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แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
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 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนมหาวิทยาลัยท่ีศึกษาพระไตรปฎกและวิชา
ชั้นสูงสําหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ และปรัชญาของมหาวิทยาลัยท่ีมีอยูวา จัดการศึกษา
พระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตรสมัยใหม พัฒนาจิตใจและสังคม ลวนแลวแตเปนไปตามพระ
ราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 
5 พระองคผูทรงสถาปนาแหงนี้  การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม และการ
สงเสริมพระพุทธศาสนาและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
อยูบนรากฐานของปณิธานและปรัชญาของมหาวิทยาลัยท้ังสิ้น ดังจะเห็นไดชัดเจนวาทุกหลักสูตร
และกิจกรรมท่ีมหาวิทยาลัยจัดข้ึนจะตองนําหลักพระพุทธศาสนาไปบูรณาการกับศาสตรตาง ๆ 
เพ่ือท่ีจะนําไปสูการพัฒนาจิตใจและสังคม  การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งท่ี 3 เรื่อง
นวัตกรรมทางการปกครองและทางการบริหารจัดการในยุคไทยแลนด 4.0 โดยมีนายเทวัญ ลิปต
พัลลภ รฐัมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี บรรยายพิเศษเรื่อง นโยบายของรัฐเก่ียวกับการปกปอง 
และคุมครองพระพุทธศาสนา โดยในงานจัดประชุมวิชาการดังกลาว ยังจัดแบงกลุมการนําเสนอ
บทความ ออก 3 กลุม กลุมนวัตกรรมทางการจัดการเชิงพุทธ กลุมนวัตกรรมทางรัฐประศาสน
ศาสตร กลุมนวัตกรรมทางรัฐศาสตร เพ่ือเปนการเผยแพรผลงานทางวิชาการของนักวิชาการจาก
หลายมหาวิทยาลัยสูสาธารณะ ท้ังการตีพิมพผลงานทางวิชาการและการจัดประชุมเสวนาทาง
วิชาการ รวมถึงมีการแสดงนิทรรศการทางวิชาการอีกดวย 
 ในนามของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขออนุโมทนาขอบคุณมหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สถาบันรัชตภาคย สํานักงานการวิจัยแหงชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมูบานจอมบึง มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพท่ีไดใหความรวมมือเปนภาคีรวมจัดงานครั้งนี้ใหบรรลุ
วัตถุประสงคตามท่ีกําหนดไว 
 หวังวา การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งท่ี ๓ เรื่องนวัตกรรมทางการปกครองและ
ทางการบริหารจัดการในยุคไทยแลนด 4.0 ครั้งนี้ จะเอ้ืออํานวยประโยชนตอการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ของผูสนใจใฝรูเรื่องดังกลาวไปบูรณาการเขากับศาสตรตาง ๆ อันจะนําไปสูการพัฒนาจิตและสังคม
ใหมีการอยูรวมกันในสังคมอยูมีความสงบสุขท่ียั่งยืนตลอดไป 

                                
                                 

พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 
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 งานประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งท่ี 3 (MCU Congress I) ภายใตหัวขอ “นวัตกรรม
ทางการปกครองและทางการบริหารจัดการในยุคไทยแลนด 4.0” นี้จัดข้ึนดวยวัตถุประสงคท่ีจะ
เผยแพรผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยสูสาธารณะดวยการตีพิมพทางวิชาการดาน
พระพุทธศาสนาบูรณาการเขากับศาสตรสมัยใหมและจะเปนเวทีสาธารณะเพ่ือการเผยแพรองค
ความรูจากงานวิจัยและงานวิชาการหลากหลายสาขาท่ีมีการนําหลักพุทธธรรมไปประยุกตใชเพ่ือ
การพัฒนาท่ีเรียกวา “พุทธบูรณาการ” ในการจัดงานครั้งนี้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยในฐานะเจาภาพการจัดงานไดรับการสนับสนุน สํานักงานคณะกรรมการวิชัยแหงชาติ (วช.) 
และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) มหาวิทยาลัยมหากุฏราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สถาบันรัชตภาคย มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ
สตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
 ท้ังนี้ เพ่ือใหเกิดผลผลิตท่ีเปนองคความรูจากการจัดงาน คณะผูจัดงานจึงไดกําหนดใหมีการ
แสดงทัศนะในการประชุมกลุมยอย จํานวน 3 กลุมประกอบดวย 1) กลุมนวัตกรรมทางการจัดการ
เชิงพุทธ 2) กลุมนวัตกรรมทางรัฐประศาสนศาสตร 3) กลุมนวัตกรรมทางรัฐศาสตร  
 ในขณะเดียวกันไดจัดใหมีกิจกรรมเพ่ือความหลากหลายในการเสนอองคความรูท่ีเก่ียวกับ
พุทธบูรณาการ ประกอบดวย 1) การแสดงปาฐกถา โดยนายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจํา
สํานักนายกรัฐมนตรี มาเปนองคปาฐก (Keynote Speaker) บรรยายพิเศษเรื่อง นโยบายของรัฐ
เก่ียวกับการปกปอง และคุมครองพระพุทธศาสนา 2) การสัมมนาทางวิชาการโดยมีลักษณะเปนการ
อภิปรายรวม (Panel Discussion) และการประชุมกลุมยอย (Group Discussion) โดยไดรับความ
เมตตาจากนักวิชาการท้ังฝายบรรพชิตและคฤหัสถ จากสถาบันการศึกษาและองคกรตาง ๆ  3) การ
จัดนิทรรศการโดยนําขอมูลจากงานวิชาการและงานวิจัยท่ีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยไดทําการศึกษารวมกับบุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยรวมท้ังจากภาคสวนตาง ๆ 
 สําหรับการดําเนินงานเก่ียวกับบทบาททางวิชาการ คณะผูจัดงานไดกําหนดใหมีการเปดรับ
บทความ ไดดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองบทความ (Peer Review) ท้ังท่ีเปน
ผูทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย ท้ังนี้  ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัยทางมหาวิทยาลัยไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ เม่ือ
ผูทรงคุณวุฒิไดพิจารณากลั่นกรองเปนท่ีเรียบรอยแลว ไดจัดสงบทความท่ีสงปรับปรุงคืนกลับให
เจาของบทความไดปรับแก จากนั้นไดแจงผลการพิจารณาบทความและผูท่ีไดรับการคัดเลือกให
นําเสนอบทความในการประชุมกลุมยอยและผู ท่ีไดรับการคัดเลือกใหนําเสนอในรูปแบบของ
โปสเตอร ในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ  ครั้งนี้มีบทความท่ีผานการคัดเลือกเพ่ือตีพิมพจํานวน
ท้ังสิ้น 214 เรื่อง   โดยมีบทความท่ีผานการคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมกลุมยอย จํานวน     
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84  เรื่อง นําเสนอในรูปแบบโปสเตอร จํานวน 35 เรื่อง และเม่ือสําเร็จการประชุมระดับชาติ
ดังกลาวแลว จะไดมีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมครั้งนี้เพ่ือเผยแพรแกสาธารณะ
ตอไป 
 คณะผูจัดงานหวังเปนอยางยิ่งวา การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งท่ี 3 เรื่อง 
“นวัตกรรมทางการปกครองและทางการบริหารจัดการในยุคไทยแลนด 4.0” นี้ จะเปนจุดเริ่มตนใน
การนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในรูปขององคความรูทางวิชาการไปสูการแกปญหาและพัฒนา
สังคม ตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ท่ีวา “จัดการศึกษา
พระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตรสมัยใหม พัฒนาจิตใจและสังคม” ตอไป 
 
 
 

รศ.ดร.สุรพล  สยุะพรหม 
รองอธิการบดีฝายกิจการท่ัวไป 

ประธานกรรมการดําเนินงานการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งท่ี 3 
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ก ำหนดกำร 
กำรประชมุวิชำกำรระดบัชำติ มจร ครั้งที ่3 (MCU Congress 3) 

เร่ือง “นวัตกรรมทำงกำรปกครองและทำงกำรบริหำรจัดกำรในยุคไทยแลนด์ 4.0”   
ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์บี คณะสังคมศำสตร์  
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 

วันเสำร ์ที่ 31 สิงหำคม พ.ศ. 2562 
 

 
 

เวลำ รำยละเอียด 
ภำคเช้ำ  
เวลา 07.30 น. - ลงทะเบียนรบัของที่ระลึก และเข้าร่วมงาน 
เวลา 08.00 น. - ชมวิดีทัศน์ประวัติมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เวลา 08.30 น. - พระรำชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบด ี

  ประธานในพิธีจุดธปูเทียนและน าบูชาพระรัตนตรัย 
- พระครูปริยัติกิตติธ ำรง,รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร ์ 
  ถวายสักการะ 
  กล่าวถวายรายงาน 
- พระรำชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดีกล่าวเปิดงานและ 
  บรรยายเรื่อง “นวัตกรรมทำงกำรปกครองและทำงกำรบริหำร    
  จัดกำรในยุคไทยแลนด์ 4.0” 
- รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป 
  ถวายของที่ระลึกแด่อธิการบดี 

เวลา 10.00 น. - ฯพณฯ เทวัญ ลิปตพัลลภ รฐัมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตร ี
  เดนิทางมาถึงลานกิจกรรมอาคารเรียนรวมโซนบ ีชั้น G 
  เปิดนิทรรศการของหน่วยงานภาคีเครือข่ายและหนว่ยงานของมหาวิทยาลัย 
  และเปิดนิทรรศการภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
- ฯพณฯ เทวัญ ลิปตพัลลภ รฐัมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตร ี
  เดนิขึ้นสู่บนเวท ี
- รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป กล่าวรายงาน 
- ฯพณฯ เทวัญ ลิปตพัลลภ รฐัมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี  
  เปิดการประชุมวชิาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3 (MCU Congress 3) 
  เรื่อง “นวัตกรรมทางการปกครองและทางการบริหารจัดการในยุคไทย 
  แลนด์ 4.0”   
  มอบโล่และเกียรติบัตรแกภ่าคีเครือข่ายการประชุมวิชาการระดับชาติ      
  ประกอบด้วย 
    - บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
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เวลำ รำยละเอียด 
    - ส านักงานกองทุนสนบัสนนุการสรา้งเสริมสุขภาพ 
    - ส านักงานการวิจัยแหง่ชาต ิ
    - คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ 
    - คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันรชัตภ์าคย ์
    - มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
    - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ 
    - คณะวิทยากรจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 
    - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัสุรินทร์ 
    - มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
    - มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
- ฯพณฯ เทวัญ ลิปตพัลลภ รฐัมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตร ี
  บรรยายพิเศษเรื่อง “นโยบำยของรัฐเกี่ยวกับกำรปกป้องและ    
  คุ้มครองพระพุทธศำสนำ” 
- พระครูปริยัติกิตติธ ารง,รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร ์มอบของที่ระลึกแก่ 
  ฯพณฯ เทวัญ ลิปตพัลลภ รฐัมนตรีประจ าส านักนายกรฐัมนตรี 

เวลา 11.30 น. - ฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหารกลางวัน 
  ณ ลานกิจกรรมอาคารเรียนรวมโซน A ชั้น G 

ภำคบ่ำย  
เวลา 12.30 -16.30 น. น ำเสนอผลงำนภำคบรรยำย 
 กลุ่มนวัตกรรมทำงกำรจัดกำรเชิงพุทธ ชุดที่ 1 

สถำนที่ : อำคำรเรียนรวม โซน B ชั้น 2 ห้อง B 207 
1. พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร.  
2. ผศ.ดร.อุทัย สติมั่น           
3. พระสุธีวีรบัณฑิต, ดร.  
4. พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร.  
5. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. 
6. นางสาววันเพ็ญ ฉายสอาด   

ประธานกรรมการ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

กลุ่มนวัตกรรมทำงกำรจัดกำรเชิงพุทธ ชุดที่ 2 
สถำนที่ : อำคำรเรียนรวม โซน B ชั้น 2 ห้อง B 208 
1. พระเมธีธรรมาจารย์, รศ.ดร. 
2. รศ.ดร.สุวิญ รักสัตย์  
3. อ.ดร.อ านาจ บัวศิริ   
4. พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ดร.  
5. อ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว 
6. นายสุภัทรชัย สีสะใบ 

ประธานกรรมการ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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เวลำ รำยละเอียด 
กลุ่มนวัตกรรมทำงรัฐประศำสนศำสตร์ ชุดที่ 1 
สถำนที่ : อำคำรเรียนรวม โซน B ชั้น 1 ห้องเธียเตอร์B 
1. ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง 
2. ผศ.ดร.วิชชุกร นาคธน  
3. รศ.ดร.สุรินทร์ นิยมางกูร 
4. ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี 
5. ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข์ 
6. พระสมนึก ธีรปญฺโ   

ประธานกรรมการ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

กลุ่มนวัตกรรมทำงรัฐประศำสนศำสตร์ ชุดที่ 2 
สถำนที่ : อำคำรเรียนรวม โซน B ชั้น 1 ห้อง B107-B108 
1. ศ.พล.ต.ท.หญิง ดร.นัยนา เกิดวิชัย 
2. ผศ.ดร.สมคิด ดวงจักร  
3. ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงษ์ 
4. ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง 
5. ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา 
6. พระนุชิต นาคเสโน  

ประธานกรรมการ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

กลุ่มนวัตกรรมทำงรัฐศำสตร์ ชุดที่ 1 
สถำนที่ : อำคำรเรียนรวม โซน B ชั้น5 ห้อง B508-B509 
1. รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม 
2. ผศ.ดร.จิรายุ ทรัพย์สิน  
3. ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต 
4. อ.ดร.อภิญญา ฉัตรช่อฟ้า 
5. อ.ดร.สุริยา รักษาเมือง  
6. นายพลวัฒน์ สีทา 

ประธานกรรมการ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

กลุ่มนวัตกรรมทำงรัฐศำสตร์ ชุดที่ 2 
สถำนที่ : อำคำรเรียนรวม โซน B ชั้น5 ห้อง B507 
1. รศ.ดร.ประณต นันทิยะกุล 
2. อ.ดร.ตระกูล จิตวัฒนากร  
3. ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ 
4. อ.ดร.บวร ขมชุณศรี 
5. อ.ดร.กาญจนา ด าจุติ 
6. นางสาวกาญจนา บุญเรือง  

ประธานกรรมการ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

กลุ่มนวัตกรรมทำงรัฐศำสตร์ ชุดที่ 3 
สถำนที่ : อำคำรเรียนรวม โซน B ชั้น5 ห้อง B506 
1. ศ.ดร.จ านงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ 
2. อ.ดร.จุฑาทิพย์ สุจริตกุล 
3. รศ.ดร.พรรษา พฤฒยางกูร  
4. รศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช  

ประธานกรรมการ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการ 
กรรมการ 
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เวลำ รำยละเอียด 

5. อ.ดร.พงษ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์ 
6. นางสาวสุมาลี บุญเรือง  

กรรมการและเลขานุการ 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 น ำเสนอผลงำนภำคโปสเตอร์  
กลุ่มนวัตกรรมทำงกำรปกครองและกำรบริหำรในยุคไทยแลนด์ 4.0 
สถำนที่ : ลำนกิจกรรมอำคำรเรียนรวมโซน B ชั้น G 
1. ศ.ดร.กฤช เพิ่มทันจิตต์ 
2. รศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ 
3. ผศ.ดร.บุษกร วัฒนบุตร  
4. รศ.ดร.สมาน งามสนิท  
5. รศ.ดร.อภินันท์ จันตะนี 
6. อ.ดร.ปนัดดา รักษาแก้ว  
7. นายกรกต ชาบัณฑิต 
8. นางสาวพัชรี หาลาง 

ประธานกรรมการ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ปิดกำรน ำเสนอผลงำนประจ ำห้องและมอบเกียรติบัตร 
พิธีกรประจ ำงำน 
: ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง  รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ฝ่ายวิชาการ 
: อ.ดร.ปนัดดา รักษาแก้ว   อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์    
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สารบญั 
กองบรรณาธิการ  

คณะกรรมการการวิพากษบทความ  

คำนำ  

กำหนดการ  
  

เทคนิคการสอนวิชาพระพุทธศาสนาแบบไตรสิกขาของพระสอนศีลธรรม  

จังหวัดนครปฐม 

1 

 พระปลัดขจร  เขมาภิรโต (คุมเจริญ) 

พุทธวิธีการเสริมสรางสุขภาวะแบบองครวมของพุทธศาสนิกชน 

อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 

11 

 พระสมุหเจิม ฉนฺทโก (เอ่ียมโก) 

การปฏิบัติหลักอุบาสกธรรมของพุทธศาสนิกชน ตำบลดอนยายหอม 

 อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

21 

 พระอเนกวิทย อนาวิโล (รอดพลอย) 

การประยุกตใชหลักสังคหวัตถุ ๔ เพ่ือแกปญหาความขัดแยงของประชาชนอำเภอ

นครชัยศร ีจังหวัดนครปฐม 

31 

 พระโกเมน สุภกิจฺโจ (โตะวิจิตร) 
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แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 

เทคนิคการสอนวชิาพระพุทธศาสนาแบบไตรสิกขาของพระสอนศีลธรรม  
จังหวัดนครปฐม 

The Tisikkha based Buddhism Pedagogical Technique of the Monks 
Teaching Buddhist Morals in Nakhon Pathom Province 
 

พระปลัดขจร  เขมาภิรโต (คุมเจริญ)0

∗ 
 

บทคัดยอ 
การว ิจ ัยครั ้งนี ้ ผู ว ิจ ัย ได ดํา เน ินการตามระเบ ียบว ิธ ีว ิจ ัยแบบผสม (Mixed 

Methodology Research) ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนท่ีอยูใน
จังหวัดนครปฐม จํานวน 327 รูป ซ่ึงใชวิธีการสุมตัวอยาง โดยการใชสูตรของทาโร ยามาเน (Taro 
Yamane) ไดกลุมตัวอยาง 180 คน วิเคราะหขอมูลโดย คาความถ่ี (Frequency), คารอยละ 
(Percentage), คาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบ
คาที (t-test) การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) และเปรียบเทียบความ
แตกตางคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีผลตางเปนสําคัญนอยท่ีสุด (Least Significant Difference : 
LSD.) การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใชการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญจํานวน 7 
คน วิเคราะหขอมูลโดยใชเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหาประกอบบริบท  

ผลการวิจัยพบวา 
1. เทคนิคการสอนวิชาพระพุทธศาสนาแบบไตรสิกขาของพระสอนศีลธรรม จังหวัด

นครปฐม ท้ัง 3 ดาน โดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง 2.98 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
ดานศีล ดานสมาธิ และดานปญญา อยูในระดับปานกลางทุกดาน 

2. ผลการทดสอบสมมติฐานเทคนิคการสอนวิชาพระพุทธศาสนาแบบไตรสิกขาของพระ
สอนศีลธรรม จังหวัดนครปฐม โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา พระสอนศีลธรรมท่ีมี
สถานภาพ อายุ พรรษา ตําแหนงทางคณะสงฆ และวุฒิการศึกษาสามัญตางกัน มีความคิดเห็นตอ
เทคนิคการสอนวิชาพระพุทธศาสนาแบบไตรสิกขาของพระสอนศีลธรรม จังหวัดนครปฐม โดย
ภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว สวนพระ
สอนศีลธรรมท่ีมีวุฒิการศึกษาแผนกบาลี  ตางกัน มีความคิดเห็นตอเทคนิคการสอนวิชา
พระพุทธศาสนาแบบไตรสิกขาของพระสอนศีลธรรม จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมไมแตกตางกัน จึง
ปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว  

3. ปญหา อุปสรรค เก่ียวกับเทคนิคการสอนวิชาพระพุทธศาสนาแบบไตรสิกขาของพระ
สอนศีลธรรม จังหวัดนครปฐม พบวา พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมีจํานวนไมเพียงพอตอจํานวน
พระสอนศีลธรรมทําใหการปลูกฝงในเรื่องของศีลไมท่ัวถึง พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนขาดความ
                                                           

∗ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆพุทธปญญาศรีทวารวดี. 
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ชํานาญในการใชสื่อการสอน อุปกรณการเรียนการสอนไมเพียงพอ และเนื้อหาของหลักสูตรมุง
พัฒนาความรู ความสามารถในการสรางทักษะทางความคิดไมทุกดาน ขอเสนอแนะ ควรดําเนินการ
สรรหาพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนใหเพียงพอกับจํานวนพระสอนศีลธรรม ควรพัฒนาทักษะการ
สอนของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนใหมีความชํานาญในการใชสื่อการสอน และควรพัฒนาเนื้อหา
ของหลักสูตรมุงพัฒนาความรู ความสามารถในการสรางทักษะทางความคิดในทุกดาน 
คําสําคัญ: เทคนิคการสอน, ไตรสิกขา, พระพุทธศาสนา 

 

Abstracts 
A mixed methodology research was used and it involved with a survey-

oriented quantitative research. The 327 populations were monks teaching Buddhist 
morals in schools located in Nakhon Pathom Province, and the 180 respondents by 
the formula of Taro Yamane, were selected. The statistical applications for data 
analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test and One-way 
ANOVA whereas LSD (least significant difference) was used in the comparative 
studies. The in-depth interview was also conducted with 7 key-informants in the 
qualitative research with applying content analysis technique to analyze the 
interviewed data. 

The results revealed that  
1. The threefold training of the Ti-sikkhā-based Buddhism pedagogical 

technique of the monks teaching Buddhist morals in Nakhon Pathom Province by 
overview was at moderate level (Χ = 2.98). By each aspect, it was found that sIla 
(morality), samādhi (concentration), and paññā (wisdom) were all at moderate 
levels, too. 

2. The hypothetical tests of the Ti-sikkhā-based Buddhism pedagogical 
technique of the monks teaching Buddhist morals in Nakhon Pathom Province 
revealed that the teaching monks with different ages, monkhood Vassa, sangha 
positions, and general education degrees has, by overview, different opinions by 
statistical significance at 0.05 levels. The hypothesis was thus retained. On the 
contrary, the teaching monks with different Pali degrees, had, by overview, no 
different opinions. The hypothesis was therefore rejected.  

