศึกษา
เอกสารของบทความนี้ใช้ข้อมูลจากหนังสือพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒๕๓๙, งานวิจัย และหนังสือที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาพบว่า บารมีในทางพุทธศาสนานั้นเป็นการ
ปฏิบัติเมื่อบ าเพ็ญบารมี ๑๐ ตามหลักธรรมในการสร้างบารมี มี ๑๐ ข้อ คือ (๑) ทาน (๒) ศีล (๓) 
เนกขัมมะ (๔) ปัญญา (๕) วีริยะ (๖) ขันติ (๗) สัจจะ (๘) อธิษฐาน (๙) เมตตา (๑๐) อุเบกขา และ
การวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ เพื่อการปฏิบัติตนในการสร้างบารมี ๑๐ ในพระพุทธศาสนาเถรวาท 

ค าส าคัญ  การปฏิบัติ, บารมี ๑๐ 

 

                                         ABSTRACT 

    This article has three purposes. (1) To study the principles of 10 parami 
in Theravada Buddhism (2) Manner of 10 parami. (๓) To study how to behave when 
practicing 10 parami. This is a documentary study on book and internet. The study is 
found that the principle of parami has ten paramis. There are (1) Dana (2) SIla (3) 
Nekkhamma (4) Panna (5) Viriya (6) khanti (7) Sacca (8) Adhitthana (9) Metta (10) 
Upekkha.  And study the practice of creating prestige in Theravada Buddhism. 
Keywords: Practition, the principles of 10 parami. 
 

 

                                                           

                   

               
๑
 หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑติ     สาขาวิชาพระพุทธศาสนา     บัณฑิตวิทยาลัย       มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
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๑. บทน า 

              การเขียนบทความนี้ เป็นการวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ เรื่องการปฏิบัติเพ่ือบ าเพ็ญบารมี
๑๐ เพราะความหมายเดิมของการบ าเพ็ญบารมี ๑๐ หมายถึงการปฏิบัติเพ่ือเป็นพระพุทธเจ้า หรือ
พระปัจเจกพุทธเจ้า แต่ปัจจุบันนี้ความหมายเปลี่ยนไป คือ หมายถึงการปฏิบัติของบุคคลเพ่ือไป
นิพพาน และสอดคล้องกับข้อสังเกตของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ดังข้อความต่อไปนี้ 

ข้อสังเกตอีกประการหนึ่ง พระพุทธเจ้าทรงย้ าถึงบารมีในทิฎฐธรรม  คือทรงย้ าธรรมปฏิบัติใน  
      ปัจจุบัน ไม่ใช่การสะสมจากอดีต หรือรอท่ีจะได้รับผลในอนาคต เป็นเรื่องที่ท าในปัจจุบันให้ผลใน  
      ปัจจุบัน จะสังเกตได้ว่าข้อธรรมที่จะช่วยให้บรรลุบารมีที่กล่าวในมัชฌิมนิกาย เป็นธรรมที่ปฏิบัติ  
      ได้ในโลกนี้ คือ โลกที่สัมผัสได้ด้วยอายตนะ โลกที่เห็นได้ด้วยตา๒ 
          ดังนั้นผู้เขียนจึงศึกษาเพ่ือบ าเพ็ญบารมี ๑๐ ตามแนวความหมายของปัจจุบัน เนื่องจากการมี
โอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ใช่เรื่องง่าย ชาติต่อไปก็เดาไม่ถูกว่าจะได้เกิดหรือไม่ หรือถ้าได้เกิดแล้วจะได้
เกิดเป็นมนุษย์ไหม จะมีโอกาสได้ประพฤติธรรมหรือไม่ ถ้าประมาท การบรรลุธรรมก็เนิ่นช้าไปอีก 
ผู้เขียนเห็นว่าการบ าเพ็ญตนด้วยบารมี ๑๐ ควรเป็นจุดหมายสูงสุดของการเกิดในชาตินี้ หากการ
ปฏิบัติได้ไม่ถึงเป้าหมาย เกิดความผิดพลาดบ้าง ก็คงจะหล่นเป้าไปไม่มากนัก ก็เอาไว้ปฏิบัติต่อในชาติ
ต่อไป ดีกว่าไม่มีการเริ่มต้นเอาไว้เลย เพราะถ้ามีการเริ่มต้นก็เท่ากับว่าจะต้องมีความส าเร็จไม่วันใดก็
วันหนึ่ง    จึงไม่ควรชะล่าใจด้วยการผลัดวันประกันพรุ่ง เนื่องจากการเกิดจะต้องมีการนิพพานจึงจะ
สิ้นสุดการเกิด ผู้เขียนจะน าชาดกที่เป็นการสร้างบารมีในสมัยก่อนมาเป็นหลักเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติ 
๒. วัตถุประสงค์ 
     ๑) เพ่ือศึกษาหลักธรรมบารมี ๑๐ ในพระพุทธศาสนาเถรวาท  
               ๒) เพ่ือศึกษาลักษณะของบารมี ๑๐   
               ๓) เพ่ือศึกษาวิธีการปฏิบัติเพ่ือบ าเพ็ญบารมี ๑๐  
๓. วิธีการศึกษา 
             บทความนี้ศึกษาศึกษาจากพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยลัย 
๒๕๓๙ วิทยานิพนธ์ หนังสือ และเอกสารที่เกี่ยวข้องเพ่ือต้องการน าความรู้สั่งสมหรือการบ าเพ็ญ
บารมีมาปฏิบัติเพ่ือจะเป็นอรหันตสาวก และได้ศึกษาให้กว้างขึ้นเกี่ยวกับการบ าเพ็ญบารมีเพ่ือเป็น
พระพุทธเจ้า พระปัจเจกพระพุทธเจ้า ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรในการบ าเพ็ญบารมีแต่ละประเภท 
จากบทน าพระไตรปิฎก เล่มที่ ๓๒ สรุปความได้ คือ 
             ๓.๑ การสั่งสมบารมีเพ่ือเป็นพระพุทธเจ้า ผู้จะเป็นพระพุทธเจ้าประเภทปัญญาธิกะ ได้แก่ 
พระพุทธเจ้าผู้เลิศทางปัญญา ต้องใช้เวลาสั่งสมบารมีหลังได้รับค าพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าพระองค์
ใดพระองค์หนึ่ง  ว่าจะต้องบ าเพ็ญบารมีนาน ๔ อสงไขย กับ ๑๐๐,๐๐๐ กัป,    พระพุทธเจ้าประเภท 

                                                           

                   ๒ สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี, “ทศบารมีในพุทธศาสนาเถรวาท” วิทนา
นิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต, ภาควิชาภาษาตะวันออก, (บัณฑิตวิทยาลัย: จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั, ๒๕๒๔), 
หน้า ๒๕. 



289 

สัททาธิกะ ได้แก่พระพุทธเจ้าผู้ เลิศทางศรัทธา ใช้เวลาสั่งสมบารมีหลังได้รับค าพยากรณ์จาก
พระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งว่าจะต้องบ าเพ็ญบารมีนาน ๘ อสงไขย กับ ๑๐๐,๐๐๐ กัป, 
พระพุทธเจ้าประเภทวิริยาธิกะ ได้แก่พระพุทธเจ้าผู้เลิศทางความเพียร ใช้เวลาสั่งสมบารมีหลังได้
รับค าพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งว่าจะต้องบ าเพ็ญบารมีนาน ๑๖ อสงไขย กับ 
๑๐๐,๐๐๐ กัป  
             ๓.๒ การสั่งสมบารมีเพ่ือเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า คือผู้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณด้วย
พระองค์เอง แต่เป็นการตรัสรู้เฉพาะตน ไม่ทรงสามารถเทศน์สอนผู้ อ่ืนให้ตรัสรู้ตามได้ ใช้เวลาสั่งสม
บารมี ดังนี้ พระปัจเจกพุทธเจ้าประเภทปัญญาธิกะ และพระพุทธเจ้าประเภทสัททาธิกะ จะต้อง
บ าเพ็ญบารมีนาน ๒ อสงไขย กับ ๑๐๐,๐๐๐ กัป ส่วนพระปัจเจกพุทธเจ้าประเภทวิริยาธิกะ จะต้อง
บ าเพ็ญบารมีนานกว่า ๒ อสงไขย กับ ๑๐๐,๐๐๐ กัป (ขุ.อป.อ. ๑/๙๐-๙๑/๑๖๙) 

  ๓.๓ การสั่งสมบารมีเพ่ือเป็นพระอรหันตสาวกและพระอรหันตสาวิกา พระอรหันตสาวก
ของพระพุทธเจ้ามี ๓ ประเภท คือ ๑) พระอัครสาวก ๒) พระมหาสาวก ๓) พระปกติสาวก 

        ๓.๓.๑ พระอัครสาวก หมายถึงสาวกผู้เลิศกว่าพระสาวกทั้งปวง เช่น พระสารีบุตร
เถระ พระโมคคัลลานเถระ ต้องบ าเพ็ญปารมี ๑ อสงไขย กับ ๑๐๐๐๐๐ กัป (ขุ.อป.อ, ๑/๙๐-๙๑/
๑๖๙)       

       ๓.๓.๒ พระมหาสาวก หมายถึงพระสาวกผู้ใหญ่ เช่น พระมหากัสสปเถระ ต้องบ าเพ็ญ
บารมีนาน ๑๐๐,๐๐๐ กัป (ขุ.อป.อ. ๑/๙๐-๙๑/๑๖๙) 

       ๓.๓.๓ พระปกติสาวก หมายถึงพระสาวกทั่วไปผู้ปรารถนาจะเป็นพระปกติสาวก ถ้ามี
อุปนิสัยพอ อาจใช้เวลาบ าเพ็ญบารมี ๑๐๐ กัป หรือ ๑๐๐๐ กัปก็ได้ไม่มีเวลาก าหนดแน่นอน๓ 
๔.  ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ 
              ๑) การศึกษาหลักธรรมในบารมี ๑๐ ในพระพุทธศาสนาเถรวาท บารมี ๑๐ ประการ คื
(๑) ทาน การให้ (๒)  ศีล การรักษากายวาจาให้ประพฤติดี (๓) เนกขัมมะ การออกบวช (๔) ปัญญา 
ความรอบรู้ (๕) วีริยะ ความเพียร (๖) ขันติ ความอดทน (๗) สัจจะ ความจริง (๘) อธิษฐาน ความ
ตั้งใจมั่น (๙) เมตตา ความรักใคร่ (๑๐) อุเบกขา ความวางใจเป็นกลาง๔ 
              ๒) ศึกษาลักษณะของบารมี ๑๐ ลักษณะหลักธรรมของบารมี ๑๐ หรือ ทศบารมี 
(ปฏิปทาอันยวดยิ่ง,คุณธรรมที่ประพฤติปฏิบัติอย่างยิ่งยวด คือความดีที่บ าเพ็ญอย่างพิเศษ เพ่ือบรรลุ
ซึ่งจุดหมายอันสูง เช่น ความเป็นพระพุทธเจ้าและความเป็นมหาสาวก เป็นต้น – Parami: 
perfections) 

    (๑) ทาน (การให้ การเสียสละ – Dana: giving: chairity: liberality) 
    (๒) ศีล (การรักษากาย วาจาให้อยู่ในหลักความประพฤติที่เป็นแบบแผนแห่งภาวะของตน

,ความประพฤติดีงามถูกต้องตามระเบียบวินัย – Sila: morality: good conduct) 

                                                           

                 ๓ ขุ.อป.  (ไทย)   ๓๒/ บทน า/(๘)-(๑๐) 
       

๔
 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานกุรมพุทธศาสนา ฉบับ ประมวลธรรม,  

พิมพ์ครั้งท่ี ๓๔, หน้า ๓๒๕. 



290 

    (๓) เนกขัมมะ (การออกบวช) ความปลีกตัวปลีกใจจากกาม – Nekkhamma: 
renunciation) 

    (๔) ปัญญา (ความรอบรู้ ความหยั่งรู้เหตุผล เข้าใจสภาวะของสิ่งทั้งหลายตามความเป็น
จริงและรู้จักแก้ไขปฏิบัติจัดการต่างๆ – Panna: wisdom: insight: understanding) 

    (๕) วิริยะ (ความเพียร, ความแกล้วกล้า ไม่เกรงกลัวอุปสรรค, พยามยามบากบั่นอุตสาหะ,
ก้าวหน้าเรื่อยไป ไม่ทอดทิ้งธุระหน้าที่ -  vIriya} energy: effort: endeavor) 

    (๖) ขันติ (ความอดทน, ความทนทานของจิตใจ, สามารถใช้สติปัญญาควบคุมตนให้อยู่ใน
อ านาจเหตุผล และแนวทางความประพฤติหรือการปฏิบัติที่ตั้งไว้เพ่ือจุดหมายอันชอบ ไม่ ลุอ านาจ
กิเลส – Khanti: forbearance: endurance) 

    (๗) สัจจะ (ความจริง คือ พูดจริง ท าจริง และจริงใจ – Sacca; truthfulness) 
    (๘) อธิษฐาน (ความตั้งใจมั่น การตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยว วางจุดหมายแห่งการกระท าของตน

ไว้แน่นอน และด าเนินตามนั้นแน่วแน่ – Adhitthana; resolution; self – determination) 
    (๙) เมตตา (ความรักใคร่ ความปรารถนาดี มีไมตรี คิดเกื้อกูลให้ผู้อ่ืนและเพ่ือนร่วมโลกทั้ง

ปวงมีความสุขความเจริญ Metta ; loving kindness; friendliness) 
              ๓) ศึกษาวิธีการปฏิบัติเพื่อบ าเพ็ญบารมี ๑๐ ศึกษาเพ่ือเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติตน
ดังนี้  
              (๑) ทาน  คือเจตนาที่จะบริจาคตนเองและอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วยความกรุณา เช่น เรื่อง 
พญากระต่าย สสปัณฑิต ในครั้งที่พระพุทธองค์เกิดเป็นพญากระต่าย อยู่ในป่า คิดจะบริจาคชีวิต ท้าว
สักกะเทวราช ทรงทราบจึงแปลงร่างเป็นพราหมณ์มาหาพญากระต่าย พญากระต่ายได้กล่าวกับ
พราหมณ์แสดงเจตนาที่จะบริจาคชีวิตเพ่ือเป็นอาหารของพราหมณ์ เมื่อก่อกองไฟจนกองไฟลุกโชน
แล้ว พญากระต่ายก็กระโดดเข้ากองไฟเพ่ือจะบริจาคเนื้อสุกของตนให้แก่พราหมณ์ กองไฟกลับ
กลายเป็นน้ าเย็น๕  

   (๒) ศีล คือความประพฤติทางกาย วาจา ด้วยความกรุณา ครั้งพระพุทธองค์เกิดเป็น
กระบือ อยู่ในป่าใหญ่ ขณะนอนอยู่ในป่านั้น มีลิงตัวหนึ่งมาถ่ายอุจจาระรดที่คอ ที่หน้าผาก และที่คิ้ว
ของกระบือ เทวดาได้บอกให้กระบือท าร้ายลิงตัวนั้น กระบือตอบเทวดาว่า “เหตุไร ท่านจะให้เรา
เปื้อนซากศพอันลามกไม่เจริญเล่า ถ้าเราพึงโกรธต่อลิงนั้น เราก็จะพึงเลวกว่ามัน ศีลของเราจะพึงขาด 
และวิญญาณชนทั้งหลายก็จะพึงติเตียนเรา เราเป็นผู้บริสุทธิ์ ตายเสียยังประเสริฐกว่าความเป็นอยู่ที่
น่าติเตียน”๖  

   (๓) เนกขัมมะ คือการมีจิตคิดออกจากกามและภพ อันมีการเห็นโทษของกามดังเช่นพระ
เจ้าอรินทมะที่ไปขอค าสอนจากโสณก ท่านโสณกตรัสเล่าว่า มีกาอยู่ตัวหนึ่งเห็นซากศพช้างลอยพัดไป
กับแม่น้ าคงคา จึงไปเกาะกินซากศพนั้นโดยไม่ดูฝั่งน้ า เมื่อหมดซากศพปรากฏว่ากาอยู่กลางมหาสมุทร 

                                                           

               ๕ ขุ.จริยา. (ไทย) ๓๓/๑๓๑-๑๔๑/๗๔๔-๗๔๕  
                    ๖ ขุ.จริยา. (ไทย) ๓๓/๔๐-๔๓/๗๕๑  
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จะบินไปทางไหนก็ไม่มีแรงจะบินให้ถึงฝั่ง กาตัวนั้นจึงตายอยู่ในมหาสมุทรนั้นเองเป็นอาหารของปลา
อ่ืนต่อไป๗ พระเจ้าอรินทมะ กลัวตายอย่างปลาจึงออกบวช  

  (๔) ปัญญา คือความรอบรู้ ความหยั่งรู้เหตุผล เห็นแจ้งแทงตลอดสภาวะตามความเป็นจริง 
ดังเช่นเรื่องพระมโหสธ ได้สร้างอุโมงค์ให้พระเจ้าวิเทหะหนีจากเงื้อมมือศัตรูคือพระเจ้าจูฬนีได้ ก่อน
พระเจ้าวิเทหะจะหนีไปได้ตรัสแก่มโหสธว่า “ท่านบัณฑิต ท่านมีเสนาน้อย จักข่มพระเจ้าพรหมทัตผู้มี
เสนามากได้อย่างไร” ท่านมโหสธ กราบทูลว่า “ผู้มีปัญญา ถึงจะมีเสนาน้อย ก็ชนะคนที่มีเสนามากแต่
ไม่มีปัญญาได้ เหมือนพระราชาผู้ทรงพระปรีชา ย่อมชนะพระราชาผู้ไม่ทรงพระปรีชาได้”๘  

(๕) วิริยะ คือการขวนขวายที่จะกระท าประโยชน์ต่อผู้อ่ืนด้วยความกรุณา ดังเรื่องพระมหา
ชนกที่ทรงลอยคออยู่ในทะเล เทพธิดาถามว่า “ใครกันนี่ ทั้ง ๆ ที่มองไม่เห็นฝั่ง ก็ยังเพียรพยายาม
(ว่าย) อยู่ในน้ าอย่างนี้” พระมหาชนกตรัสตอบว่า “เรานั้นจักพยายามตามก าลังความสามารถ จักไป
ให้ถึงฝั่งสมุทร จักท าความเพียรอย่างลูกผู้ชาย๙ นั่นคือ คนมีปัญญาแม้ถูกทุกข์กระทบแล้ว ก็ไม่พึง
ท าลายความหวัง”  

   (๖) ขันติ การเกิดของจิต ความตั้งใจที่จะอดทนต่อความผิดของคนอ่ืนด้วยความกรุณา ดัง
ครั้งพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติ เป็นพระจันทกุมารราชโอรสของพระเจ้าเอกราชแห่งเมืองปุปผวดี ถูก
พราหมณ์ปุโรหิตชื่อขัณฑหาละทูลยุยงให้พระเจ้าเอกราชปลงพระชนม์เพ่ือท าการบูชายัญด้วยสิ่งที่ละ
ได้ยาก แล้วจะได้ไปเกิดในสวรรค์ พระเจ้าเอกราชหลงเชื่อจึงจะท าตาม ท้าวสักกเทวราชจึงมาช่วย 
ปวงชนช่วยกันฆ่าขัณฑหาลปุโรหิตจนตาย และประชุมกันอภิเษกจันทกุมารขึ้นเป็นกษัตริย์๑๐  

   (๗) สัจจะ คือการไม่กล่าวคลาดเคลื่อนจากความจริง ด้วยความกรุณา กล่าวในสิ่งที่จริง 
ท าในสิ่งที่จริง ดังเรื่องมหาสุตโสมชาดก พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพระเจ้าสุตโสม ถูกโจรโปริสาท
ผู้เป็นพระสหายจับตัวไปเพื่อจะกิน พระองค์ขอกลับไปท่ีพระราชวังก่อน แล้วจะกลับมาให้โปริสาทกิน 
เมื่อพระเจ้าสุตโสมไปมอบราชสมบัติให้คนอ่ืนแล้วก็เสด็จกลับมาให้โปริสาทกิน๑๑ พระองค์ได้ทรงสั่ง
สอนโปริสาทให้รู้จักว่าอะไรดีอะไรชั่ว จนโปริสาทสามารถกลับตัวเป็นคนดี และปล่อยตัวพระเจ้าสุต
โสมไปโดยไม่กิน  

   (๘) อธิษฐาน คือการตั้งมั่นสมาทานอย่างไม่หวั่นไหว คือตั้งมั่นในอาการต่าง ๆ ดังพระ
โพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพระเตมีย์ พระราชโอรสของพระเจ้ากาสิกราช จ าได้ว่าได้ไปเสวยกรรมใน
นรกเป็นเวลานานเพราะเป็นกษัตริย์แล้วฆ่าคน จึงไม่ปรารถนาจะครองราชย์สมบัติอีก  เมื่อพระเตมีย์
แกล้งท าเป็นใบ้ พระราชบิดาจึงรับสั่งให้น าตัวไปฝังในป่าช้า พระองค์จึงแสดงความจริงให้สารถีทราบ
แล้วเสด็จออกบรรพชา นี่คือการรอธิษฐานที่จะไม่ครองราชย์ของพระเตมีย์ เพราะกลัวตกนรกอีกเป็น
เวลาอันยาวนาน๑๒ 