3. The problems and barriers of the Ti-sikkhā-based Buddhism 
pedagogical technique of the monks teaching the Buddhist morals in Nakhon 
Pathom Province were found that monks for teaching the Buddhist morals in 
schools were inadequate which did not cover all the morals cultivations. They, too, 
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were not well-equipped with expertise in using teaching aids while teaching 
materials were insufficient and the course contents were not in all aspects speared 
to develop knowledge and capacity to create thinking skills. The researcher 
recommended that monks to teach the Buddhist morals in schools should be 
adequately recruited to fill the vacancy. Their teaching skills should be developed 
to cover the uses of teaching aids and teaching materials while the course contents 
in all aspects should be developed to flash to knowledge and capacity to create 
thinking skills. 
Keywords: Pedagogical Technique, Three Buddhist Principles of Training (Tisikkhā), 
Buddhism 
 

บทนํา 
การจะพัฒนาคนใหเปนผูมีคุณธรรมท้ังดานศีลธรรมและดานจริยธรรมนั้น ก็คงจะตอง

เริ่มตั้งแตเด็ก เพราะเด็กจะตองเติบโตเปนผูใหญในวันหนา และจะตองดําเนินชีวิตอยูในสังคมตอไป 
สถาบันท่ีมีสวนชวยสงเสริมและปลูกฝง ดานศีลและจริยธรรมแกเด็กนั้น คือ สถาบันครอบครัว 
สถาบันการศึกษา สถาบันครอบครัวถือวาเปนสถาบันแรกท่ีจะตองชวยปูพ้ืนฐานใหกับเด็กไดมี
ความรูความเขาใจดานศีลธรรมและจริยธรรม การเรียนรูในการดําเนินชีวิตประจําวัน และไดรับการ
สั่งสอนใหไดมีการพัฒนา ท้ังดานสติ จิตใจ รางกายและสังคมสรางคุณลักษณะของผูเรียนใหเปน “ผู
ท่ีเรียนรู” เพ่ือรองรับกลับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว สามารถท่ีจะเรียนรู
สถานการณและพิจารณาเหตุการณท่ีเกิดข้ึนไดอยางระมัดระวัง ดวยวิธีการ กระบวนการ การคิดท่ี
เหมาะสมท่ีจะชวยใหตัวบุคคลสามารถแสวงหาความรูไดอยางไมสิ้นสุด (Office of the National 
Education Commission, 1996: 24) 

หลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาจึงเปนแผนท่ีจะชวยพัฒนาผูเรียน ใหเกิดคุณลักษณะ
ดังกลาว เพราะสามารถชวยพัฒนาสติปญญา จิตใจ ของผูเรียนใหเปนผูท่ีรูจักใชเหตุผลในการแกไข
ปญหาในการดําเนินชีวิต การศึกษาจึงเปนการพัฒนามนุษย ปจจัยท่ีสําคัญตอการพัฒนาประเทศ ก็
คือการศึกษาเพ่ือเปนการพัฒนาตัวบุคคลโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนท่ีจะตองเติบโตเปนผูใหญในวัน
ขางหนา สังคมตองเตรียมความพรอมใหเขาเหลานั้นมีความเติบโตท้ังดานรางกาย จิตใจ และ
สติปญญา การท่ีเด็กจะมีคุณภาพ สิ่งท่ีสําคัญ คือ จะตองมีคุณธรรมจริยธรรม ซ่ึงหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา เม่ือศาสนาเห็นความสําคัญของเด็กและเยาวชนแลว จะตองดําเนินการอยางไร ท่ี
จะชวยทําใหเด็กและเยาวชนมีจริยธรรมและมีศาสนาเปนพ้ืนฐานพัฒนาชีวิตใหเจริญเติบโตใน
ทามกลางบรรยากาศท่ีพรอมไปดวยสาสนาและจริยธรรมท่ีวา ท้ังผูท่ีแวดลอมและตัวเด็กนั้นตางก็
เปนคนมีศาสนาและเจริญธรรมดวยกัน (Phra Dhamma Pikka (P.S. Payutto), 2000: 2) 

ดวยเหตุดังกลาวผูศึกษา จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกับเทคนิคการสอนวิชา
พระพุทธศาสนาตามแบบไตรสิกขา ของพระสอนศีลธรรมในจังหวัดนครปฐม เพ่ือนําผลของการวิจัย
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ไปเปนแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงเทคนิคการสอน และเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
สอนวิชาพระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนตามหลักไตรสิกขา เปนการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรมใหแกเด็กนักเรียน ใหสามารดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุขไดอยาง
แทจริง 

 

วัตถุประสงค 
1) เพ่ือศึกษาเทคนิคการสอนวิชาพระพุทธศาสนาแบบไตรสิกขาของพระสอนศีลธรรม 

จังหวัดนครปฐม 
2) เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับเทคนิคการสอนวิชาพระพุทธศาสนาแบบ

ไตรสิกขาของพระสอนศีลธรรม จังหวัดนครปฐม 
3) เ พ่ือศึกษาปญหา อุปสรรค และแนวทางการสงเสริมเทคนิคการสอนวิชา

พระพุทธศาสนาแบบไตรสิกขาของพระสอนศีลธรรม จังหวัดนครปฐม 
 

ขอบเขตการวิจัย 
1) ขอบเขตดานเนื้อหา การศึกษาเทคนิคการสอนวิชาพระพุทธศาสนาแบบไตรสิกขา

ของพระสอนศีลธรรม จังหวัดนครปฐม ใน 3 ดาน ไดแก  1) ศีล  2) สมาธิ  3) ปญญา  
2) ขอบเขตดานตัวแปร ตัวแปรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย 

    2.1) ตัวแปรตน (Independent Variables) ไดแก ปจจัยสวนบุคคล 
ประกอบดวย สถานภาพ อายุ พรรษา ตําแหนงทางคณะสงฆ วุฒิการศึกษาสามัญ และวุฒิ
การศึกษาแผนกบาลี 
    2.2) ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ไดแก เทคนิคการสอนวิชา
พระพุทธศาสนาแบบไตรสิกขาของพระสอนศีลธรรม จังหวัดนครปฐม ใน 3 ดาน คือ 1) ศีล 2) 
สมาธิ 3) ปญญา 

3) ขอบเขตดานประชากร ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ ไดแกพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียนท่ีอยูในจังหวัดนครปฐม ไดแก จังหวัดนครปฐม จํานวน 372 รูป ผูใหขอมูลหลักดวยวิธีการ
สัมภาษณ จํานวน 7 รูป/คน 

4) ขอบเขตดานพ้ืนท่ี 
 พ้ืนท่ีท่ีใชศึกษาในครั้งนี้ ไดแก จังหวัดนครปฐม เทานั้น 
5) ขอบเขตดานเวลา 
 ระยะเวลาในการดําเนินการศึกษา ตั้งแต เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือน

มีนาคม  พ.ศ. 2562 รวมเปนระยะเวลาในการศึกษา 6 เดือน 

วิธีดําเนินการวิจัย 
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1. รูปแบบการวิจัย ผูวิจัยไดใชการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) โดย
ใชการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซ่ึงเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม 
(Question naires) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการเก็บรวบรวมขอมูล
ดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) 

2. ประชากรกลุมตัวอยางและผูใหขอมูลหลัก พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนท่ีอยูในจังหวัด
นครปฐม ไดแก จังหวัดนครปฐม จํานวน 372 รูป 

กลุมตัวอยาง ไดแก พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนท่ีอยูในจังหวัดนครปฐม ทําการหาขนาด
กลุมตัวอยาง โดยใชสูตรคํานวณขนาดกลุมตัวอยางของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) (Apinan 
Chantani, 2006: 35) จึงไดกลุมตัวอยางจํานวน 173 รูป 
 ผูวิจัยกําหนดเลือกผูใหขอมูลท่ีสําคัญ (Key Informants) ซ่ึงมีคุณสมบัติสอดคลองกับ
ประเด็นสาระสําคัญของการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดสรางแบบสัมภาษณเพ่ือการเก็บรวบรวมขอมูล โดย
แบบสัมภาษณท่ีใชเปนแบบมีโครงสราง (Structured Interview) 

3. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ใชเปนแบบสอบถามปลายเปด 
(Questionnaire) ท่ีผูศึกษาพัฒนาข้ึนตามกรอบของเทคนิคการสอนวิชาพระพุทธศาสนาแบบ
ไตรสิกขาของพระสอนศีลธรรม จังหวัดนครปฐม 
 4. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูศึกษาดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยแจกแบบสอบถามกับ
กลุมเปาหมาย คือพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนท่ีอยูในจังหวัดนครปฐม จํานวน 173 รูป ซ่ึงในการ
แจกแบบสอบถามผูศึกษาไดนําแบบสอบถามไปแจกและเก็บรวบรวมขอมูลดวยตัวเอง 
 5. การวิเคราะหขอมูล ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทาง
สังคมศาสตร วิเคราะหโดยใชคาความถ่ี (Frequency) และคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย 
(Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard - Deviation) การทดสอบคา (t-test) และการ
ทดสอบคาเอฟ (F-test) โดยใชวิธีการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA)  
 

ผลการวิจัย 
1) ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนพระสอนศีลธรรมท่ัวไป จํานวน 140 รูป คิดเปนรอย

ละ 80.9 มีอายุระหวาง 41 – 50 ป จํานวน 62 รูป คิดเปนรอยละ 35.8 มีพรรษาระหวาง 6 - 10 
พรรษา จํานวน 80 รูป คิดเปนรอยละ 46.2 ไมมีตําแหนงในทางการบริหาร จํานวน 80 รูป คิดเปน
รอยละ 46.2 มีการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 107 รูป คิดเปนรอยละ 61.8 และไมมีวุฒิ
ทางบาลี จํานวน 97 รูป คิดเปนรอยละ 56.1 

2) เทคนิคการสอนวิชาพระพุทธศาสนาแบบไตรสิกขาของพระสอนศีลธรรม 
จังหวัดนครปฐม 
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 พระสอนศีลธรรมมีความคิดเห็นตอเทคนิคการสอนวิชาพระพุทธศาสนาแบบไตรสิกขา
ของพระสอนศีลธรรม จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 2.98 เม่ือ
พิจารณาเปนรายดานสรุปได ดังนี้ 

2.1) ดานศีล พระสอนศีลธรรมมีความคิดเห็นตอเทคนิคการสอนวิชา
พระพุทธศาสนาแบบไตรสิกขาของพระสอนศีลธรรม จังหวัดนครปฐม ในดานศีล โดยรวมอยูใน
ระดับปานกลาง (Χ  = 2.91) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา พระสอนศีลธรรมมีความคิดเห็นอยูใน
ระดับปานกลางทุกขอ 

2.2) ดานสมาธิ พระสอนศีลธรรมมีความคิดเห็นตอเทคนิคการสอนวิชา
พระพุทธศาสนาแบบไตรสิกขาของพระสอนศีลธรรม จังหวัดนครปฐม ในดานสมาธิ โดยรวมอยูใน
ระดับปานกลาง (Χ  = 3.00) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา พระสอนศีลธรรมมีความคิดเห็นอยูใน
ระดับปานกลางทุกขอ 

2.3) ดานปญญา พระสอนศีลธรรมมีความคิดเห็นตอเทคนิคการสอนวิชา
พระพุทธศาสนาแบบไตรสิกขาของพระสอนศีลธรรม จังหวัดนครปฐม ในดานปญญา โดยรวมอยูใน
ระดับมาก (Χ  = 3.03) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา พระสอนศีลธรรมมีความคิดเห็นอยูในระดับ
ปานกลางทุกขอ 

3) ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ผลการทดสอบสมมติฐานเทคนิคการสอนวิชาพระพุทธศาสนาแบบไตรสิกขาของพระ

สอนศีลธรรม จังหวัดนครปฐม โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก สถานภาพ อายุ พรรษา 
ตําแหนงทางคณะสงฆ วุฒิการศึกษาสามัญ และวุฒิการศึกษาแผนกบาลี เพ่ือนําไปสูการตอบ
สมมติฐานท่ีตั้งไว ซ่ึงสามารถแสดงรายระเอียดดังนี้ 

ผลตามสมมติฐานเทคนิคการสอนวิชาพระพุทธศาสนาแบบไตรสิกขาของพระสอน
ศีลธรรม จังหวัดนครปฐม โดยจําแนกตามขอมูลปจจัยสวนบุคคลพบวา พระสอนศีลธรรมท่ีมีวุฒิ
การศึกษาแผนกบาลี ตางกัน โดยภาพรวมไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน สวนพระสอนศีลธรรม
ท่ีมีสถานภาพ อายุ พรรษา ตําแหนงทางคณะสงฆ และวุฒิการศึกษาสามัญศึกษา ตางกัน โดย
ภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน เม่ือพิจารณาในแต
ละสวนมีประเด็นท่ีนํามาอภิปราย ดังนี้ 

3.1) ผลการวิจัยพบวา พระสอนศีลธรรมท่ีมีสถานภาพ อายุ พรรษา ตําแหนงทาง
คณะสงฆ และวุฒิการศึกษาสามัญศึกษา ตางกัน มีความคิดเห็นตอเทคนิคการสอนวิชา
พระพุทธศาสนาแบบไตรสิกขาของพระสอนศีลธรรม จังหวัดนครปฐมแตกตางกัน จึงยอมรับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว 

3.2) ผลการวิจัยพบวา พบวา พระสอนศีลธรรมท่ีมีวุฒิการศึกษาแผนกบาลี ตางกัน 
มีความคิดเห็นตอเทคนิคการสอนวิชาพระพุทธศาสนาแบบไตรสิกขาของพระสอนศีลธรรม จังหวัด
นครปฐม ไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว 
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4) สรุปปญหา อุปสรรค 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “เทคนิคการสอนวิชาพระพุทธศาสนาแบบไตรสิกขาของพระ

สอนศีลธรรม จังหวัดนครปฐม” ครั้งนี้ทําใหทราบถึงปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ ซ่ึงจําแนก
เปนรายดานไดดังนี้ 

4.1) ดานศีล พบวา พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมีจํานวนไมเพียงพอตอจํานวน
พระสอนศีลธรรมทําใหการปลูกฝงในเรื่องของศีลไมท่ัวถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม
หลากหลาย และไมสงผลตอระเบียบวินัย และขาดความรวมมือระหวางพระสอนศีลธรรมกับครูและ
บุคลากรในการประชุมวางแผนการจัดการเรียนการสอนท่ีมุงเนนในเรื่องการรักษาศีล 

4.2) ดานสมาธิ พบวา พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนขาดความชํานาญในการใชสื่อ
การสอน อุปกรณการเรียนการสอนไมเพียงพอกับจํานวนพระสอนศีลธรรม และขาดการจัดกิจกรรม
ท่ีเสริมการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

4.3) ดานปญญา พบวา เนื้อหาของหลักสูตรมุงพัฒนาความรู ความสามารถใน
การสรางทักษะทางความคิดไมทุกดาน พระสอนศีลธรรมไมมีโอกาสเขารวมในการประชุมกับทาง
โรงเรียน และพระสอนศีลธรรมไมไดเปนผูประเมินผลหรือวัดผลการเรียน 

5) สรุปผลการสัมภาษณเชิงลึก (In depth Interview)  
5.1) ดานศีล พบวา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจําเปนตองอาศัยวิธีการสอน

และวิธีการเรียนรูท่ีหลายวิธี ผสมผสานเขาดวยกัน โดยคํานึงถึงสภาพผูเรียน ความถนัด ความสนใจ
และความตองการเปนหลัก ซ่ึงเปนกระบวนทัศนในการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพโดยใช
ทักษะการจัดการของผูสอนและผูเรียนท่ีเก้ือกูลกันผูสอนตองวิเคราะหสาระสําคัญของการเรียนรู
เลือกวิธีการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมใหผูเรียนลงมือปฏิบัติจนเกิดผลการเรียนรูท่ีเปนประโยชน
สามารถนําไปใชชีวิตจริงได การจัดกิจกรรมการเรียนคือ การดําเนินงานเพ่ือใหเกิดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรท่ีถูกกําหนดเปนแบบแผนการเรียน ไดแก จัดทําตารางสอน จัดครูเขาสอน การ
แบงกลุมนักเรียนตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวกเก่ียวกับการเรียนการสอน ซ่ึงสถานศึกษาตอง
จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ เครื่องมือ สื่อท่ีใชเก่ียวกับการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ  โดยการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมุงใหผูเรียนไดพัฒนาตนเอง
ตามศักยภาพ พัฒนาทุกดานเพ่ือความเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย สติปญญา อารมณ และ
เสริมสรางใหเปนผูมีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝงและสรางจิตสํานึกของการทํา
ประโยชนเพ่ือสังคม 

5.2) ดานสมาธิ พบวา ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูของผูเรียนใหประสบ
ผลสําเร็จนั้น ผูเรียนจะตองไดรับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัดเพ่ือใหบรรลุตามมาตรฐานการ
เรียนรู การวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตองอยูบนหลักการพ้ืนฐานสองประการคือ การ
ประเมินเพ่ือพัฒนาผูเรียนและเพ่ือตัดสินผลการเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนซ่ึงเปน
เปาหมายหลักในการวัดและประเมินผลการเรียนรูในทุกระดับไมวาจะเปนระดับชั้นเรียน ระดับ
สถานศึกษา ดังนั้นการวัดและประเมินผลจึงเปนกระบวนการพัฒนาคุณภาพผูเรียนโดยใชผลการ
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ประเมินเปนขอมูลและสารสนเทศท่ีแสดงพัฒนาการ ความกาวหนา และความสําเร็จทางการเรียน
ของผูเรียน ในการจัดการเรียนการสอน ควรใชเทคนิคการประเมินอยางหลากหลาย เชน การ
ซักถาม การสังเกต การตรวจการบาน การประเมินโครงงาน การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน แฟม
สะสมงาน การใชแบบทดสอบ โดยผูสอนเปนผูประเมินเองหรือเปดโอกาสใหผูเรียนประเมินตนเอง 
เพ่ือนประเมินเพ่ือนผูปกครองรวมประเมิน ในกรณีท่ีไมผานตัวชี้วัดใหมีการสอนซอมเสริม 

5.3) ดานปญญา พบวา กลวิธีตาง ๆ ท่ีใชเสริมกระบวนการสอน ข้ันตอนการสอน 
วิธีการสอนหรือการดําเนินการทางการสอน เพ่ือชวยใหการสอนมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากข้ึน 
เชน ในการบรรยายครูพระอาจใชเทคนิคตาง ๆ ท่ีสามารถชวยใหการบรรยายมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพมากข้ึน เชน การยกตัวอยาง การใชสื่อ การใชคําถาม เปนตน ครูพระท่ีไมถนัดดาน
นําเสนออาจใชคลิปวีดีโอมาชวยเสริมในการอธิบายเก่ียวกับความคิดและมุงเนนไปท่ีวิธีการสอนท่ีตน
ถนัด องคประกอบของการสอนประกอบดวยผูสอน ผูเรียน และสื่อการสอน ท้ัง 3 สิ่งตางก็มีสวน
ชวยใหการสอนดําเนินไปอยางราบรื่น ประสบความสําเร็จในชั้นเรียน และสิ่งท่ีจะชวยสรางสีสันใน
การเรียนการสอนใหนักศึกษาไมรูสึกเบ่ือหนายสนุกไปกับชั้นเรียน ครูพระสอนตองมีเทคนิคในการ
สอนท่ีสามารถจูงใจใหเด็กอยูกับบทเรียน โดยอาจใชเทคนิคการสอนเชิงสรางสรรคคือ สราง
บรรยากาศในการเรียนการสอนท่ีกอใหเกิดความคิดสรางสรรคสรางความรับผิดชอบใหเกิดข้ึนกับ
เด็กเชน การมอบหมายงานสรางบรรยากาศการเรียนการสอนท่ีทาทาย ผูสอนเสริมแรงและให
กําลังใจจากความสําเร็จและกระตุนใหผูเรียน กลาคิด กลาลอง กลาแสดงความคิดเห็นและทํางานท่ี
คอนขางยาก ทาทายความสามารถของผูเรียน  

 

ขอเสนอแนะ 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “เทคนิคการสอนวิชาพระพุทธศาสนาแบบไตรสิกขาของพระ

สอนศีลธรรม จังหวัดนครปฐม” ผูวิจัยขอเสนอประเด็นท่ีควรกําหนดเปนขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
เพ่ือให ผูท่ีเก่ียวของไดนําไปใชดังตอไปนี้ 

1) คณะสงฆ ควรมีการจัดกิจกรรมปลูกฝงทางดานคุณธรรมและจริยธรรมเยาวชนดวย 
2) โรงเรียน และหนวยงานควรจัดใหมีโครงการพระสอนศีลธรรมมาเพ่ืออบรมพิเศษ เดือน

ละครั้ง เปนอยางต่ํา 
3) คณะสงฆ ควรมีการวางรูปแบบการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในโรงเรียนใหเปน

แบบอยางเดียวกันและเหมาะสมกับสภาพปจจุบันของสังคมท่ีมีความเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว 
4) คณะสงฆ หนวยงานท่ีเก่ียวของทุกฝาย ควรสงเสริมและสนับสนุนใหครูพระสอนธรรม

ศึกษา มีความรูในดานตาง ๆ ใหมากข้ึนดวย 
 

เอกสารอางอิง 
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พุทธวิธีการเสริมสร้างสุขภาวะแบบองค์รวมของพุทธศาสนิกชน 
อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 

The Buddhist Methods to Promote the Holistic Health of the Buddhists in 
Bang Kruai District Nonthaburi Province 

 
พระสมุห์เจิม ฉนฺทโก (เอ่ียมโก๋) 

 
บทคัดย่อ 

การว ิจ ัยครั ้ง นี ้ ผู ้ว ิจ ัย ได ้ด า เน ินการตามระเบียบวิธ ีว ิจ ัยแบบผสม ( Mixed 
Methodology Research) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ได้แก่ ประชาชนในเขต
อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ได้แก่ จ านวน 42 ,003 คน ซึ่งใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง โดย
การใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ได้กลุ่มตัวอย่าง 396 คน วิเคราะห์ข้อมูล
โดย ค่าความถี่ (Frequency), ค่าร้อยละ (Percentage), ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่
ด้วยวิธีผลต่างเป็นส าคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference : LSD.) การวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) ใช้การสัมภาษณ์ผู ้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 7 คน 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท  

ผลการวิจัยพบว่า 
1. พุทธวิธีการเสริมสร้างสุขภาวะแบบองค์รวมของพุทธศาสนิกชนอ าเภอบาง

กรวย จังหวัดนนทบุรี ทั้ง 4 ด้าน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก 3.69 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ด้านกายภาวนา (การพัฒนากาย) ด้านสีลภาวนา (การพัฒนาความประพฤติ) 
ด้านจิตภาวนา (การพัฒนาจิตใจ) ด้านปัญญาภาวนา (การพัฒน าปัญญา) อยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน 

2. ผลการทดสอบสมมติฐานพุทธวิธีการเสริมสร้างสุขภาวะแบบองค์รวมของ
พุทธศาสนิกชนอ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยจ าแนกตามปัจจัยสวนบุคคล พบว่า 
ประชาชนที่มีเพศ อายุ และรายได้ต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อพุทธวิธีการเสริมสร้าง
สุขภาวะพุทธศาสนิกชนในอ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05  จ ึงยอมรับสมมติฐานที ่ตั ้ง ไว ้ ส ่วนประชาชนที ่ม ีระดับ
กา รศ ึกษ า  แล ะอาช ีพ  ต ่า งก ัน  ม ีค ว ามค ิด เ ห ็น ต ่อพ ุท ธ ว ิธ ีก า ร เ ส ร ิม ส ร ้า ง ส ุขภ า ว ะ
พุทธศาสนิกชนในอ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี  โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธ
สมมติฐานที่ตั้งไว้  
                                                           

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี. 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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3. ปัญหา อุปสรรค เกี่ยวกับพุทธวิธีการเสริมสร้างสุขภาวะพุทธศาสนิกชนใน
อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี พบว่า ประชาชนขาดความตระหนักถึงความเดือดร้อนที่
เกิดขึ้นจากการกระท าที่ไม่ส ารวมระวังในการปฏิบัติหน้าที่ของตน ขาดการแนะน า และให
ความรูที่มีประโยชน์ในการเข้าร่วมกิจกรรม ขาดมีส วนรวมในการช วยเหลือกิจกรรมของ
ชุมชน เชนงานเทศกาลตาง ๆ การจัดการเรียนรู้ให้แก่ประชาชนมีไม่เพียงพอ การอบรมใน
การพัฒนาปัญญาให้แก่ประชาชนมีไม่เพียงพอ 

 
ค าส าคัญ: พุทธวิธี, การเสริมสร้างสุขภาวะ, องค์รวม 

 
Abstracts 

A mixed methodology research was employed which involved a survey-
based quantitative research conducted with 396 Yamane-based samples from 
42,003 population in Bang Kruai District, Nonthaburi Province. The statistical 
applications for data analysis were frequency, percentage, mean, standard 
deviation, T-test, One-way ANOVA and paired comparative studies applying LSD 
(Least Significant Difference). The in-depth interview wasalso conducted with 7 key-
informants the qualitative research with applying content analysis technique to 
analyze its data to complement its context. 
The research results showed that: 

1. The Buddhist Methods to Promote the holistic health of the 
Buddhists in Bang Kruai District Nonthaburi Province in all the four aspects, by 
overviews, were at high level (= 3.69). Reflecting by each aspect, it was found 
that the kaya-bhāvanā (physical development), sīla-bhāvanā (moral development), 
citta-bhāvanā (mental development), and paññā-bhāvanā (wisdom development) 
were in all aspects at high levels.  