                                                           

               ๗ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๒๕-๓๑/๓๘-๓๙  
               ๘ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๗๐๓-๗๐๔/๒๙๒ 
               ๙ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๑๓๑/๒๐๔ 
               ๑๐ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๑๑๔๒/๓๖๑ 
                   ๑๑  ขุ.จริยา. (ไทย) ๓๓/๑๐๘/๗๗๒ 
               ๑๒ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๑/๑๘๓ 
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   (๙) เมตตา คือมีจิตไม่ประทุษร้าย มีความปรารถนาที่จะน าประโยชน์สุขมาให้แก่โลกด้วย
ความกรุณาดังพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นสุวัณณสาม เลี้ยงดูบิดามารดาที่ตาบอดอยู่ในป่า  ต่อมา
วันหนึ่งสุวัณณสามไปตักน้ า และถูกพระเจ้าปิลยักษ์ยิงด้วยลูกศร สุวัณณสามจึงขอร้องให้พระเจ้ากปิล
ยักษ์ ช่วยเลี้ยงดูบิดามารดาแทนตน แล้วก็สลบไป บิดามารดาของสุวัณณสามและเทพธิดาอีกองค์หนึ่ง 
ช่วยกันท าสัจกิริยาจนสุวัณณสามฟื้น และได้แสดงธรรมแก่พระเจ้าปิลยักษ์ให้ตั้งอยู่ในศีล ๕๑๓  

 (๑๐) อุเบกขา คือการด าเนินไปสม่ าเสมอในความปรุงแต่งของสัตว์ ขจัดความคล้อยตาม
และติดขัด ด้วยความกรุณา ดังพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นท้าวมหาพรหมชื่อนารท เห็นพระนาง
รุจาที่ทรงพยายามเปลื้องความเห็นผิดของพระบิดาคือพระเจ้าอังคติท่ีว่านรกไม่มี สวรรค์ไม่มี โลกหน้า
ไม่มี บิดามารดาไม่มี บุญบาปไม่มี สัตว์จะดีจะชั่วก็ดีเองชั่วเอง พระนางรุจาตั้งสัตยาธิษฐานขอความ
ช่วยเหลือ พระนารทจึงมาช่วยและแสดงโทษแห่งความเห็นผิดให้พระเจ้าอังคติสดับ พระเจ้าอังคติ
คลายจากมิจฉาทิฏฐิ๑๔  
๕. สรุป  

    เมื่อทราบเรื่องการบ าเพ็ญบารมี ๑๐ ในทางพุทธศาสนาเถรวาทเพ่ือปฏิบัติเป็นพระปรกติ
สาวก ไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้าแล้ว ก็ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมปฏิบัติ บ าเพ็ญบารมี ๑๐ ด้วยการท า ทาน 
ศีล เนกขัมมะ ปัญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐาน เมตตา อุเบกขา อย่ามัวผลัดวันประกันพรุ่งอยู่ 
เพราะไม่แน่ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร การบ าเพ็ญบารมีหลังจากไดรับพุทธพยากรณของพระพุทธเจ
าแล้ว  พระอัครสาวก   ต้องบ าเพ็ญบารมี  ๑ อสงไขย กับ ๑๐๐,๐๐๐ กัปพระมหาสาวก ต้องบ าเพ็ญ
บารมี ๑๐๐,๐๐๐ กัป ส่วนปรกติสาวกอย่างผู้เขียนหรือผู้อ่าน ถ้ามีอุปนิสัย อาจใช้เวลา บ าเพ็ญบารมี 
๑๐๐ กัป หรือ ๑๐๐๐ กัป ไม่มีก าหนดแน่นอน  ซึ่งก็ไม่นานเกินรอถ้าท า 
๖. ข้อเสนอแนะ 
 ปฏิบัติธรรมด้วยการท า ทาน ศีล ภาวนา น าบารมี ๑๐ มาก าหนดรู้ บริกรรม พิจารณา ใน
ที่สุดก็คงและเข้าสู่กระแสของพระนิพพานสักวันหนึ่ง หากไม่ลงมือท าก็ไม่มีวันส าเร็จ ด้วยเหตุที่ว่า 
“เพราะท าจึงส าเร็จ เมื่อไม่ท าจะส าเร็จได้อย่างไร” เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ ก็เท่ากับว่าได้รับความส าเร็จไป
แล้วส่วนหนึ่ง ขอให้โชคดี  
  
                                        
 
 
 
 
 
 

                                                           

               ๑๓ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๔๑๑/๒๔๔  
               ๑๔ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๑๒๘๙/๓๘๑  
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แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านมนุษยสัมพันธ์ตามหลักพทุธบริหาร
การศึกษาของผู้บริหารสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 
Guidelines for Developing Learners in Regulation according to the 
Educational Administrators Principle of the Administrators of the 

Ayutthaya Educational Service Area Office 1 
นายจีระพงษ์  คังคา  

ผศ. ดร.เกษม  แสงนนท์ 
รศ. ดร. อินถา  ศิริวรรณ 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพ่ือศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านมนุษยสัมพันธ์ของ
ผู้บริหารสังกัดส านักงานเขต พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ๒) เพ่ือศึกษา
แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านมนุษยสัมพันธ์ตามหลักพุทธ บริหารของผู้บริหาร 
และ            ๓) เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพ่ึงประสงค์ด้านมนุษยสัมพันธ์ตามหลัก
พุทธ บริหารของผู้บริหาร ของผู้บริหารในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ รูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจ ควบคู่กับการสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งเป็นการวิจัย
แบบผสม ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณกับการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นครูในโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จ านวน 
๑๓๖ คน โดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม สถิติ
วิเคราะห์ คือ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 
 
ผลการวิจัย พบว่า   
 ๑. ความคิดเห็นต่อสภาพคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านมนุษยสัมพันธ์ตามหลักพุทธบริหาร
การศึกษาของผู้บริหารสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 
พบว่า ครูมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านมนุษยสัมพันธ์ตามหลักพุทธ

                                                   
 นิสิตหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 
 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย  
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บริหารการศึกษาของผู้บริหารสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 
๑ โดยภาพรวม และรายด้านทุกด้าน อยู่ในระดับมาก 

 ๒. แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านมนุษยสัมพันธ์ตามหลักพุทธบริหาร
การศึกษาของผู้บริหารสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 
ประกอบด้วย ๑) ด้านวิสัยทัศน์ ๒) คุณลักษณะด้านความเป็นผู้น า ๓) คุณลักษณะด้านวิชาการ และ  
๔) คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ  
 ๓. ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านมนุษยสัมพันธ์ตามหลักพุทธ
บริหารการศึกษาของผู้บริหารสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑  
พบว่า ด้านเมตตา ผู้บริหารควรมีการมอบหมายงานตรงกับความรู้ความสามารถ และควรมีการให้
ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ วิธีการท างานที่ถูกต้อง ด้านกรุณา  ผู้บริหารควรมีการให้ค าปรึกษาและ
ส่งเสริมให้แก้ไขปัญหาด้วยวิธีการที่ถูกต้องและเหมาะสม และควรมีการให้โอกาสผู้ที่มีผลงานต่ ากว่า
มาตรฐานการประเมิน ปรับปรุงตนเองและเข้าร่วมงานต่อ ด้านมุทิตา ผู้บริหารควรมีการสนับสนุน
ส่งเสริมให้มีโอกาสได้เลื่อนต าแหน่งหรือปรับระดับความสามารถ และควรแสดงความยินดีเมื่อได้รับ
รางวัลหรือโบนัสพิเศษกับผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่เสมอ และด้านอุเบกขา ผู้บริหารโรงเรียนควรวางใจเป็น
กลาง และสั่งการท างานภายใต้ขอบเขตอ านาจ และหน้าที่ตามความเหมาะสม และควรมีการประชุม
โดยส่วนรวม สร้างความเข้าใจ และประเมินผลงานอย่างยุติธรรม 

ค าส าคัญ: คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหาร, มนุษยสัมพันธ์,หลักพุทธบริหาร 
 

 Abstract 
  

The objectives of this research are: 1) to study the state of desirable 
characteristics in human relations of administrators under Office of Ayutthaya 
Educational Service Area 1, 2) to study guidelines for developing desirable 
characteristics in human relations according to Buddhist educational administration 
principle, and 3) to propose the guidelines for developing desirable characteristics in 
human relations according to Buddhist educational administration principle of 
administrators under Office of Ayutthaya Educational Service Area 1.The mixed 
research methodology was used in the study. The quantitative data were collected 
by questionnaires from 136 samples in primary schools in Phachi district of 
Phranakhon Si Ayutthaya province and analyzed by percentage, frequency, mean and 
standard deviation. The qualitative data were collected by interviews.  

The research results were found that: 
 1. The opinion towards the state of desirable characteristics in human 
relations according to Buddhist educational administration principle of administrators 
under Office of Ayutthaya Educational Service Area 1 was at a high level in total 
and in aspects. 
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 2. The guidelines in developing desirable characteristics in human relations 
according to Buddhist educational administration principle of administrators under 
Office of Ayutthaya Educational Service Area 1 consist of 1) Vision, 2) Leadership 
characteristics, 3) Academic characteristics, and 4) Personality characteristics. 
 3. Suggestions for developing desirable characteristics in human relations 
according to Buddhist educational administration principle of administrators under 
Office of Ayutthaya Educational Service Area 1 indicated that: In Metta, the 
administrators should assign work in accordance with knowledge and ability of 
subordinates, should advise and suggest the subordinates in duty performance, In Karuna, 
the administrators should advise, support, and improve work capability of the 
subordinates, In Mudita, the administrators should support the subordinates to higher 
positions, improve their knowledge and capability, and praise or award them, and in 
Upekkha, the administrators should assign and evaluate the work of their subordinates 
under the scope of duty and authority.   
Keywords :  Executive Desirable Features, Human Relations, Buddhist Administration. 

๑. บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และ กฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ก าหนดให้ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษามีหน้าที่ในการพิจารณาเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติ ที่บูรณาการศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬากับการศึกษาทุกระดับ และด้วยเหตุที่แผน การศึกษาแห่งชาติ ฉบับ
ปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๙) จะสิ้นสุดในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนั้น ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษาจึงได้จัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ ซึ่ง เป็นแผนระยะยาว ๒๐ ปี 
เพ่ือเป็นแผนแม่บทส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปใช้เป็นกรอบ แนวทางในการพัฒนาการศึ กษา
ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว 

ในการด าเนินการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ ได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของ ทุก
ภาคส่วน เพ่ือสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ การยอมรับ และเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท าแผนฯ 
เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ศึกษาสภาวการณ์ และ
บริบทแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศ ทั้งด้านความก้าวหน้าของ 
เทคโนโลยีดิจิทัลแบบก้าวกระโดดที่ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ภูมิภาค และ โลก 
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไปสู่สังคมสูงวัย และทักษะของประชากรในศตวรรษ ที่ ๒๑ ที่ทั่ว
โลกต่างต้องเผชิญกับความท้าทายและมุ่งพัฒนาประเทศไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมยุค ๔.๐ 
และน้ําผลการติดตามประเมินแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ ซึ่งครอบคลุมประเด็นที่
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เกี่ยวกับบริบทการจัดการศึกษา โอกาสทางการศึกษา คุณภาพการศึกษา ประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนการสอน การบริหารจัดการสถานศึกษา และการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งการพัฒนาการศึกษา
กับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ นอกจากนี้ ยังได้ศึกษา ปัญหาและความท้าทายของ
ระบบการศึกษา ทั้งท่ีเกิดจากปัญหาของระบบการศึกษา และจาก สภาวการณ์ของโลกที่ประเทศต้อง
เผชิญ เพ่ือน ามาก าหนดแนวคิดของการจัดการศึกษา วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายการพัฒนา
การศึกษา บทบาทของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนา 
รวมทั้งโครงการเร่งด่วนที่ส าคัญ และการขับเคลื่อนแผนการศึกษา แห่งชาติสู่การปฏิบัติ๑  
 คุณลักษณะที่ควรแก่การยอมรับและยกย่องนั้นถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญประการหนึ่งของ 
ผู้บริหารที่มีคุณภาพ คุณลักษณะเหล่านี้ ได้แก่ คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ คุณลักษณะ คุณลักษณะ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ความสามารถ คุณลักษณะด้านมนุษยสัมพันธ์ และคุณลักษณะ 
ด้านความเป็นผู้น า ซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้ถ้ามีในตัวของผู้บริหารในหน่วยงานใด ย่อมจะสอดคล้อง กับ
ความต้องการของบุคลากรหรือเพ่ือนร่วมงานและยังคาดหวังได้ว่าการบริหารจะประสบ ผลส าเร็จใน
ระดับหนึ่ง แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าผู้บริหารมีลักษณะที่ไม่พึงประสงค์ของผู้ร่วมงาน ย่อมจะท าลาย
ขวัญและก าลังใจของบุคลากรในหน่วยงานนั้น ๆ ดังนั้น การคัดเลือกบุคลากรเข้ามา ด ารงต าแหน่ง
ผู้บริหารโรงเรียน ต้องเลือกบุคคลที่มีคุณลักษณะเหมาะสม สามารถน าครูท างาน ให้เกิดผลดีแก่เด็ก 
จึงจ าเป็นอย่างยิ่งในการที่จะคัดเลือกบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารโรงเรียน ในปัจจุบัน ซึ่งต้อง
พิจารณาให้ละเอียดรอบคอบและมีหลักเกณฑ์ที่ดี ๒ ดังนั้น การคัดเลือกบุคลากรเข้ามาด ารงต าแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษานั้นจะต้องคัดเลือก บุคคลที่มีคุณลักษณะเหมาะสม สามารถเป็นผู้น าให้คุณครู
ท างานให้เกิดผลที่ดีแก่นักเรียน จึงจ าเป็น อย่างยิ่งในการคัดเลือกบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษาในปัจจุบัน๓ ผู้น าซึ่งเป็นผู้ที่มีความสามารถและมีอิทธิพลเหนือคนอ่ืนเป็นบุคคลที่จูงใจให้ 
ผู้ร่วมงานปฏิบัติตาม ร่วมใจกันเดินตามด้วยหวังถึงจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ แต่จะหาเหตุผลใด ที่จะ
เป็นค าตอบและยอมรับว่าการกระท าของผู้น าเหล่านั้นจะมีพฤติกรรมภาวะผู้น าที่เหมาะสม ผู้น าที่เป็น
ระดับผู้บริหารที่ต้องการให้งานของโรงเรียนนั้นมีประสิทธิภาพและส าเร็จตาม วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
ผู้บริหารโรงเรียนควรค านึงถึงผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ร่วมงานว่าผลกระทบที่มี ต่อบุคลากรมีความรู้สึก
อย่างไรต่องานที่ได้รับมอบหมายหรือไม่อย่างไร ในขณะที่ผู้ใต้บังคับบัญชา ต้องท างานตามบัญชาของ
ผู้บริหารหรือหัวหน้างานแต่อย่างเดียว ถ้าผู้น าขาดคุณสมบัติภาวะผู้น า แล้วองค์กรจะด าเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพหรือไม่อย่างไรนั่น กรณีเวลาที่ผู้ใต้บังคับบัญชาพูดถึง หัวหน้างานหรือผู้บริหารทุกครั้ง
ทุกคนโดยส่วนมากจะต้องมีอคติต่อพฤติกรรมของหัวหน้างาน และผู้บริหาร พฤติกรรมภาวะผู้น าของ

                                                   
๑ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, แผนกรารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-๕๙๗, (กรุงเทพมหานคร: 

พริกหวานกราฟฟิค, ๒๕๖๐), หน้า ๑-๒.  
๒สุดาวรรณ เต็มเปียม. ศึกษาคุณลักษณะทีพึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน ตามทัศนะของครู สังกัด

ส านักงานเขตพืนทีการศึกษาระยอง เขต ๒. งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
,คณะศึกษาศาสตร์, มหาวิทยาลัยบูรพา), หน้า ๓  

๓พุฒิพงศ์ มนตรีโพธิ, คุณลักษณะทีพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืนที
การศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย, 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, หน้า ๓ 



298 
 

หัวหน้างานและผู้บริหาร ไม่เหมาะสม ไม่เป็นกลาง ไม่เป็น ตัวอย่างอันท าให้เกิดความเสียหายกับ
โรงเรียน  

ในสภาพการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ของโรงเรียนอ าเภอภาชี จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ในมีความเจริญก้าวหน้าด้านการจัดการศึกษาและมีการน าเอาเทคโนโลยีที่ทัน  
สมัยมาใช้ในด้านการเรียนการสอน ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านวัตถุมากกว่าด้านจิตใจ 
กล่าวคือ เกิดอ านาจนิยมวัตถุนิยม มีผลกระทบถึงบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับคุณธรรม 
วัฒนธรรม ประเพณีของพุทธศาสนาที่ก าหนดไว้ ผู้บริหารสถานศึกษาน ามาใช้ในการบริหารงานน้อย 
กว่าที่ควรจะเป็นท าให้การบริหารงานไม่ราบรื่นและไม่ดีเท่าที่ควรความสาคัญเช่นเดียวกันกับผู้บริหาร 
หน่วยงานอ่ืน เพราะหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาก็ต้องปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกัน แต่บางครั้งการ 
บริหารงานระหว่างผู้บริหารกับผู้ใต้บังคับบัญชาก็ไม่ราบรื่น อีกทั้งงานด้านคุณภาพการศึกษาของ 
สถานศึกษายังไม่ได้รับการพัฒนาให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงได้ดีเท่าที่ควร ท าให้เกิดปัญหาในการ  
บริหารงาน เช่น มีการขอย้ายขอพนักงานครู ซึ่งไม่พอใจในการบริหารงานของผู้บริหารหรือไม่ได้รับ 
ความร่วมมือในการพัฒนางานท าให้ผลงานทางด้านวิชาการไม่เป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วไป  
ดังนั้นการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องได้ทั้งงานและได้ทั้งน้ าใจของเพ่ือนร่วมงาน  ใน 
การนี้ผู้บริหารจะต้องใช้ทั้งพระเดชพระคุณ ผู้บริหารที่หวังจะใช้อ านาจหรือพระเดชในการสั่งการ 
ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาท างานอย่างเดียวกันนั้น ย่อมไม่เกิดประโยชน์ในการท างานได้กล่าวว่าผู้บริหาร
สถานศึกษาบางครั้งไม่ให้ความส าคัญกับการใช้คุณธรรมในการบริหารงานท าให้ครู  ขาดขวัญและ
ก าลังใจ และผู้บริหารมีความรู้เรื่องคุณธรรมไม่ชัดเจนพอ จึงท าให้เมื่อน าไปปฏิบัติไม่ได้ ผลเท่าที่ควร 
ผู้บริหารจึงจ าเป็นต้องสร้างเสริมภาพพจน์ให้เป็นที่ศรัทธาและเชื่อถือ ซึ่งเป็นแนวทาง ปฏิบัติคือมี
ความรัก ความสงสาร ความชื่นชมยินดี ความมีน้ าใจเป็นกลาง ไม่ล าเอียงทั้งรายบุคคลและ คณะ
ผู้บริหารที่ดีควรใช้พระคุณมากกว่าพระเดช หรือใช้อานาจบารมีมากกว่าอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย๔ 
 พุทธธรรมเป็นหลักพ้ืนฐานของชีวิต เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตไทยเป็นหลักเพ่ือการด าเนินชีวิต
อย่างสันติสุขของคนในสังคม นั่นก็คือ หลักพรหมวิหาร ๔ จึงเป็นหลักธรรมที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการ
ประยุกต์ใช้ในการบริหารโรงเรียน เพราะโรงเรียนเป็นแหล่งส าคัญในการหล่อหลอมความเป็นมนุษย์
ให้แก่นักเรียนทุกคน  ผู้บริหารการศึกษาควรยึดหลักธรรมพรหมวิหาร ๔ ในการครองใจคน
ประยุกต์ใช้กับทักษะภาวะผู้น าและการติดต่อสื่อสาร สอดคล้องกับพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) 
กล่าวว่า คนมีคุณแก่ส่วนรวม (สมาชิกที่ดีของสังคม) มีธรรมคือหลักความประพฤติดังนี้ มีพรหมวิหาร 
คือธรรมประจ าใจของผู้ประเสริฐ หรือผู้ที่มีจิตใจยิ่งใหญ่กว้างขวางดุจพระพรหม ๔ อย่างดังต่อไปนี้ 
เมตตา ความรัก กรุณา ความสงสาร มุทิตา ความเบิกบานพลอยยินดี อุเบกขา ความมีใจเป็นกลาง 
บ าเพ็ญการสงเคราะห์๕ 

                                                   
๔สงวน สุทธิเลิศอรุณ , วิชาการส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ , 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์คุรุสภา, ๒๕๕๐), หน้า ๒๘.   
๕พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, พิมพ์ครั้งที่ ๑๒, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์

การศาสนา, ๒๕๕๑), หน้า ๒๐. 
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 ดังนั้นสถานศึกษาเปรียบเสมือนเป็นสถานที่ผลิตคนที่มีความรู้และต้องมีคุณธรรมควบคู่ไป
ด้วย เพ่ือที่จะน าความรู้ความสามารถไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนและครอบครัว ควบคู่ไปกับความมี
คุณธรรมเพ่ือน าไปใช้ในสังคมชีวิตประจ าวัน การบริหารการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบาย
ในยุคปัจจุบันนี้ จึงต้องเน้นในเรื่องคุณธรรมเป็นหลัก ซึ่งจะต้องเริ่มจากการบริหารสถานศึกษาให้มี
หลักธรรมมาเป็นเครื่องมือในการบริหารงานต่างๆ เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ทั้งยัง
ส่งผลต่อไปยังนักเรียนได้ 
 จากความส าคัญของปัญหาการบริหารงานของผู้บริหารนับว่ามีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง  ที่
ผู้บริหารต้องปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบทั้งเป็นที่ปรึกษา เป็นผู้บริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับงานวิชาการ 
ควบคุมการเรียนการสอน จัดครูเข้าสอน จัดให้มีอุปกรณ์เครื่องมือ วัสดุ นิเทศการสอนการวัดผล 
ประเมินผล และการจัดการใช้ทรัพยากรทั้งที่เป็นบุคคลและสิ่งของเพ่ือปรับปรุงและพัฒนางานด้าน  
วิชาการให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น ผู้วิจัยเห็นว่าการน าหลักการบริหารเชิงพุทธโดยเฉพาะพรหมวิหาร ๔ 
มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานจะเป็นแนวทางที่ดี ในการพัฒนาปรับปรุง 
ประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาโดยเฉพาะงานด้านวิชาการได้อย่างมีประสิทธิผล 
มากขึ้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ด้านมนุษยสัมพันธ์ตามหลักพุทธบริหารการศึกษาของผู้บริหารสั งกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ผลการวิจัยที่ได้รับสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อการก าหนด
และพัฒนาคุณลักษณะอันพ่ึงประสงค์ กับการประยุกต์ใช้พรหมวิหาร  ๔ ในการบริหารงานอย่าง
เหมาะสม ตลอดจนสามารถน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์โดยใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาปรับปรุง
หรือพัฒนาการบริหารงาน วิชาการ สามารถบูรณาการกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะ
หลักพรหมวิหาร ๔ ให้เกิดประสิทธิผลต่อไป 

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ “แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ด้านมนุษยสัมพันธ์ตามหลักพุทธบริหารการศึกษาของผู้บริหารสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑” มีวัตถุประสงค์ ๓ ข้อ คือ  

๒.๑ เพ่ือศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านมนุษยสัมพันธ์ของผู้บริหารสังกัดส านักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑  

๒.๒ พ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านมนุษยสัมพันธ์ตามหลักพุทธ 
บริหารของผู้บริหาร 

๒.๓ เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ด้านมนุษยสัมพันธ์ตามหลักพุทธ 
บริหารของผู้ บริหาร ของผู้บริหารในสั งกัดส า นักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 

๓. วิธีด าเนินการวิจัย 
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งานวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยแบบการวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ด้านมนุษยสัมพันธ์ตามหลักพุทธบริหารการศึกษาของผู้บริหารสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ เป็นการวิจัยแบบผสานวิธีระว่างงานวิจัยเชิง
คุณภาพและงานวิจัยเชิงคุณภาพเป็นงานวิจัยการสนับสนุน โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบ
ความคิดเห็นจากครู จ านวน ๑๓๖ คน และเก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์ โดยเลือกเจาะจงกลุ่มผู้บริหาร
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ เพ่ือสนับสนุน
งานวิจัยเชิงปริมาณ มีรายละเอียยมดังนี้  

๑. กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลเชิงปริมาณ  
กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ ครูปฏิบัติงานสอนโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอ

ภาชี  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน ๑๓๖ คน จ านวน ๑๗ โรงเรียน เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านมนุษยสัมพันธ์ตามหลักพุทธบริหารการศึกษาของผู้บริหารสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ของครู  ทั้ ง ๔ ด้าน 
ประกอบด้วย ๑) คุณลักษณะด้านวิสัยทัศน์ ๒) คุณลักษณะด้านความเป็นผู้น า ๓) คุณลักษณะด้าน
วิชาการ ๔) คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ 

 
๒. กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ ครูปฏิบัติงานสอนโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอ
ภาชี  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน ๑๗ คน จ านวน ๑๗ โรงเรียนเพ่ือแนวทางการพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านมนุษยสัมพันธ์ตามหลักพุทธบริหารการศึกษาของผู้บริหาร โรงเรียน
ประถมศึกษา อ าเภอภาชี  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลสัมภาษณ์เกี่ยวกับแนว
ทางการพัฒนาการบริหารตามหลักพุทธรรมเพ่ือสร้างแรงจูงใจ ในการปฏิบัติงานของครู  ทั้ง ๔ ด้าน 
จ านวน ๔ คน ประกอบด้วย 

๑. ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดพระแก้ว โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร จ านวน ๑ คน 
๒. ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดระโสม จ านวน ๑ คน 
๓. ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโคกกรวด จ านวน ๑ คน 
๔. ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองเป้า จ านวน ๑ คน 
 
 

๔. ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยนี้ พบว่า  
๔.๑ ผลการวิจัยที่ได้ค้นพบ โดยเขียนให้ตอบตามวัตถุประสงค์ข้อที่ ๑ เพ่ือศึกษาคุณลักษณะที่

พึงประสงค์ด้านมนุษยสัมพันธ์ของผู้บริหารสังกัด ส านักงานเขต พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑  
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ข้อ 
สภาพคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ด้านมนุษยสัมพันธ์ของ

ผู้บังคับบัญชาตามหลักพุทธบริหาร 

N=๑๓๖ ระดับ 
ความคิดเห็น S.D.  

๑. คุณลักษณะด้านวิสัยทัศน์ ๔.๔๕ ๐.๔๐ มาก 
๒. คุณลักษณะด้านความเป็นผู้น า ๔.๔๑ ๐.๓๕ มาก 
๓. คุณลักษณะด้านวิชาการ   ๔.๒๗ ๐.๓๐ มาก 
๔. คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ ๔.๒๐ ๐.๒๗ มาก 
 ภาพรวมท้ัง ๔ ด้าน ๔.๓๓ ๐.๑๖ มาก 

 
 

๔.๒ ผลการวิจัยที่ได้ค้นพบ โดยเขียนให้ตอบตามวัตถุประสงค์ข้อที่ ๒ เพ่ือศึกษาแนวทางการ
พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านมนุษยสัมพันธ์ตามหลักพุทธ บริหารของผู้บริหาร 

 ๑. คุณลักษณะด้านวิสัยทัศน์ ควรมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของผู้อยู่ภายใต้บังคับบัญชา
ด้วยก าลังกายและก าลังสติปัญญาเมื่อเห็นว่าเกินก าลังความสามารถเขา 

 ๒. คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ ควรใช้ค าพูดที่สุภาพและสร้างสรรค์เพ่ือ ให้เกิด
บรรยากาศที่ดีเกิดขวัญก าลังใจ  

 ๓. คุณลักษณะด้านวิชาการ ควรมีจิตปรารถนาดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนไม่หา
ประโยชน์แก่ตนและพวกพ้อง ควรเปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็นจากผู้ใต้บังคับบัญชาก่อนตัดสินใจ 

 ๔. คุณลักษณะด้านความเป็นผู้น า ควรให้รางวัลทุกคนตามโอกาสที่เหมาะสม ควรปฏิบัติ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งต่อหน้าและลับหลัง ๔.๓ ผลการวิ จั ยที่ ได้ ค้ นพบ โดยเขี ยนให้ตอบตาม
วัตถุประสงค์ข้อที่ ๓ และควรเขียนให้มีการอ้างอิงแบบเชิงอรรถด้วย  

๔.๓ ผลการวิจัยที่ได้ค้นพบ โดยเขียนให้ตอบตามวัตถุประสงค์ข้อที่ ๓ เพ่ือเสนอแนวทางการ
พัฒนาคุณลักษณะอันพ่ึงประสงค์ด้านมนุษยสัมพันธ์ตามหลักพุทธ บริหารของผู้บริหาร ของผู้บริหาร 

 ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมุ่งเพ่ือปรารถนาดี ปรารถนาให้ผู้อ่ืนเป็นสุข มีความรัก ความ
ปรารถนาต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยการให้ค าแนะน า สั่งสอน หรือ อบรมทั้งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการท างาน
และความประพฤติที่เหมาะสมและดีงาม รวมถึงการใช้ผู้ใต้บังคับบัญชาให้เหมาะสม ถูกกับวัย งาน และ
ความถนัด ทั้งนี้ จะต้องมีความปราณี ปรารถนาให้ผู้อ่ืนพ้นทุกข์ มีความกรุณาต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยการ
ให้ความช่วยเหลือ แบ่งปันน้ าใจ หรือ สงเคราะห์ทั้งทางด้านวัตถุ ก าลังกายและก าลังใจ รวมถึง การจัดสรร
สวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูลต่างๆ ให้เหมาะสมกับความเป็นอยู่ของผู้ใต้บังคับบัญชา อีกทั้งจะต้องมี
ความปรารถนาให้ผู้ อ่ืนมีความสุขความเจริญก้าวหน้ายิ่ งๆขึ้น ไม่มีใจอิจฉาริษยา ควรสนับสนุนและ
แสดงออกถึงความยินดีเมื่อผู้ใต้บังคับบัญชา (รวมถึงครอบครัว) มีความสุข หรือ มีความเจริญก้าวหน้าใน
ชีวิตการงานและชีวิตครอบครัวรวมถึง การเชิดชูด้วยรางวัลและแบ่งปันด้วยน้ าใจ รวมถึงจะต้องการวางใจ
เป็นกลาง มีความปรารถนาดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยการช่วยเหลือให้พ้นทุกข์ มีความสุขในลักษณะที่
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ถูกต้องตามท านองคลองธรรมและจะต้องมีความยุติธรรม ไม่ล าเอียงหรือ อคติต่อผู้ใดผู้หนึ่ง เพราะรัก ไม่
ชอบ หรือเกลียด เขลา และกลัว 

๕. อภิปรายผลการวิจัย  

จากผลการศึกษาการศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของ
ข้าราชการครูอ าเภอภาชี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ มี
ประเด็นที่จะน ามาอภิปราย ดังนี้ 

๕.๒.๑ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของข้าราชการครู อ าเภอภาชี 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับ
มาก เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย สามอันดับแรก ได้แก่ ด้านคุณลักษณะด้านวิสัยทัศน์  คุณลักษณะ
ด้านความเป็น ด้านคุณลักษณะวิชาการ และด้านคุณลักษณะบุคลิกภาพทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าในอ าเภอ
ภาชี ผู้บริหารส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่บรรจุใหม่ ซึ่งได้รับการอบรมท าให้มีความรู้ในด้านการจัดท าหลักสูตร การ
พัฒนาหลักสูตร มีการส่งเสริม ให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียน อีกทั้งยัง
เป็นผู้ที่มีสุขภาพ ร่างกายแข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติตนและหน้าที่ราชการ 
ผู้บริหารมีการสนับสนุนให้หน่วยงานมีการจัดระบบการบริหารจัดการที่เปิดโอกาสให้บุคลากรได้ตัดสินใจ
แก้ปัญหาการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จินดา พุ่มสกุล  ได้ศึกษา “คุณลักษณะผู้บริหารที่พึง
ประสงค์ตามความคิดเห็นของ ผู้บริหารและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต ๓” ผลการวิจัยพบว่า ๑) คุณลักษณะผู้บริหารที่พึงประสงค์ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู ใน
ภาพรวม อยู่ในระดับ มากเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ๓ ล าดับแรก ได้แก่ ด้านวิสัยทัศน์ ความรู้ 
และมนุษยสัมพันธ์ ๒) การเปรียบเทียบคุณลักษณะผู้บริหารที่พึงประสงค์ตามความคิดเหน็ของผู้บริหารและ
ครูเมื่อจ าแนก ตามเพศ ประสบการณ์ในการท างาน ขนาดของโรงเรียนและวิทยฐานะ แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ส่วนเมื่อจ าแนกตาม ต าแหน่ง อายุ สถานภาพการสมรส รายได้ต่อเดือน 
วุฒิ การศึกษา และการพัฒนาความรู้ของตนเอง พบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ 

๑ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของ ข้าราชการครูอ าเภอภาชี สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ด้านด้านวิสัยทัศน์ โดยรวมและราย
ด้านอยู่ในระดับมาก เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย สามอันดับแรก ได้แก่ ผู้บริหารมีการมอบหมายงาน
ตรงกับความรู้ มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีการวางแผน ก าหนดขั้นตอนและวิธีการในการ 
ท างานอย่างเป็นระบบที่ชัดเจน มีการสนับสนุนให้หน่วยงานมีการจัดระบบการบริหารจัดการที่เปิดโอกาส
ให้บุคลากรได้ตัดสินใจแก้ปัญหาการปฏิบัติงาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารสถานศึกษา ในอ าเภอภาชี มี
ทักษะและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี นโยบายทางการบริหาร ที่เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานทั้ง ๕ ด้านของสถานศึกษา ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล ด้าน
บริหารทั่วไป ให้มีความคล่องตัว และมีการด าเนินงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ สามารถมอบหมายงานได้
อย่างเหมาะสมกับบุคลากร และมีความสามารถใน การควบคุม ตรวจสอบและก ากับดูแล การเงินและ
ทรัพย์สินของสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยของอภิวัฒน์ ภูไชยแสง  ได้ท าการศึกษาคุณลักษณะ
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ของผู้บริหารโรงเรียน ประถมศึกษาที่พึงประสงค์ ตามทัศนะของครูผู้สอนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
ส านักงาน การประถมศึกษาจังหวัดหนองคาย พบว่า ครูผู้สอนมีทัศนะต่อคุณลักษณะด้านความรู้
ความสามารถ อยู่ในระดับมาก 

๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของ ข้าราชการครูอ าเภอภาชี สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ด้านความรู้ความเป็นผู้น า โดยรวมและ
รายค้านอยู่ในระดับมาก เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยสามอันดับแรก ได้แก่ ผู้บริหารมีความความซื่อสัตย์ 
สุจริต ในการบริหารหน่วยงาน มีการศึกษาข้อมูลจนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา
เป็นอย่างดี และ ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดี ในการครองตน ครองคน ครองงาน ผู้บริหารแสวงหาความรู้
ข้อมูลข่าวสารอยู่เสมอ  ผู้บริหารสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยของ เพ่ิม
ศักดิ์ เพ่ิมประยูรได้ศึกษาเรื่อง “คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารและครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาลพบุรี”ผลการวิจัย พบว่า คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาลพบุรี ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมาก ไปหาน้อย ดังนี้ ๑) 
ด้านบุคลิกภาพ ๒) ด้านทักษะ และ ๓) ด้านการจูงใจ ส่วนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาลพบุรี จ าแนก
ตามต าแหน่ง พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ และต าแหน่งหน้าที่ แตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.๐๑ ส่วนเมื่อจ าแนกตามประสบการณ์ การท างานและขนาดสถานศึกษาไม่
แตกต่างกัน  

 ๓ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของข้าราชการครูอ าเภอ
ภาชี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ด้านวิชากร โดยรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย สามอันดับแรก ได้แก่ มีผู้บริหารวางแผนการ
ท างานอย่างเป็นระบบและใช้เหตุผลในการ มีการสนับสนุนและส่งเสริมผลงานให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
มี และสามารถกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานเกิดความมั่นใจในการท างาน ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเสรี 
ปั่นนสมสกุล ได้ศึกษาคุณลักษณะของ ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระแก้ว 
เขต 2 ในเขตอ าเภอวัฒนานคร พบว่า คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาสระแก้ว เขต 2 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และเมื่อจ าแนกเป็นรายค้าน พบว่า ด้าน
คุณธรรมอยู่ใน ระดับมาก  

๔ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของ ข้าราชการครูอ าเภอภาชี สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ด้านบุคลิกภาพ โดยรวมและรายด้าน
อยู่ในระดับมาก เรียงค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย สามอันดับแรก ได้แก่ ผู้บริหารแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย 
ถูกกาลเทศะ และเป็นแบบอย่างที่ดี  มี ผู้บริหารมีความกระตือรือร้นในการท างาน ผู้บริหารมีสุขภาพ
ร่างกายและสุขภาพจิตทีดี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของณภัทร ชินวงค์ ได้ศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหาร
โรงเรียน ที่เป็นจริงและพึงประสงค์ในทัศนะของครูอาจารย์โรงเรยีนประถมศึกษา สังกัดส านักงาน เขตหนอง
จอก กรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านมนุษย์สัมพันธ์อยู่ในระดับมาก  
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  ๕.๒.๒ ข้อเสนอแนะคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของ 
ข้าราชการครูอ าเภอภาชี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ไดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
เรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ผู้บริหารแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย ถูกกาลเทศะ และเป็นแบบอย่าง
ที่ดี  มี ผู้บริหารมีความกระตือรือร้นในการท างาน มี และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ ผู้บริหารมีสุขภาพ
ร่างกายและสุขภาพจิตทีดี สอดคล้องกับ วิเชียร บุญกล้า ได้ท าการศึกษาการใช้หลักพรหมวิหาร๔ ของ
ผู้บริหารโรงเรียน ในโรงเรียนขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ พบว่า ผู้บริหาร 
โรงเรียนโดยภาพรวมมีการใช้หลักพรหมวิหาร ๔ ในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก และเมื่อ พิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงล าดับจากสูงสุดไปหาต่ าสุดดังนี้ ด้านมุทิตา ด้านเมตตา ด้าน
อุเบกขาและด้านกรุณา ตามล าดับ  

๕.๒.๓ แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมุ่ง
เพ่ือปรารถนาดี ปรารถนาให้ผู้ อ่ืนเป็นสุข มีความรัก ความปรารถนาต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยการให้
ค าแนะน า สั่งสอน หรือ อบรมทั้งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการท างานและความประพฤติที่เหมาะสมและดีงาม 
รวมถึงการใช้ผู้ใต้บังคับบัญชาให้เหมาะสม ถูกกับวัย งาน และความถนัด ทั้งนี้ จะต้องมีความปราณี 
ปรารถนาให้ผู้อ่ืนพ้นทุกข์ มีความกรุณาต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยการให้ความช่วยเหลือ แบ่งปันน้ าใจ หรือ 
สงเคราะห์ทั้งทางด้านวัตถุ ก าลังกายและก าลังใจ รวมถึง การจัดสรรสวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูลต่างๆ 
ให้เหมาะสมกับความเป็นอยู่ของผู้ใต้บังคับบัญชา อีกทั้งจะต้องมีความปรารถนาให้ผู้อ่ืนมีความสุขความ
เจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้น ไม่มีใจอิจฉาริษยา ควรสนับสนุนและแสดงออกถึงความยินดีเมื่อผู้ใต้บังคับบัญชา 
(รวมถึงครอบครัว) มีความสุข หรือ มีความเจริญก้าวหน้าในชีวติการงานและชีวิตครอบครัวรวมถึง การเชิดชู
ด้วยรางวัลและแบ่งปันด้วยน้ าใจ รวมถึงจะต้องการวางใจเป็นกลาง มีความปรารถนาดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
ด้วยการช่วยเหลือให้พ้นทุกข์ มีความสุขในลักษณะที่ถูกต้องตามท านองคลองธรรมและจะต้องมีความ
ยุติธรรม ไม่ล าเอียงหรือ อคติต่อผู้ใดผู้หนึ่ง เพราะรัก ไม่ชอบ หรือเกลียด เขลา และกลัว 

๖. บทสรุป 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นต่อการพัฒนาคุณลักษณะผู้บริหารตามตามหลักพุทธบริหารของ
ผู้บริหารการศึกษา โรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอภาชี  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
อยู่ในระดับมาก และรายด้าน ทุกด้านอยู่ในระดับมาก เรียงจากน้อยไปหามาก คือ ด้านคุณลักษณะด้าน
วิสัยทัศน์  คุณลักษณะด้านความเป็น ด้านคุณลักษณะวิชาการ และด้านคุณลักษณะบุคลิกภาพตามล าดับ 
ดังนี้ 