2. The results of the hypothetical tests on the Buddhist Methods to 
Promote the holistic health of the Buddhists in district Bang Kruai District 
Nonthaburi Province, it was found that the Bang Kruai inhabitants distributed by 
personal data on different sexes, ages, and monthly incomes had different opinions 
on the subject matters by statistical significant at 0.05 levels. The hypothesis was 
thus accepted. On the other hand, the Bang Kruai inhabitants with different 
educational level and careers had no different opinions on the subject matters. The 
hypothesis was thus rejected. 



13การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3

3. The problems and barriers against the Buddhist Methods to Promote 
the holistic health of the Buddhists in Bang Kruai District Nonthaburi Province 
revealed that people had no consciousness of the troubles arisen from 
immoderation and imprudence of doing self-duties, absence of advices and 
education useful to activity involvements, absence of engagement in assisting the 
community activities such as festivals in various occasions, inadequate provision of 
education for the Bang Kruai inhabitants and inadequate training to wisdom 
development for the Bang Kruai inhabitants.     

 
Keywords: Buddhist Methods, Promote Health, Holistic 

 
บทน า 

ปัจจุบันประเทศไทยพัฒนาระบบสุขภาพ (heath system) ที่พิจารณาไปไกลกว่าเรื่อง 
การแพทย์การสาธารณสุข ให้ความสนใจสุขภาพในนิยามใหม่ คือสุขภาวะที่สมบูรณ์ทางจิต สังคม 
และจิตวิญญาณหรือปัญญา(Prawet Wasee, 2018) 

เพราะการที่ประชาชนมีสุขภาพที่ดี จะส่งผลให้การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของ
ประเทศชาติดีตามด้วย ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช ฯ 
ทรงให้ความส าคัญกับงานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเป็นอย่างยิ่ง ดังจะเห็นได้ว่าโครงการพระราชทาน
ให้แก่ประชาชนในระยะแรก ๆ ล้วนเป็นโครงการด้านสาธารณสุข(Teves Phiriyaprin, 2018) 

การเรียนรู้ท าให้เกิดสุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคม และสุขภาพ 
ทางปัญญารวมกันเป็นสุขภาวะที่สมบูรณ์ สุขภาวะที่สมบูรณ์เกิดจากการเรียนรู้ที่ดี การเรียนรู้ที่ดี จึง
เป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดของมนุษย์จึงเป็นหน้าที่ของเราที่จะแสวงหาและช่วยให้เพ่ือมนุษย์ได้พบการ
เรียนรู้ที่ดี(Prawet Wasee, 2018) ในขณะที่ระบบสุขภาพถูกจ ากัดวิธีการแก้ปัญหา ที่ต้องไม่ขัดกับ
กรอบแนวคิดอันเป็นกระบวนทัศน์หลักของสังคม ที่จะต้องผ่านการศึกษาทดลองอย่างน่าเชื่อถือทาง
วิทยาศาสตร์ มีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ต้องให้ความสะดวกสบายกับร่างกายมากที่สุด คือ 
เจ็บปวดน้อยท่ีสุด หายเร็วที่สุด ตายช้าที่สุด การแพทย์และสาธารณสุขจึงมีภาระท ายิ่งใหญ่ในการที่
จะต้องยึดชีวิตของมนุษย์ไปให้ยาวนานที่สุด เมื่อเจ็บป่วยก็ต้องท าการรักษาให้ร่างกายกลับเป็นปกติได้
เร็วที่สุด การรักษาต้องให้เกิดความสะดวกสบายมากที่สุด เพ่ือมนุษย์จะได้มีโอกาสที่จะเสพบริโภคสิ่ง
ต่าง ๆ ได้ยาวนานออกไป และหากชีวิตเองต้องด าเนินไปด้วยความทุกข์ยากล าบากจนเกินไป
ทางออกท่ีเหมาะสมก็ คือ การท าลายร่างกายนี้ลงไปเสีย ทั้งการแก้ปัญหาหลายอย่าง จนกระทั่งใน
ปัจจุบัน การแพทย์กระแสหลักได้ก้าวข้ามสู่กระบวนทัศน์สุขภาพใหม่ในมิติที่กว้างขวาง เป็นระบบที่
ท างานผสานกันอย่างซับซ้อน ไม่สามารถแยกส่วนออกไปได้ การรักษาจึงไม่ใช่เป็นเพียงการรักษา
โรคหรือความผิดปกติของอวัยวะเท่านั้น แต่ต้องท าให้ร่างกายและจิตใจเกิดความสมดุล ทั้งยังมี
มุมมองที่กว้างขวางออกไปสู่มิติทางสังคมด้วยเห็นได้ชัดจากธรรมนูญแห่งองค์การอนามัยโลก ที่ว่า 
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“สุขภาพหมายถึง ภาวะแห่งความสมบูรณ์ของรางกายและจิตใจ รวมถึงการด ารงชีวิตอยู่ในสังคม
ด้วยดีและค าว่า สุขภาพนี้มิได้หมายความเฉพาะเพียงแต่การไม่เป็นโรคหรือทุพลภาพเท่านั้น” ได้
เพ่ิมสุขภาพอีกด้าน คือ Spiritual well-being ได้มีการ แปลกันว่า สุขภาวะด้านจิตวิญญาณ เป็น
ข้อบ่งชี้ถึงทัศนะสุขภาพของมนุษย์ที่กว้างขวางกว่ามิติ ทางกายที่มีแต่เดิม แต่ขยายไปถึงมิติทาง
จิตใจ มิติทางสังคม และปัจจุบันได้ขยายขอบเขต กว้างขวางไปสู่มิติทางจิตวิญญาณด้วย 

ในหลักพุทธวิธีทางพระพุทธศาสนาที่เล็งเห็นถึงความส าคัญ  ของมิตินามธรรมที่ 
วิทยาศาสตร์อาจหลงลืมไป มุ่งเน้นการพัฒนาจิตใจขึ้นโดยล าดับโดยมีความหลุดพ้นจากความ ทุกข์
แห่งชีวิตเป็นที่สุด มุ่งสู่ความมีสุขภาพที่แท้จริง ทั้งนี้ มิได้ละเลยมิติทางกายแต่อย่างใด พบว่ามีข้อ
วัตรปฏิบัติที่พระพุทธองค์ทรงแนะน าสั่งสอนก าหนดไว้ในภิกษุได้ปฏิบัติไว้เพ่ือมิให้ ละเลยการดูแล
รักษาร่างกายตามความเหมาะสม เพ่ือความมีสุขภาพกายที่ดี และสภาพร่างกาย ที่พร้อมส าหรับการ
ปฏิบัติเพื่อพัฒนาจิตใจ พระพุทธศาสนานอกจากจะพัฒนามนุษย์ในลักษณะเฉพาะปัจเจกแล้ว ยังให้ 
ความส าคัญต่อความสัมพันธ์ระหว่างแต่ละหน่วยสมมติของปัจเจกตั้งแต่ 2 หน่วยขึ้นไป (มนุษย์ 2 
คนข้ึนไป) คือ มิติทางสังคม มีหลักค าสอนที่ก ากับใจเพื่อให้ปัจเจกสามารถด ารงชีวิต ท่ามกลางสังคม
ได้อย่างเป็นสุข เช่น หลักพรหมวิหาร ที่ว่าด้วยความเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา อันแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกชนต่อปัจเจกชน และธรรม คือ ความจริงสูงสุด 

จากหลักธรรมอันกว้างขวางหลากหลาย ที่สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ ตรัส
แสดงไว้ ประกอบกับกระบวนทัศน์ด้านสุขภาพใหม่ ในนิยามที่กว้างขวางหลากหลาย บังเกิดสภาวะ 
สุขภาพและวิถีชีวิตใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเกิดความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับ 
การเสริมสร้างสุขภาวะตามหลักพุทธวิธีของพุทธศาสนิกชนในอ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เพ่ือ
พัฒนาสร้างสรรค์องค์ความรู้ในการสร้างเสริมสุขภาพไปในมิติที่ครอบคลุมทั้งศีล สมาธิ และปัญญา 
ด้วยหลักพุทธวิธี คือ หลักภาวนา 4 เพ่ือเกิดเป็นแนวทางเสริมสร้างสุขภาพท่ีดีต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือศึกษาพุทธวิธีการเสริมสร้างสุขภาวะแบบองค์รวมของพุทธศาสนิกชนในอ าเภอ
บางกรวย จังหวัดนนทบุรี  

2) เพ่ือเปรียบเทียบพุทธวิธีการเสริมสร้างสุขภาวะแบบองค์รวมของพุทธศาสนิกชนใน
อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 

3) เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และแนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะแบบองค์รวมของ
พุทธศาสนิกชนในอ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 
 
ขอบเขตการวิจัย 

1) ขอบเขตด้านเนื้อหา การศึกษาพุทธวิธีการเสริมสร้างสุขภาวะแบบองค์รวมของ
พุทธศาสนิกชนในอ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) กายภาวนา (การพัฒนากาย) 
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2) สีลภาวนา (การพัฒนาความประพฤติ) 3) จิตภาวนา (การพัฒนาจิตใจ) 4) ปัญญาภาวนา (การ
พัฒนาปัญญา)  

2) ขอบเขตด้านตัวแปร ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 
 2.1) ตัวแปรต้น ( Independent Variables) ได้แก่ สถานภาพผู้ตอบ

แบบสอบถามซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้   
2.2) ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ พุทธวิธีการเสริมสร้างสุข

ภาวะพุทธศาสนิกชนในอ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 1) กายภาวนา (การ
พัฒนากาย) 2) สีลภาวนา (การพัฒนาความประพฤติ) 3) จิตภาวนา (การพัฒนาจิตใจ) 4) ปัญญา
ภาวนา (การพัฒนาปัญญา) 

3) ขอบเขตด้านประชากร ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ได้แก่ จ านวน 42,003 คน ผู้ให้ข้อมูลหลักด้วยวิธีการ
สัมภาษณ์ จ านวน 7 รูป/คน 

4) ขอบเขตด้านพื้นที่ 
 พ้ืนที่ที่ใช้ศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่ เขตเทศบาลเมืองบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เท่านั้น 
5) ขอบเขตด้านเวลา 
 ระยะเวลาในการด าเนินการศึกษา ตั้งแต่ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือน

มีนาคม  พ.ศ. 2562 รวมเป็นระยะเวลาในการศึกษา 6 เดือน 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. รูปแบบการวิจัย ผู้วิจัยได้ใช้การวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) โดย

ใช้การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 
(Question naires) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 

2. ประชากรกลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลหลัก ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย 
จังหวัดนนทบุรี ได้แก่ จ านวน 42,003 คน 

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ท าการหา
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) 
(Apinan Chantani, 2006: 35) จึงได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 396 รูป 
 ผู้วิจัยก าหนดเลือกผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ (Key Informants) ซึ่งมีคุณสมบัติสอดคล้องกับ
ประเด็นสาระส าคัญของการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สร้างแบบสัมภาษณ์เพ่ือการเก็บรวบรวมข้อมูล โดย
แบบสัมภาษณ์ที่ใช้เป็นแบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) 

3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้เป็นแบบสอบถามปลายเปิด 
(Questionnaire) ที่ผู้ศึกษาพัฒนาขึ้นตามกรอบของพุทธวิธีการเสริมสร้างสุขภาวะพุทธศาสนิกชนใน
อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 
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 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ศึกษาด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแจกแบบสอบถามกับ
กลุ่มเป้าหมาย คือประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย จังหวัดนนทบุรี จ านวน 396 รูป ซึ่งใน
การแจกแบบสอบถามผู้ศึกษาได้น าแบบสอบถามไปแจกและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเอง 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ วิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard - Deviation) การทดสอบค่า (t-test) และการ
ทดสอบค่าเอฟ (F-test) โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA)  

 
ผลการวิจัย 

1) ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 204 คิดเป็นร้อยละ 51.5 มีอายุ

ระหว่าง 51 ปี ขึ้นไป จ านวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 46.0 มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จ านวน 
145 คน คิดเป็นร้อยละ 36.6 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป จ านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 36.6 มี
รายได้ 10,000 - 15,000 บาท ต่อเดือน จ านวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ 54.3 

2) เทคนิคการสอนวิชาพระพุทธศาสนาแบบไตรสิกขาของพระสอนศีลธรรม 
จังหวัดนครปฐม 

พุทธวิธีการเสริมสร้างสุขภาวะแบบองค์รวมของพุทธศาสนิกชนอ าเภอบางกรวย 
จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.69) เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านสรุปได้ดังนี้ 

2.1) ด้านกายภาวนา (การพัฒนากาย) พบว่าพุทธวิธีการเสริมสร้างสุขภาวะแบบ
องค์รวมของพุทธศาสนิกชนอ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก = 3.75 

2.2) ด้านสีลภาวนา (การพัฒนาความประพฤติ)  พบว่าพุทธวิธีการเสริมสร้างสุข
ภาวะแบบองค์รวมของพุทธศาสนิกชนอ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
= 3.74 

2.3) ด้านจิตภาวนา (การพัฒนาจิตใจ) พบว่าพุทธวิธีการเสริมสร้างสุขภาวะแบบ
องค์รวมของพุทธศาสนิกชนอ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก = 3.70 

2.4) ด้านปัญญาภาวนา (การพัฒนาปัญญา) พบว่าพุทธวิธีการเสริมสร้างสุข
ภาวะแบบองค์รวมของพุทธศาสนิกชนอ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
= 3.57 

 
3) ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พุทธวิธีการเสริมสร้างสุขภาวะแบบองค์รวมของ

พุทธศาสนิกชนอ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ เพ่ือน าไปสู่การตอบสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งสามารถแสดง
รายละเอียด ดังนี้ 
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3.1) ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษา และอาชีพ แตกต่างกัน โดย
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน 

3.2) ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ และรายได้ต่อเดือน แตกต่างกัน โดย
ภาพรวมแตกต่างกัน อย่างนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

4) สรุปปัญหา อุปสรรค 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “พุทธวิธีการเสริมสร้างสุขภาวะพุทธศาสนิกชนในอ าเภอบาง

กรวย จังหวัดนนทบุรี” ในครั้งนี้ท าให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ซึ่งจ าแนกเป็นราย
ด้านได้ดังนี้ 

4.1) ด้านกายภาวนา (การพัฒนากาย) พบว่า ประชาชนขาดความตระหนักถึง
ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นจากการกระท าท่ีไม่ส ารวมระวังในการปฏิบัติหน้าที่ของตน ขาดการเอาใจใส
ในกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชมดวยความถูกต้อง และเปนธรรม ขาดการจัดกิจกรรม ส่งเสริมการพัฒนา
ร่างกาย เสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี 

4.2) ด้านสีลภาวนา (การพัฒนาความประพฤติ) พบว่า ขาดการแนะน า และให
ความรูที่มีประโยชน์ในการเข้าร่วมกิจกรรม ขาดการใชวาทศิลปในการขอความรวมมือในการท า
กิจกรรมในชุมชนขาดขอมูลที่ชัดเจนและถูกตองตรงกับความเปนจริงของกิจกรรมที่จะจัดขึ้นใน
ชุมชน 

4.3) ด้านจิตภาวนา (การพัฒนาจิตใจ) พบว่า ขาดการมีสวนรวมในการชวย
เหลือกิจกรรมของชุมชนเชนงานเทศกาลตาง ๆ ขาดการเขารวมกิจกรรมบ าเพ็ญสาธาณะประโยชน
ในชุมชน ขาดความกระตือรือรน บายเบี่ยงเมื่อมีคนตองการความช่วยเหลือ 

4.4) ด้านปัญญาภาวนา (การพัฒนาปัญญา) พบว่า การจัดการเรียนรู้ให้แก่
ประชาชนมีไม่เพียงพอ การอบรมในการพัฒนาปัญญาให้แก่ประชาชนมีไม่เพียงพอ ขาดการร่วม
เสนอนโยบายที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรมต่อชุมชน 

5) สรุปผลการสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth Interview)  
5.1) ด้านกายภาวนา (การพัฒนากาย) พบว่า การปฏิบัติด้วยความเป็นผู้มีสติใน

การท างานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นท าให้เกิดความผิดพลาดน้อยลง สร้างปฏิบัติด้วยการมีสติในการ
ท างานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  การเจริญกาย การพัฒนากาย การฝึกอบรมกายให้รู้จักติดต่อ
เกี่ยวข้องกับสิ่ง ทั้งหลายภายนอกทางร่างกายทั้ง 5 ด้วยดีและปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นในทางที่เป็นคุณ
ไม่ก่อให้เกิด โทษ  การติดต่อสิ่งทั้งหลายภายนอก ไม่ ให้เกิดโทษ พัฒนาความสัมพันธ์กับ 
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ  การเจริญกาย พัฒนากาย และการฝึกอบรม ควรสร้างความตระหนักการ
ปฏิบัติตนทางกาย วาจา ใจ ท าให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง ติดต่อกับสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ไม่ให้เกิดโทษ  
ท าให้คน ในองค์กรมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมได้อย่างราบรื่น 

5.2) ด้านสีลภาวนา (การพัฒนาความประพฤติ) พบว่า เป็นบุคคลที่ควรมีเคารพ
อย่างยิ่งเพราะจะท าให้เป็นที่เคารพรัก  นับถือ บูชา และเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจแก่เพ่ือนร่วมงานด้วยกัน  
ประพฤติดี มีศีลธรรม ช่วยเหลือเพ่ือนผู้อ่ืน มีระเบียบ  ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน ประพฤติ  ดีมีศีลธรรม  
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และอยู่กับผู้อ่ืนด้วยการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ควรมีความเชื่อ  และความศรัทธาในไตรสิกขา การ
เจริญศีล  พัฒนาความประพฤติการฝึกอบรมศีลให้ตั้งอยู่ในระเบียบวินัย  ไม่เบียดเบียนหรือก่อความ
เดือดร้อน เสียหาย อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ด้วยดี  ส่งเสริมการรักษาศีล 5 และปฏิบัติกิจกรรมต่อเนื่อง 

5.3) ด้านจิตภาวนา (การพัฒนาจิตใจ) พบว่า เป็นคุณธรรมภายในให้รู้สภาวะภาย
จิตใจภายในและภายนอก  เพราะการท างาน ย่อมจิตเป็นนายกายเป็นบ่าว  การท างานภายนอก
ย่อมส าเร็จด้วยจิตเป็นผู้สั่งก่อน  ท าให้เกิดคุณธรรม ภายนอกได้ มีสมาธิตั้งจิตอธิฐาน  ฝึกจิตให้
เข้มแข็ง ท าจิตใจให้สดชื่น ควรให้ครูได้ฝึกปฏิบัติสมาธิ ฝึกความอดทน ความตั้งใจ และสมัครใจด้วย
ตนเองให้อยู่ในระเบียบวินัย  การเจริญจิต พัฒนาจิต การฝึกอบรมจิตใจให้เข้มแข็งมั่นคงเจริญงอก
งามด้วย คุณธรรม เช่น มีความเมตตากรุณา ขยันหมั่นเพียร อดทนมีสมาธิตั้งจิตอธิฐานฝึกจิตให้
เข้มแข็ง  ท าจิตใจให้สดชื่น ควรฝึกสมาธิ และติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 

5.4) ด้านปัญญาภาวนา (การพัฒนาปัญญา)  พบว่า ปัญญานั้นนอกจากมีมาแต่
เกิดหรือเกิดจากการศึกษาในภายนอก  แล้วปัญญาอันเกิดจากการเจริญภาวนานี้ถือส าคัญย่ิงกว่า
ปัญญาใด ๆ  สามารถท าให้ตัดกิเลส มีความโลภ โกรธ หลง เป็นต้น  ได้และถือปัญญาส าคัญในหลัก
พุทธศาสนา สามารถน าพาให้หลุดพ้นจากกิเลสได้ไปสู่ ความหลุดพ้นดับเย็นได้คือ นิพพานนั้นเอง  
การเจริญปัญญาพัฒนาปัญญาการฝึกอบรมปัญญาให้รู้และเข้าใจสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริง  รู้เท่าทัน
เห็นโลกและชีวิตตามสภาวะ สามารถท าจิตใจให้เป็นอิสระ ท าตนให้บริสุทธิ์ จากกิเลสและพ้นจาก
ความทุกข์  แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ด้วยปัญญา ฝึกให้ทุกคนรู้จักการเสียสละ และเรียนรู้การพัฒนา
กับโลกใหม่ ๆ  ใช้ปัญญารู้จัก แก้ปัญหา ท าตนให้กับสิ่งยั่วยุ  การคิดหรือการที่เราจะสังเคราะห์ให้
เป็นองค์ความรู้ในทางธุรกิจหรือในการท างาน  อาจจะต้องใช้ข้อมูลประมวลผล เช่น ควรให้มีการ
นิเทศเสนอแนะการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