๑ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านวิสัยทัศน์ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นต่อการพัฒนาคุณลักษณะผู้บริหารตามตามหลักพุทธบริหารของ
ผู้บริหารการศึกษา โรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอภาชี  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา        ภาพรวม ด้าน
วิสัยทัศน์ อยู่ในระดับมาก  และรายข้อ ได้แก่ ๑,๗ อยู่ในระดับมากที่สุด เรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย 
ผู้บริหารมีการมอบหมายงานตรงกับความรู้ ผู้บริหารมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีการวางแผน 
ก าหนดขั้นตอนและวิธีการในการ ท างานอย่างเป็นระบบที่ชัดเจน และข้อที่ ๒,๓,๔,๕,๖,๘ อยู่ในระดับมาก 
ได้แก่ ผู้บริหารมีการสนับสนุนให้หน่วยงานมีการจัดระบบการบริหารจัดการที่เปิดโอกาสให้บุคลากรได้



305 
 

ตัดสินใจแก้ปัญหาการปฏิบัติงาน ผู้บริหารมีการมอบหมายหน้าที่พิเศษที่นอกเหนือจากหน้าที่หลักให้อย่าง
เป็นธรรม ตรงกับความสามารถ และไม่มากไม่น้อยจนเกินไป และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ผู้บริหารมีการ
ปรับปรุงหรือพัฒนาห้องท างานหรือสถานที่ท างานให้ตามความเหมาะสม ตามล าดับ 

๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านความเป็นผู้น า 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลคิดเห็นต่อการพัฒนาคุณลักษณะผู้บริหารตามตามหลักพุทธบริหารของผู้บริหาร
การศึกษา โรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอภาชี  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านความเป็นผู้น า อยู่ในระดับ
มาก  และรายข้อ มี ๒ ข้อ ได้แก่ ๒,๓  อยู่ในระดับมากที่สุด เรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อยได้แก่ 
ผู้บริหารมีความความซื่อสัตย์ สุจริต ในการบริหารหน่วยงาน ผู้บริหารมีการศึกษาข้อมูลจนเกิดความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาเป็นอย่างดี และข้อที่ ๑ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ผู้บริหาร
เป็นแบบอย่างที่ดี ในการครองตน ครองคน ครองงาน ผู้บริหารแสวงหาความรู้ข้อมูลข่าวสารอยู่เสมอ  
ผู้บริหารสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ผู้บริหารสามารถสร้างทีมงาน
ทีดีได้ ตามล าดับ  

๓ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านวิชาการ 

        ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นต่อการพัฒนาคุณลักษณะผู้บริหารตามตามหลักพุทธบริหารของ
ผู้บริหารการศึกษา โรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอภาชี  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา                  ด้านวิชาการ 
อยู่ในระดับมาก   

 รายข้อ ทุกข้อ อยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ผู้บริหารวางแผนการ
ท างานอย่างเป็นระบบและใช้เหตุผลในการ ผู้บริหารมีการสนับสนุนและส่งเสริมผลงานให้เป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณะมี และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ผู้บริหารสามารถกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานเกิดความม่ันใจในการ
ท างาน ตามล าดับ 

๔ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านบุคลิกภาพ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ความคิดเห็นต่อการพัฒนาคุณลักษณะผู้บริหารตามตามหลักพุทธบริหารของ
ผู้บริหารการศึกษา โรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอภาชี  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา        ด้านบุคลิกภาพ อยู่
ในระดับมาก   

รายข้อ ทุกข้อ อยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ผู้บริหารแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย 
ถูกกาลเทศะ และเป็นแบบอย่างที่ดี  มี ผู้บริหารมีความกระตือรือร้นในการท างาน มี และข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด ได้แก่ ผู้บริหารมีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตทีดี ตามล าดับ 

 

๕.๑.๒ ข้อเสนอแนะแนวทางการแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านมนุษยสัมพันธ์ตามหลัก
พุทธบริหารของผู้บริหาร มีดังนี้ 

๑. คุณลักษณะด้านวิสัยทัศน์ ควรมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของผู้อยู่ภายใต้บังคับบัญชาด้วยก าลังกายและ
ก าลังสติปัญญาเมื่อเห็นว่าเกินก าลังความสามารถเขา 
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๒. คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ ควรใช้ค าพูดที่สุภาพและสร้างสรรค์เพ่ือ ให้เกิดบรรยากาศที่ดีเกิดขวัญ
ก าลังใจ  

๓. คุณลักษณะด้านวิชาการ ควรมีจิตปรารถนาดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนไม่หาประโยชน์แก่ตนและพวก
พ้อง ควรเปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็นจากผู้ใต้บังคับบัญชาก่อนตัดสินใจ 

๔. คุณลักษณะด้านความเป็นผู้น า ควรให้รางวัลทุกคนตามโอกาสที่เหมาะสม ควรปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่
ดีทั้งต่อหน้าและลับหลัง  

 

๕.๑.๓ ผลการวิจัยแบบสัมภาษณ์ผู้บริหารต่อการแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านมนุษย
สัมพันธ์ตามหลักพุทธบริหารของผู้บริหาร มีดังนี้  

ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมุ่งเพ่ือปรารถนาดี ปรารถนาให้ผู้อ่ืนเป็นสุข มีความรัก ความปรารถนาต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยการให้ค าแนะน า สั่งสอน หรือ อบรมทั้งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการท างานและความ
ประพฤติที่เหมาะสมและดีงาม รวมถึงการใช้ผู้ใต้บังคับบัญชาให้เหมาะสม ถูกกับวัย งาน และความถนัด 
ทั้งนี้ จะต้องมีความปราณี ปรารถนาให้ผู้อ่ืนพ้นทุกข์ มีความกรุณาต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยการให้ความ
ช่วยเหลือ แบ่งปันน้ าใจ หรือ สงเคราะห์ทั้งทางด้านวัตถุ ก าลังกายและก าลังใจ รวมถึง การจัดสรร
สวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูลต่างๆ ให้เหมาะสมกับความเป็นอยู่ของผู้ใต้บังคับบัญชา อีกทั้งจะต้องมี
ความปรารถนาให้ผู้ อ่ืนมีความสุขความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้น ไม่มีใจอิจฉาริษยา ควรสนับสนุนและ
แสดงออกถึงความยินดีเมื่อผู้ใต้บังคับบัญชา (รวมถึงครอบครัว) มีความสุข หรือ มีความเจริญก้าวหน้าใน
ชีวิตการงานและชีวิตครอบครัวรวมถึง การเชิดชูด้วยรางวัลและแบ่งปันด้วยน้ าใจ รวมถึงจะต้องการวางใจ
เป็นกลาง มีความปรารถนาดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยการช่วยเหลือให้พ้นทุกข์ มีความสุขในลักษณะที่
ถูกต้องตามท านองคลองธรรมและจะต้องมีความยุติธรรม ไม่ล าเอียงหรือ อคติต่อผู้ใดผู้หนึ่ง เพราะรัก ไม่
ชอบ หรือเกลียด เขลา และกลัว 

๗. ข้อเสนอแนะ  
แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านมนุษยสัมพันธ์ตามหลักพุทธบริหาร

การศึกษาของผู้บริหารสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑   
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
๑. ผู้บริหารโรงเรียนต้องบริหารงานด้วยความมุ่งเพ่ือปรารถนาดี ปรารถนาให้ผู้อ่ืนเป็นสุข 

ผู้บริหารควรมีความรัก ความปรารถนาต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยการให้ค าแนะน า สั่งสอน หรือ อบรม
ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการท างานและความประพฤติที่ เหมาะสมและดีงาม รวมถึงการใช้
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้เหมาะสม ถูกกับวัย งาน และความถนัด โดยใช้หลักพุทธบริหาร พรหมวิหาร ๔ 
ด้านเมตตา 
 ๒. ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องบริหารงานต้องมีความปราณี ปรารถนาให้ผู้อ่ืนพ้นทุกข์ ผู้บริหาร
ควรมีความกรุณาต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยการให้ความช่วยเหลือ แบ่งปันน้ าใจ หรือ สงเคราะห์ทั้ง
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ทางด้านวัตถุ ก าลังกายและก าลังใจ รวมถึง การจัดสรรสวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูลต่างๆ ให้
เหมาะสมกับความเป็นอยู่ของผู้ใต้บังคับบัญชา โดยใช้หลักพุทธบริหาร พรหมวิหาร ๔  ด้านกรุณา 
 ๓. ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องบริหารงานต้องมีความปรารถนาให้ผู้ อ่ืนมีความสุขความ
เจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้น ไม่มีใจอิจฉาริษยา ผู้บริหารควรสนับสนุนและแสดงออกถึ งความยินดีเมื่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชา (รวมถึงครอบครัว) มีความสุข หรือ มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตการงานและชีวิต
ครอบครัว รวมถึง การเชิดชูด้วยรางวัลและแบ่งปันด้วยน้ าใจ โดยใช้หลักพุทธบริหาร พรหมวิหาร ๔  
ด้านมุทิตา 
 ๔. ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องการวางใจเป็นกลาง ผู้บริ หารควรมีความปรารถนาดีต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยการช่วยเหลือให้พ้นทุกข์ มีความสุขในลักษณะที่ถูกต้องตามท านองคลองธรรม 
และจะต้องมีความยุติธรรม ไม่ล าเอียงหรือ อคติต่อผู้ใดผู้หนึ่ง เพราะ รัก ไม่ชอบ หรือเกลียด เขลา 
และกลัว โดยใช้หลักพุทธบริหาร พรหมวิหาร ๔ ด้านอุเบกขา 
๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
 ๑. ด้านเมตตา ผู้บริหารควรมีการมอบหมายงานตรงกับความรู้ความสามารถ และควรมีการ
ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ วิธีการท างานที่ถูกต้อง  
 ๒. ด้านกรุณา ผู้บริหารควรมีการให้ค าปรึกษาและส่งเสริมให้แก้ไขปัญหาด้วยวิธีการที่ถูกต้อง
และเหมาะสม และควรมีการให้โอกาสผู้ที่มีผลงานต่ ากว่ามาตรฐานการประเมิน ปรับปรุงตนเองและ
เข้าร่วมงานต่อ  
 ๓. ด้านมุทิตา ผู้บริหารควรมีการสนับสนุนส่งเสริมให้มีโอกาสได้เลื่อนต าแหน่งหรือปรับ
ระดับความสามารถ และควรแสดงความยินดีเมื่อได้รับรางวัลหรือโบนัสพิเศษกับผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่
เสมอ  
 ๔. ด้านอุเบกขา ผู้บริหารโรงเรียนควรวางใจเป็นกลาง และสั่งการท างานภายใต้ขอบเขต
อ านาจ และหน้าที่ตามความเหมาะสม และควรมีการประชุมโดยส่วนรวม สร้างความเข้าใจ และ
ประเมินผลงานอย่างยุติธรรม 
๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 หากมีการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาคุณลักษณะผู้บริหารโรงเรียนในครั้งต่อไป ผู้วิจัยขอ
เสนอแนะ การด าเนินการวิจัยในลักษณะต่อไปนี้ 
 ๑. ควรศึกษาการพัฒนาคุณลักษณะผู้บริหารในการประยุกต์กับการน าหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาอ่ืน ๆ  
 ๒. ควรน าผลการวิจัยที่ได้ไปประยุกต์ในโรงเรียน หรือหน่วยงานต่อไป เพ่ือจะได้พิจารณา
ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะผู้บริหารต่อไป 
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บทคัดย่อ 

 บทความวิชาการนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาการจัดประสบการณ์เรียนรู้ Active Learning 
ส าหรับเด็กปฐมวัย ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเกิดความ
กระตือรือร้น  พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ ด้วยความสนใจใคร่รู้ ได้ปฏิบัติจริง ลงมือกระท าสิ่งต่างๆ 
ด้วยตนเอง และได้แสดงออกด้วยตนเอง โดยผ่านการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง ๕ ที่เหมาะกับวัย ดังนั้นการ
จัดประสบการณ์เรียนรู้ Active Learning ส าหรับเด็กปฐมวัย จึงเป็นประสบการณ์ตรงส าหรับเด็ก ท า
ให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่ดี สามารถจดจ าสิ่งที่เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว และเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนา
เด็กแบบองค์รวม ท าให้เด็กได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
เนื่องจากเดก็ได้คิด ได้เคลื่อนไหว ได้พูดคุย ได้ปฏิบัติ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้วยตนเอง  
 
 
 
ค าส าคัญ: การจัดประสบการณ,์ การเรียนรู้เชิงรุก, เด็กปฐมวัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________ 
 ๑  อาจารย์ประจ าภาควิช าหลั กสู ตรและการสอน สาขา วิช าการศึ กษาปฐมวั ย                
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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BSTRACT 

 This academic article aims is Learning activities for early childhood with the 
Active Learning model are teaching activities that encourage early childhood children 
to practice. Doing things on their own through the use of the 5 senses suitable for 
their age. It is a hands-on experience for children. make children learn better and can 
remember what was learned very well Therefore, organizing activities in the form of 
Active Learning is an activity that promotes holistic children. enabling children to 
develop physically, emotionally, mentally, socially and intellectually. able to move, 
communicate and participate in activities on their own. 
 

 Keywords: experience, Active Learning, early childhood 
 
 
๑. บทน า  
 วัยเด็ก เป็น “วัยแรกเริ่มของชีวิต” หรือที่เรียกว่า “เด็กปฐมวัย” เป็นวัยเริ่มตั้งแต่แรกเกิด
จนถึง ๖ ปี และถือเป็น “วัยทองของชีวิต”เนื่องจากเป็นผู้สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมแนวความคิด 
ความเชื่อต่างๆ ในสังคม พัฒนาการทุกๆ ด้านของเด็กวัยนี้จะเจริญเติบโตสูงที่สุด ทั้งด้านร่างกาย 
อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา และพัฒนาต่างๆ ของเด็กในวัยนี้จะเป็นพ้ืนฐานที่มีความส าคัญต่อ
พัฒนาการในช่วงอ่ืนๆ ของชีวิต อีกทั้งวัยเด็กเป็นวัยเริ่มต้นของชีวิตมนุษย์คือ ในระยะ ๕ ปี แรกของ
ชีวิต ประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้รับตอนแรกเริ่มของชีวิตจะมีอิทธิพลต่อชีวิตของมนุษย์ไปตลอดจนถึง
วาระสุดท้าย ซึ่งถ้าหากว่าเด็กไม่ได้รับการพัฒนาในด้านสติปัญญาอย่างถูกต้อง ความสามารถในด้าน
การเรียนรู้อาจถูกยับยั้ง รวมทั้งสิ่งแวดล้อมมีส่วนส าคัญที่จะท าให้พัฒนาการของบุคคลชะงักหรือ
เพ่ิมขึ้นได้ ซึ่งแสดงว่าสิ่งแวดล้อมมีผลต่อพัฒนาการทางสติปัญญาของเด็กในระยะ ๖ ปีแรกของชีวิต
มากกว่าระยะอ่ืนๆ  ดังนั้นการพัฒนาเด็กปฐมวัยและการเตรียมความพร้อมให้เด็กปฐมวัยให้
เจริญเติบโตที่ดี จึงควรเริ่มต้นตั้งแต่เด็กในช่วงวัยนี้ ซึ่งจะช่วยให้เด็กเข้าใจว่า ต้องท าอะไร และเรียนรู้
สิ่งต่างๆ รอบตัวอย่างไรบ้าง 
 
๒. ความส าคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

กระทรวงศึกษาธิการ๒ ได้กล่าวถึงความส าคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัยว่า การพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยเป็นรากฐานที่มีผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพของคนตลอดชีวิต และเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า
ที่สุด กล่าวคือ เด็ก เยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดี  มีความสามารถเรียนรู้ท างานได้เก่ง และเป็น
พลเมืองดีที่จะน าสู่ความส าเร็จในสังคมที่ท้าทาย รวมทั้งเด็กต้องได้รับโอกาสการพัฒนาอย่างรอบด้าน 
และบุคคลทุกภาคส่วนของสังคม อาทิเช่น พ่อแม่ผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชน สังคม บุคลากรทาง
การแพทย์และสาธารณสุข ครู/ผู้ดูแลเด็ก และโรงเรียน ต้องมีความรู้ความเข้าใจในความส าคัญของ
ช่วงปฐมวัย ตระหนักในพันธกิจและลงมือช่วยกันท าให้เด็กปฐมวัยมีโอกาสพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
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ในภาวะแวดล้อม ที่ปลอดภัย ดังนั้นการพัฒนาเด็กจึงเป็นการพัฒนามนุษย์ให้มีความสมบูรณ์ เป็นการ
เปลี่ยนแปลงซึ่งครอบคลุมทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เช่น พัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคม และสติปัญญา จะมีความสัมพันธ์และพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นล าดับขั้นตอนไปพร้อมกัน
ทุกด้าน เด็กแต่ละคนจะเติบโตและมีลักษณะพัฒนาการแตกต่างกันไปตามวัย โดยที่พัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตัวเด็กอย่างต่อเนื่องในแต่ละวัย เริ่มตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึง
อายุ ๕ ปี พัฒนาการแต่ละด้านมีทฤษฎีเฉพาะอธิบายไว้สามารถน ามาใช้ในการพัฒนาเด็ก  เช่น 
__________________________ 

๒ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ,  
(กรุงเทพมหานคร: พริกหวานกราฟฟิค, ๒๕๖๒), หน้า ๑.  
ทฤษฎีพัฒนาการทางร่างกายที่อธิบายการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กว่ามีลักษณะต่อเนื่อง
เป็นล าดับขั้น เด็กจะพัฒนาถึงขั้นใดจะต้องเกิดวุฒิภาวะของความสามารถขั้นนั้นก่อน หรือทฤษฎี
พัฒนาการทางสติปัญญาที่อธิบายว่าเด็กเกิดมาพร้อมวุฒิภาวะ ซึ่งจะพัฒนาขึ้นตามอายุประสบการณ์ 
ค่านิยมทางสังคม และสิ่งแวดล้อม หรือทฤษฎีพัฒนาการทางบุคลิกภาพ ที่อธิบายว่าเด็กจะพัฒนาได้ดี
ถ้าในแต่ละช่วงอายุเด็กได้รับการตอบสนองในสิ่งที่ตนพอใจ นอกจากนั้น มาตรฐานคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของเด็กปฐมวัย ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐๓ ได้อธิบายถึงการพัฒนา
เด็กอายุ ๓-๖ ปี ที่ต้องครอบคลุมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา มี ๑๒ 
มาตรฐาน  

๓ กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐, พิมพ์ครั้งที่ ๑, 
(กรุงเทพมหานคร: โรงพมิพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, ๒๕๖๒), หน้า ๒๖.  

 
 

๓. การจัดประสบการณ์เรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 
 การจัดประสบการณ์ที่ดีส าหรับเด็กปฐมวัย ต้องเป็นประสบการณ์ที่สร้างการเรียนรู้ใน
ลักษณะบูรณาการที่หลากหลาย กิจกรรมลักษณะนี้จะเพ่ิมพูนทักษะการเรียนรู้ให้กับเด็กได้เป็นอย่างดี 
เพราะเด็กได้เรียนรู้ร่วมกัน ช่วยเหลือกัน เด็กเรียนรู้ที่จะคอย เรียนรู้ที่จะให้ เกิดการช่วยเหลือและเอ้ือ
อาทรแก่กัน การบูรณาการกิจกรรมให้เด็กได้ปฏิบัติได้เล่นเด็ก หรือท างานร่วมกันกับเพ่ือนเป็นกลุ่ม
ระหว่าง ๒-๖ คน จะเกิดการตัดสินใจแลกเปลี่ยนความคิดที่จะต้องท างานให้ประสบความส าเร็จไป
ตามเป้าหมาย ซึ่งโอกาสที่เด็กได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน เป็นการเพ่ิมพูนโอกาสเรียนรู้ ท าให้เด็กได้รับ
การพัฒนาสังคมและสติปัญญา๔  เด็กปฐมวัยจึงควรได้รับการดูแลฝึกการปฏิบัติต่อบุคคลอ่ืนที่ถูกต้อง 
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีแสดงออกด้วยการเป็นผู้ที่สามารถรักคนอ่ืนได้และถูกรักได้ การจัดประสบการณ์
เรียนรู้ควรเน้นกิจกรรมกลุ่ม เพราะจะท าให้เด็กมีโอกาสสร้างเสริมปฏิสัมพันธ์ ช่วยให้เด็กปรับตัวเข้า
กับผู้อ่ืน ได้เลือกตัดสินใจและรู้การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน ตัวอย่างกิจกรรมง่ายๆ ได้แก่ การรับประทาน
อาหารร่วมกัน การช่วยดูแลเพ่ือนที่เด็กกว่า การสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  เป็นต้น ดังนั้นการ
จัดประสบการณ์เรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย ครูหรือผู้ที่เกี่ยวข้องควรจัดให้เด็กได้เรียนรู้ทั้งสาระเกี่ยวกับ
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ตัวเรา บุคคลและสถานที่ ธรรมชาติรอบตัว และสิ่งต่างๆ รอบตัว โดยกระตุ้นให้เด็กกระตือรือร้นที่
อยากจะเรียนรู้ และท ากิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง รวมทั้งเปิดโอกาสให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือน การ
ได้ท างานกับเพ่ือน เป็นการเรียนรู้การมีเพ่ือน การเป็นเพ่ือนกันเป็นทักษะทางสังคมอันดับแรกของ
เด็กปฐมวัยที่ต้องมีการฝึกหัด ครูต้องจัดให้เด็กเข้ากลุ่มเพ่ือน ๕-๖ คน เป็นกลุ่มเล็กๆ เพ่ือให้เด็ก
เรียนรู้และฝึกทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน 

๔. การจัดประสบการณ์เรียนรู้ Active Learning ส าหรับเด็กปฐมวัย 
การจัดประสบการณ์เรียนรู้ Active Learning ส าหรับเด็กปฐมวัย เป็นกระบวนการที่

ส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุข เหมาะสมกับวัย โดยครูจัดให้เด็กได้แสดงออกถึงการมีความ
กระตือรือร้นในการท ากิจกรรม ให้เด็กรู้สึกตื่นเต้นท้าทาย มีความสุขสนุกสนานที่ได้เรียนรู้ รวมทั้งให้
เด็กได้ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง ดังนี้  

๔.๑ เด็กเกิดความกระตือรือร้น (Enthusiastic) ที่จะท ากิจกรรม เด็กปฐมวัยแสดงออกถึง
ความสนใจด้วยแววตา สีหน้า และท่าทางในการเข้าร่วมกิจกรรม  

๔.๒ เด็กมีความตื่นเต้นท้าทาย (excited) เพ่ือส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่ดี  ซ่ึง
กิจกรรมที่ครูจัดต้องหนุนเวียนกันไปตามหน่วยการสอนในแต่ละสัปดาห์ เพราะจะท าให้เด็กรู้สึก
ตื่นเต้นท้าทาย อยากรู้อยากเห็นในการได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา  
__________________________ 

๔ กุลยา  ตันติผลาชีวะ, การจดักิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย, (กรุงเทพมหานคร: 
เบรน-เบส บุ๊คส์, ๒๕๕๑), หนา้ ๓๑-๓๓. 