 
ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “พุทธวิธีการเสริมสร้างสุขภาวะพุทธศาสนิกชนในอ าเภอบาง
กรวย จังหวัดนนทบุรี” ผู้วิจัยขอเสนอประเด็นที่ควรก าหนดเป็นข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติเพ่ือให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องได้น าไปใช้ดังต่อไปนี้ 

1) ควรที่จะส่งเสริมพัฒนาประชาชนไม่ให้ถืออภิสิทธิ์หรือกระท าการใด ๆ อันเป็นที่
เดือดร้อนแก่ผู้อ่ืนในสังคม และออกนโยบายการพัฒนาส่งเสริมให้บุคลากรและประชาชนในชุมชน ลด 
ละ เลิก ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดและของมึนเมา 

2) ควรที่สร้างกิจกรรมสมาธิภาวนาเพ่ือส่งเสริมแรงจูงใจให้กับประชาชนมีก าลังใจในการ
ปฏิบัติธรรม เพ่ือกระตุ้นให้ประชาชนมีความมั่นใจในการปฏิบัติงานของตน 

3) ควรที่จะส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ให้แก่ประชาชนในชุมชนให้มีการอบรม พัฒนาให้แก่
ประชาชนในชุมชนเพ่ือให้เกิดความคิดในกระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและรอบคอบ 
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การปฏิบัติหลักอบุาสกธรรมของพุทธศาสนิกชน ต าบลดอนยายหอม 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

Upasaka dhamma Practice of Buddhists in Don yai hom Subdistrict Muang 
District Nakhon Pathom Province 

 
พระอเนกวิทย์ อนาวิโล (รอดพลอย)  

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม (Mixed 
Methodology Research) ประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้
วิธีการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนในต าบล
ดอนยายหอม อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จ านวน 6,553 คน ซึ่งใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง โดยการใช้
สูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ได้กลุ่มตัวอย่าง 377 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดย ค่าความถี่ 
(Frequency), ค่าร้อยละ (Percentage), ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) การทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) 
และเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีผลต่างเป็นส าคัญน้อยที่สุด ( Least 
Significant Difference : LSD.) การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้การสัมภาษณ์
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 5 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท 

ผลการวิจัยพบว่า 
1. การปฏิบัติหลักอุบาสกธรรมของพุทธศาสนิกชน ต าบลดอนยายหอม อ าเภอเมือง 

จังหวัดนครปฐม ทั้ง 5 ด้าน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก 3.90 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ด้านมีศรัทธา ด้านมีศีล ด้านไม่ถือมงคล ตื่นข่าว ด้านไม่แสวงหาเขตบุญนอกหลักพระพุทธศาสนา 
และด้านการอุปถัมภ์บ ารุงพระพุทธศาสนา อยู่ในระดับมากทุกด้าน 

2. ผลการทดสอบสมมติฐานการปฏิบัติหลักอุบาสกธรรมของพุทธศาสนิกชน ต าบล
ดอนยายหอม อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยจ าแนกตามปัจจัยสวนบุคคล พบว่า ประชาชนที่มี
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และระยะเวลาการอยู่ในชุมชน ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
ปฏิบัติหลักอุบาสกธรรมของพุทธศาสนิกชน ต าบลดอนยายหอม อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดย
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้  

3. ปัญหา อุปสรรค เกี่ยวกับการปฏิบัติหลักอุบาสกธรรมของพุทธศาสนิกชน ต าบล
ดอนยายหอม อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม พบว่า ขาดอดทนต่ออ านาจกิเลส คือการเอาแต่ใจ
ตนเอง ยอมสบายต่อความฟุ้งเฟ้อต่าง ๆ ขัดต่อค าสอนของพระพุทธศาสนา ขาดความรับผิดชอบ
ขยันหมั่นเพียรในความยากล าบากต่องานและอนาคตของตนและผู้อ่ืนได้ มักแสดงอาการดูถูกและดู
                                                           

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี. 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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หมิ่นคนอ่ืนด้วยการแสดงออกทางกายและทางวาจา ไม่ค่อยมีการรักษาศีล มากเท่าที่ควร ขาดความ
จริงใจต่อหน้าที่ คือตนเองมีหน้าที่อะไรก็ไม่ท าหน้าที่นั้นให้ดีที่สุด ขาดความจริงใจกับเวลา คือไม่ใช้
เวลาให้เป็นประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุด มีการน าค าสั่งสอนทางพระพุทธศาสนาไปสร้างความเดือน
ร้อนแก่ผู้อื่นในบางครั้ง มีการแสวงหาผลประโยชน์จากพระพุทธศาสนา เช่นการน าพระพุทธศาสนา
มาหากินโดยการหาเงินจากความศรัทธา ขาดการเสียสละผลประโยชน์ตนเอง เพ่ือสร้างให้เกิด
ประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา และขาดการซื่อตรงต่อความดี คือจะท าอะไรก็ตามจะต้องมีคุณธรรม
อยู่เสมอ ไม่ท าให้คนอ่ืนได้รับความเดือดร้อน 

 
ค าส าคัญ: การปฏิบัติ, หลักอุบาสกธรรม, พุทธศาสนิกชน 

 
Abstracts 

A mixed methodology research was employed which involved a survey-
based quantitative research conducted with 377 Yamane-based samples from 6,553 
population in Don Yaai Horm, SubDistrict Muang District Nakhon Pathom Province. 
The statistical applications for data analysis were frequency, percentage, mean, 
standard deviation, T-test, One-way ANOVA, paired comparative studies applying 
LSD (Least Significant Difference) The in-depth interview was conducted with 5 Key-
in formant the qualitative research with applying content analysis technique to 
analyze its data to complement its context. 

The research results showed that: 
1. By overview, the five aspects of practicing the Upāsaka-dhamma-5 

Principle among the Buddhists in Don Yaai Horm Subdistrict, Muang District Nakhon 
Pathom Province, were at high level ( = 3.90). considering each aspect, it was 
found that all aspects were at high levels about being endowed with faith, having 
good conduct, non-reliance on lucks and non-sensitive to news, not seeking for the 
gift-worthy outside of the Buddha’s teaching and patronizing Buddhism. 

2. The T-test results on hypothesis of practicing the Upāsaka-dhamma 
Principle among the Buddhists in Don Yaai Horm Subdistrict,  Muang District Nakhon 
Pathom Province, distributed by personal data revealed that the Buddhists in  Don 
Yaai Horm Subdistrict with different sexes, ages, educational levels, careers and 
durations of stay in the community had, by overview, no different opinions on 
practicing the Upāsaka-dhamma Principle among the Buddhists in  Don Yaai Horm, 
Subdistrict  Muang District Nakhon Pathom Province. The hypotheses were then 
rejected.  
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3. Its problems and barriers showed that there were absence of 
tolerance to defilement power, narcissism, submissiveness to pleasure and vanity 
cautioned absence of responsibility and industriousness during their own 
hardworking and future but likely humiliating and insulting others with physical 
expression and speeches, unlikely retaining morals, with absence of sincerity to 
duty: not doing the best with the assigned duty, absence of sincerity to time: not 
spending the best worthwhile time, devising sometimes the Buddhist teaching to 
trouble others, seeking gains from Buddhism such as commercializing Buddhism 
through faith, absence of devoted contribution of self-gains for the Buddhism 
benefit and dishonest to goodness: always acting immorally and always subjecting 
others into miseries.     

 
Keywords: Practice, Upāsaka-dhamma, Buddhists 
 

บทน า 
สภาพแวดล้อมของสังคมไทยปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัตน์จากการ

เลื่อนไหลของวัฒนธรรมที่หลากหลายจากต่างประเทศ มีสื่อและเทคโนโลยีที่ไร้พรมแดนส่งผล
กระทบต่อวิถีชีวิตและพฤติกรรมของบุคคลจนท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างรวดเร็วและ
รุนแรง เด็กและเยาวชนมีสภาพจิตใจอ่อนแอและภูมิคุ้มกนบกพร่องทางสังคม ขาดวิจารณญาณใน
การคัดสรรที่จะเลือกรับสิ่งที่ดีและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์มาใช้เป็นเหตุให้ค่านิยม พฤติกรรมสังคม
วิถีชีวิตโลกทัศน์มนุษย์ และความเป็นอยู่เปลี่ยนไป เกิดค่านิยมแนวใหม่เลียนแบบค่านิยมตะวันตก 
เป็นแบบบริโภคนิยมและวัตถุนิยม ยึดถือการแข่งขันและการผลิตเพ่ือสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
ของตนเป็นหลัก สังคมเกิดการแข่งขันเพ่ือความได้เปรียบได้ชัยชนะ กลยุทธ์การตลาดถูกน ามาใช้
เพ่ือสร้างค่านิยมทางวัตถุกลายเป็นวัตถุนิยม สร้างความฟุ้งเฟ้อในชีวิตความเป็นอยู่ ทั้งนี้เพ่ือให้ได้มา
ในสิ่งที่ต้องการอย่างไร้ศีลธรรมและจริยธรรมซึ่งต่างจากค่านิยมตะวันออกโดยเฉพาะสังคมไทย ที่มี
ค่านิยมคุณธรรมในอดีต เป็นแบบคุณธรรมนิยม (Duangduen Phanthumnawin and Faculty, 
1977 : 1) 

ปัญหาดังกล่าวมีความรุนแรง และขยายตัวเพ่ิมขึ้นอย่างน่าวิตก เมื่อพิจารณาถึง
รากเหง้าของปัญหาท าให้ทราบได้ว่าเกิดจากการขาดการบูรณาการทางความคิดและการด าเนินงาน
ร่วมกันของสถาบันครอบครัว สถาบันทางการศึกษา และองค์กรที่เกี่ยวข้องน ามาสู่กระบวนการหล่อ
หลอมทางสังคมท่ีไร้ประสิทธิภาพ ไม่ครอบคลุมทุกมิติของปัญหาและมิติของการพัฒนา ประกอบกับ
สภาวการณ์ของสังคมไทยในปัจจุบันตกอยู่ในขั้นวิกฤต เกิดวิกฤตศีลธรรมและจรรยาบรรณในตัว
บุคคล อันน าไปสู่ปัญหาความไม่สอดคล้องกันของคนในชาติ ขาดซึ่งการมีอุดมการณ์ ความรักชาติ
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และการมีจิตส านึกร่วมกันของคนในชาติ ในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนั้น จะด าเนินการเป็นส่วน 
ๆ หรือส่วนย่อยเพียงล าพังไม่ได้ แต่ต้องพัฒนาเป็นส่วนรวม เพ่ือให้เกิดการหล่อหลอมคุณธรรมและ
จริยธรรม แก่คนในสังคม(Basic Education Committee, 2005 : 8) 

สถานการณ์สังคมในปัจจุบันนั้น พบว่า ปัญหาการให้ความส าคัญด้านการมีคุณธรรม
และจริยธรรมเพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข เอ้ือเฟ่ือเผื่อแผ่ เนื่องจากปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจที่ท าให้
ประชาชนต้องพยายามท่ีจะเล้ียงชีพเป็นส าคัญ เกิดการละเลยการเอาใจใส่ที่จะปฏิบัติต่อกันอย่างมี
น้ าใจ การให้การสนิทสนมกันระหว่างชุมชนน้อยลง ต่างคนต่างอยู่ ขาดการเอ้ือเฟ้ือแบ่งปันโดยมอง
ทุกอย่างเป็นธุรกิจที่ต้องมีผลตอบแทน การให้ความเคารพนับถือกันในสังคมน้อยลง และผู้ศึกษายัง
พบว่าการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของพระสงฆ์ ที่ เป็นการสร้างเสริมให้เกิดการพัฒนาด้านคุณธรรม
ให้แก่ประชาชน โดยทั่วไปนั้น นอกจากให้การอบรมสั่งสอนทางด้านศีลธรรมและจริยธรรม เป็นผู้น า
ทางด้านจิตใจอันเป็นการเผยแผ่ทั่วไปแล้ว ภารกิจหลักที่พระสงฆ์จะต้องกระท าก็คือ การจัดการ
ศึกษาและให้บริการการศึกษาแก่ชาวบ้าน ทั้งในส่วนที่เป็นการศึกษาของพระภิกษุสามเณรส าหรับ
ลูกชาวบ้านที่เข้ามาบวชเรียนและลูกชาวบ้านโดยทั่วไปด้วย พระสงฆ์นอกจากจะต้องท าหน้าที่ของ
ตนเองคือการศึกษาหาความรู้แล้ว ในขณะเดียวกันก็ท าหน้าที่สอนผู้อ่ืนด้วย กล่าวคือเป็นทั้งผู้เรียน
และผู้สอน หรือผู้ให้การศึกษาและผู้รับการศึกษาในเวลาเดียวกันวัดเป็นสถานที่ศึกษาเล่าเรียน โดย
มีพระสงฆ์เป็นผู้คอยถ่ายทอดศิลปะวิทยาการต่าง ๆ ตามที่ตนได้ศึกษาและเล่าเรียนมาให้กับ
ชาวบ้าน ตามความจ าเป็นของคนในสังคมยุคสมัยนั้น ๆ กล่าวได้ว่าเป็นการศึกษาแบบสงเคราะห์จริง 
ๆ ไม่มุ่งเน้นที่ผลก าไร เป็นการจัดการศึกษาแบบให้เปล่า (Voramuni (Prayut Payutto), 1983 : 
2)การขับเคลื่อนด้านการปฏิบัติหลักอุบาสกธรรมพุทธศาสนิกชน ต าบลดอนยายหอม อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครปฐม นั้นได้มีมาตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งทางวัดได้มุ่งเน้นการอบรมให้ความรู้
ประชาชน ในด้านการด าเนินชีวิตโดยใช้หลักพระพุทธศาสนาเป็นหลักในการขับเคลื่อน  

จากปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึง การปฏิบัติหลักอุบาสกธรรม
พุทธศาสนิกชน ต าบลดอนยายหอม อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เพ่ือศึกษาถึงการแสดงออกทาง
พฤติกรรมไปในทิศทางใด เพ่ือแสวงหาความส าเร็จในหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมายอย่างจริงจัง 
โดยมีพระสงฆ์ท าหน้าที่ปลูกฝังคุณธรรมเพ่ือพัฒนาในรูปแบบที่ เหมาะสมกับสภาพสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งเพ่ือที่จะได้น าข้อมูลจากการศึกษาในครั้งนี้ไปใช้ประกอบในการวางแผน 
ตลอดจนหาแนวทางส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมของประชาชนในพ้ืนที่ จึงมีความสนใจที่จะน าหลัก
อุบาสกธรรม ว่าด้วย การมีศรัทธา คือ มีความเชื่อตามหลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนา มี
ความเชื่อต่อพระรัตนตรัย และประพฤติปฏิบัติตนตามความเชื่อเหล่านั้น การมีศีล คือการปฏิบัติตน
อยู่ในศีลธรรมอันดีตามหลักพระพุทธศาสนา เช่นการปฏิบัติตามหลักศีล 5 เป็นต้น การไม่ถือมงคล 
ตื่นข่าว เชื่อกรรม ไม่เชื่อมงคล คือมุ่งหวังผลจากการกระท าและการงานที่ท า มิใช่หวังผลจากโชค
ลางและตื่นต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของขลังทั้งหลาย การไม่แสวงหาทักขิไณย์ภายนอก หลักค าสอนนี้ คือ ไม่
แสวงหาเขตบุญนอกหลักพระพุทธศาสนา และกระท าความสนับสนุนในพระศาสนานี้เป็นเบื้องต้น 
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คือ ขวนขวายในการอุปถัมภ์บ ารุงพระพุทธศาสนา ในจังหวัดนครปฐม ให้มีพฤติกรรมเป็นไปตามที่
ต้องการและพึงปรารถนาของสังคม และประเทศชาติสืบต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือศึกษาการปฏิบัติหลักอุบาสกธรรมของพุทธศาสนิกชน ต าบลดอนยายหอม
อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

2) เพ่ือเปรียบเทียบการปฏิบัติหลักอุบาสกธรรมของพุทธศาสนิกชน ต าบลดอนยาย
หอม อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

3) เ พ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และแนวทางการปฏิบัติหลักอุบาสกธรรมของ
พุทธศาสนิกชน ต าบลดอนยายหอม อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

 
ขอบเขตการวิจัย 

1) ขอบเขตด้านเนื้อหา การศึกษาการปฏิบัติหลักอุบาสกธรรมของพุทธศาสนิกชน 
ต าบลดอนยายหอม อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ใน 5 ด้าน ได้แก่ 1) มีศรัทธา 2) มีศีล 3) ไม่ถือ
มงคล ตื่นข่าว 4) ไม่แสวงหาเขตบุญนอกหลักพระพุทธศาสนา 5) การอุปถัมภ์บ ารุงพระพุทธศาสนา  

2) ขอบเขตด้านตัวแปร ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 
 2.1) ตัวแปรต้น (Independent Variables) ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

อาชีพ และระยะเวลาการอาศัยอยู่ในชุมชน   
2.2) ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ การปฏิบัติหลักอุบาสกธรรม

ของพุทธศาสนิกชน ต าบลดอนยายหอม อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1) มีศรัทธา 
2) มีศีล 3) ไม่ถือมงคล ตื่นข่าว 4) ไม่แสวงหาเขตบุญนอกหลักพระพุทธศาสนา 5) การอุปถัมภ์บ ารุง
พระพุทธศาสนา                 

3) ขอบเขตด้านประชากร ประชาชนในต าบลดอนยายหอม อ าเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม จ านวน 6,553 คน ผู้ให้ข้อมูลหลักด้วยวิธีการสัมภาษณ์ จ านวน 5 รูป/คน 

4) ขอบเขตด้านพื้นที่ 
 พ้ืนที่ที่ใช้ศึกษาในครั้งนี้  ได้แก่ เขตต าบลดอนยายหอม อ าเภอเมือง จังหวัด

นครปฐม เท่านั้น 
5) ขอบเขตด้านเวลา 
 ระยะเวลาในการด าเนินการศึกษา ตั้งแต่ เดือนตุลาคม พ .ศ. 2561 ถึงเดือน

มีนาคม  พ.ศ. 2562 รวมเป็นระยะเวลาในการศึกษา 6 เดือน 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
1. รูปแบบการวิจัย ผู้วิจัยได้ใช้การวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) 

โดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 
(Question naires) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 

2. ประชากรกลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลหลัก ประชาชนในต าบลดอนยายหอม อ าเภอ
เมือง จังหวัดนครปฐม ได้แก่ จ านวน 6,553 คน 

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนในต าบลดอนยายหอม อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ท า
การหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) 
(Apinan Chantani, 2006: 35) จึงได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 377 รูป 

ผู้วิจัยก าหนดเลือกผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ (Key Informants) ซึ่งมีคุณสมบัติสอดคล้องกับ
ประเด็นสาระส าคัญของการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สร้างแบบสัมภาษณ์เพ่ือการเก็บรวบรวมข้อมูล โดย
แบบสัมภาษณ์ที่ใช้เป็นแบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) 

3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้เป็นแบบสอบถามปลายเปิด 
(Questionnaire) ที่ผู้ศึกษาพัฒนาขึ้นตามกรอบของการปฏิบัติหลักอุบาสกธรรมของพุทธศาสนิกชน 
ต าบลดอนยายหอม อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ศึกษาด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแจกแบบสอบถาม
กับกลุ่มเป้าหมาย คือประชาชนในต าบลดอนยายหอม อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จ านวน 377 
รูป ซึ่งในการแจกแบบสอบถามผู้ศึกษาได้น าแบบสอบถามไปแจกและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเอง 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัย
ทางสังคมศาสตร์ วิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard - Deviation) การทดสอบค่า (t-test) และการ
ทดสอบค่าเอฟ (F-test) โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA)  

 
ผลการวิจัย 

1) ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 213 คิดเป็นร้อยละ 56.5 มีอายุ

ระหว่าง 41 - 50 ปี จ านวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 42.7 มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จ านวน 
172 คน คิดเป็นร้อยละ 45.6 ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว จ านวน 251 คน คิดเป็นร้อยละ 66.6 
และอาศัยอยู่ในชุมชน 20 ปี ขึ้นไป จ านวน 250 คน คิดเป็นร้อยละ 66.3 

2) เทคนิคการสอนวิชาพระพุทธศาสนาแบบไตรสิกขาของพระสอนศีลธรรม 
จังหวัดนครปฐม 

การปฏิบัติหลักอุบาสกธรรมของพุทธศาสนิกชน ต าบลดอนยายหอม อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยู่ในระดับบ่อยครั้ง (  = 3.90) เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านสรุปได้ดังนี้ 
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2.1) ด้านมีศรัทธา พบว่า การปฏิบัติหลักอุบาสกธรรมของพุทธศาสนิกชน ต าบล
ดอนยายหอม อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยู่ในระดับบ่อยครั้ง (  = 3.88) 

2.2) ด้านศีล พบว่า การปฏิบัติหลักอุบาสกธรรมของพุทธศาสนิกชน ต าบลดอน
ยายหอม อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยู่ในระดับบ่อยครั้ง (  = 3.92) 

2.3) ด้านไม่ถือมงคล ตื่นข่าว  พบว่า การปฏิบัติหลักอุบาสกธรรมของ
พุทธศาสนิกชน ต าบลดอนยายหอม อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยู่ในระดับบ่อยครั้ง 
(  = 3.89) 

2.4) ด้านไม่แสวงหาเขตบุญนอกหลักพระพุทธศาสนา พบว่า การปฏิบัติหลัก
อุบาสกธรรมของพุทธศาสนิกชน ต าบลดอนยายหอม อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยู่
ในระดับบ่อยครั้ง (  = 3.87) 

2.5) ด้านการอุปถัมภ์บ ารุงพระพุทธศาสนา พบว่า การปฏิบัติหลักอุบาสกธรรม
ของพุทธศาสนิกชน ต าบลดอนยายหอม อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
บ่อยครั้ง (  = 3.96) 

3) ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ผลการทดสอบสมมติฐานการปฏิบัติหลักอุบาสกธรรมของพุทธศาสนิกชน ต าบลดอน

ยายหอม อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และระยะเวลาการอาศัยอยู่ในชุมชน เพ่ือน าไปสู่การตอบสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่ง
สามารถแสดงรายละเอียด ดังนี้ 

3.1) ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
ระยะเวลาในการอาศัยอยู่ในชุมชน แตกต่างกัน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน 

4) สรุปปัญหา อุปสรรค 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การปฏิบัติหลักอุบาสกธรรมของพุทธศาสนิกชน ต าบลดอน

ยายหอม อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม” ในครั้งนี้ท าให้ทราบถึงปัญหา และอุปสรรค ซึ่งจ าแนกเป็น
รายด้านได้ดังนี ้

4.1) ด้านมีศรัทธา พบว่า ขาดอดทนต่ออ านาจกิเลส คือการเอาแต่ใจตนเองยอม
สบายต่อความฟุ้งเฟ้อต่าง ๆ ตามค าสอนของพระพุทธศาสนา และขาดความรับผิดชอบ
ขยันหมั่นเพียรในความยากล าบากต่องานและอนาคตของตนและผู้อ่ืนได้ 

4.2) ด้านศีล พบว่า มักแสดงอาการดูถูกและดูหมิ่นคนอ่ืนด้วยการแสดงออกทาง
กายและทางวาจา และไม่ค่อยมีการรักษาศีล บ่อยครั้งเท่าที่ควร 

4.3) ด้านไม่ถือมงคล ตื่นข่าว พบว่า ขาดความจริงใจต่อหน้าที่ คือตนเองมีหน้าที่
อะไรก็ท าหน้าที่นั้นให้ดีที่สุด และขาดความจริงใจกับเวลา คือใช้เวลาให้เป็นประโยชน์และคุ้มค่า
บ่อยครั้งที่สุด 



การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 328

4.4) ด้านไม่แสวงหาเขตบุญนอกหลักพระพุทธศาสนา พบว่า มีการน าค าสั่งสอน
ทางพระพุทธศาสนาไปสร้างความเดือนร้อนแก่ผู้อ่ืนในบางคร้ัง และมีการแสวงหาผลประโยชน์จาก
พระพุทธศาสนา เช่นการน าพระพุทธศาสนามาหากินโดยการหาเงินจากความศรัทธา 

4.5) ด้านการอุปถัมภ์บ ารุงพระพุทธศาสนา พบว่า ขาดการเสียสละผลประโยชน์
ตนเอง เพื่อสร้างให้เกิดประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา และขาดการซื่อตรงต่อความดี คือจะท าอะไรก็
ตามจะต้องมีคุณธรรมอยู่เสมอ ไม่ท าให้คนอ่ืนได้รับความเดือนร้อน 

5) สรุปผลการสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth Interview)  
5.1) ด้านศรัทธา พบว่า ศรัทธา ความเชื่อ คือ สภาพจิตที่ยึดเหนี่ยวกับสิ่งใดสิ่ง

หนึ่งอย่างเหนียวแน่นด้วยความมั่นใจว่า เมื่อมีสิ่งนั้นอยู่ในชีวิตแล้วความส าเร็จหรือความสุขจะ
เกิดข้ึนใน ชีวิตของคนแต่ละคนจึงต้องมีศรัทธาต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือ อาจจะมีศรัทธาต่อหลาย ๆ สิ่ง
เพ่ือสร้างพลังใจอันเป็นพลังส าคัญที่จะขับเคลื่อนชีวิต ไปสู่ความส าเร็จในหน้าที่การงานหรืออุดมคติ
อย่างใดอย่างหนึ่ง  หากจะพูดถึงศรัทธาในกรอบแคบ ๆ แค่เรื่องศาสนาเรื่องเดียว มนุษย์ก็มีศรัทธา
ได้หลายรูปแบบ เช่น มีศรัทธาในองค์ศาสดาพยากรณ์ของแต่ละศาสนา มีศรัทธาในผู้ประกาศ
ศาสนา มีศรัทธาในองค์กรของศาสนา มีศรัทธาในพิธีกรรม  หรือมีศรัทธาในสิ่งสูงสุดของศาสนานั้น 
ๆ ว่าสามารถปกป้องคุ้มครอง จากทุกข์โศรกโรคภัยได้หรือส่งเสริมให้ตนเองได้รับสิ่งที่ปรารถนา 
หรือช่วยให้หน้าที่การงานที่ตนกระท าอยู่ประสบความส าเร็จ  ช่วยให้สมหวังในรักที่ก าลังด าเนินไป
อย่างลุ่ม ๆ ดอน ๆ ใจหายใจคว่ า ให้ราบรื่นลื่นไหลประดุจขับรถบนทางด่วนแปดช่องทางหรือสิบ
ช่องทางในชั่วโมงท่ีรถว่างสุด ๆ ศรัทธา เป็นทั้งวิถีทางและเป็นปัจจัยเสริมของชีวิต  

5.2) ด้านศีล พบว่า เรื่องการพัฒนาทางด้านศีลเห็นได้อย่างชัดเจนเพราะการไป
ปฏิบัติธรรมที่วัดต้องรับศีล 8 เมื่อเรารับศีลแล้วต้องปฏิบัติและรักษาไว้ให้ได้ ท าให้มีการระมัดระวัง
ในการใช้ชีวิตบ่อยครั้งขึ้น แม้แต่การนั่ง ยืน เดิน นอน ต้องสังเกตุสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบตัว ต้องไม่ไป
เบียดเบียนชีวิตเขา รวมถึงการพูดจาก็ต้องพูดให้น้อย เพราะค าพูดที่ไม่ตั้งใจของเรา อาจสร้างความ
ขุ่นข้องหมองใจหรือท าร้ายผู้อ่ืนได้ ต้องมีความระลึกรู้ในศีลและระมัดระวังอยู่เสมอ สิ่งที่ได้ฝึกฝน
จากการปฏิบัติธรรมท าให้เมื่อเราออกมาใช้ชีวิตประจ าวัน ที่มีสิ่งต่าง ๆ บ่อยครั้งระทบกายใจอยู่
ตลอดเวลา อาจท าให้เราเผลอคิดหรือหลุดวาจาไปบ้าง แต่เมื่อผ่านการฝึกฝนมาแล้ว จะท าให้เรามี
สติอยู่กับตัว จะคิด จะพูด หรือจะท าสิ่งใด ต้องอยู่บนพ้ืนฐานของการรักษาศีล 5 อีกทั้งยังรู้จักจัด
ระเบียบชีวิต  คิดวางแผนและบริหารจัดการงานให้เป็นระบบระเบียบ8เมื่อเราเข้าปฏิบัติธรรมที่วัด
อัมพวัน เหมือนเราต้องอยู่ในกรอบของศีล เพราะรับศีล 8 มาแล้ว ท าให้เราเรียนรู้และระมัดระวัง มี
ความส ารวมกาย วาจา ใจ  

5.3) ด้านไม่ถือมงคล ตื่นข่าว พบว่า มงคลตื่นข่าว คือ การเชื่อในเรื่องที่ตื่นกันไปเอง
ว่า สิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือการกระท าอย่างหนึ่งอย่างใดเป็นมงคลโดยไม่มีเหตุผล ซึ่งตามสภาพธรรมก็คือทิฏฐิ 
(ความเห็นผิด) ซึ่งแสดงออกมาในลักษณะของการกระท า หรือข้อวัตรปฏิบัติที่เป็นไปด้วยความเห็นผิด
นั้น (สีลพตปรามาส) ดังน้ัน การกระท าตาม ๆ กันไป โดยไม่มีเหตุผลและยึดถือด้วยความเห็นผิดว่าเป็น
มงคล นั่นก็คือมงคลตื่นข่าว แม้ว่าศาสตร์การท านายบางอย่างจะเป็นจริงก็ตาม เช่น การท านายของอสิต
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ดาบสที่ท านายเจ้าชายสิทธัตถะ แต่ที่เป็นจริงอย่างนั้นไม่ใช่เพราะค าท านาย แต่เป็นเพราะการสะสมพระ
บารมีของพระองค์ ที่จะบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ดังนั้น ต้องมั่นคง
ในเหตุและผล คือ กรรมและผลของกรรม ตัวอย่างในเรื่องของมงคลตื่นข่าวก็บ่อยครั้งมายหลากหลายไป
ตามยุคสมัย ในสมัยพุทธกาล บางบุคคลเชื่อว่า การได้เห็นบางสิ่งบางอย่างในตอนเช้านั้นเป็นมงคล เช่น 
การเห็นนกนางแอ่นลม มะตูมอ่อน ปลาตะเพียน ในสมัยปัจจุบันบางบุคคลก็เชื่อว่าการได้เห็นหรือได้
กราบไหว้ต้นไม้ หรือสัตว์ที่มีลักษณะประหลาด นั้นเป็นมงคล ชนชาติต่าง ๆ ก็มีการยึดถือในมงคลตื่น
ข่าวแตกต่างกันไป 

5.4) ด้านไม่แสวงหาเขตบุญนอกหลักพระพุทธศาสนา พบว่า การปฏิบัติท าให้
เรามีสมาธิ มีไหวพริบดีขึ้น รู้จักแยกแยะ รู้จักสังเกตุ คิดเป็น ปัญญาเกิด ไม่แสวงหาเขตบุญนอกหลัก
พระพุทธศาสนา เมื่อก่อนคิดไว พูดไว ตัดสินใจไว ไม่ทันได้คิดอย่างรอบคอบ แต่พอฝึกปฏิบัติธรรม
ไปเรื่อย ๆ ท าให้เรามีสติ คิดอย่างรอบคอบ เมื่อเจออุปสรรคก็ไม่ท้อถอย แต่ค่อย ๆ คิดหาหนทาง
แก้ไข เพราะการปฏิบัติธรรมสอนให้เราอดทน เราจึงมีความอดทนต่อปัญหาได้ และสุดท้ายปัญญา
ในการแก้ไขปัญหาก็จะเกิดข้ึน  การปฏิบัติธรรมฝึกฝนให้เรามีสติ เมื่อมีสติ ก็จะเกิดปัญญา รู้แจ้งเห็น
สภาวะธรรม วิปัสสนากรรมฐานท าให้เราออกจากชีวิตที่มืดบอดตามความเคยชิน ปัจจุบันนี้เวลา
ท างานก็จะมีปัญญาในการแก้ไขปัญหาบ่อยครั้งขึ้น มองเห็นสัจธรรมได้อย่างเข้าใจแจ่มแจ้งบ่อยครั้ง
ขึ้น เพราะเรารู้จักการพิจารณานั่นเอง ถึงแม้จะท างานร่วมกับคนหมู่บ่อยครั้ง แต่เมื่อมีปัญญาก็จะ
ท าให้เราเข้าใจในความต้องการของแต่ละคน และสามารถท างานร่วมกัน และช่วยกันแก้ปัญหาให้
งานสามารถด าเนินต่อไปและส าเร็จด้วยดี   

5.5) ด้านการอุปถัมภ์บ ารุงพระพุทธศาสนา พบว่า ผู้ที่เคารพเลื่อมใสและศรัทธา
ในพระรัตนตรัย  มีหน้าที่ในการศึกษาและปฏิบัติตามหลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนา ใน
ความเคารพนับถือต่อพระรัตนตรัย เอาใจใส่ท านุบ ารุง และบ าเพ็ญประโยชน์ต่อวัดและพระสงฆ์ 
นอกจากนี้ยังต้องปฏิบัติตนอย่างมีมารยาท ที่ถูกต้องและเหมาะสมต่อพระสงฆ์ และน าแนวทางการ
ปฏิบัติตนของพระสงฆ์มาเป็นแบบอย่างที่ดีงามในการด าเนินชีวิต  พระภิกษุสามเณรนอกจากมี
หน้าที่ในการศึกษาธรรม ปฏิบัติธรรม และสั่งสอนธรรมแล้ว ยังต้องปฏิบัติศาสนกิจอ่ืน ๆ เพ่ือความ
ดีงามและความสงบสุขของประชาชน ด้วยการแนะน าสั่งสอนประชาชนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม 
ดังนั้นเพ่ือแสดงออกถึงความกตัญญูต่อคุณูปการของพระภิกษุสามเณร ชาวพุทธที่ดีจึงควรช่วย
อุปถัมภ์ บ ารุงและส่งเสริมพระภิกษุสามเณร เพ่ือให้มีก าลังในการปฏิบัติศาสนกิจ สืบต่ออายุ
พระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไป 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การปฏิบัติหลักอุบาสกธรรมของพุทธศาสนิกชน ต าบลดอน
ยายหอม อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม” ผู้วิจัยขอเสนอประเด็นที่ควรก าหนดเป็นข้อเสนอแนะเชิง
ปฏิบัติเพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้น าไปใช้ดังต่อไปนี้ 
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1) ส่งเสริมพัฒนาประชาชนให้รู้จักการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการด าเนินชีวิต และ
ออกนโยบายการพัฒนาส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน ลด ละ เลิก ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข 

2) สร้างกิจกรรมสมาธิภาวนาเพ่ือกระตุ้นให้ประชาชนมีสติในการด ารงชีวิต 
3) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ให้แก่ประชาชนในชุมชนให้มีการอบรม พัฒนาให้แก่

ประชาชนในชุมชนเพ่ือให้เกิดความคิดในการใช้ชีวิตอย่างรอบคอบ 
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การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งของประชาชน 
อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

The Application of the Four Sangahavatthu to Solve Disputes among People in 
Nakhon Chai Si District Nakhon Pathom Province 

 
พระโกเมน สุภกิจฺโจ (โต๊ะวิจิตร)  

 
บทคัดย่อ 

การว ิจ ัยครั ้ง นี ้ ผู ้ว ิจ ัย ได ้ด า เน ินการตามระเบียบวิธ ีว ิจ ัยแบบผสม ( Mixed 
Methodology Research) ประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้
วิธีการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนในอ าเภอ
นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จ านวน 109,951 คน ซึ่งใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง โดยการใช้สูตรของทาโร่ 
ยามาเน่ (Taro Yamane) ได้กลุ่มตัวอย่าง 399 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดย ค่าความถี่ (Frequency), 
ค่าร้อยละ (Percentage), ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
การทดสอบค่าที   (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) และ
เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีผลต่างเป็นส าคัญน้อยที่สุด (Least Significant 
Difference : LSD.) การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญจ านวน 7 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท  

ผลการวิจัยพบว่า 
1. การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 เพ่ือแก้ปัญหาความขัดแย้งของประชาชน อ าเภอ

นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ทั้ง 4 ด้าน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.68 เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านทาน ด้านปิยวาจา ด้านอัตถจริยา และด้านสมานัตตตา อยู่ในระดับมากทุก
ด้าน 

2. ผลการทดสอบสมมติฐานการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 เพ่ือแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งของประชาชน อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยจ าแนกตามปัจจัยสวนบุคคล พบว่า 
ประชาชนที่มรีะดับการศึกษาต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 เพ่ือแก้ปัญหาความขัดแย้ง
ของประชาชน อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนประชาชนที่มีเพศ อายุ อาชีพ และรายได้ต่อเดือน
ต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 เพ่ือแก้ปัญหาความขัดแย้งของประชาชน อ าเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้  

3. ปัญหา อุปสรรค เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 เพ่ือแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งของประชาชน อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม พบว่า ขาดความเสียสละตนเองเพ่ือ
                                                           

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี. 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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ผลประโยชน์ของชุมชน ขาดการแนะน า และใหความรูที่มีประโยชน์ในการเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน 
ขาดมีสวนรวมในการชวยเหลือกิจกรรมของชุมชนเชนงานเทศกาลตาง ๆ และขาดการร่วมวางแผน
ในการลดปัญหาความขัดแย้งในชุมชน ข้อเสนอแนะ รู้จักการเสียสละตนเองเพ่ือผลประโยชน์ของ
ชุมชน ควรแนะน า และใหความรูที่มีประโยชน์ในการเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน ควรมีสวนรวมใน
การชวยเหลือกิจกรรมของชุมชนเชนงานเทศกาลตาง ๆ และควรร่วมวางแผนในการลดปัญหาความ
ขัดแย้งในชุมชน 
ค าส าคัญ: การประยุกต์, หลักสังคหวัตถุ 4, ความขัดแย้ง 

 
Abstracts 

A mixed methodology research was employed which involved a survey-
based quantitative research conducted with 399 Yamane-based samples from 
109,951 population in Nakhon Chai Si District Nakhon Pathom Province. The 
statistical applications for data analysis were frequency, percentage, mean, standard 
deviation, T-test, One-way ANOVA and paired comparative studies applying LSD 
(Least Significant Difference) The in-depth interview was conducted with 7 key-
informants in the qualitative research with applying content analysis technique to 
analyze its data. 

The research results showed that 
1. By overview, the application of the Four Saṅ gahavatthu  to solve 

disputes among people in Nakhon Chai Si District Nakhon Pathom Province in all 
the four aspects were at high level with = 3.68 By each aspect, it showed that 
dana (giving), piyavācā (kind speech), atthacariyā (useful conduct), and samānattatā 
(unfaltering conducts) in all aspects, were at high levels. 

2. The results of the hypothetical tests of the application of the Four 
Saṅ gahavatthu to solve disputes among people in Nakhon Chai Si District Nakhon 
Pathom Province, classified by personal data, revealed that the Nakhon Chai Si 
inhabitants with different education had by overview different opinions on the 
application of the Four Saṅ gahavatthu  to solve their disputes, by statistical 
significance at 0.05 levels. The hypothesis was then retained. On the contrary, the 
Nakhon Chai Si inhabitants with different ages, careers and monthly incomes had by 
overview no different opinions on the matter. Therefore, the hypothesis as rejected. 

3. The problems and barriers of the application of the Four 
Saṅ gahavatthu to solve disputes among inhabitants in  Nakhon Chai Si District 
Nakhon Pathom Province were found that the absence of self-devotion for the 
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community benefit absence of advices, and furnishing with useful knowledge to 
participate in the community activities, non-involvement with assisting the 
community activities such as festivals, and absence of participation in planning to 
alleviate their community disputes. It was recommended that it was necessary to 
know how to dedicate oneself for the community benefit to furnish advices and 
useful knowledge in participating the community activities, to engage in helping the 
community activities dusting different festivals and to involve in planning to 
alleviate their community 
Keywords: Application, Four Saṅ gahavatthu, Conflict 

 
 

บทน า 
ปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในดานตางๆ ท าใหการด าเนินชีวิตและความเปนอยู

ของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม การสื่อสารที่ไรขีดจ ากัด ความรูที่มาจากแหลงตาง ๆ ทั่วทุก
มุมโลก การกาวเขาสูการแขงขันพัฒนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีอุตสาหกรรมในเชิง
พาณิชยมากขึ้น และมีการคาขายกันอยางเสรีท าใหคนในสังคมมีคานิยมทางวัตถุสูงขึ้น น าไปสูการ
เอารัดเอาเปรียบ ซึ่งกันและกัน เพ่ือมุงแสวงหาผลประโยชนใหกับตนเองและพรรคพวกมากกวาที่จะ
ค านึงถึงประโยชน สวนรวม ซึ่งในขณะที่เนนการเปลี่ยนแปลงของวัตถุอยางตอเนื่องนี้ในทาง
ตรงกันขามบุคคลในสังคม กลับมีปญหาดานการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ท าใหเกิดภาวะการขาด
สมดุลทั้งทางจิตใจและทางวัตถุ กอใหเกิดปญหาสังคมขาดระเบียบวินัย ขาดความรับผิดชอบ เกิด
ปัญหาทุจริตคอรัปชั่นกันใน ทุกวงการ ปญหาอาชญากรรม ปญหาการแพรขยายของโรคเอดสและ
การติดยาเสพติดอยางรุนแรง ในสังคม ตลอดจนปญหาทางคุณธรรมจริยธรรม (Phra Si 
Pariyatmolee, 2000 : 38-47) 

การจัดการความขัดแย้งจัดเปนพฤติกรรมจริยธรรมที่สอดคลองกับหลักธรรมสังคหวัตถุ 
4 ซึ่งเปนหลักธรรมทางพุทธศาสนาที่สอนใหบุคคลเสียสละ ค านึงถึงการท าประโยชนในการอยูรวม
กันในสังคม ซึ่งประกอบไปดวย ทาน หมายถึง ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ เสียสละดวยทุน การใหปน 
สิ่งของ ตลอดจนใหความรูและศิลปวิทยา ปยวาจา หมายถึงการพูดจาปราศัยดวยค าพูดที่ออนหวาน 
ไพเราะ ชี้แจงในสิ่งที่เปนประโยชนและใหก าลังใจ อัตถจริยา หมายถึง การประพฤติในสิ่งที่เปน ประ
โยชนแก ผูอ่ืน และสมานัตตตา หมายถึงการเปนผูวางตนที่เหมาะสม วางตนเสมอตนเสมอปลาย 
ไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืนและแกไขปญหาเพื่อประโยชนสุขรวมกัน (Voramuni, 1980 : 10-11) 

ความขัดแย้งเกิดข้ึนเมื่อมนุษย์รวมกันอยู่เป็นสังคม เช่นในสังคมเก่าที่ปรากฏในอัคคัญญ
สูตร(Weerasak Kruathep, 2011 : 37) เกิดพัฒนาการต่าง ๆ มีสังคมปรากฏ มีการเสพกาม การ
กักตุนอาหาร และการสะสมทรัพย์ เกิดขโมยและทะเลาะวิวาทกัน จนในที่สุดความขัดแย้งในเรื่อง
ต่าง ๆ ก็มีความรุนแรงขึ้น ต้องหาผู้ไกล่เกลี่ยหาผู้ปกครองมาแก้ไขปัญหา จนกลายเป็นวรรณะ 4 ใน
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สังคมชมพูทวีปในเวลาต่อมา กล่าวว่าความขัดแย้งเกิดข้ึนเมื่อมนุษย์มาอยู่ร่วมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป 
ระดับความซับซ้อนของความขัดแย้งมีตั้งแต่น้อยจนถึงซับซ้อนมาก ความขัดแย้งในสัตว์ก็มี แต่เป็น
ลักษณะไม่ซับซ้อน (simple or instinct conflict) เช่น การแย่งอาหาร การแย่งตัวเมีย เป็นต้น แต่ใน
มนุษย์ซึ่งมีความคิด มีอารมณ์ มีการวางแผนซับซ้อนความขัดแย้งในสังคมยิ่งทวีความซับซ้อนยุ่งมาก
ขึ้นเท่านั้น ความขัดแย้งในสังคมมีตั้งแต่หน่วยเล็ก มีครอบครัวระดับประเทศไปถึงระหว่างประเทศ 
ดั่งนั้น จ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการ เพ่ือบรรเทาความขัดแย้งให้เบาบางลงจนถึงหมดไปได้ ความ
ขัดแย้งในสังคมหรือองค์กรนั้นเป็นสิ่งที่ต้องมีในสังคมและองค์กรที่บริหารงานในระบอบ
ประชาธิปไตย ความขัดแย้งในด้านความคิดก่อให้เกิดความเจริญกับบุคคลองค์กรและประเทศชาติ
อย่างมาก ความขัดแย้งเมื่อถึงจุดสรุปน าไปสู่การสร้างสรรค์ก็ได้ 