๔.๓ เด็กสนุกสนาน (Enjoy) เด็กรู้สึกสนุกสนานและมีความสุขในการท ากิจกรรมแต่ละครั้ง 
ไม่น่าเบื่อ เป็นการเรียนรู้อย่างมีความสุข ยิ้ม หัวเราะ และได้แสดงออกทางอารมณ์ขณะท ากิจกรรม 

นอกจากนั้น ครูสามารถน ากระบวนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ Active Learning บูรณ
การกับเรียนรู้ผ่านการเล่น  เพ่ือให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ซึ่งวัยเด็กเป็นวัยใช้เวลาส่วนใหญ่
หมดไปกับการเล่น๕ เด็กจะชอบเล่นทั้งเล่นโดยไม่มีของเล่น เช่น วิ่ง กระโดด ไล่จับ ตบแปะ เล่นนิ้ว 
และเท้าของตัวเอง เป็นต้น รวมทั้งเล่นโดยมีของเล่น เช่น เล่นตุ๊กตา รถลาก บล็อก เล่นน้ าเล่นทราย      
เล่นดิน เล่นของเล่นอ่ืนๆ เล่นกับวัสดุตามธรรมชาติที่จะหาได้ใกล้ตัว เช่น เปลือกไม้ ก้อนหิน เมล็ด
ผลไม้ เป็นต้น หรือเล่นกับวัสดุที่หาได้ใกล้ตัว เช่น เศษกระดาษ กล่องกระดาษ ขวดน้ าพลาสติก 
สิ่งของเหลือใช้ เป็นต้น ดังนั้นการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยจึงมาจากการเล่น  ซึ่งทิศนา แขมมณี๖  ได้
กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการเล่นปนเรียน คือ การเล่นจะท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างอิสระ สามารถ
เลือกสิ่งที่จะเล่นและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและน าผลการเล่นหรือการเรียนรู้มาเป็นข้อสรุปของตนเอง 
การเล่นแบบปนเรียนจะมีลักษณะปรับเปลี่ยนไปตามความต้องการของผู้เรียน กิจกรรมการเรียนการ
สอนขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้เรียน ครูเป็นผู้คอยสังเกต ให้การสนับสนุนช่วยเหลือและบันทึก
พฤติกรรม การเล่นปนเรียนยังมีกิจกรรมอ่ืนๆ ที่ใช้ควบคู่ด้วย เช่น การอภิปราย การซักถาม กิจกรรม
การศึกษานอกสถานที่ กิจกรรมการศึกษาค้นคว้า เป็นต้น ซึ่งแต่ละกิจกรรมขึ้นอยู่กับโอกาสที่จะใช้
ตามเหมาะสม  
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๕. บทบาทของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning 

๕.๑. ส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้ให้ได้รับประสบการณ์แปลกใหม่ กิจกรรมการเรียนการ
สอนมีพ้ืนฐานมาจากความสนใจ สงสัยและความกระตือรือร้น ช่วยให้เด็กได้ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับสิ่ง
ที่ส ารวจท าให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาความคิดรวบยอดและจะเป็นพ้ืนฐานน าไปสู่การค้นพบ  
การตัดสินใจและการแก้ปัญหาที่ไม่เคยเรียนรู้หรือมีประสบการณ์มาก่อน 

๕.๒ ส่งเสริมให้เด็กได้เล่นได้ทดสอบ การที่เด็กได้ส ารวจและทดลองเพ่ือทดสอบ ช่วยให้
เด็กได้พัฒนาความคิดอย่างมีเหตุผล ซึ่งเป็นกระบวนการทางสติปัญญาที่ส าคัญมาก เด็กที่ส ารวจสิ่ง
ต่างๆ มักจะมีการทดสอบคุณสมบัติของสิ่งนั้นๆ เช่น เด็กเล่นสวมเสื้อผ้าให้ตุ๊กตาด้วยตนเอง เล่น
บทบาทสมมุติ หรือทดลองปอกเปลือกไข่ต้ม เป็นต้น 
__________________________ 

๕ ปัทมาวดี เล่ห์มงคล, การเลน่ของเล่นและเครื่องเล่นส าหรับเด็กปฐมวัย เล่มที่ ๑, 
(กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช. ๒๕๕๖), หน้า ๕-๙ 
 ๖ ทิศนา แขมมณี, ศาสตร์การสอน, พิมพ์ครั้งท่ี 21. (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๖๐), หน้า ๘๖, 

๕.๓ ส่งเสริมให้เด็กได้ใช้ทักษะทางภาษาและความจ า ทักษะทางภาษาเป็นตัวบ่งชี้ประการ
ส าคัญประการหนึ่ งของพัฒนาการทางสติปัญญาของเด็ก การเล่นช่วยฝึกทักษะการพูด  
การฟัง ท าให้สื่อความคิดของตนให้ผู้อื่นเข้าใจได้ เช่น การเล่นร้องเพลง เป็นต้น 
 ๕.๔ ส่งเสริมให้เด็กเกิดได้คิด ตัดสินใจ ปฏิบัติตามกฎกติกา ข้อตกลงในการเล่น มีการ
ตัดสินใจและใช้ไหวพริบ ช่วยพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญาด้วย 
 ๕.๕ ส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุขและประสบความส าเร็จ มีวัสดุอุปกรณ์
หลากหลาย เช่น วัสดุเหลือใช้ หรือวัสดุที่มีอยู่ในธรรมชาติ เช่น การเล่นดอกไม้แล้วน าไปเล่นสมมติซื้อ
ขายดอกไม ้เป็นต้น  

 

๖. บทสรุป  
การจัดประสบการณเ์รียนรู้ Active Learning ส าหรับเด็กปฐมวัย ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนรูปแบบหนึ่ง ที่ท าให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวม รอบด้าน รวมทั้งส่งเสริมให้
เด็กปฐมวัยเกิดความกระตือรือร้น  พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ ด้วยความสนใจใคร่รู้ ได้ปฏิบัติจริง ได้  
ลงมือกระท าสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง และได้แสดงออกด้วยตนเอง โดยผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า  จึงเป็น
ประสบการณ์ตรงที่ดสี าหรับเด็ก ท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่ดี สามารถจดจ าสิ่งที่เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว 
และเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา เนื่องจากเด็ก
ได้คิด ได้เคลื่อนไหว ได้พูดคุย ได้ปฏิบัติ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้วยตนเอง  อีกครั้งครูผู้สอน
สามารถบูรณาการกิจกรรม Active Learning กับกระบวนการเรียนรู้อ่ืนได้ เช่น การเรียนปนเล่น 
การแสดงบทบาทสมมุติ และโครงงาน ได้เป็นอย่างดี ท าให้เด็กได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และ
เป็นการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่ผู้เรียนส าคัญท่ีสุด  
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Abstract 

 The objectives of this research on Buddhist Morality  for volunteer or Wat 
Depsiddhikaram  (banrai), Sam Ngam Sub-district, Sam Ngam District, Phichit are:- (1) 
to study the Buddhist morality that promote volunteer work  (2) to study Buddhist 
ethics that promote the volunteer work of the community at Dhep Sitthikaram 
Temple (Ban Rai) and (3) Application of Buddhist morality to promote community 
volunteering. This is qualitative research. The data is studied from the first source and 
the secondary source.  A sample group of 20. The data was analyzed by description, 
its result is found as follows: 

The Buddhist morality for promotion of public mind is found that the 3 levels 
of morality, the first one- Sila-5 enables to help them as guarantee of life, property, 
union family, credit and carefulness. The middle levels- wholesome action-10 
regarded as guarantee of good conduct in physical, verbal, mental action and the 
high level is - Middle path regarded as the way of solution from freedom of suffering. 
Depsiddhikaram community regards Buddhist morality for full promotion of volunteer 
work is trisikkha.  The way of application of Buddhist morality of this community by 
making the process, i.e. knowledge, regulation, activity, campaign of volunteer, to do 
motivation to community i.e. villagers work together the monk of Wat 
Depsiddhikaram in the form of training with participant of public mind. It starts basic 
morality in the way of reduction, leaving, canceling of bad street turning to the 
importance of charity, sacrifice, kindness, compassion through making public mind.   

The Buddhist morality of knowledge body is sacrifice as one of ten Rjadhamma.    

keywords : Buddhist Morality, Mind of Volunteer    

บทน า 
จิตอาสา (Volunteer Spirit) เป็นแนวคิดและกระบวนการช่วยเหลือบุคคลอ่ืน แก้ปัญหา

สู่การพัฒนาสังคมด้วยความเสียสละ สมัครใจ เต็มใจ โดยไม่หวังผลตอบแทนเป็นเงินหรือสิ่งของอ่ืนใด 
นอกจากความสุขใจ ภาคภูมิใจใจ ตอบสนองธรรมชาติของทุกคนต้องการความช่วยเหลือ เวลาเราหิว 
เรามักจะมองที่มือคนที่เคยให้ พุทธจริยธรรมรองรับที่เข้าได้กับจิตอาสาคือ จิตอาสาที่ตั้ งอยู่บนฐาน
ของทาน จาคะ  เมตตาธรรม กรุณาธรรม  เพ่ือช่วยเหลือบุคคลอ่ืนที่ประสบกับปัญหา หรือเพ่ือ
ขับเคลื่อนระบบต่าง ๆ ในสังคมให้เป็นไปในแนวทางที่สร้างสรรค์เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม 
พระพุทธเจ้าตรัสต่อนางนกุลมาตาคหปตานีว่า “เธอเป็นผู้มีจาคะ คือ มีใจปราศจากความตระนี่อัน
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เป็นมลทินมีจาคะอันสละแล้ว มีฝ่ามือชุ่ม ยินดีในการสละควรแก่การขอยินดีในการแจกทานอยู่ครอง
เรือน”(อง.อฏฐก. (ไทย) ๒๓/๔๘/๓๒๓.)   พระธรรมปฏก (ป.อ.ปยุตโต)  กล่าวว่า  “จาคะ  คือ ความ
ปราศจากความตระหนี่ ความเสียสละสิ่งของโดยการบริจาคทานให้ผู้อื่นด้วยความยินดี เต็มใจ แบ่งปัน
สิ่งของที่ตนมีอยู่เพ่ือความปรารถนาให้ผู้อ่ืนมีความสุข จาคะถือว่าเป็นการการสละหรือสละให้ เป็น
การให้ที่แท้จริง ซึ่งเป็นการสละออกไปเป็น การสละทั้งภายในและภายนอก ภายนอกสละวัตถุ ภายใน
สละกิเลสความโลภ โดยไม่มีความ ตระหนี่หวงแหนและไม่ปรารถนาสิ่งใดตอบแทน มุ่งแต่จะ
สงเคราะห์ช่วยเหลือให้ผู้รับได้ประโยชน์ มีความยินดี พอใจ สุขใจในการให้ และการให้นั้นเป็นการให้
ด้วยความเมตตากรุณา นอกจากนี้ ยังไม่เป็นการให้ทานเพราะเห็นแก่อุปธิสุข (สุขเจือกิเลสคือโลกียสุข 
หรือสุขในไตรภพ) ย่อมไม่ให้ทานเพ่ือภพใหม่แต่ให้ทานเพ่ือก าจัดกิเลสเพ่ือไม่ก่อภพต่อไป” (พระ
ธรรมปฏก (ป.อ.ปยุตโต), ๒๕๕๒ : ๑๙๓)    

พระพุทธศาสนาสามารถเรียกบุคคลผู้มีจิตอาสาว่า “เป็นผู้บ าเพ็ญปรหิต ประโยชน์” (ที.
ปา. (ไทย) ๑๑/๒๗๕/๒๒๒) เพราะเป็นบุคคลผู้มีจิตใจที่คิดเพ่ือประโยชน์สุขของ บุคคลอ่ืน และมีการ
ด าเนินกิจกรรมเพ่ือประโยชน์สุขของบุคคลอื่นอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ โดยไม่เห็น แก่ประโยชน์ส่วนตน 
ไม่เห็นแก่ทุกข์ยากล าบากส่วนตน หรือปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจจะ บั่นทอนความตั้งใจที่
มีมาตั้งแต่เบื้องต้นได้ ถ้าหากไม่มีจิตใจที่มั่นคงต่อการบ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือผู้อ่ืน  อย่างแน่วแน่ ดังนั้น 
จึงรวมอยู่ในค าว่า บุคคลผู้มีจิตอาสา จึงเป็นผู้ที่มีเจตนาดีต่อผู้อ่ืน มีความเสียสละ มีเมตตากรุณาต่อ  
เพ่ือนมนุษย์หรือสัตว์ มีความซื่อตรง มีความเป็นกลาง มีความเป็นธรรม มีความยุติธรรม ปราศจาก  
อคติหรือความล าเอียงต่อบุคคลที่ตนช่วยเหลือ ไม่ถือเอาความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา เผ่าพันธุ์ 
และอุดมการณ์ทางการเมืองที่แต่ละคนยึดถือ มาเป็นอุปสรรคขัดขวางกระบวนการจิตอาสาที่
ด าเนินการอยู่ แต่มุ่งหวังเพ่ือประโยชน์สุขของผู้อ่ืน ที่ก าลังได้รับความเดือดร้อนหรือประโยชน์ของ  
สังคมเป็นประการส าคัญ  

ธรรมชาติสังคมย่อมมีสภาพแวดล้อมทางสังคม เริ่มจากครอบครัว โรงเรียน ชุมชน 
หมู่บ้าน มีสภาพที่เกื้อหนุน ส่งเสริมจิตอาสาเสียสละ มีความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม โดยมี
กระบวนการสร้างจิตอาสา มี ๔ วิธี คือ (๑) การปลูกฝังให้ตระหนักถึงความส าคัญของจิตอาสา (๒) 
การเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย จิตใจ ด้านความรู้และการติดต่อสื่อสาร (๓) การสร้างความเชื่อมั่น
ในตน (๔) การเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง” (วราพร วันไชยธนวงศ์, ๑๕๕๒ : หน้าคัดย่อ)  

ซึ่งจาคะนี้นับเป็นองค์ความรู้แห่งจิตอาสาที่สอดคล้องกับธรรมอ่ืน คือ ทาน เมตตา กรุณา 
ทานคือการให้ การให้ที่ดีประเสริฐที่สุดคือ ให้ธรรมเป็นทาน กล่าวคือ ความรู้ ส่วนการให้อ่ืน ๆ เป็น
รอง ตามที่พระพทุธเจ้าตรัสในสักกเทวราชวัตถุ    เรื่องท้าวสักกะจอมเทพ พระผู้มีพระภาคตรัสพระ
คาถานี้แก่ท้าวสักกะจอมเทพและเหล่าเทวดา    “การให้ธรรม ชนะการให้ทั้งปวง รสแห่งธรรม ชนะ
รสทั้งปวง  ความยินดีในธรรม ชนะความยินดีทั้งปวง”(ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๓๕๔/๑๔๔)  พุทธจริยธรรมนี้ 
จึงสอดคล้องกับจิตอาสา 
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วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือศึกษาหลักพุทธจริยธรรมที่ส่งเสริมการท างานจิตอาสา 
๒. เพ่ือศึกษาพุทธจริยธรรมที่ส่งเสริมการท างานจิตอาสาของชุมชนวัดเทพสิทธิการาม 

(บ้านไร่) ต าบลสามง่าม อ าเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 
๓. เพ่ือศึกษาเสนอแนวทางการประยุกต์พุทธจริยธรรมที่ส่งเสริมการท างานจิตอาสาของ

ชุมชน 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 รูปแบบการวิจัย : ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) (๑) ศึกษาข้อมูลจาก
เอกสารโดยการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีจากเอกสารปฐมภูมิและทุติยภูมิ (๒) ศึกษาข้อมูลภาคสนาม
โดยการคัดเลือกผู้เกี่ยวข้องเพ่ือสัมภาษณ์กับชุมชุนวัดเทพสิทธิการาม จ านวน ๒๐ รูป/คน โดย
พระสงฆ์ ๓ รูป ผู้น าชุมชน ๗ คน จิตอาสา ๑๐ คน  

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย : แบบสอบถาม ลักษณะของเครื่องมือ ตอนที่ ๑ เป็นแบบ
สัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ ได้แก่ ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ นามสกุล/อายุ ตอนที่ ๒ เป็น
แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นที่เกี่ยวกับพุทธจริยธรรมที่ส่งเสริมการท างานจิตอาสาของชุมชนวัดเทพสิทธิ
การาม (บ้านไร่) ต าบลสามง่าม อ าเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล : มีขั้นตอน (๑) ติดต่อประสานงานผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน ๒๐ 
รูป/คน (๒) ติดต่อขอหนังสืออนุญาต (๓) จัดเตรียมแบบสัมภาษณ์ (๔) ด าเนินการสัมภาษณ์ (๖) ท า
การวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์ 

 การวิเคราะห์ข้อมูล : วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Description) โดยน าข้อมูลที่ได้จาก
การศึกษาเอกสารมาวิเคราะห์เปรียบเทียบ น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์วิเคราะห์แบบอุปนัย โดย
น าข้อมูลมาเรียบเรียงและจ าแนกอย่างเป็นระบบจากนั้นน ามาตีความหมาย  เชื่อมโยงความสัมพันธ์
และสร้างข้อสรุปจากข้อมูลต่างๆ ที่รวบรวมได้ โดยท าไปพร้อมๆ กับการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งนี้เพ่ือจะ
ได้ศึกษาประเด็นต่างๆ เพ่ือตอบค าถามหลักตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อมูลเชิงคุณภาพได้น ามา
วิเคราะห์เพื่อหาความเชื่อมโยง ความสัมพันธ์เชิงทฤษฎี  

ผลด าเนินการวิจัย 
หลักพุทธจริยธรรมที่ส่งเสริมการท างานจิตอาสา พบว่า จิตอาสาเป็นลักษณะการท าจาคะ 