ในขณะที่ชุมชนก าลังให้ความส าคัญกับปัญหาการเมือง แต่ปัญหาอีกประการที่หลายคน
ละเลยไป ที่สร้างความรุนแรงในสังคมชุมชนก็ไม่แพ้ปัญหาการเมือง นั่นก็คือ ปัญหายาเสพติด  
นับเป็นปัญหาสังคมที่มีความร้ายแรงระดับชาติ ทุกสังคมชุมชนต่างได้รับผลกระทบจากปัญหายา
เสพติดในทุกวันนี้ คนจ านวนมากก าลังเผชิญกับปัญหายาเสพติดแพร่ระบาดในชุมชน แม้จะได้มี
มาตรการป้องกันและปราบปรามผู้ลักลอบจ าหน่ายและเสพยาเสพติด แต่ก็ยังไม่สามารถขจัดยาเสพ
ติดให้หมดไปได้ เนื่องจากเป็นขบวนการที่มีความซับซ้อน นับวันปัญหายาเสพติดยิ่งทวีความรุนแรง
เพ่ิมขึ้นเป็นทวีคูณ เป็นปัญหาที่เป็นภัยคุกคาม ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบต่อตัวบุคคล โดยเฉพาะด้าน
บุคลิกภาพและสุขภาพอนมัย ความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินผลกระทบต่อครอบครัว ชุมชนและ
สังคม ครอบครัวที่มีผู้ติดยา มักได้รับความเดือดร้อนจากผู้ติดยาในทุกด้าน น าไปสู่ความยุ่งยาก 
ขัดแย้ง แตกแยก และสิ้นเปลืองในการแก้ปัญหา ได้รับความเดือดร้อนในการด ารงชีวิตทั้งด้าน
เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชนที่อยู่ภายใต้การปกครองจะต้องออกจาก
โรงเรียน ซึ่งเป็นการท าลายอนาคตของประเทศชาติ เพราะฉะนั้นความขัดแย้ง (Conflict) เป็น
ปรากฏการทางสังคมอย่างหนึ่งที่มีคู่กับสังคมสัตว์ตลอดเวลา(Sittichok Waranusantikul, 2006 : 
37) 

ผู้วิจัยมีความสนใจในการท าวิจัยเร่ือง “การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 เพ่ือแก้ปัญหา
ความขัดแย้งของประชาชนอ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม” เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาสภาพ
ปัญหาที่เกิดขึ้นและน าผลที่ได้ไปแก้ไขปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นในสังคมไทยปัจจุบัน โดยใช้หลักสังคห
วัตถุ 4 ซึ่งเป็นหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการความขัดแย้ง ด้วยการ
น าหลักธรรมสังคหวัตถุ 4 มาประยุกต์ใช้กับชุมชนในอ าเภอนครชัยศรี เพ่ือให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุข
สร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน ท าให้สังคมไทยมีความสามมัคคีก่อเกิดสันติสุขสืบไป 

 
วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือศึกษาการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 เพ่ือแก้ปัญหาความขัดแย้งของ
ประชาชน อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  
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2) เพ่ือเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 เพ่ือแก้ปัญหาความขัดแย้งของ
ประชาชน อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

3) เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และแนวทางการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 เพ่ือ
แก้ปัญหาความขัดแย้งของประชาชน อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
 

ขอบเขตการวิจัย 
1) ขอบเขตด้านเนื้อหา การศึกษาการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 เพ่ือแก้ปัญหา

ความขัดแย้งของประชาชน อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ใน 4 ด้าน คือ 1) ด้านทาน 2) ด้าน
ปิยวาจา 3) ด้านอัตถจริยา 4) ด้านสมานัตตตา 

2) ขอบเขตด้านตัวแปร ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 
 2.1) ตัวแปรต้น ( Independent Variables) ได้แก่ สถานภาพผู้ตอบ

แบบสอบถามซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้   
2.2) ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ การประยุกต์ใช้หลักสังคห

วัตถุ 4 เพ่ือแก้ปัญหาความขัดแย้งของประชาชน อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ทั้ง 4 ด้าน คือ 
1) ด้านทาน 2) ด้านปิยวาจา 3) ด้านอัตถจริยา 4) ด้านสมานัตตตา 

3) ขอบเขตด้านประชากร ประชาชนในอ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จ านวน 
109,951 คน ผู้ให้ข้อมูลหลักด้วยวิธีการสัมภาษณ์ จ านวน 8 รูป/คน 

4) ขอบเขตด้านพื้นที่ 
 พ้ืนที่ที่ใช้ศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่ เขตอ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เท่านั้น 
5) ขอบเขตด้านเวลา 
 ระยะเวลาในการด าเนินการศึกษา ตั้งแต่ เดือนตุลาคม พ .ศ. 2561 ถึงเดือน

มีนาคม  พ.ศ. 2562 รวมเป็นระยะเวลาในการศึกษา 6 เดือน 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. รูปแบบการวิจัย ผู้วิจัยได้ใช้การวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) 

โดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 
(Question naires) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 

2. ประชากรกลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลหลัก ประชาชนในอ าเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม จ านวน 109,951 คน 

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนในอ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ท าการหาขนาด
กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) (Apinan 
Chantani, 2006: 35) จึงได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 399 คน 
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 ผู้วิจัยก าหนดเลือกผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ (Key Informants) ซึ่งมีคุณสมบัติสอดคล้องกับ
ประเด็นสาระส าคัญของการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สร้างแบบสัมภาษณ์เพ่ือการเก็บรวบรวมข้อมูล โดย
แบบสัมภาษณ์ที่ใช้เป็นแบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) 

3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ใช้เป็นแบบสอบถามปลายเปิด 
(Questionnaire) ที่ผู้ศึกษาพัฒนาขึ้นตามกรอบของการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 เพ่ือแก้ปัญหา
ความขัดแย้งของประชาชน อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ศึกษาด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแจกแบบสอบถาม
กับกลุ่มเป้าหมาย คือประชาชนในอ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จ านวน 399 คน ซึ่งในการแจก
แบบสอบถามผู้ศึกษาได้น าแบบสอบถามไปแจกและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเอง 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ วิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard - Deviation) การทดสอบค่า (t-test) และการ
ทดสอบค่าเอฟ (F-test) โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA)  
 
ผลการวิจัย 

1) ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 204 คิดเป็นร้อยละ 51.1 มีอายุ

ระหว่าง 41 – 50 ปี จ านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 37.6 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 
132 คน คิดเป็นร้อยละ 33.1 ประกอบอาชีพรับจ้าง จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 30.1 มีรายได้ 
15,001 – 20,000 บาท ต่อเดือน จ านวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 24.7  

2) เทคนิคการสอนวิชาพระพุทธศาสนาแบบไตรสิกขาของพระสอนศีลธรรม จังหวัด
นครปฐม 

การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 เพ่ือแก้ปัญหาความขัดแย้งของประชาชน อ าเภอนคร
ชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.68 เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านสรุปได้
ดังนี้ 

2.1) ด้านทาน การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 เพ่ือแก้ปัญหาความขัดแย้งของ
ประชาชน อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.74 

2.2) ด้านปิยวาจา การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 เพ่ือแก้ปัญหาความขัดแย้งของ
ประชาชน อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.72 

2.3) ด้านอัตถจริยา การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 เพ่ือแก้ปัญหาความขัดแย้งของ
ประชาชน อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.69 

2.4) ด้านสมานัตตตา การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 เพ่ือแก้ปัญหาความขัดแย้งของ
ประชาชน อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.59 

3) ผลการทดสอบสมมติฐาน 
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ผลการทดสอบสมมติฐานการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 เพ่ือแก้ปัญหาความขัดแย้ง
ของประชาชน อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ เพ่ือน าไปสู่การตอบสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งสามารถแสดง
รายละเอียด ดังนี้ 

3.1) ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ อาชีพ และรายได้ต่อปี ต่างกัน มีการ
ประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 เพ่ือแก้ปัญหาความขัดแย้งของประชาชน อ าเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

3.2) ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักสังคห
วัตถุ 4 เพ่ือแก้ปัญหาความขัดแย้งของประชาชน อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม แตกต่างกัน อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

4) สรุปปัญหา อุปสรรค 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 เพ่ือแก้ปัญหาความขัดแย้ง

ของประชาชน อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม” ในครั้งนี้ท าให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ ซึ่งจ าแนกเป็นรายด้านได้ดังนี้ 

4.1) ด้านทาน พบว่า ขาดความเสียสละตนเองเพ่ือผลประโยชน์ของชุมชน ขาดการเอา
ใจใสในกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชมดวยความถูกต้อง และเปนธรรม และขาดความช่วยเหลือในการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในชุมชน 

4.2) ด้านปิยวาจา พบว่า ขาดการแนะน า และใหความรูที่มีประโยชน์ในการเข้าร่วม
กิจกรรมในชุมชน ขาดการใชวาทศิลปในการขอความรวมมือในการท ากิจกรรมในชุมชน และขาดข
อมูลที่ชัดเจนและถูกตองตรงกบัความเปนจริงของกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในชุมชน 

4.3) ด้านอัตถจริยา พบว่า ขาดมีสวนรวมในการชวยเหลือกิจกรรมของชุมชนเชนงาน
เทศกาลตาง ๆ ขาดการเขารวมกิจกรรมบ าเพ็ญสาธาณะประโยชน ในชุมชน และขาดความ
กระตือรือร้น บายเบี่ยงเมื่อมีคนตองการความช่วยเหลือ 

4.4) ด้านสมานัตตตา พบว่า ขาดการร่วมวางแผนในการลดปัญหาความขัดแย้งใน
ชุมชน ขาดการมอบหมายงานตามต าแหนงหนาที่อยางเหมาะสม ขาดร่วมเสนอนโยบายที่เป็น
ประโยชน์และเป็นธรรมต่อชุมชน 

5) สรุปผลการสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth Interview)  
5.1) ด้านทาน การให้สิ่งของเพ่ือประโยชน์แก่คนอ่ืนชุมชนได้มีการแบ่งปันแจกจ่าย

ช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยเฉพาะผู้ที่ขาดแคลนและพิการทางชุมชนจะดูแลเป็นพิเศษเพ่ือบรรเทา
ทุกข์ให้มีชีวิตที่ดีขึ้นถ้ามีการช่วยเหลือมาจากหน่วยงานของรัฐชุมชนเราก็จะแบ่งปันกันให้ทั่วถึง ถ้า
ของน้อยไม่พอแจกจ่ายทางคณะกรรมการก็จะพิจารณาถึงความจ าเป็นของแต่ละครอบครัวก่อนเป็น
ล าดับมา นอกจากนี้ชุมชนนครชัยศรียังได้ส ารวจดูแต่ละครอบครัวทุก ๆ เดือนว่าแต่ละครอบครัวที่
ขาดแคลน ต้องการความช่วยเหลืออะไรบ้าง เช่น ข้าวปลา อาหาร เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ก็จะน าของ
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ไปแจกจ่ายให้ครอบครัวนั้น ๆ โดยการเปิดรับบริจาคสายธารน้ าใจของชุมชนที่พอมีพอกินมาหยิบยื่น
ให้ครอบครัวที่ขาดแคลน 

5.2) ด้านปิยวาจา ชุมชนนครชัยศรีซึงตั้งอยู่ติดกับวัดสุคันธารามอยู่แล้ว ทางวัดก็เปิด
เสียงตามสายประชาสัมพันธ์ให้คนอยู่ในชุมชนพูดจาอย่างมีสติใช้สติก่อนพูดออกมา พูดจาทักทาย
ถามไถ่กันด้วยค าพูดที่ไพเราะ แต่ก็มีบ้างที่พูดออกไปโดยไม่ได้คิดท าให้เกิดปัญหา แต่คณะกรรมการ
ก็ไม่ได้นิ่งดูดายถ้าทราบว่ามีการทะเลาะกันก็น าทั้งสองฝ่ายมาเคลียปัญหาให้จบลงโดยดีให้เข้าใจกัน  
ค าพูดเป็นสิ่งที่ส าคัญมาก คนจะรักจะเกลียดก็ขึ้นอยู่กับค าพูดถ้าพูดจามีสัมมาคารวะอ่อนน้อมถ่อม
ตนคนก็รักก็มีเสน่ห์ 

5.3) ด้านอัตถจริยา การประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืนตลอดถึงคนที่
อยู่อาศัยในชุมชนได้รับประโยชน์จากการกระท าหรือพฤติกรรมของเราการประพฤติสิ่งที่เป็น
ประโยชน์ ช่วยเหลือคนอ่ืนนั้นเอง เล็ก ๆ น้อย ๆ นิด ๆ หน่อย ๆ ก็เป็นการแสดงการมีน้ าใจ มี
อาหารยื่นอาหารให้ รินน้ าให้ ยกข้าวให้ หรืออะไรก็ตามแต่ เห็นใครท าอะไร ของตก เก็บให้เลย นั่น
ก็คือการกระท าสิ่งที่มีประโยชน์ นี่ก็แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่เราประพฤติในชีวิตประจ าวันที่เป็นประโยชน์ 
ถ้าใครประพฤติอย่างนั้นกับเรา เราก็ชอบ แล้วในขณะเดียวกัน เราสามารถประพฤติตนเป็น
ประโยชน์ได้ทุก ๆ วัน เพราะว่าชีวิตวันหนึ่งวันหนึ่งก็ล่วงไปทีละขณะจริง ๆ เรียกกลับคืนมาไม่ได้
เลย แต่เราได้รับประโยชน์อะไรจากชีวิตขณะหนึ่งที่ล่วงไป 

5.4) ด้านสมานัตตตา การมีตนเสมอ การเคารพนับถือกันตามสมควรแก่สถานะ ไม่ยิ่ง
ทะนงตัวความเป็นผู้มีตนเสมอต้นเสมอปลาย หมายถึง การวางตัวดีวางตัวเสมอต้นเสมอปลายกับทุก
คน คณะกรรมการได้ประชุมกันและแวะไปเยี่ยมเยือนดูความเป็นอยู่ของครอบครัวที่มีปัญหาเช่น
ขาดแคลน ต้องการความช่วยเหลือ จึงตั้งใจท าหน้าที่ให้ดีที่สุดให้สมกับชาวชุมชนไว้วางใจให้เป็น
คณะกรรมการ การท าตัวให้เป็นคนน่ารัก น่าเคารพนับถือ และน่าให้ความช่วยเหลือร่วมมือ การท า
ตัวได้เหมาะสมแก่ฐานะ ภาวะ บุคคล เหตุการณ์ ปฏิบัติตัวเหมาะสมกับภาวะที่ตัวเป็น เป็นกันเอง 
ไม่ถือเนื้อถือตัว แต่ไม่ปล่อย เข้าหา พูดจาด้วยง่ายอ่อนน้อมถ่อมตน แต่เข้มแข็ง ไม่หวั่นไหวต่อสิ่งที่
ยั่วยวนในสิ่งที่ไม่ดี 

 
ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 เพ่ือแก้ปัญหาความขัดแย้งของ
ประชาชน อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม” ผู้วิจัยขอเสนอประเด็นที่ควรก าหนดเป็นข้อเสนอแนะเชิง
ปฏิบัติเพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้น าไปใช้ดังต่อไปนี้ 

1) ควรมีการพัฒนาระบบการจัดการความขัดแย้งในเชิงรุกเพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการชุมชนให้ดียิ่งขึ้น 

2) ควรมีการยึดแนวสังคหวัตถุ 4 ในด้านทาน โดยการเสียสละประโยชน์สุขส่วนตนและยึด
ประโยชน์สุขส่วนรวม 
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3) ควรมีการยึดแนวสังคหวัตถุ 4 ในการให้บริการด้านสมานัตตตา โดยมีความเสมอต้น
เสมอปลายและวางตนให้เหมาะสมในการปฏิบัติงาน 
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การประยุกต์ใช้หลักอิทธบิาทธรรมเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบ 
ของนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 

The Application of the Iddhipada Principle to Reinforce the Responsibility 
of the Students in the Debsirin School Bang Kruai District  

Nonthaburi Province 
 

พระปลัดอ ำพล   ตปุญฺโ (จันทร์ทอง)  
 

บทคัดย่อ 
กำรว  จ ัยครั ้ง นี ้ ผู ้ว  จ ัย ได ้ด ำ เน  นกำรตำมระเบียบว ธ ีว  จ ัยแบบผสม ( Mixed 

Methodology Research) ประชำกรที่ใช้ในกำรว จัยครั้งนี้ คือ นักเรียนโรงเรียนเทพศ ร นทร์ 
จ ำนวน 1,248 คน ซ่ึงใช้ว ธีกำรสุ่มตัวอย่ำง โดยกำรใช้สูตรของทำโร่ ยำมำเน่ (Taro Yamane) ได้
กลุ่มตัวอย่ำง 303 คน ว เครำะห์ข้อมูลโดย ค่ำควำมถี่ (Frequency), ค่ำร้อยละ (Percentage), 
ค่ำเฉลี่ย (Mean) และค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation) กำรทดสอบค่ำที (t-test) กำร
ว เครำะห์ควำมแปรปรวนทำงเดียว (One Way ANOVA) และเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงค่ำเฉลี่ย
เป็นรำยคู่ด้วยว ธีผลต่ำงเป็นส ำคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference : LSD.) กำรว จัยเช ง
คุณภำพ (Qualitative Research) ใช้กำรสัมภำษณ์ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญจ ำนวน 7 คน ว เครำะห์ข้อมูล
โดยใช้เทคน คกำรว เครำะห์เนื้อหำประกอบบร บท  

ผลการวิจัยพบว่า 
1. กำรประยุกต์ใช้หลักอ ทธ บำทธรรมเพ่ือเสร มสร้ำงควำมรับผ ดชอบของนักเรียน

โรงเรียนเทพศ ร นทร์ อ ำเภอบำงกรวย จังหวัดนนทบุรี ทั้ง 4 ด้ำน โดยภำพรวม อยู่ในระดับมำก 
3.74 เมื่อพ จำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนฉันทะ ด้ำนว ร ยะ ด้ำนจ ตตะ และด้ำนว มังสำ อยู่ใน
ระดับมำกทุกด้ำน 

2. ผลกำรว เครำะห์เปรียบเทียบกำรประยุกต์ใช้หลักอ ทธ บำทธรรมเพ่ือเสร มสร้ำง
ควำมรับผ ดชอบของนักเรียนโรงเรียนเทพศ ร นทร์ อ ำเภอบำงกรวย จังหวัดนนทบุรี  โดยจ ำแนกตำม
ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล พบว่ำ นักเรียนที่มีเพศ อำยุ อำชีพผู้ปกครอง และกำรเข้ำร่วมก จกรรม
ต่ำงกัน มีควำมค ดเห็นต่อกำรประยุกต์ใช้หลักอ ทธ บำทธรรมเพ่ือเสร มสร้ำงควำมรับผ ดชอบของ
นักเรียนโรงเรียนเทพศ ร นทร์ อ ำเภอบำงกรวย จังหวัดนนทบุรี  โดยภำพรวมแตกต่ำงกันอย่ำงมี
นัยส ำคัญทำงสถ ต ที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมต ฐำนที่ตั้งไว้ ส่วนนักเรียนที่มีระดับชั้นเรียนต่ำงกัน มี
ควำมค ดเห็นต่อกำรประยุกต์ใช้หลักอ ทธ บำทธรรมเพ่ือเสร มสร้ำงควำมรับผ ดชอบของนักเรียนโรงเรียน
เทพศ ร นทร์ อ ำเภอบำงกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยภำพรวมไม่แตกต่ำงกัน จึงปฏ เสธสมมต ฐำนที่ตั้งไว้  

                                                           
 มหำว ทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชว ทยำลัย ว ทยำลัยสงฆ์พุทธปัญญำศรีทวำรวดี. 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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3. ปัญหำ อุปสรรค ในกำรประยุกต์ใช้หลักอ ทธ บำทธรรมเพ่ือเสร มสร้ำงควำม
รับผ ดชอบของนักเรียนโรงเรียนเทพศ ร นทร์ อ ำเภอบำงกรวย จังหวัดนนทบุรี พบว่ำ ขำดควำม
ซื่อตรงเมื่อถึงเวลำส่งงำนเมื่อเก็บของได้มักไม่ส่งคืนให้ เจ้ำของ ไม่ช่วยเหลือพ่อแม่เมื่อกลับจำก
โรงเรียน ไม่ค่อยให้ควำมเคำรพผู้ใหญ่ผู้สูงวัย ท ้งขยะไม่ถูกท่ี ชอบท ำให้สกปรก ไม่แต่งกำยให้ถูกต้อง
ตำมกฎระเบียบ ชอบท ำร้ำยชกต่อยเพ่ือนร่วมห้อง และชอบน ำชื่อบุพกำรีเพ่ือนมำล้อเล่น 
ข้อเสนอแนะ ควรอบรมให้นักเรียนพูดควำมจร งแม้ต้องถูกท ำโทษ ควรอบรมให้นักเรียนนึกถึงจ ตใจ
ผู้อื่น ควรชี้ให้เห็นถึงคุณประโยชน์ของกำรตอบแทนคุณ ควรอบรมมรรยำทให้รู้จักเคำรพผู้ใหญ่ผู้สูง
วัย ควรอบรมมรรยำทในเรื่องสุขอนำมัย ควรอบรมมรรยำทในเรื่องกำรแต่งกำยให้ถูกระเบียบ ควร
อบรมให้รู้จักควำมรักเมตตำสงสำรต่อผู้อ่ืน และควรชี้ให้เห็นควำมเหมำะสมในกำรอยู่ร่วมกัน 

 
ค าส าคัญ: กำรประยุกต์, หลักอ ทธ บำทธรรม, ควำมรับผ ดชอบ 

 
Abstracts 

The mixed methodology research applied was composed with 
quantitative  survey approach and conducted with 1,248 students as population on 
site. However by Yamani-based formula, the valid samples were 303 subjects. The 
applications of data analysis were frequency, percentages, means, S.D., t-test, One 
Way ANOVA, Least Significant Difference: LSD while its qualitative approach was in-
depth interview conducted with 7 key-informants Content analysis was applied with 
these qualitative data.  

The results revealed that: 
1) The application of the Iddhipāda principle to reinforce the 

responsibility of the students in the Debsirin School, Bang Kruai District: Nonthaburi 
Province, in four aspects, by overview, was at high level (3.74). By each elcment it 
was found that all aspects of chanda (zeal); viraya (effort); citta (thoughtfulness) 
and; vimaṁsā (investigation) were at high level. 

2) The comparative analysis about the application of the Iddhipāda 
principle to reinforce their responsibility of the students in the Debsirin School, 
Bang Kruai District: Nonthaburi Province, revealed that it showed by distributed 
personal data, those with different genders, ages, parental careers and activity 
engagements, by overview, entertained different opinions about the application by 
statistical significance at 0.05 levels. The hypothesis was thus retained. On the other 
hand, those with different educational class levels had by overview no different 
opinions about the application. The hypothesis was therefore rejected.   
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3) The problems, barriers about the application were dishonesty upon 
submission deadline on home-works, never return the pick and loss when found, 
never help parents upon return home after classes, unlikely respect the adults and 
the aged, misplacement of wastes, dirty-habits, disobedience of dress code, love 
attacking and fighting with classmates, and love kidding the name of their classmate 
parents. By recommendations, students should be trained on “Speaking the Truth” 
even though punished, and on “Thinking of Other People’s Mind”. Students should 
be pointed out the benefits of gratitude, trained on manners to respect the adults 
and the aged, etiquette of hygiene, properly dress code, loving kindness and 
compassion, and pointed out the appropriateness of coexistence. 

 
Keywords: Application, Iddhipāda, Responsibility 
 
บทน า 

ควำมรับผ ดชอบต่อสังคม เป็นกระบวนกำรทำงสังคมที่ส ำคัญอย่ำงย ่งควำมรับผ ดชอบ
ต่อสังคม เป็นเรื่องที่รวมถึงกำรมีระเบียบว นัย ควำมประพฤต  ปฏ บัต โดยตระหนักถึงควำมรู้ ควำม
เข้ำใจและมีคุณธรรม กำรกล่อมเกลำทำงสังคม ด้ำนจ ตใจที่มีควำมรับผ ดชอบต่อสำธำรณะสมบัต 
เป็นหัวใจส ำคัญของสังคมสมัยปัจจุบัน ควำมถูกต้องต้องมำก่อน ควำมตระหนักถึงว ถี กำรกระท ำ
และท ำกำรอย่ำงมีเหตุผล ควำมเห็นแก่ตัวจะถูกก ำจัด หรือจัดกำรด้วยกฎระเบียบของสังคม แต่
ส ำคัญอย่ำงย ่งคือ ควำมรับผ ดชอบต่อสังคมเป็นคุณสมบัต  บ่งชี้ถึงกำรพัฒนำจ ตใจ จ ำเป็นต้อง
ปลูกฝัง ถือปฏ บัต โดยไม่ต้องบังคับ แต่ถูกกล่อมเกลำมำตั้งแต่เก ดภำยในครอบครัว เพ่ือน สถำบัน
ศำสนำ วัฒนธรรม ศีลธรรมและจร ยธรรม สถำบันกำรศึกษำ องค์กร ฯลฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับกำร
พัฒนำประเทศในภำวะปัจจุบัน (Office of the Basic Education Commission, 2005 : 31) 

หน้ำที่ของกำรเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมข้อหนึ่ง คือกำรมีควำมรับผ ดชอบต่อสังคม
ค ำถำมตำมมำว่ำขอบเขตของควำมรับผ ดชอบต่อสังคมของผู้คนนั้น ควรจะมีถึงระดับไหนถึงเรียกว่ำ 
เป็นผู้มีควำมรับผ ดชอบต่อสังคม ควรจะใช้อะไรเป็นกฎเกณฑ์ในกำรก ำหนดขอบเขตของควำม
รับผ ดชอบต่อสังคม กำรศึกษำหำปัจจัยในกำรศึกษำควำมรับผ ดชอบต่อสังคม เพ่ือให้เหมำะสมกับ
ควำมรุนแรงของสถำนกำรณ์ของปัญหำในสถำนกำรณ์ปัจจุบัน เช่นปัญหำในหนังสือพ มพ์ทุกวันที่มี
ข่ำวเกี่ยวกับควำมไม่รับผ ดชอบต่อสังคม ในฐำนะผู้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมจะต้องขวนขวำยหำ
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ รวบรวมข้อมูลต่ำง ๆ ทั้งระลึกเสมอว่ำ ตนเองมีศักยภำพที่จะท ำให้เก ดกำร
เปลี่ยนแปลงที่ดีต่อสังคมและส ่งแวดล้อม ทำงด้ำนเศรษฐก จ สังคม รวมถึงทรัพยำกรที่มีอยู่ในโลก
อย่ำงจ ำกัด ลดกำรใช้ผล ตภัณฑ์จำกสำรเคมี มีแนวค ด ตลอดจนตอบสนองต่อนโยบำยของกำร
พัฒนำประเทศให้สำมำรถปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมต้องกำรของสังคมให้ได้  (Kanok 
Chankhajon, 2000 : 310). 
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ดังนั้น ควำมรับผ ดชอบจึงมีควำมส ำคัญเป็นอย่ำงย ่งต่อนักเรียนทุกคนเพรำะกำรที่
นักเรียนจะประสบควำมส ำเร็จในด้ำนต่ำง ๆ นั้นจะต้องมีควำมรับผ ดชอบต่อตนเองและสังคม เป็น
ส ำคัญเพรำะนักเรียนที่มีควำมรับผ ดชอบดีแล้ว ย่อมท ำงำนทุกอย่ำงตำมเป้ำหมำยได้ทันเวลำ เก ด
ควำมก้ำวหน้ำในกำรเรียนรวมถึงกำรได้รับควำมไว้วำงใจจำกผู้อ่ืนอีกด้วย แต่ถ้ำขำดควำมรับผ ดชอบ
แล้วจะไม่สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยได้ และยังอำจท ำให้ขำดควำมเชื่อถือจำกคนอ่ืนด้วย จึงกล่ำวได้ว่ำ
ควำมรับผ ดชอบมีควำมส ำคัญและควรปลูกฝัง ให้เก ดกับนักเรียนทุกคน ซึ่งคณะกรรมกำรส่งเสร ม
และประสำนงำนเยำวชนแห่งชำต ส ำนักนำยกรัฐมนตรี  มีควำมเห็นในท ำนองเดียวกันว่ำ ควำม
รับผ ดชอบนั้นเป็นคุณลักษณะพ้ืนฐำนของบุคคลที่มีส ำคัญ และจ ำเป็นต้องปลูกฝังให้นักเรียน เพ่ือให้
เป็นนักเรียนที่ดีและพลเมืองดีของประเทศชำต ต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับแนวค ดที่ว่ำคนดีและคนเก่งซึ่ง
เป็นพลเมืองที่มีคุณภำพสูงที่จะท ำให้ประเทศชำต มั่นคงได้ต้องเคำรพกฎหมำย  ท ำหน้ำที่ด้วยควำม
รับผ ดชอบสูง และรักษำสุขภำพอนำมัยของตนเอง และแผนพัฒนำเศรษฐก จและสังคมแห่งชำต ฉบับ
ที่ 10 ยังได้ก ำหนดให้มีกำรกำรพัฒนำเยำวชนไว้หลำยด้ำน  ที่ส ำคัญด้ำนหนึ่งคือ ให้มีควำม
รับผ ดชอบสูงทั้งในกำรเรียนและกำรท ำงำน ดังนั้นจึงมีควำมจ ำเป็นอย่ำงย ่งที่จะปลูกฝังและพัฒนำ
ให้นักเรียนของประเทศ ซึ่งเป็นพลเมืองที่ส ำคัญของประเทศชำต ได้มีควำมรับผ ดชอบ ทั้งแก่ตนเอง
และสังคมให้มำกที่สุด เพ่ือประสบควำมส ำเร็จในกำรเรียนอำชีพกำรงำน และเป็นพลเมืองที่ดีของ
ประเทศชำต สังคมในอนำคตต่อไป(Office of the National Primary Education Commission, 
2001 : 3)  

จำกกำรศกึษำสภำพของปัญหำดงักล่ำว ควำมรับผ ดชอบจึงมีควำมส ำคัญอย่ำงมำก จึงท ำให้
ผู้ว จัยเก ดควำมสนใจที่จะศึกษำเรื่อง กำรประยุกต์ใช้หลักอ ทธ บำทธรรมเพ่ือเสร มสร้ำงควำมรับผ ดชอบ 
ของนักเรียนโรงเรียนเทพศ ร นทร์ อ ำเภอบำงกรวย จังหวัดนนทบุรี และผลกำรศึกษำในครั้งนี้ มีส่วนที่จะ
ส่งผลท ำให้เยำวชน โดยเฉพำะนักเรียนโรงเรียนเทพศ ร นทร์ อ ำเภอบำงกรวย จังหวัดนนทบุรี และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องสำมำรถจะได้ผลผล ตและใช้เป็นข้อมูล เพ่ือประกอบกำรพ จำรณำน ำไปปรับเปลี่ยน
พฤต กรรม พ จำรณำหำแนวทำงในกำรด ำเน นกำรเพ่ือปลูกฝัง พัฒนำและสร้ำงเสร มควำมรับผ ดชอบ
ส่วนรวมสู่อนำคตอย่ำงมีศักยภำพ และสำมำรถด ำรงชีว ตอยู่ในสังคมยุคใหม่อย่ำงมีควำมสุขอย่ำงยั่งยืน
สืบต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือศึกษำกำรประยุกต์ใช้หลักอ ทธ บำทธรรมเพ่ือเสร มสร้ำงควำมรับผ ดชอบของ
นักเรียนโรงเรียนเทพศ ร นทร์ อ ำเภอบำงกรวย จังหวัดนนทบุรี 

2) เพ่ือเปรียบเทียบกำรประยุกต์ใช้หลักอ ทธ บำทธรรมเพ่ือเสร มสร้ำงควำมรับผ ดชอบ
ของนักเรียนโรงเรียนเทพศ ร นทร์ อ ำเภอบำงกรวย จังหวัดนนทบุรี 

3) เพ่ือศึกษำปัญหำ อุปสรรค และแนวทำงกำรประยุกต์ใช้หลักอ ทธ บำทธรรมเพ่ือ
เสร มสร้ำงควำมรับผ ดชอบของนักเรียนโรงเรียนเทพศ ร นทร์ อ ำเภอบำงกรวย จังหวัดนนทบุรี 
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ขอบเขตการวิจัย 
1) ขอบเขตด้านเนื้อหา กำรศึกษำกำรประยุกต์ใช้หลักอ ทธ บำทธรรมเพ่ือเสร มสร้ำง

ควำมรับผ ดชอบของนักเรียนโรงเรียนเทพศ ร นทร์ อ ำเภอบำงกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยใช้หลักอ ทธ 
บำทธรรม 4 ได้แก่ 1) ฉันทะ 2) ว ร ยะ 3) จ ตตะ 4) ว มังสำ 

2) ขอบเขตด้านตัวแปร ตัวแปรที่ใช้ในกำรว จัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 
 2.1) ตัวแปรต้น (Independent Variables) ได้แก่ เพศ อำยุ ระดับชั้นเรียน 

อำชีพผู้ปกครอง และกำรเข้ำร่วมก จกรรมของโรงเรียน   
2.2) ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ กำรประยุกต์ใช้หลักอ ทธ 

บำทธรรมเพ่ือเสร มสร้ำงควำมรับผ ดชอบของนักเรียนโรงเรียนเทพศ ร นทร์ อ ำเภอบำงกรวย จังหวัด
นนทบุรี โดยใช้หลักอ ทธ บำทธรรม 4 ได้แก่ 1) ฉันทะ 2) ว ร ยะ 3) จ ตตะ 4) ว มังสำ 

3) ขอบเขตด้านประชากร ประชำกรที่ใช้ในกำรว จัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนโรงเรียน
เทพศ ร นทร์ อ ำเภอบำงกรวย จังหวัดนนทบุรี มีประชำกรทั้งหมดจ ำนวน 1,248 คน (Thepsirin 
School, 1974 : 6) โดยกำรก ำหนดขนำดกลุ่มตัวอย่ำง ด้วยว ธีกำรสัมภำษณ์ จ ำนวน 7 คน 

4) ขอบเขตด้านพื้นที่ 
 พ้ืนที่ที่ใช้ศึกษำในครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำยโรงเรียนเทพศ ร 

นทร์ อ ำเภอบำงกรวย จังหวัดนนทบุรี เท่ำนั้น 
5) ขอบเขตด้านเวลา 
 ระยะเวลำในกำรด ำเน นกำรศึกษำ ตั้งแต่ เดือนตุลำคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือน

มีนำคม  พ.ศ. 2562 รวมเป็นระยะเวลำในกำรศึกษำ 6 เดือน 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. รูปแบบกำรว จัย ผู้ว จัยได้ใช้กำรว จัยแบบผสำนว ธี (Mixed Methods Research) โดย

ใช้กำรว จัยเช งปร มำณ (Quantitative Research) ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถำม 
(Question naires) และกำรว จัยเช งคุณภำพ (Qualitative Research) โดยกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยว ธีกำรสัมภำษณ์เช งลึก (In-depth Interview) 

2. ประชำกรกลุ่มตัวอย่ำงและผู้ให้ข้อมูลหลัก นักเรียนโรงเรียนเทพศ ร นทร์ อ ำเภอบำง
กรวย จังหวัดนนทบุรี มีประชำกรทั้งหมดจ ำนวน 1,248 คน 

กลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนเทพศ ร นทร์ อ ำเภอบำงกรวย จังหวัดนนทบุรี ท ำกำร
หำขนำดกลุ่มตัวอย่ำง โดยใช้สูตรค ำนวณขนำดกลุ่มตัวอย่ำงของทำโร่ ยำมำเน่ (Taro Yamane) 
(Apinan Chantani, 2006: 35) จึงได้กลุ่มตัวอย่ำงจ ำนวน 303 คน 
 ผู้ว จัยก ำหนดเลือกผู้ให้ข้อมูลที่ส ำคัญ (Key Informants) ซึ่งมีคุณสมบัต สอดคล้องกับ
ประเด็นสำระส ำคัญของกำรว จัยครั้งนี้ ผู้ว จัยได้สร้ำงแบบสัมภำษณ์เพ่ือกำรเก็บรวบรวมข้อมูล โดย
แบบสัมภำษณ์ที่ใช้เป็นแบบมีโครงสร้ำง (Structured Interview) 
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3. เครื่องมือที่ใช้ในกำรว จัย ในกำรศึกษำว จัยครั้งนี้ใช้เป็นแบบสอบถำมปลำยเปิด 
(Questionnaire) ที่ผู้ศึกษำพัฒนำขึ้นตำมกรอบของกำรประยุกต์ใช้หลักอ ทธ บำทธรรมเพ่ือเสร มสร้ำง
ควำมรับผ ดชอบของนักเรียนโรงเรียนเทพศ ร นทร์ อ ำเภอบำงกรวย จังหวัดนนทบุรี 
 4. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ศึกษำด ำเน นกำรเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแจกแบบสอบถำมกับ
กลุ่มเป้ำหมำย คือนักเรียนโรงเรียนเทพศ ร นทร์ อ ำเภอบำงกรวย จังหวัดนนทบุรี จ ำนวน 303 คน 
ซึ่งในกำรแจกแบบสอบถำมผู้ศึกษำได้น ำแบบสอบถำมไปแจกและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเอง 
 5. กำรว เครำะห์ข้อมูล ท ำกำรว เครำะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส ำเร็จรูปเพ่ือกำรว จัยทำง
สังคมศำสตร์ ว เครำะห์โดยใช้ค่ำควำมถี่ (Frequency) และค่ำร้อยละ (Percentage) ค่ำเฉลี่ย 
(Mean) และค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard - Deviation) กำรทดสอบค่ำ (t-test) และกำร
ทดสอบค่ำเอฟ (F-test) โดยใช้ว ธีกำรว เครำะห์ควำมแปรปรวนทำงเดียว (One Way ANOVA)  

 
ผลการวิจัย 

1) ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศหญ ง จ ำนวน 157 คน ค ดเป็นร้อยละ 51.8 มี

อำยุระหว่ำง 17 - 18 ปี จ ำนวน 173 คน ค ดเป็นร้อยละ 57.1 ศึกษำอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 
จ ำนวน 103 คน ค ดเป็นร้อยละ 34.0 ผู้ปกครองประกอบอำชีพพนักงำนบร ษัท/รับจ้ำง จ ำนวน 171 
คน  ค ดเป็นร้อยละ 56.4 และเข้ำร่วมก จกรรมเป็นบำงครั้ง จ ำนวน 161 ค ดเป็นร้อยละ 53.1  

2) เทคนิคการสอนวิชาพระพุทธศาสนาแบบไตรสิกขาของพระสอนศีลธรรม 
จังหวัดนครปฐม 

นักเรียนมีควำมค ดเห็นต่อกำรประยุกต์ใช้หลักอ ทธ บำทธรรมเพ่ือเสร มสร้ำงควำม
รับผ ดชอบของนักเรียนโรงเรียนเทพศ ร นทร์ อ ำเภอบำงกรวย จังหวัดนนทบุรี  โดยภำพรวมอยู่ใน
ระดับมำก โดยมีค่ำเฉลี่ย 3.74 เมื่อพ จำรณำเป็นรำยด้ำนสรุปได้ ดังนี้ 

2.1) ด้านฉันทะ นักเรียนมีควำมค ดเห็นต่อกำรประยุกต์ใช้หลักอ ทธ บำทธรรมเพ่ือ
เสร มสร้ำงควำมรับผ ดชอบของนักเรียนโรงเรียนเทพศ ร นทร์ อ ำเภอบำงกรวย จังหวัดนนทบุรี  ใน
ด้ำนฉันทะ โดยรวมอยู่ในระดับมำก (  = 3.78) เม่ือพ จำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ นักเรียนมีควำม
ค ดเห็นอยู่ในระดับมำกทุกข้อ 

2.2) ด้านวิริยะ นักเรียนมีควำมค ดเห็นต่อกำรประยุกต์ใช้หลักอ ทธ บำทธรรมเพ่ือ
เสร มสร้ำงควำมรับผ ดชอบของนักเรียนโรงเรียนเทพศ ร นทร์ อ ำเภอบำงกรวย จังหวัดนนทบุรี  ใน
ด้ำนว ร ยะ โดยรวมอยู่ในระดับมำก (  = 3.77) เม่ือพ จำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ นักเรียนมีควำม
ค ดเห็นอยู่ในระดับมำกทุกข้อ 

2.3) ด้านจิตตะ นักเรียนมีควำมค ดเห็นต่อกำรประยุกต์ใช้หลักอ ทธ บำทธรรมเพ่ือ
เสร มสร้ำงควำมรับผ ดชอบของนักเรียนโรงเรียนเทพศ ร นทร์ อ ำเภอบำงกรวย จังหวัดนนทบุรี  ใน
ด้ำนจ ตตะ โดยรวมอยู่ในระดับมำก (  = 3.71) เม่ือพ จำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ นักเรียนมีควำม
ค ดเห็นอยู่ในระดับมำกทุกข้อ 
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2.4) ด้านวิมังสา นักเรียนมีควำมค ดเห็นต่อกำรประยุกต์ใช้หลักอ ทธ บำทธรรมเพ่ือ
เสร มสร้ำงควำมรับผ ดชอบของนักเรียนโรงเรียนเทพศ ร นทร์ อ ำเภอบำงกรวย จังหวัดนนทบุรี  ใน
ด้ำนว มังสำ โดยรวมอยู่ในระดับมำก (  = 3.69) เม่ือพ จำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ นักเรียนมีควำม
ค ดเห็นอยู่ในระดับมำกทุกข้อ 

3) ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ผลกำรทดสอบสมมต ฐำนกำรประยุกต์ใช้หลักอ ทธ บำทธรรมเพ่ือเสร มสร้ำงควำม

รับผ ดชอบของนักเรียนโรงเรียนเทพศ ร นทร์ อ ำเภอบำงกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยจ ำแนกตำมปัจจัย
สวนบุคคล ได้แก่ เพศ อำยุ ระดับชั้นเรียน อำชีพผู้ปกครอง และกำรเข้ำร่วมก จกรรมของโรงเรียน เพ่ือ
น ำไปสู่กำรตอบสมมต ฐำนที่ตั้งไว้ ซึ่งสำมำรถแสดงรำยระเอียดดังนี้ 

3.1) ผลกำรว จัยพบว่ำ ประชำชนที่มีเพศ อำยุ อำชีพ และรำยได้ต่อปี ต่ำงกัน มี
กำรประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 เพ่ือแก้ปัญหำควำมขัดแย้งของประชำชน อ ำเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม ไม่แตกต่ำงกัน จึงปฏ เสธสมมต ฐำนที่ตั้งไว้ 

3.2) ผลกำรว จัยพบว่ำ ประชำชนที่มีระดับกำรศึกษำ ต่ำงกัน มีกำรประยุกต์ใช้
หลักสังคหวัตถุ 4 เพ่ือแก้ปัญหำควำมขัดแย้งของประชำชน อ ำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
แตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถ ต ท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมต ฐำนที่ตั้งไว้ 

4) สรุปปัญหา อุปสรรค 
จำกกำรศึกษำว จัยเรื่อง “กำรประยุกต์ใช้หลักอ ทธ บำทธรรมเพ่ือเสร มสร้ำงควำม

รับผ ดชอบของนักเรียนโรงเรียนเทพศ ร นทร์ อ ำเภอบำงกรวย จังหวัดนนทบุรี” ครั้งนี้ท ำให้ทรำบถึง
ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ซึ่งจ ำแนกเป็นรำยด้ำนได้ดังนี้ 

4.1) ด้านฉันทะ พบว่ำ ขำดควำมซื่อตรง เมื่อถึงเวลำส่งงำน เมื่อเก็บของได้มักไม่
ส่งคืนให้เจ้ำของ ชอบหย บของเพ่ือนไปแล้วไม่ยอมคืน และชอบพูดจำให้ร้ำยเพ่ือนร่วมห้อง 

4.2) ด้านวิริยะ พบว่ำ ไม่ช่วยเหลือพ่อแม่เมื่อกลับจำกโรงเรียน ไม่ค่อยให้ควำม
เคำรพผู้ใหญ่ผู้สูงวัย พูดจำไม่ให้ควำมเคำรพต่อผู้ที่มีอุปกำรคุณ และไม่ค่อยเชื่อฟังพ่อแม่ครูบำ
อำจำรย์ 

4.3) ด้านจิตตะ พบว่ำ ท ้งขยะไม่ถูกท่ี ชอบท ำให้สกปรก ไม่แต่งกำยให้ถูกต้องตำม
กฎระเบียบ ขำดระเบียบว นัยขณะซื้ออำหำรรับประทำน และไม่ชอบกำรบังคับและอยู่ในกฎระเบียบ 

4.4) ด้านวิมังสา พบว่ำ ชอบท ำร้ำยชกต่อยเพ่ือนร่วมห้อง ชอบน ำชื่อบุพกำรี
เพ่ือนมำล้อเล่น ขำดควำมเอ้ือเฟ้ือแก่ผู้มีฐำนะด้อยกว่ำ และมักจะพูดยั่วยุให้เพื่อนโกรธ 

5) สรุปผลการสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth Interview)  
5.1) ด้านฉันทะ พบว่ำ ในปัจจุบันถึงแม้ควำมจร งใจจะดูยำก แต่หำกเรำพ จำรณำ