เสียสละ บ าเพ็ญตนเป็นปรหิตประโยชน์ เพ่ือประโยชน์ เพ่ือความสุขแก่คนหมู่มากตามอุดมการณ์ที่
พระพุทธเจ้าให้แก่อรหันตสาวก ๖๐ เพ่ือเผยแผ่ศาสนา จริยธรรมเป็นเป็นแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับ
การท างานจิตอาสา ได้แก่ การรักษาศีล ๕ กุศลกรรมบถ ๑๐ และมรรคมีองค์ ๘ 
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ชุมชนวัดเทพสิทธิการาม  ใช้ไตรสิกขาส่งเสริมการท างานจิตอาสาได้แก่ ศีล สมาธิ 
ปัญญา ศีลจะท าหน้าที่ควบคุมพฤติกรรมทางกาย วาจา  สมาธิ จะควบคุมพฤติกรรมทางจิตใจ สมาธิ 
ปัญญา จะพัฒนาแนวคิดให้มีสัมมาทิฏฐิ มีปัญญาแก้ปัญหา แก้วิกฤติ น าสังคมสู่สันติสุข เรียกว่า การ
ส ารวมในพฤติกรรม ทั้งทาง กาย วาจา และใจ ให้ท าความดี ละเว้นความชั่ว มีสมาธิในปัจจุบันขณะ 
เพียรพยายามให้ประสบความส าเร็จด้วยความตั้งมั่น มีปัญญาใช้ปัญญาคิดค้นสร้างสรรค์การท างานจิต
อาสา ตามสภาพการณ์ตามความเป็นจริง แก้ปัญหาด้วยสุจริตวิธีโดยอาศัยจริยธรรมทุกระดับ เริ่มจาก
มีจิตใจที่เป็นกุศล มีเมตตาแล้วสิ่งหนึ่งที่มีความจ าเป็นไม่แพ้กันก็คือ หลักการปฏิบัติที่แน่วแน่ มี
ขั้นตอนที่ชัดเจน และถูกต้องตามท านองครองธรรม ไว้ส าหรับเป็นเข็มทิศน าทางจะได้ไม่หลงทางพุทธ
จริยธรรมแห่งอริยมรรคมีองค์ ๘ ถือว่าเป็นหลักการที่มีองค์ประกอบครบถ้วนส าหรับการท างานจิต
อาสา   

แนวทางการประยุกต์พุทธจริยธรรมที่ส่งเสริมการท างานจิตอาสาของชุมชนวัดฯ พบว่า 
ศีล ๕ กุศลกรรมบถ ๑๐ และมรรค ๘  โดยมีวิธีการประยุกต์ใช้เป็นการน าหลักธรรมมาผสมผสานกัน
อย่างเป็นกระบวนการอย่างเป็นระบบ เป็นกฎระเบียบข้อบังคับในสังคมเพราะการรักษาศีล ๕ ถือว่า
เป็นหลักการพ้ืนฐานในการสร้างความสันติสุขให้กับสังคมอย่างยั่งยืน โดยถือว่าเป็นหลักธรรมที่ใช้
ควบคุมความประพฤติของคนในสังคมไม่ให้ท าผิดทั้งต่อตัวเองและผู้อ่ืนโดยการไม่ใช้ความรุนแรงต่อคน 
ต่อสิ่งมีชีวิตอ่ืน ไม่ทุจริตไม่ลักขโมย ไม่ละเมิดกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของคนอ่ืน  สร้างความเคารพใน
คู่ครองของตนไม่ใช้ข้อมูลเท็จหลอกลวงผู้อ่ืน ไม่กล่าวให้ร้ายซึ่งกันและกัน และไม่เสพของมึนเมาซึ่ง
เป็นเหตุแห่งความเสื่อมต่างๆการครองตนให้อยู่ในศีล ๕ จึงถือเป็นการสร้างวินัยให้กับตัวเองและสังคม
และเป็นการช่วยเหลือสังคมไม่ว่าจะด้านไหนการให้ความช่วยเหลือต่ างๆ ไม่ว่าจะเป็นก าลังทรัพย์ 
ก าลังกาย ก าลังปัญญา ทางพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นการท าบุญทั้งนั้นและการจะให้ความช่วยแก่
บุคคลอ่ืนได้ดีนั้นจ าเป็นต้องประกอบด้วยกุศลกรรมบถ ๑๐ คือต้องประกอบกรรมที่ดีทางกาย เช่น 
การไม่ไปเบียดเบียนกัน ไม่แสวงหาทางแก้ปัญหาในทางทุจริต ประกอบกรรมดีทางวาจา เช่น ใช้ค าพูด
ให้เป็นประโยชน์โดยการ กล่าวค าที่เป็นจริง ประกอบกรรมดีทางใจ คือต้องเป็นคนไม่โลภมาก ไม่คิด
จะท าสิ่งไม่ดีให้บุคคลอ่ืน  มีเมตตาคิดช่วยเหลือปกป้องคุ้มครองเพ่ือนมนุษย์ที่ได้รับความเดือดร้อน  
การท างานจิตอาสาจ าเป็นต้องมีการวางแผนการปฏิบัติงานที่เป็นระบบเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของงาน 
โดยใช้การน าหลักมรรค ๘ มาใช้ในการวางแผนการท างานจะท าให้การท างานมีระบบมากขึ้น เพราะ
กระบวนการของมรรค ๘ นั้น เป็นกระบวนการในการดับความทุกข์ต่าง ๆ ให้สิ้นโดยเริ่มจากการมี
ความคิดเห็นที่ถูกต้อง (สัมมาทิฏฐิ มองเห็นพุทธจริยธรรมว่าด้วยจาคะหนึ่งในทศพิธราชธรรมที่
สอดคล้องกับจิตอาสาที่น ามาประยุกต์ใช้กับชุมชนวัดเทพสิทธิการามนี้ฯ 
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อภิปรายผลการวิจัย 

 นักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาจัดระดับพุทธจริยธรรมไว้ ๓ ระดับ คือ ระดับต้น ได้แก่ 
ศีล ๕ ระดับกลาง ได้แก่กุศลกรรมบถ ๑๐ และระดับสูง ได้แก่ มรรคมีองค์ ๘  โดยที่ศีล ๕ ถือว่าเป็น
หลักประกันชีวิต ประกันทรัพย์สิน ครอบครัว ความเชื่อถือ และประกันความเป็นปกติของคนโดยมี
สติสัมปชัญญะ ซึ่งศีล ๕ นี้ มีอ านาจควบคุมพฤติกรรมในทางกายกรรม วจีกรรม ส่วนกุศลกรรมบถ 
๑๐ จะยกระดับขึ้นถึงมโนกรรม ซึ่งระดับนี้จะควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ได้ถึงใจด้วย  ดังนั้น กุศล
กรรมบถนี้ ถือว่า ครบทั้ง ๓ ทวาร การที่ศีล ๕ ควบคุมพฤติกรรมได้แต่ทางกายกรรม วาจานั้น ก็
เพราะเป็นข้อปฏิบัติพ้ืนฐานของมนุษย์ชาวบ้าน และต้องการให้การกระท านั้นไม่เป็นภาระแก่การ
ปฏิบัติมากเกินไป เพราะเพียงคิดก็ผิดแล้ว ก็ยากต่อการปฏิบัติได้ จึงเป็นกลาง ๆ ซึ่งเป็นลักษณะค า
สอนของพระพุทธศาสนาที่สอนให้ใช้สายกลางด าเนินชีวิต  แต่ส่วนที่น่าคิดคือ ถ้าล าพังแต่ควบคุม
พฤติกรรมทางกาย วาจา แต่ใจไม่ควบคุม ก็ไม่สมบูรณ์ ไม่ครบถ้วน เป็นคนไม่ปกติ คือ เว้นแต่ชั่ว ท า
แต่ดี แต่ใจยังไม่พัฒนา ก็ท าให้สังคมเดือดร้อน ไม่รู้แพ้ว่าแพ้ แต่จะดันให้ชนะ แพ้แล้วชวนตี บาง
ประเทศ ตนเลือกตั้งแพ้ กลับไปสร้างเครื่องมือประหัตประหาร ผลกระทบกับประชาชนเดือดร้อน
มากมาย ระดับสูง คือ มรรคมีองค์ ๘ มีไวพจน์ว่า ทางสายกลาง (มัชฌิมาปฎิปทา) ทางเอก  ทางไปสู่
นิพพาน เรียกผลของมรรคนี้ว่า วิมุตติ วิมุตติญาณทัสสนะ  
 แนวทางการประยุกต์นั้น จะใช้ธรรมย่อยจากไตรสิกขา คือเลือกใช้พุทธจริยธรรมที่
ครอบคลุม ซึ่งชุมชนแห่งนี้ปฏิบัติอยู่เป็นประจ า เป็นนิสัย ท าเป็นจารีตมาแต่บรรพบุรุษ ถือว่า เป็น
เครื่องไฟฉายส่องทางไปสู่ธรรมที่สูงกว่านั่นเองโดยเริ่มจากพ้ืนฐานแห่งทาน จาคะ เมตตา กรุณา โดยมี
กระบวนการเข้ามาประกอบด้วย ได้แก่ ความรู้  ข้อบังคับ กิจกรรม รณรงค์ เสริมสร้างกิจกรรมแก่
ชุมชน หมู่บ้าน ร่วมกับพระสงฆ์ในวัด เพ่ืออบรม ฝึกฝน โดยให้ความรู้เรื่องทาน จาคะ เมตตา กรุณา 
ซึ่งทานการให้ที่ก าจัดกิเลสมัจฉริยะ ตระหนี่ มีข้อบังคับโดยตกลงร่วมกันกับชุมชน  ท ากิจกรรมสามัคคี 
ที่สามารถละลายทิฐิมานะของคนอันธพาล เช่นกีฬา ที่เป็นยาวิเศษ แก้กองกิเลสท าให้คนให้เป็นคน ท า
การรณรงค์ ด้วยแจ้งข่าว เดินพาเรดตามตลาดร้านค้า เสริมสร้างสนับสนุนการท ากิจกรรมที่สร้างสรรค์
ของเยาวชน เด็ก หรือผู้ใหญ่ร่วมกับพระสงฆ์ในวัดนี้ที่สื่อถึงพุทธจริยธรรมว่าด้วยจาคะหนึ่งใน
ทศพิธราชธรรมในฐานะองค์ความรู้แห่งการวิจัยนี้   
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ความสัมพันธ์ของผลิตภณัฑ์นวัตกรรม ช่องทางการจัดจ าหน่าย และการมีส่วนรวมกับ
ชุมชนโมเดลทางธุรกิจของเคหะรังสิตคลองหก จังหวัดปทมุธาน ี

RERATIONSHIP BETWEEN PRODUCT INVOVATION, CHANNEL DISTRIBUTION AND 
COMMUNITY INVOLVEMENT WITH BUSINESS MODEL OF RANGSIT KONG HOK 

HOURSING COMMUNITY IN PATHUM THANI  
 

วาสนา ศิลป์รุ่งธรรม* 
 

บทคัดย่อ 
 

         การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ๓ ข้อ คือ (๑) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของผลิตภัณฑ์นวัตกรรมกับ
โมเดลธุรกิจของผู้ประกอบการในชุมชน (๒) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของช่องทางการจัดจ าหน่ายกับโมเดล
ธุรกิจของผู้ประกอบการในชุมชน (๓)เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของการมีส่วนร่วมกับชุมชนกันโมเดลธุรกิจ
ของผู้ประกอบการในชุมชน การวิจัยนี้เป็นวิจัยเชิงปริมาณจากการวิเคราะห์พบว่า ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม มี
ความสัมพันธ์กับโมเดลธุรกิจ ยกเว้น ด้านรายได้หลักและโครงสร้างต้นทุน  ช่องทางการจัดจ าหน่าย มี
ความสัมพันธ์กับโมเดลธุรกิจ แต่การมีส่วนร่วมกับชุมชนไม่มีความสัมพันธ์กับโมเดลธุรกิจ  

ค าส าคัญ ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ช่องทางการจัดจ าหน่าย การมีส่วนร่วมกับชุมชน โมเดลธรุกิจ 
 
 

ABSTRACT 

         This research has three objectives: 1) to study relation between product 
innovation with business model, 2) to study relation between channel distribution with 
business model and 3) to study relation between community involvement with business 
model. This is a quantitative research. In this research, the researcher found that product 
innovation related with business model except core revenue and cost structure. Channel 
distribution related with business model. However, community involvement is not 
related with business model. 

Keyword: product innovation, channel distribution, community involvement, business  

              model 

          *อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล ธัญบุรี 
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๑.บทน า 

   จากนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, ๒๕๖๓) ที่มีการส่งเสริมงานวิจัยในเพ่ิมขีดความสามารถของ
ชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเอง และการจัดการตนเองบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้น
การแก้ไขปัญหาด้านสภาพทางด้านกายภาพจึงเป็นส าคัญที่ควรเร่งพัฒนาโดยต้องอาศัยความร่วมมือทั้ง
ทางภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน โดยผู้อยู่อาศัยในชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแล บริหารจัดการ และ
พัฒนาชุมชนของตัวเองเพ่ือให้เกิดเป็นชุมชนต้นแบบที่มีคุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของชุมชน
เคหะแห่งชาติ คือสร้างความเป็นอยู่ที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการ
บริหารระบบสาธารณูปโภค บ ารุงรักษา ดูแลชุมชน รวมทั้งการหารายได้ให้กับชุมชนเพ่ือให้เกิดชุมชน
ยั่งยืน ชุมชนที่เข้มแข็ง    

   ชุมชนทีม่ีรายได้ท าให้เกิดความยั่งยืน เข้มแข็งของชุมชน ซึ่งรายได้ชุมชนเกิดจากภาคธุรกิจของ
ผู้ประกอบการในชุมชน ผู้วิจัยศึกษาโมเดลธุรกิจในชุมชน  กรณีศึกษาชุมชนเคหะรังสิตคลองหก จังหวัด
ปทุมธานี  เนื่องจากชุมชนเคหะรังสิตคลองหก มีครัวเรือนอยู่ราว ๑,๔๐๐ กว่าครัวเรือน มีตลาดชุมชน
และด าเนินธุรกิจในพ้ืนที่ชุมชน โดยพ้ืนที่ตลาดชุมชนในอาคารถาวร ๒๐๐ ร้านค้า และตลาดนัดช่วยวัน
ศุกร์และวันอาทิตย์ ซึ่งการบริหารจัดการตลาดเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้านที่เป็นทีมงานในการ
บริหารร้านค้าในตลาดชุมชน ในขณะเดียวกันธุรกิจในชุมชนต้องปรับตัวให้ทันกับการพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ผู้วิจัยต้องการให้เห็นความสัมพันธ์ผลิตภัณพ์นวัตกรรมช่องทางการจัดจ าหน่าย และ
ความมีส่วนร่วมกับชุมชน กับโมเดลธุรกิจในชุมชนเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาโมเดลภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมต่อไป 
 
๒. วัตถุประสงค์ 

       ๑. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของผลิตภัณฑ์นวัตกรรมกับโมเดลธุรกิจของผู้ประกอบการในชุมชน     

        ๒. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของช่องทางการจัดจ าหน่ายกับโมเดลธุรกิจของผู้ประกอบการใน
ชุมชน  

         ๓.เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของการมีส่วนร่วมกับชุมชนกันโมเดลธุรกิจของผู้ประกอบการใน
ชุมชน 

๓. วิธีการด าเนินการวิจัย 

         การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการศึกษาใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบ
แบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random sampling) อย่างเป็นสัดส่วนตามจ านวนประชากรในชุมชน  ตัวอย่าง 
โดยใช้ตารางของยามาเน่ (Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่น ๙๕% มีค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับร้อยละ ๕ 
ท าให้ได้มีขนาดตัวอย่าง จากสูตรขนาดกลุ่มตัวอย่างก าหนดด้วยวิธีการค านวณจากสูตรของ Taro 
Yamane (ภัทรานิษฐ์, ๒๕๖๓) ผู้ประกอบการในชุมชนจ านวน ๑๕๐ คน โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลและ
ประมวลผล ตามข้ันตอนดังนี้ 
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๑. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จากการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่าง ในการเก็บข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากร ครบตาม
จ านวนที่ต้องการ ผู้วิจัยท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่เก็บมาแล้วจึงลงรหัสเพ่ือเข้าสู่
ขั้นตอนของการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

๒. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล จากข้อมูลที่มีการเก็บ
รวบรวมไว้แล้วทั้งของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน หนังสือทางวิชาการ บทความ สารนิพนธ์ 
วิทยานิพนธ์ รายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์ วารสาร สิ่งพิมพ์ต่างๆและระบบสืบค้นผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวิจัยครั้งนี้ 
 ๓. การรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามที่ผ่านการทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) ด้วย
ผู้ เชี่ยวชาญ และความเชื่อมั่น (Reliability) ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha coefficient) ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการประมวลผล ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 
๐.๘๘ 

 ๔. ประมวลผลด้วยเครื่องมือทางสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) โดยน าเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางควบคู่กับการบรรยายและสรุปผลการวิจัยและสถิติเชิง

อนุมาน ( Inferential Statistics) คือสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์สมมติฐานด้วยสถิติสหสัมพันธ์ 
(Correlation) ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์สินค้านวัตกรรม ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการมีส่วนความใน
ชุมชน/ผู้ประกอบการมีความสัมพันธ์กับโมเดลธุรกิจ  

 ๕. น าเสนอผลงานวิจัยและข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาวิจัย 

๔. ผลการศึกษา 

สรุปผลการศึกษาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ๑๕๐ ราย  

(๑) ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศชาย ๔๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๗ เพศหญิง 
จ านวน ๑๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๓ อายุต่ ากว่า ๒๕ ปี จ านวน ๑๐ คิดเป็นร้อยละ ๖๗ อายุ ๒๕-๒๙ 
ปี จ านวน ๘๕ คิดเป็นร้อยละ ๐.๓ อายุ ๓๐-๓๔ ปี จ านวน ๖ คิดเป็นร้อยละ ๔.๐ อายุ ๓๕-๓๙ ปี จ านวน 
๘ คิดเป็นร้อยละ ๕.๓ อายุ ๔๐-๔๔ปี จ านวน ๒๕ คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๗ อายุ ๔๕-๔๙ ปี จ านวน ๑๗ คิด
เป็นร้อยละ ๑๑.๓ อายุ ๕๐-๕๔ ปี จ านวน ๒๕ คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๗ อายุ ๕๕-๕๙ ปี จ านวน ๑๙ คิดเป็น
ร้อยละ  ๑๒.๗  อายุ ๖๐ปีขึ้นไป จ านวน ๓๒ คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๓ ระดับการศึกษาประถมศึกษา จ านวน 
๔๗ คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๓ มัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน ๓๑ คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๗ มัธยมศึกษาตอนปลาย/
ปวช จ านวน ๒๙ คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๓ ปวส  จ านวน ๑๔ คิดเป็นร้อยละ ๙.๓  ปริญญาตรี จ านวน ๒๐ 
คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓ อ่ืนๆ เช่น ไม่ได้รับการศึกษา ,ไม่ระบุ จ านวน ๙ คิดเป็นร้อยละ ๖.๐ ประเภทร้านค้า 
จ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม จ านวน ๑๐๖ คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๖ จ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค จ านวน 
๓๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๖ และธุรกิจบริการ จ านวน ๑๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖.๖ มีรายได้เฉลี่ย 
๑๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน 
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(๒) สมมุติฐานความสัมพันธ์ของตัวแปร ด้านผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ช่องทางการจัดจ าหน่าย การ
ส่วนร่วมกับชุมชนกับโมเดลธุรกิจ ด้วยค่า Pearson Correlation มีค่านัยส าคัญ ค่านัยส าคัญ ๐.๐๕ 

ปัจจัยด้านสินค้านวัตกรรมที่มีความสัมพันธ์กับโมเดลธุรกิจ ดังนี้ 

สินค้านวัตกรรมที่มีความสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายในทิศทางเดียวกัน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์/บริการมี
สรรพคุณที่โดดเด่น และการพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการที่มีรูปแบบที่หลายหลาย ด้วยค่า Pearson 
Correlation มีค่านัยส าคัญ ๐.๐๕ 

 สินค้านวัตกรรมที่มีความสัมพันธ์กับความสัมพันธ์กับลูกค้า ในทิศทางเดียวกัน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์/
บริการมีสรรพคุณที่โดดเด่น ผลิตภัณฑ์/บริการที่มีเอกลักษณะเฉพาะ การพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการที่มี
รูปแบบที่หลายหลายและการพัฒนาสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่จากคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์เดิม ด้วยค่า 
Pearson Correlation มีค่านัยส าคัญ ๐.๐๕ 

 สินค้านวัตกรรมที่มีความสัมพันธ์กับด้านคุณค่าสินค้า ในทิศทางเดียวกัน ได้แก่ผลิตภัณฑ์/บริการ
มีสรรพคุณที่โดดเด่น ผลิตภัณฑ์/บริการที่มีเอกลักษณะเฉพาะ การพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการที่มีรูปแบบที่
หลายหลาย และการพัฒนาสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่จากคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์เดิม  ด้วยค่า Pearson 
Correlation มีค่านัยส าคัญ ๐.๐๕ 

 สินค้านวัตกรรมที่มีความสัมพันธ์กับด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายในทิศทางเดียวกัน ได้แก่ 
ผลิตภัณฑ์/บริการมีสรรพคุณที่โดดเด่น ผลิตภัณฑ์/บริการที่มีเอกลักษณะเฉพาะ การพัฒนาผลิตภัณฑ์/
บริการที่มีรูปแบบที่หลายหลาย และการพัฒนาสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่จากคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์เดิม  ด้วย
ค่า Pearson Correlation มีค่านัยส าคัญ ๐.๐๕ 

 สินค้านวัตกรรมไม่มีความสัมพันธ์กับรายได้หลัก ด้วยค่า Pearson Correlation มีค่านัยส าคัญ 
0.05 

 สินค้านวัตกรรมที่มีความสัมพันธ์กับทรัพยากรหลักในทิศทางเดียวกันได้แก่ ผลิตภัณฑ์/บริการมี
สรรพคุณท่ีโดดเด่น ผลิตภัณฑ์/บริการที่มีเอกลักษณะเฉพาะ และ การพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการที่มีรูปแบบ
ที่หลายหลาย ด้วยค่า Pearson Correlation มีค่านัยส าคัญ ๐.๐๕ 

 สินค้านวัตกรรมที่มีความสัมพันธ์กับกิจกรรมหลักในทิศทางเดียวกันได้แก่ ผลิตภัณฑ์/บริการมี
สรรพคุณท่ีโดดเด่น ผลิตภัณฑ์/บริการที่มีเอกลักษณะเฉพาะ และ การพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการที่มีรูปแบบ
ที่หลายหลาย ด้วยค่า Pearson Correlation มีค่านัยส าคัญ ๐.๐๕ 

 สินค้านวัตกรรมที่มีความสัมพันธ์กับพันธมิตรในทิศทางเดียวกันได้แก่ ผลิตภัณฑ์/บริการมี
สรรพคุณท่ีโดดเด่น ผลิตภัณฑ์/บริการที่มีเอกลักษณะเฉพาะ และ การพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการที่มีรูปแบบ
ที่หลายหลาย ด้วยค่า Pearson Correlation มีค่านัยส าคัญ ๐.๐๕ 
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สินค้านวัตกรรมไม่มีความสัมพันธ์กับโครงสร้างต้นทุน ด้วยค่า Pearson Correlation มีค่า
นัยส าคัญ ๐.๐๕ 

สินค้านวัตกรรมที่มีความสัมพันธ์กับนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์/บริการมีสรรพคุณ
ที่โดดเด่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการที่มีรูปแบบที่หลายหลาย การพัฒนาสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่จาก
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์เดิมและผลิตภัณฑ์เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ ด้วยค่า Pearson Correlation มีค่า
นัยส าคัญ ๐.๐๕ 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายที่มีความสัมพันธ์กับโมเดลธุรกิจ ดังนี้  

 ช่องทางการจัดจ าหน่ายที่มีความสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายในทิศทางเดียวกัน ได้แก่ มีช่องทางการ
จัดจ าหน่ายที่หลากหลายทาง เช่น ออนไลน์ ออฟไลน์ ให้ข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับลูกค้าในการใช้ผลิตภัณฑ์/
บริการ มีช่องทางการสื่อสารเพ่ืออ านวยความสะดวกด้านข้อมูลผลิตภัณฑ์ส าหรับลูกค้าและมีร้านค้า
ออนไลน์ ผ่าน Line Ads  เพจ Facebook IG เป็นต้น ด้วยค่า Pearson Correlation มีค่านัยส าคัญ 
๐.๐๕ 

  ช่องทางการจัดจ าหน่ายที่มีความสัมพันธ์กับความสัมพันธ์กับลูกค้า ในทิศทางเดียวกัน ได้แก่ มี
ช่องทางการจัดจ าหน่ายที่หลากหลายทาง เช่น ออนไลน์ ออฟไลน์ ให้ข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับลูกค้าในการใช้
ผลิตภัณฑ์/บริการ มีช่องทางการสื่อสารเพ่ืออ านวยความสะดวกด้านข้อมูลผลิตภัณฑ์ส าหรับลูกค้า มี
ร้านค้าออนไลน์ ผ่าน Line Ads  เพจ Facebook IG เป็นต้น ด้วยค่า Pearson Correlation มีค่า
นัยส าคัญ ๐.๐๕ 

 ช่องทางการจัดจ าหน่ายที่มีความสัมพันธ์กับคุณค่าสินค้าในทิศทางเดียวกัน ได้แก่ มีช่องทางการ
จัดจ าหน่ายที่หลากหลายทาง เช่น ออนไลน์ ออฟไลน์ ให้ข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับลูกค้าในการใช้ผลิตภัณฑ์/
บริการ มีช่องทางการสื่อสารเพ่ืออ านวยความสะดวกด้านข้อมูลผลิตภัณฑ์ส าหรับลูกค้า มีร้านค้าออนไลน์ 
ผ่าน Line Ads  เพจ Facebook IG เป็นต้น ด้วยค่า Pearson Correlation มีค่านัยส าคัญ ๐.๐๕ 

 ช่องทางการจัดจ าหน่ายที่มีความสัมพันธ์กับช่องทางการจัดจ าหน่ายในทิศทางเดียวกัน ได้แก่ มี
ช่องทางการจัดจ าหน่ายที่หลากหลายทาง เช่น ออนไลน์ ออฟไลน์ ให้ข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับลูกค้าในการใช้
ผลิตภัณฑ์/บริการ มีช่องทางการสื่อสารเพ่ืออ านวยความสะดวกด้านข้อมูลผลิตภัณฑ์ส าหรับลูกค้า มี
ร้านค้าออนไลน์ ผ่าน Line Add  เพจ Facebook IG เป็นต้น ด้วยค่า Pearson Correlation มีค่า
นัยส าคัญ ๐.๐๕ 

ช่องทางการจัดจ าหน่ายที่มีความสัมพันธ์กับรายได้หลักในทิศทางเดียวกัน ได้แก่ มีช่องทางการจัด
จ าหน่ายที่หลากหลายทาง เช่น ออนไลน์ ออฟไลน์ ให้ข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับลูกค้าในการใช้ผลิตภัณฑ์/
บริการ มีช่องทางการสื่อสารเพ่ืออ านวยความสะดวกด้านข้อมูลผลิตภัณฑ์ส าหรับลูกค้า มีร้านค้าออนไลน์ 
ผ่าน Line Ads  เพจ Facebook IG เป็นต้น ด้วยค่า Pearson Correlation มีค่านัยส าคัญ ๐.๐๕ 
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ช่องทางการจัดจ าหน่ายที่มีความสัมพันธ์กับทรัพยากรหลักในทิศทางเดียวกัน ได้แก่ มีช่องทาง
การจัดจ าหน่ายที่หลากหลายทาง เช่น ออนไลน์ ออฟไลน์ ให้ข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับลูกค้าในการใช้
ผลิตภัณฑ์/บริการ มีร้านค้าออนไลน์ ผ่าน Line Ads  เพจ Facebook IG เป็นต้น ด้วยค่า Pearson 
Correlation มีค่านัยส าคัญ ๐.๐๕ 

ช่องทางการจัดจ าหน่ายที่มีความสัมพันธ์กับกิจกรรมหลักในทิศทางเดียวกัน ได้แก่ มีช่องทางการ
จัดจ าหน่ายที่หลากหลายทาง เช่น ออนไลน์ ออฟไลน์ ให้ข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับลูกค้าในการใช้ผลิตภัณฑ์/
บริการ มีช่องทางการสื่อสารเพ่ืออ านวยความสะดวกด้านข้อมูลผลิตภัณฑ์ส าหรับลูกค้า มีร้านค้าออนไลน์ 
ผ่าน Line Ads  เพจ Facebook IG เป็นต้น ด้วยค่า Pearson Correlation มีค่านัยส าคัญ ๐.๐๕ 

ช่องทางการจัดจ าหน่ายที่มีความสัมพันธ์กับพันธมิตรในทิศทางเดียวกัน ได้แก่ มีช่องทางการจัด
จ าหน่ายที่หลากหลายทาง เช่น ออนไลน์ ออฟไลน์ ให้ข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับลูกค้าในการใช้ผลิตภัณฑ์/
บริการ มีร้านค้าออนไลน์ ผ่าน Line Add  เพจ Facebook IG เป็นต้น ด้วยค่า Pearson Correlation มี
ค่านัยส าคัญ ๐.๐๕ 

ช่องทางการจัดจ าหน่ายที่มีความสัมพันธ์กับโครงสร้างต้นทุนในทิศทางเดียวกัน ได้แก่มีช่อง
ทางการจัดจ าหน่ายที่หลากหลายทาง เช่น ออนไลน์ ออฟไลน์ มีร้านค้าออนไลน์ ผ่าน Line Add  เพจ 
Facebook IG เป็นต้น แต่ ช่องทางการจัดจ าหน่ายที่มีความสัมพันธ์กับโครงสร้างต้นทุนในทิศทางตรงกัน
ข้ามได้แก่ มีการส ารวจความพึงพอใจ/ความต้องการของลูกค้าอย่างสม่ าเสมอ  ด้วยค่า Pearson 
Correlation มีค่านัยส าคัญ ๐.๐๕ 

ช่องทางการจัดจ าหน่ายที่มีความสัมพันธ์กับนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ในทิศทางเดียวกัน ได้แก่ มี
ช่องทางการจัดจ าหน่ายที่หลากหลายทาง เช่น ออนไลน์ ออฟไลน์ ให้ข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับลูกค้าในการใช้
ผลิตภัณฑ์/บริการ มีร้านค้าออนไลน์ ผ่าน Line Add  เพจ Facebook IG เป็นต้น ด้วยค่า Pearson 
Correlation มีค่านัยส าคัญ ๐.๐๕ 

ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการกับชุมชนและโมเดลธุรกิจ พบว่า การมีส่วนร่วมของ
ผู้ประกอบการกับชุมชนไม่มีความสัมพันธ์กับลูกค้าเป้าหมาย ความสัมพันธ์กับลูกค้า คุณค่าสินค้า ช่อง
ทางการจัดจ าหน่าย รายได้หลัก ทรัพยากรหลัก กิจกรรมหลัก พันธมิตร โครงสร้างต้นทุน นวัตกรรมของ
ผลิตภัณฑ์ ด้วยค่า Pearson Correlation มีค่านัยส าคัญ ๐.๐๕  
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๕ บทสรุป 
   การด าเนินการวิจัยจากผู้ประกอบการในชุมชนเคหะรังสิต ผลการศึกษาพบว่าผลิตภัณฑ์

นวัตกรรมความสัมพันธ์กับโมเดลธุรกิจ ยกเว้นด้านรายได้หลัก และโครงสร้างต้นทุน เนื่องจากสินค้าที่
จ าหน่ายส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่มีการปรับนวัตกรรมเพียงเล็กน้อย เช่น คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ปรับสูตร 
หรือบรรจุภัณฑ์ ส่วนช่องทางการจัดจ าหน่ายมีความสัมพันธ์กับโมเดลธุรกิจเนื่องจากปัจจัยช่องทาง
ออนไลน์มีความส าคัญกับการจ าหน่ายสินค้า และความมีส่วนร่วมกับชุมชนไม่มีความสัมพันธ์กับโมเดล
ธุรกิจ เนื่องจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่เช่าพ้ืนที่จ าหน่ายสินค้าโดยไม่ได้รับผลประโยชน์ร่วมกับผู้ดูแลหรือ
บริหารพื้นที่ตลาดของชุมชนเคหะรังสิตคลองหกซึ่งผู้วิจัยในอนาคตเน้นการพัฒนาช่องทางการจัดจ าหน่าย
ให้ผู้ประกอบการในด้านออนไลน์ 
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การส ารวจปัญหาเพื่อพัฒนาชุมชน: ศึกษาหมู่บ้านหนองแดงใหม่  
อ าเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 

EXPLORING COMMUNITY PROBLEMS FOR CARRER DEVELOPMENT: CASE 
STUDY OF NONG DAENG MAI VILLAGE, MAE CHARIM DISTRICT,  

NAN PROVINCE 
 

ศ.พล.ต.ต.ดร.ชัชนันท์ ลีระเติมพงษ์๑ 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจปัญหาในด้าน ๑) ด้านเศรษฐกิจ ๒) ด้านสุขภาพ 

๓) ด้านสังคม/ชุมชน ๔) ด้านนวัตกรรม และ ๕) ด้านการศึกษา และเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาที่
ท าให้ประชาชนในพ้ืนที่มีรายได้จากการเกษตร และยกระดับด้านการศึกษา สุขภาพ สังคม และการ
สร้างนวัตกรรมส าหรับการเกษตร เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกและการ
สังเกตการณ์ ประชาชนจ านวน ๘๓ คน และผู้น าชุมชน จ านวน ๓ คน ผลการวิจัยพบว่า ด้าน
เศรษฐกิจเป็นสิ่งที่จะต้องเร่งแก้ไขโดยด่วน คือ ลดดอกเบี้ย ธกส . หรือชะลอการจ่ายดอกเบี้ยเพ่ือเพ่ิม
โอกาสในการสร้างรายได้เพ่ิม สร้างอาชีพเสริมให้สามารถสร้างผลผลิตและรายได้ ได้แก่ โกโก้ กาแฟ 
และยางพาราให้มากขึ้น เพ่ิมราคาข้าวให้ได้ ตันละ ๘,๐๐๐ – ๑๒,๐๐๐ บาท ราคาไหมกิโลกรัมละ 
๒๐๐ บาทขึ้นไป อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการท าบัญชีครัวเรือน เพ่ือจดบันทึกรายรับ รายจ่าย และ
การตัดรายจ่ายที่ไม่จ าเป็นออกไป เพ่ือให้มีเงินออมมากยิ่งข้ึน  

ค าส าคัญ: พัฒนาชุมชน / จังหวัดน่าน / ปัญหาเศรษฐกิจ  

Abstract 
The objective of this research were to compare and study on survey 

problems in the areas of) economics, 2) health, 3) social/community, 4) innovation, 
and 5) education and propose solutions to problems that enable people in the area 
to earn income from agriculture and enhance education, health, society and 
innovation for agriculture. It is a qualitative research. Through in-depth interviews and 
observations, 83 people and 3 community leaders. The results showed that. On the 
economic side, it is something that must be urgently addressed, namely reducing 
interest rates by the Bank of Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC) or 
slowing down interest payments in order to increase the opportunity to generate 

                                                           

๑ ศ.พล.ต.ต.ดร.ชัชนันท์ ลีระเติมพงษ์, คณบดี คณะต ารวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยต ารวจ.  
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more income. Create additional occupations to be able to generate more 
productivity and income, such as cocoa, coffee and rubber. Increase the price of rice 
at 8,000-12,000 baht per ton, the price of silk is 200 baht per kilogram or more. 
Training to educate about 2 household accounting to keep a record of income, 
expenses and to write off unnecessary expenses to have more savings.  

Keyword: Community development / Nan Province / Economic Problems  

๑. บทน า  
องค์การสหประชาชาติ (United Nation) พบว่า ในปี ค.ศ. ๒๐๑๖ มีประชากรจ านวน 

๗๖๗ ล้านคนด ารงชีวิตอยู่ต่ ากว่าเส้นความยากจนสากล โดยมีรายได้น้อยกว่า ๑.๙ เหรียญสหรัฐ ต่อ
วัน และได้ก าหนดเป้าหมาย๒

 ในการขจัดความยากจนขั้นรุนแรงและความหิวโหย (No Poverty) 
ทั้งหมดให้หมดไปจากโลกนี้ ในปี ค.ศ. ๒๐๓๐ (พ.ศ. ๒๕๗๓) ส าหรับสถานการณ์ ความยากจนใน
ประเทศไทยในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ พบว่า มีประชากรที่เป็นคนจนและคนเกือบจน (Near Poor) จ านวน 
๑๑.๖ ล้านคน อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาคเหนือ หากพิจารณาพ้ืนที่ความยากจน
ในระดับจังหวัด สามารถน ามาจัดล าดับตามจังหวัดที่มีสัดส่วน คนจนสูงสุด ๑๐ ล าดับแรก ในปี พ.ศ. 
๒๕๕๙ โดยเรียงล าดับจากสัดส่วนคนจนสูงสุด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน นราธิวาส ปัตตานี กาฬสินธุ์ 
นครพนม ชัยนาท ตาก บุรีรัมย์ อ านาจเจริญ และ น่าน ตามล าดับ๓

 จะเห็นได้ว่าจังหวัดน่านเป็น
จังหวัดที่มีสัดส่วนคนจนที่ติดอันดับเช่นกัน โดยเฉพาะหมู่บ้านหนองแดงใหม่ จังหวัดน่าน มีพ้ืนที่ทา
การเกษตร จ านวน ๑,๕๐๐ ไร่ จ านวนประชากรในทะเบียนบ้าน จ านวน ๘๒ หลังคา มีอาชีพหลัก 
คือ ท าไร่ข้าวโพด รองลงมาท านา ท าไร่ เลี้ยงสัตว์ ค้าขายและรับราชการ อาชีพเสริม คือ ท าสวน
ยางพารา ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และเลี้ยงหมู และวัว รายได้ภาคการเกษตรเฉลี่ย ๑๐๙,๗๑๒ บาท/
ครัวเรือน/ปี ครัวเรือนส่วนใหญ่ยากจน มีรายได้ไม่ถึง ๓๘,๐๐๐ บาท/คน/ปี ประชาชนส่วนใหญ่ร้อย
ละ ๙๕ มีหนี้สิน โดยอันดับที่ ๑ เป็นหนี้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) 
กองทุนหมู่บ้าน และหนี้นอกระบบ ตามล าดับ และมีรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย เนื่องจากต้องน า
เงินไปจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ ท าให้ไม่มีเงินเหลือเก็บ ซึ่งบางปีก็ไม่ได้จ่ายทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยยิ่งท าให้มี
หนี้สินเพ่ิมพูนขึ้น สาเหตุที่ท าให้ต้องกู้ยืมเงินเพ่ิมมากขึ้น คือ น าเงินมาซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์ทาง
การเกษตร และผลผลิตทางการเกษตรมีราคาต่ า ประการส าคัญ คือ ขาดแคลนน้ าเพ่ือท าการเกษตร
ในนอกฤดูฝน ดังนั้น ในการวิจัยครั้งนี้ นี้จะท าการส ารวจปัญหาใน ๕ ด้าน คือ ๑) ด้านเศรษฐกิจ ๒) 
ด้านสุขภาพ ๓) ด้านสังคม/ชุมชน ๔) ด้านนวัตกรรม และ ๕) ด้านการศึกษา เพ่ือเสนอแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ตรงจุดต่อไป  

                                                           

๒ คณะกรรมการอ านวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.), รายงาน คุณภาพชีวิตของ
คนไทย ป ี๒๕๖๒: จากข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี ๒๕๖๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท บี
ทีเอส เพรส จ ากัด).  

๓ วิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์, “การพัฒนารูปแบบการแก้ปัญหาความยากจน ของชุมชนในประเทศไทย”, 
วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ, ปีท่ี ๕ ฉบับท่ี ๔ (เมษายน ๒๕๖๓). 
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๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
๒.๑ เพ่ือส ารวจปัญหาในด้าน ๑) ด้านเศรษฐกิจ ๒) ด้านสุขภาพ ๓) ด้านสังคม/ชุมชน ๔) 

ด้านนวัตกรรม และ ๕) ด้านการศึกษา  

๒.๒ เพ่ือเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาที่ท าให้ประชาชนในพ้ืนที่มีรายได้จากการเกษตร 
และยกระดับด้านการศึกษา สุขภาพ สังคม และการสร้างนวัตกรรมส าหรับการเกษตร  

๓. วิธีการด าเนินการวิจัย  
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสังเกตการณ์ 

เกี่ยวกับสถานการณ์และปัญหาใน ๕ ด้าน คือ ๑) ด้านเศรษฐกิจ ๒) ด้านสุขภาพ ๓) ด้านสังคม/
ชุมชน ๔) ด้านนวัตกรรม และ ๕) ด้านการศึกษา โดยสัมภาษณ์ประชาชน จ านวน ๘๓ คน และผู้น า
ชุมชน จ านวน ๓ คน ในหมู่บ้านหนองแดงใหม่ อ าเภอแม่จริม จังหวัดน่าน  

๔. ผลการศึกษา  
๔.๑ ด้านเศรษฐกิจ  

๔.๑.๑ ด้านเศรษฐกิจมีความเชื่อมโยงกับอาชีพเนื่องจากหมู่บ้านหนองแดงใหม่ เป็น
หมู่บ้านเกษตรกรรม ทาให้มีรายได้อยู่ระหว่าง ๗,๐๐๐ – ๔๐,๐๐๐ บาท โดยรายได้สูงสุด ๔๐,๐๐๐ 
บาท ต่อเดือน มีหนี้สินอยู่ถึงร้อยละ ๙๐ เมื่อพิจารณาจากรายได้แล้วจะเห็นว่า ประชาชนมีรายได้และ
รายจ่ายไม่สมดุลกัน โดยส่วนใหญ่จะมีรายได้ไม่สม่ าเสมอกันทุกเดือน ในฤดูฝนจะมีรายได้มากกว่าฤดู
อ่ืนๆ และขณะเดียวกันก็มีรายจ่ายมากกว่าเดือนอ่ืนๆ เนื่องจากต้องน า เงินไปลงทุนด้านปุ๋ย วัสดุ 
อุปกรณ์ทางการเกษตร เมื่อน าผลผลิตมาจาหน่ายก็พบว่า มีรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายที่ลงทุนไป 
และในนอกฤดูฝนการท าอาชีพเสริมก็ท าได้เพียงในการด าเนินชีวิต จึงท าให้ไม่สามารถสร้างรายได้
จ านวนมาก ในขณะที่รายจ่ายค่อนข้างมีจ านวนแน่นอนและชัดเจนในทุกเดือน ส าหรับผู้ให้ข้อมูลที่มี
รายได้ค่อนข้างสูงกว่ารายจ่าย เนื่องจากว่ามีต้นทุนของครอบครัวมาก่อนแล้ว คือพ่อแม่รับราชการ
หรือมีกิจการส่วนตัวอยู่แล้ว ส่วนหนี้สินก็มีแต่ก็สามารถหาเงินมาใช้คืนได้ ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้ท า
บัญชีครัวเรือน หรือเคยท า แต่ไม่ได้ท าอย่างต่อเนื่อง ท าให้ขาดการบริหารจัดการด้านงบประมาณใน
ครัวเรือน จากการสัมภาษณ์บางครอบครัวพบว่า มีรายได้มากกว่ากว่ารายจ่าย แต่เมื่อท าการซักถาม
ไปในเชิงลึก กลับมีรายจ่ายอื่นๆ อีกมาก โดยมุ่งเน้นไปทางอุปโภค บริโภค หรือทางด้านสังคมเป็นส่วน
ใหญ่ ประการส าคัญ การมีหนี้สิน ท าให้ต้องหาเงินมาจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ย ซึ่งในบางปีไม่สามารถ
ช าระเงินต้นได้ ท าให้ดอกเบี้ยมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ  

๔.๑.๒ การไม่สามารถเลือกพันธ์ไหมจากศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ รายได้เสริมส่วนส าคัญอีกประการหนึ่งคือ การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม 
ที่สามารถท ารายได้ในการเลี้ยงชีพได้ในระดับหนึ่ง โดยชาวบ้านได้รับความร่วมมือจากหน่วยทหาร
พัฒนา (นทพ.) โดยการมอบเครื่องปั่นไหมให้กับชาวบ้าน จานวน ๓๓ ตัว ซึ่งเครื่องปั่นใยไหมสามารถ
ท าให้ลอกไหมได้เร็วขึ้น และลดภาระการลอกไหมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้สามารถเพ่ิมผลผลิตได้
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มากขึ้น อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาเรื่องเก่ียวกับการเลี้ยงไหม คือ ชาวบ้านจะได้รับพันธ์ไหมมาจากศูนย์
หม่อนไหมฯ และมักจะเป็นพันธ์ไหมที่ชาวบ้านไม่มีสิทธิในการเลือกพันธ์ ท าให้ชาวบ้านมีความเสี่ยง
ต่อการเกิดโรคของตัวไหม โดยชาวบ้านร้องขอให้ส่งไหมที่มีคุณภาพมาให้ทุกปี การเปลี่ยนไหมทุกปี
ของศูนย์หม่อนไหมฯ ท าให้ชาวบ้านมักได้รับความเดือนร้อนเพราะไหมบางสายพันธ์มักติดเชื้อและ
เป็นโรคมาจากศูนย์หม่อนไหมฯ ท าให้ไม่สามารถเพาะเลี้ยงได้ นอกจากนี้ยังมีรายได้เสริมอ่ืนๆ ที่เริ่ม
เข้ามามีบทบาทมากขึ้น เช่น การปลูกปาล์ม การปลูกโกโก้ เป็นต้น  

๔.๑.๓ ขาดแคลนน้ าในการท าการเกษตร ปัญหาและอุปสรรคส าคัญในการ
การเกษตร คือ การมีแหล่งน้ าอยู่ในชุมชน แต่ไม่สามารถหาแนวทางในการน าน้ าดังกล่าวมาใช้ใน
การเกษตรได้ คือ มีน้ าไม่เพียงพอต่อการเกษตรและปศุสัตว์ นอกจากนี้ เส้นทางของถนนที่เข้าสู่พ้ืนที่
การเกษตรก็ไม่อ านวยในการเดินทาง คือเดินทางล าบาก ถนนหนทางมีหลุมมีบ่อ เส้นทางเล็กแคบ 
และในบางพ้ืนที่รถยนต์ไม่สามารถเข้าถึงได้ จึงท าให้การขนผลผลิตกลับมาจาหน่ายมีความล าบาก  
นอกจากนี้ที่ดินและป่าไม้ส่วนใหญ่เป็นที่สาธารณะ และภูมิศาสตร์เป็นลักษณะหุบเขา และมีความ
ห่างไกลกัน จึงท าให้การล าเลียงน้ าเป็นไปด้วยความล าบาก  

๔.๒ ด้านสุขภาพ ประชาชนส่วนใหญ่มีสุขภาพอนามัยอยู่ในระดับดีทุกคน โดยไม่มีป่วย
เป็นโรคร้ายแรง มีเพียงโรคประจ าตัวที่พบได้ทุกหมู่บ้าน คือ โรคความดัน โรคเบาหวาน โรคไต และ
โรคปวดตามข้อตามกระดูก และมีชาวบ้านที่มือพิการจากการท างานด้วย ซึ่งชาวบ้านได้รับการดูแล
จาก อสม.เข้ามาดูแลในทุกๆ ๓ เดือน หรือบางหมู่บ้านก็เข้ามาตรวจทุกเดือน และมีอนามัยจัดยา
เบื้องต้นให้รับประทาน และนัดหมายให้พบกับหมอและพยาบาลอยู่เป็นประจ า จะเห็นได้ว่าประชาชน
ส่วนใหญ่สุขภาพแข็งแรง และรู้จักการดูแลตนเองจากโรคภัย และมีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาช่วย และ
รู้จักการออกกาลังกายเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายมีความแข็งแรง  

๔.๓ ด้านสังคม/ชุมชน ประชาชนในหมู่บ้านความสามัคคี และความปลอดภัยในหมู่บ้าน 
ภายในในชุมชนจะมีการจัดกิจกรม เช่น การจัดงานส าคัญในประเพณีต่างๆ การประชุมกลุ่มออม
ทรัพย์ เป็นต้น ซึ่งในหมู่บ้านจะมีกลุ่มที่หลากหลาย ได้แก่ กลุ่มม่อนไหม กลุ่มยางพารา กลุ่มปลูกส้ม 
กลุ่มออมทรัพย์ ฯลฯ และในชุมชนเองมีการน้อมน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาใช้ในการปลูกป่า 
ช่วยกันพัฒนาผืนป่า ปลูกผักทานเอง ปลอดสารเคมี เลี้ยงวัว เลี้ยงไก่ ซึ่งชาวต่างให้ความร่วมมือและมี
ความสามัคคีกัน โดยมีลักษณะ ดังนี้  

- คนในชุมชนปลูกผักสวนครัวทานเอง เลี้ยงไก่ เลี้ยงเป็ด เก็บไข่ไก่ทานเอง ปลูกไม้ผลไว้
ทาน เช่น ขนุน มะม่วง ฝรั่ง เป็นต้น ชาวบ้านในชุมชนช่วยกันปลูกป่า “รักษ์ต้นนา” และมีโครงการ
พัฒนาชุมชน ท าแนวกันไฟช่วงหน้าแล้ง ปลูกต้นไม้ริมทาง มีชาวบ้านเข้าร่วมกิจกรรมเยอะมาก ทุกคน
ในชุมชนมีความสามัคคีกัน  

- คนในชุมชนมีการน้อมนาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ท าพืชสวนปลูกผักทานเอง  

- มีโครงการพัฒนาตามบ้าน พัฒนาให้น้าสะอาด สร้างความสามัคคีในชุมชน มีกิจกรรมที่
ช่วยเหลือกัน สร้างพ้ืน เทปูน งานศพ เข้าป่าช่วยกันอย่างดี นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมปลูกป่า ไม้ลวก 
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หลังอ่างเก็บน้าห้วยแปลน แต่ปัญหาที่เป็นปัญหาใหญ่ของชุมชนคือขาดแคลนน้ าในการท าการเกษตร
ซึ่งเป็นแหล่งน้ าจากที่สูง  

เมื่อสอบถามถึงความปลอดภัยของหมู่บ้าน พบว่า ภายในหมู่บ้านหนองแดงใหม่ จังหวัด
น่าน และหมู่บ้านหนองปล้อง จังหวัดชัยนาท ไม่มีปัญหาอาชญากรรม ชาวบ้านอยู่ด้วยกันอย่างสันติ
สุข เกื้อกูลอาศัยกัน ซึ่งแตกต่างกับหมู่บ้านหนองทราย จังหวัดกาญจนบุรี และหมู่บ้านจอหอ จังหวัด
นครราชสีมา ซึ่งมีปัญหายาเสพติดในระดับปานกลางถึงสูง โดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้เสพ  

สรุปได้ว่า หมู่บ้านหนองแดง จังหวัดน่าน เป็นสังคมที่สงบสุขประชาชนอยู่อาศัยแบบเอ้ือ
อาทรต่อกัน และรู้จักกันดีทุกบ้าน เพราะหมู่บ้านมีขนาดเล็กและมีอาชีพเกษตรกรรมทาให้สมาชิกทุก
หลังในหมู่บ้านมีโอกาสได้พบปะ และสนิทสนมกันเป็นอย่างดี  

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากพ้ืนที่ใกล้เคียงบางแห่งมีปัญหายาเสพติด ทาให้ผู้ให้ข้อมูลส่วน
ใหญ่มีความกังวลว่าคนในหมู่บ้านจะไม่ปลอดภัย และหากปล่อยไว้นานจะทาให้หมู่บ้านเกิดความเสี่ยง
ในการติดยาเสพติด จึงขอให้มีการจัดทาโครงการหมู่บ้านสีขาว ต้องการให้มีการติดตามอย่างต่อเนื่อง 
และส่งเจ้าหน้าที่ต ารวจเข้ามาให้ความรู้แก่ชาวบ้านเพื่อป้องกันตนเองจากปัญหายาเสพติด  

๔.๔ ด้านนวัตกรรม เมื่อสอบถามถึงด้านนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ การสร้าง
เครื่องมือที่ใช้เพ่ือประกอบอาชีพ เนื่องจากอาชีพหลักคือ การเกษตร ท า ให้มีแค่เครื่องมือพ้ืนฐานใน
การท างาน ประการส าคัญพบว่า ชาวบ้านไม่มีความรู้ในการสร้างหรือประดิษฐ์ขึ้นมาเอง อย่างไรก็
ตาม ยังมีชาวบ้านที่สามารถดัดแปลงอุปกรณ์ที่มีอยู่แล้วให้ใช้ในหน้าที่อ่ืนได้ เช่น การดัดแปลงรถไถนา
เดินตามมาท าเป็นรถอีแต๋นขนหม่อน ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ซื้อโครงรถไถมาต่อเติม รถไถพ่วง เป็น
ต้น จะเห็นได้ว่า ประชาชนในพ้ืนที่ยังคงใช้เครื่องมือเดิม และนวัตกรรมเดิมในการเกษตร เนื่องจาก
ขาดองค์ความรู้ และงบประมาณในการด าเนินการ แต่ยังคงมีเพียงแค่ส่วนที่ นพท. มอบให้ คือ เครื่อง
ลอกปุยไหม ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น  

๔.๕ ด้านการศึกษา ผู้ให้ข้อมูลเกือบ ๙๐ เห็นว่าไม่ได้อยากเรียนรู้อะไร เพราะเป็นเพียง
เกษตร และอายุก็มากแล้ว ซึ่งบางท่านมีอายุยังไม่ถึง ๖๐ ก็ไม่ได้ต้องการเรียนรู้เพ่ิม เพราะมีเพราะ
อาชีพเกษตรกรไม่รู้ว่าต้องรู้อะไรบ้าง แต่มีความประสงค์ให้บุตรหลานได้เรียนต่อในระดับสูงขึ้น และ
ขอทุนการศึกษาให้กับเด็กที่ตั้งใจเรียน สาหรับผู้ให้ข้อมูลที่มีความประสงค์ในการเรียนรู้ คือ ต้องการ
เรียนรู้ในส่วนของทักษะการเลี้ยงหม่อนไหม ซึ่งเป็นอาชีพเสริมที่ท ารายได้ได้ดี ต้องการความรู้ในการ
เลี้ยงหม่อนไหมในนอกฤดูฝน ว่าจะต้องด าเนินงานอย่างไร ให้สามารถสร้างผลผลิตให้มากที่สุด และ
สามารถสร้างอาชีพเสริมนี้ได้ตลอดทั้งปี นอกจากนี้ยังต้องการมีความรู้ในการสร้างอาชีพเสริมอ่ืนๆ ที่
สามารถหาเงินเลี้ยงชีพได้ เนื่องจากปัจจุบันยังขาดแหล่งน้ าในการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเป็นอย่างมาก  

๕. บทสรุป  
ส าหรับจุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหา และอุปสรรคของหมู่บ้าน และแนวทางแก้ไขสรุปได้ดังนี้  
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ภาพที่ 1 จุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหา และอุปสรรคของหมู่บ้าน  

ดังนั้น ในการแก้ไขปัญหาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่หมู่บ้านหนองแดง
ใหม่ จังหวัดน่าน ได้แบ่งออกเป็น ๓ ระยะ ดังนี้  

ระยะเร่งด่วน คือการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ เป็นสิ่งที่จะต้องด า เนินการอย่างรวดเร็ว 
เพ่ือแก้ไปไขปัญหาของประชาชนให้ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น  

ระยะสั้น คือ การแก้ไขปัญหาด้านนวัตกรรมเพ่ือใช้ในการเกษตร เป็นสิ่งที่จะต้อง
ด าเนินการในระยะ ๖ – ๑๒ เดือน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สามารถด าเนินชีวิตได้
อย่างเป็นปกติ  

ระยะยาว คือการส่งเสริมการศึกษา อาชีพ เป็นสิ่งที่จะต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องอย่าง
น้อย ๓ ปีขึ้นไป เพื่อสร้างเครื่องมือหรือกลไกทางปัญญาให้กับประชาชนในพ้ืนที่ได้มีนวัตกรรมใหม่ไป
ใช้ในการยกระดับคุณภาพชีวิต และเป็นการแก้ไขปัญหาระยะยาว  

๖. ข้อเสนอแนะ  
๖.๑ ด้านเศรษฐกิจ มีแนวทางแก้ไข ดังนี้  

๑) ลดดอกเบี้ย ธกส. หรือชะลอการจ่ายดอกเบี้ยให้แก่ชาวบ้านในระยะหนึ่ง เพ่ือเพ่ิม
โอกาสในการสร้างรายได้เพ่ิม เพราะถ้าหากมีการจ่ายดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง ท าให้ไม่สามารถตั้งตัว
หรือมีรายได้เพ่ิม แต่หนี้สินกลับเพิ่มมากขึ้น  

๒) ส่งเสริม หรือสร้างอาชีพเสริมให้กับประชาชนให้สามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพได้ 
และมีรายได้เพ่ิมมากขึ้น หรือส่งเสริมให้มีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรให้สามารถสร้างผลผลิต
และรายได้ ส่งเสริมการปลูกโกโก้ กาแฟ และยางพาราให้มากขึ้น แต่ก็ต้องหาแหล่งน้ า ในการสร้าง
อาชีพดังกล่าวดัวย  
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๓) เพ่ิมราคาพืชผลทางการเกษตรให้มีจ านวนเพิ่มมากข้ึน ได้แก่  

(๑) ในปัจจุบันข้าวได้ราคาตันละ ๕,๐๐๐ – ๖,๐๐๐ บาท เท่านั้น ซึ่งในอดีตได้ตันละ 
๘,๐๐๐ – ๑๒,๐๐๐ บาท เมื่อราคาผลผลิตลดลงท าให้รายได้ไม่เพียงพอและมีหนี้สินเพิ่มมากข้ึน  

(๒) เพ่ิมราคาไหมให้มีราคาสูงขึ้น โดยในปัจจุบันราคาไหมกิโลกรัมละ ๑๕๐ บาท 
ประชาชนต้องการให้มีราคากิโลกรัมละ ๒๐๐ บาท ขึ้นไป  

(๓) การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการท าบัญชีครัวเรือน เพ่ือจดบันทึกรายรับ รายจ่าย 
และการตัดรายจ่ายที่ไม่จ าเป็นออกไป เพ่ือให้มีเงินออมมากยิ่งข้ึน  

๔) การสร้างมาตรฐานของพันธ์ไหม ที่ได้รับจากศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ให้มีมาตรฐานเดียวกับที่อ่ืนๆ และขอพันธ์ไหมที่มี
คุณภาพ ไม่มีโรค และสามารถสร้างรังได้ใหญ่ขึ้น  

๕) การท าข้อตกลงร่วมกับศูนย์หม่อนไหมฯ ในการรับพันธ์ไหมที่มีคุณภาพให้กับ
ประชาชนในพื้นท่ีบ้านหนองแดงใหม่  

๖) หาแนวทางในการน าน้ าจากบนภูเขา หรือแหล่งดินออกมาใช้ในการเกษตรให้ได้
ตลอดปี เนื่องจากน้ าบนภูเขามีปริมาณมาก แต่ชาวบ้านไม่สามารถน าออกมาใช้ในการเกษตรได้ ท าให้
การเกษตรไม่ต่อเนื่อง อีกท้ังการเลี้ยงสัตว์ ก็ไม่สามารถด าเนินการใด ๆ ได้  

๗) หาแนวทางในการปั่นน้ าหรือลาเลียงน้ าจากห้วยเมี้ยง และล าน้ าว้าเพ่ือท า
การเกษตร   

๖.๒ ด้านสุขภาพ จัดหาเครื่องกรองน้ าในหมู่บ้าน โดยชาวบ้านไม่มั่นใจว่าน้ าสะอาดมี
คุณภาพหรือไม่ เพราะบางครั้งน้ าที่ใช้ในการบริโภคมีสีขุ่นมัว ส่วนน้ าดื่มชาวบ้านส่วนใหญ่ดื่มน้ าฝน 
แต่เมื่อถึงฤดูอ่ืนน้ าดื่มก็ขาดแคลน จึงต้องการเครื่องกรองน้ าใช้ส่วนรวมในหมู่บ้าน ติดตั้งเป็นจุดให้
ชาวบ้านให้สามารถดื่มน้าสะอาดได้อย่างมั่นใจ และไม่ขาดแคลน  

๖.๓ ด้านนวัตกรรม มีแนวทางแก้ไข ดังนี้  

๑) สิ่งที่ต้องการเร่งด่วนในขณะนี้ การสร้างนวัตกรรมเพ่ือให้สามารถน าแหล่งน้ าจากภูเขา
มาใช้ในการเกษตรได้ตลอดทั้งปี โดยให้ภาครัฐสนับสนุนแผงโซ่ล่าเซลล์ที่ใช้กับปั้มน้ า ได้ เพ่ือให้
ชาวบ้านในน ามาใช้ในการเกษตร หรือนวัตกรรมอ่ืนๆ ที่สามารถน าน้ าออกมาใช้ในการเกษตรได ้ 

๒) สนับสนุนเครื่องมือทางการเกษตร ได้แก่ (๑) ขยายลานเก็บข้าว (๒) โรงเก็บไหม (๓) 
รถนวดข้าว (๔) รถไถนา และ (๕) รถเก่ียวข้าว  

๖.๔ ด้านการศึกษา มีแนวทางแก้ไข ดังนี้  

๑) จัดหาวิทยากรมาให้ความรู้ในการเพ่ิมทักษะการประกอบอาชีพ และทักษะการ
ประกอบอาชีพเสริมอ่ืนๆ ที่สามารถสร้างรายได้ให้มากขึ้น  
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๒) ให้ช่วยเหลือเรื่องทุนการศึกษาของบุตรหลานในระดับปริญญาตรี ให้ส่งเสริมให้มีงาน
ท า เพ่ือส่งเสริมให้หมู่บ้านพัฒนา เข้มแข็ง และมีทรัพยากรหมู่บ้านที่มีความรู้ มีอาชีพการงานที่ดี ซึ่ง
จะช่วยยกระดับให้หมู่บ้านมีความเท่าเทียมกับสังคมปัจจุบันมากขึ้น และสามารถน าความรู้มาพัฒนา
หมู่บ้านและช่วยเหลือให้หมู่บ้านก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น  

๓) ให้มีการเรียนการสอนแบบที่มีวิทยากรมาให้ความรู้ เพราะชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่รู้จัก
การเรียนออนไลน์ หากมีวิทยากรมาสอนน่าจะเข้าใจมากกว่า  

๔) พัฒนาสินค้าทางการเกษตร ได้แก่ หม่อนไหม ปาล์ม ยางพารา อ้อย ข้าวโพด และข้าว 
ให้สามารถแปรรูปและสร้างเป็นสินค้าส่งของของชุมชน  
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