เร่ืองของผลประโยชน์ คนที่ท ำอะไรจร งใจและมีคุณธรรมจร ยธรรมต้องเป็นบุคคลที่ไม่ยึดถือ
ผลประโยชน์ตนเองเป็นที่ตั้ง เอำประโยชน์ส่วนรวมมำก่อน ซึ่งในปัจจุบันหำยำก ควำมซื่อตรง
ย่อมจะข้ึนอยู่กับกำรยอมรับควำมจร งของคนในปัจจุบัน สังคมที่เน้นไปที่กำรแข่งขันแม้แต่กำรเรียน
กำรสอน บำงครั้งครูก็พยำยำมให้นักเรียนแข่งขันชนะคนอื่นโดยขำดกำรมุ่งเน้นควำมสุจร ตท ำให้ขำด
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ควำมจร งใจซื่อตรง เด็กหลำยคนเชื่อว่ำท ำดีย่อมได้ดี แต่ตรงกันข้ำมเยำวชนยังเห็นผู้ใหญ่โกงแล้วยัง
ได้ดีอยู่มำกในสังคมไทยปัญหำนี้ถ้ำได้พระสงฆ์มำช่วยแก้ไขบ่มเพำะย่อมจะเห็นผลอย่ำงจร งจัง  
นักเรียนส่วนใหญ่ ท ำงำนตำมที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มควำมสำมำรถของตน โดยจะค ำนึงถึงควำม
ถูกต้อง และเกรงกลัวต่อกำรกระท ำผ ด ยอมรับในควำมผ ดพลำดที่เก ดจำกำรกระท ำของตน และ
รักษำค ำสัญญำที่ให้ไว้กับตัวเองคือพูดแต่เรื่องที่จร ง ไม่กล่ำวค ำเท็จ และไม่ใส่ร้ำยผู้อ่ืน ไม่หย บของ
ผู้อ่ืนมำเป็นของตน และไม่ลอกกำรบ้ำนของเพ่ือน 

5.2) ด้านวิริยะ พบว่ำ ในเรื่องของว ร ยะ คือควำมเพียนเป็นไปในท ศทำงที่ดี 
เพรำะนอกจำกพระสงฆ์จะเน้นไปที่เรื่องของควำมเพียนแล้ว โรงเรียนเมื่อถึงวันส ำคัญทำงศำสนำ
และวันส ำคัญของชำต  ทำงโรงเรียนจะร่วมกับพระสงฆ์จัดก จกรรมส่ งเสร มควำมกตัญญูทั้งต่อผู้มี
พระคุณต่อโรงเรียนที่ได้เคยท ำคุณงำมควำมดีเพ่ือส่งเสร มให้นักเรียนได้ระลึกถึงและเช ดชูเกียรต  
คุณธรรมที่ท ำให้คนเป็นคนดี จึงเป็นเรื่องที่ต้องให้ควำมพยำยำมให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจให้มำกที่สุดแต่
อุปสรรคในเรื่องของเวลำ และสถำนที่บำงครั้งก็ไม่เอ้ืออ ำนวย กำรปลูกฝังเยำวชนส่วนใหญ่มีควำม
เข้ำใจในว ร ยะ ที่กล่วนในเรื่องของควำมกตัญญูด้วย ไม่ใช่แค่เพียงต้องเลี้ยงดูพ่อแม่เท่ำนั้น ในควำม
เป็นจร งต้องให้ควำมรู้ในเช งลึกและในทำงปฏ บัต  โดยมีองค์ประกอบหลักคือ ต้องขยัน ซื่อสัตย์
อดทน และรู้บุญคุณคนแล้วควรตอบแทนต่อผู้มีพระคุณเด็กส่วนใหญ่เข้ำใจว่ำ ควำมกตัญญูคือต้อง
เลี้ยงพ่อแม่ทุกอย่ำงจบแต่ในควำมจร งนั้น ยังมีเรื่องของผู้มีพระคุณที่ควรตอบแทนด้วยกำรเลี้ยงดู
เอำใจใส่ ให้เง นให้ทอง ให้ใจ และควรมีองค์ประกอบปลีกย่อยที่เป็นกำรแสดงออกถึงกำรตอบแทน
คุณท่ำน ตำมโรงเรียนส่วนใหญ่ มักรณรงค์เรื่องนี้ แต่เด็กฟังครูแล้วรู้สึกเฉย ๆ  

5.3) ด้านจิตตะ พบว่ำ จำกสภำพปัจจุบันสังคมมีปัญหำต่ำง ๆ ทำงด้ำนระเบียบ
ว นัยมำกมำย เป็นเหตุให้สังคมโดยทั่วไปเก ดควำมเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ จนลืมเลือนถึงเรื่องระเบียบ
ว นัย โดยเฉพำะในโรงเรียนที่เป็นต้นแบบของกำรด ำเน นชีว ต นักเรียนมักจะท ำตำมควำมเคยช น คือ
เคยท ำอย่ำงไรที่บ้ำนก็จะต ดเป็นน สัย เช่น เรื่องกำรแต่งกำย  กำรมำสำย กำรไม่รักษำกฎระเบียบ
ของโรงเรียน จึงเป็นกำรสมควรที่สถำบันทำงศำสนำคือ พระสงฆ์จะเข้ำมำช่วยกันอบรมเพำะบ่ม
น สัย เด็กจะเคำรพและเชื่อฟังพระมำกกว่ำครู และทำงโรงเรียนก็จะให้กำรสนับสนุน ให้พระสงฆ์ได้มี
โอกำสเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรเรียนกำรสอนในโรงเรียนอย่ำงจร งจังและมีระบบมำกขึ้น และพระสงฆ์
ก็ควรจะได้ปรับปรุงบทบำทของตนให้เป็นแบบอย่ำงที่ดี ให้สมำช กในสังคมเก ดกำรยอมรับและ
เลื่อมใส ซึ่งจะท ำให้กำรสั่งสอนอบรมของพระสงฆ์ประสบผลส ำเร็จย ่งขึ้น 

5.4) ด้านวิมังสา พบว่ำ ในปัจจุบันสังคมไทยมีกำรเปลี่ยนแปลงไปมำก ทั้งด้ำน
สภำพส ่งแวดล้อมและด้ำนจ ตใจ ท ำให้มีกำรแข่งขันและหันเข้ำหำวัตถุน ยมมำกขึ้น ท ำให้ว ถีกำร
ด ำเน นชีว ตแปรเปลี่ยนไปโดยส ้นเช ง ซึ่งกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมเช่นนี้ก่อให้เก ดควำมเห็นแก่ตัว 
ขำดเมตตำธรรม ควำมรักควำมสงสำรต่อเพ่ือนมนุษย์มำกขึ้นทุกที ฉะนั้น จึงต้องหันมำพัฒนำกำร
ด้ำนจ ตใจ ให้มีควำมเอ้ือเฟ้ือ เห็นอกเห็นใจต่อผู้อ่ืนบ้ำง จึงต้องเร ่มต้นกันที่คุณธรรมจร ยธรรมส่วน
บุคคล หำไม่แล้วมนุษย์ในสังคมใหม่ก็จะไหลไปตำมกระแสสังคมของวัตถุน ยมจนลืมคุณงำมควำมดี
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ของเรำไป สถำบันต่ำง ๆ ในสังคมต่ำงก็ตระหนักถึงปัญหำทำงสังคม และควำมส ำคัญในกำรเร่งรัด
พัฒนำให้มีควำมเมตตำกรุณำให้เก ด ขึ้นแก่เด็กเยำวชน และบุคคลทั่วไปอีกด้วย 

 
ข้อเสนอแนะ 

จำกกำรศึกษำว จัยเรื่อง “กำรประยุกต์ใช้หลักอ ทธ บำทธรรมเพ่ือเสร มสร้ำงควำม
รับผ ดชอบของนักเรียนโรงเรียนเทพศ ร นทร์ อ ำเภอบำงกรวย จังหวัดนนทบุรี ” ผู้ว จัยขอเสนอ
ประเด็นที่ควรก ำหนดเป็นข้อเสนอแนะเช งปฏ บัต  เพ่ือให้  ผู้ที่เก่ียวข้องได้น ำไปใช้ดังต่อไปนี้ 

1) นักเรียนควรสร้ำงจ ตส ำนึกในด้ำนควำมรับผ ดชอบต่อสังคมให้มำกขึ้น  
2) นักเรียนควรมีสวนรวมต่อก จกรรมในด้ำนควำมรับผ ดชอบตอสังคมที่จัดขึ้นในชุมชน 

หรือโรงเรียนให้มำกขึ้น 
3) นักเรียนควรพัฒนำตนเอง โดยกำรเพ ่มควำมตระหนักต่อพฤต กรรมควำมรับผ ดชอบต่อ

สังคมให้มำกขึ้น 
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การประเมินความต้องการจ าเป็นของการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ 
นักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร 

Need Assessment for Operation of Student Care and Support 
System in Schools Under Bangkok Metropolitan 

 
วรรณา โฉมฉิน* ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์** อรสา จรูญธรรม*** 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือเปรียบเทียบระดับการด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามขนาดโรงเรียน ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์การท างาน และเพ่ือประเมินความต้องการจ าเป็นของการด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนใน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ครู โดยการ
ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ จ านวน 389 คน สุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่ง
ชั้นโดยใช้สูตรการแยกตามสัดส่วนและการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม 
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความตรงเท่ากับ 0.95 และความเชื่อมั่น 0.96 สถิติที่ใช้ 
คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การทดสอบค่า
ที และPNI 

ผลการวิจัยพบว่า 
 1. การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ในภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการส่งเสริมและพัฒนา
นักเรียน รองลงมา คือ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา ด้านการคัดกรองนักเรียน ด้านการส่งต่อ 
ตามล าดับ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 

2. การเปรียบเทียบข้อมูลระดับการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่าในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อจ าแนกตามระดับการศึกษา ประสบการณ์การท างาน พบว่าไม่
แตกต่างกัน  

                                                           
* ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระ

บรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 
** ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระ

บรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 
*** ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระ

บรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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3. การประเมินความต้องการจ าเป็นของการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน 
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นของครู
พบว่า ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา มีค่าดัชนีล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นมาก
ที่สุด รองลงมาคือ การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การส่งต่อ และ
การคัดกรองนักเรียน ตามล าดับ 
ค าส าคัญ : การประเมินความต้องการจ าเป็น, การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน, 
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
 
Abstract 

The objectives of this research were to study and compare the 
operation of student care and support system in schools under Bangkok 
Metropolitan classified by school size, the level of education, work experiences. To 
assess needs for operation of student care and support system in schools under 
Bangkok Metropolitan. The sample included 389 teachers, selected by stratified 
random sampling and simple random sampling. The instrument was a five-point 
rating scale questionnaire. Statistics used for analysis were percentage, mean, 
standard deviation, one-way analysis of variance (one-way ANOVA), T-Test and PNI 

The research findings were as follows: 
1. In overall and each aspects, the operation of student care and 

support system in schools under Bangkok Metropolitan was at a high level. The 
highest average aspect is student promotion. The other aspects, problem solving 
and preventing, student screening, student transfer is less in ordered. The less 
average aspect is recognizing individual student. 

2. The comparison between school sizes indicated that the operation of 
student care and support system in schools under Bangkok Metropolitan was a 
significant difference at .05 level. But between the level of education and work 
experiences did not differ. 

3. The most important need for the operation of student care and 
support system in schools under Bangkok Metropolitan was problem solving and 
preventing. Student promotion, recognizing individual student, student transfer and 
student screening were less in order.  
Key Words: Need Assessment/ Operation Of Student Care and Support System/ 
Bangkok Metropolitan 
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บทน า 
ในยุคที่สถาบันครอบครัวมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงโครงสร้างและบทบาท พ่อแม่ต่าง

ฝากความหวังไว้กับครู และระบบการศึกษาว่าจะพัฒนาลูกๆ ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพเต็มอ่ิม
ทางด้านวิชาการ เติมเต็มในด้านคุณธรรมจริยธรรม พร้อมทั้งเสริมสร้างทักษะในการด าเนินชีวิต
ให้กับทรัพยากรบุคคล ถึงแม้ว่าครอบครัวจะเป็นสถาบันพ้ืนฐานของสังคมและพ่อแม่ คือ เบ้าหลอม
ของลูก แต่สถาบันการศึกษาก็เป็นประดุจบ้านที่สองของเด็ก ครูมีส่วนในการแต่งแต้มความงดงาม
ให้กับอนาคตของเด็กและเยาวชนในสังคม ซึ่งเป็นหน้าที่อันมีเกียรติที่เป็นตราประทับอยู่กับบทบาท “ 
พ่อพิมพ์ แม่พิมพ์ของชาติ” มาช้านาน ยิ่งสภาพสังคมเต็มไปด้วยสิ่งกระตุ้นที่ท าให้เด็กและเยาวชน
สับสนได้มากขึ้นเท่าใด พ่อพิมพ์ แม่พิมพ์ ของชาติ ก็ยิ่งต้องท างานหนัก และต้องเร่งพัฒนาระบบ
การศึกษาให้เข้มแข็ง สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนให้มากขึ้นเท่านั้น (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2547: ก) วิกฤตการณ์ด้านเด็กและเยาวชนในปัจจุบัน เด็กและ
เยาวชนในยุคปัจจุบันจ านวนไม่น้อยที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาและสภาพแวดล้อมที่ไม่สร้างสรรค์
ในสังคม ท าให้มีพฤติกรรมแตกต่างไปจากเด็กและเยาวชนในอดีต แม้ว่าผู้ปกครอง ครู อาจารย์ และ
คนท างานด้านเด็กจะใช้ความรัก ความปรารถนาดีอย่างมากมายเพียงใดก็ตาม ก็ไม่อาจพิทักษ์
ปกป้อง และคุ้มครองเด็กและเยาวชนให้ปลอดภัย หรือมีพฤติกรรมตามที่สังคมคาดหวังได้ จากการ
ประมวลสถิติข้อมูลสถานการณ์ปัญหาเด็กและเยาวชนของหน่วยงานต่างๆ พบว่า เด็กและเยาวชน
ทั้งที่เป็นนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับอ่ืนๆ ส่วนหนึ่งมักมีพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ ดังนี้ 1) ตกเป็นทาสของเกมคอมพิวเตอร์จนถึงขั้นหมกมุ่น และเรียนรู้พฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมจากเกม จนน าไปสู่การประพฤติปฏิบัติที่ก่อให้เกิดความสูญเสียแก่ตนเองและสังคม 2) 
นิยมประลองความเร็วโดยการแข่งรถมอเตอร์ไซด์ มีพฤติกรรมการใช้รถจักรยานยนต์ที่ผิดกฎหมาย 
เป็นนักซิ่งวัยใส และเป็นสก๊อย (สาวน้อยซ้อนท้ายหนุ่มนักซิ่ง) 3) ใช้ความรุนแรงในการตัดสินปัญหาและ
ข้อขัดแย้ง ทะเลาะวิวาทจับกลุ่มรวมตัวกันสร้างความปั่นป่วนในชุมชนไปจนถึงการยกพวกตีกัน 4) 
มีเพศสัมพันธ์เร็วขึ้น เป็นพ่อแม่ตั้งแต่อายุยังน้อย มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันตนเอง ขาดความ
รับผิดชอบ 5) เข้าถึงสารเสพติดได้ง่าย เริ่มจากการใช้บุหรี่ เหล้า ยาบ้า ยาไอซ์ ยาเลิฟ และสาร
อันตรายที่แพร่ระบาดในกลุ่มเด็กและเยาวชน 6) ขาดหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ไม่เห็นความส าคัญ
ของหลักศาสนาค่านิยมความเป็นไทย ความ สัมพันธ์กับคนในครอบครัวค่อนข้างเปราะบาง ติด
เพ่ือน ติดสื่อ และให้ความส าคัญกับวัตถุมากกว่าความมีคุณธรรมน้ าใจ นอกจากนี้เด็กและเยาวชน
ยังมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสังคม อาทิ ติดการพนัน นิยมเสี่ยงโชค การมั่วสุมในหอพัก ไม่
ชอบไปโรงเรียน หนีเรียน ท าร้ายรังแกกันเอง หมกมุ่นกับสื่อที่ไม่สร้างสรรค์ นิยมบริโภคอาหารกรุบ
กรอบ อาหารที่ไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพ เครียด ซึมเศร้า   มองโลกในแง่ร้าย ไม่สนใจต่อปัญหาสังคม 
(ส านักงานงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2559:  2) เด็กและเยาวชนดังกล่าว ครูที่ปรึกษาหรือครู
ประจ าชั้นในโรงเรียน จะเป็นบุคลากรหลักในการดูแลนักเรียน เนื่องจากเป็นผู้ใกล้ชิดกับนักเรียน
มากที่สุด จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน คือ 
รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยการรวบรวมข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล จัดท าข้อมูลให้เป็นระบบ
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และเป็นปัจจุบัน, การคัดกรองนักเรียนวิเคราะห์ข้อมูลจ าแนกจัดกลุ่มผู้เรียน เช่น กลุ่มเด็ กมี
ความสามารถพิเศษ กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มปัญหาต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน, ส่งเสริม
และพัฒนานักเรียน โดยจัดกิจกรรม โครงการ โครงงาน ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รักและ
เห็นคุณค่าในตนเอง มีทักษะในการด ารงชีวิต, การป้องกันและแก้ไขปัญหา ดูแลช่วยเหลือให้
ค าปรึกษากรณีปัญหาที่ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน ทั้งรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม และการส่งต่อกรณีปัญหาของ
นักเรียนซับซ้อน ให้ส่งต่อไปยังครูแนะแนว ฝ่ายปกครอง หรือผู้มีทักษะความสามารถตรงกับ
ลักษณะของปัญหา (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2552: ข) เพ่ือให้สามารถปฏิบัติตาม
หลักการดังกล่าวได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

สถานศึกษาหรือหน่วยงานทางการศึกษาเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทส าคัญอย่างมากใน
การจัดการเรียนการสอนและการแนะแนว เพ่ือสร้างคนให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มี
บุคลิกภาพที่เหมาะสมกับวุฒิภาวะ สามารถตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพและมีชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข และการด าเนินงานในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นการช่วยเหลือนักเรียน
อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนการท างาน คือ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลการคัดกรองนักเรียน การ
ส่งเสริมพัฒนานักเรียน การป้องกันและแก้ไขปัญหา การส่งต่อปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงาน 
คือ ผู้บริหาร คณะกรรมการด าเนินงาน ครูที่ปรึกษาหรือครูประจ าชั้นเป็นบุคลากรหลักในการด าเนินงาน 
โดยมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง เครือข่ายทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545: 1) 

ด้วยสภาพและปัญหาเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนดังได้กล่าวถึงข้างต้น ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงเห็นความส าคัญของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งเป็น
นวัตกรรมที่เกิดจากความร่วมมือของกรมสุขภาพจิตและกรมสามัญศึกษาในอดีต จะเป็นเครื่องมือ
อีกชิ้นหน่ึงที่จะช่วยให้โรงเรียนได้ใช้เป็นกลไกในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ซึ่ง
แวดล้อมไปด้วยข้อมูลข่าวสารปัญหาเศรษฐกิจ และสังคมที่มีความเร็ว ร้อน แรง และร้าว ได้อย่าง
เท่ากัน ทั่วถึง ถูกต้อง และเป็นธรรมกับเด็กและเยาวชนทุกคน (ส านักงานงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2559: 6)  

กรุงเทพมหานครให้ความส าคัญต่อการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานของ
โรงเรียนในสังกัดอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา โดยมีนโยบายในการพัฒนาและยกระดับการบริหารและการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดรวมถึงด้านสาธารณสุขด้วย ซึ่งถือเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานที่ทุกคนต้อง
มีโอกาสเข้าถึงและได้รับอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง โรงเรียนจึงมีหน้าที่ส าคัญในการจัดการเรียนการ
สอน อบรม ให้ความรู้ และพัฒนาศักยภาพเด็กให้ได้รับการศึกษาที่ดี เพ่ือเติบโตไปเป็นพลเมืองที่ดีมี
คุณภาพ ครูต้องช่วยสังเคราะห์และสร้างองค์ความรู้ และผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่ดีให้แก่เด็ก หาก
นักเรียนและครูมีสุขภาวะทางใจที่ดีก็จะช่วยให้การพัฒนาด้านต่างๆ ทั้งร่างกาย จิตใจ และ
สติปัญญาเป็นไปในทิศทางที่ดี ซึ่งกรุงเทพมหานครพร้อมสนับสนุนการด าเนินงานด้านการจัด
การศึกษาอย่างเต็มที่ เพ่ือให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด   
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จากข้อมูลดังกล่าว ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
จึงมีความสนใจศึกษา การประเมินความต้องการจ าเป็นการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  ซึ่งเป็นหน่วยงานในพ้ืนที่ที่โรงเรียนของผู้วิจัยสังกัด
โดยตรง และเพ่ือที่จะน าผลการวิจัยในครั้งนี้กลับมาพัฒนาวางแผนการด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในพื้นที่ภายใต้สังกัดกรุงเทพมหานครและโรงเรียนอื่นๆต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัด
กรุงเทพมหานคร  

2. เพ่ือเปรียบเทียบระดับการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามขนาดโรงเรียน ระดับการศึกษา ประสบการณ์การท างาน 

3. เพ่ือประเมินความต้องการจ าเป็นของการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน 
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1.1 ประชากร ได้แก่ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครู ในโรงเรียนในสังกัด

กรุงเทพมหานคร แบ่งเป็น ครูในโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 178 โรงเรียน มีครู 3,011 คน ครูใน
โรงเรียนขนาดกลาง จ านวน 129 โรงเรียน มีครู 3,331 คน และครูในโรงเรียนขนาดใหญ่ จ านวน 
130 โรงเรียน มีครู 7,816 คน รวมทั้งสิ้น 437 โรงเรียน ครูรวมทั้งสิ้น 14,158 คน 

1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครู ในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร จ านวน 389 คน 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
2.1 แบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ตอน แบบตรวจสอบรายการ (Check List) และ แบบ

มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
3.การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.1 ผู้วิจัยน าหนังสือขอความร่วมมือในการวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย      

ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อขอความร่วมมือไปยังผู้อ านวยการสถานศึกษาที่เป็น
โรงเรียนกลุ่มตัวอย่างให้สะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

3.2 น าแบบสอบถามพร้อมหนังสือขอความร่วมมือไปยังกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือขอความ
ร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 

3.3 ท าการเก็บข้อมูลและรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเอง โดยการแจกแบบสอบถาม
ไปจ านวน 389 ฉบับ แล้วน าไปด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลได้แบบสอบถามคืนมาและสมบูรณ์จ านวน 
389 ฉบับ จากแบบสอบถามทั้ง 389 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 
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4. การวิเคราะห์ข้อมูล  
4.1 ตรวจนับแบบสอบถามพร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถาม

ที่ได้รับกลับคืนมา 
4.2 จัดระเบียบข้อมูลและลงรหัสในแบบสอบถาม 
4.3 น าแบบสอบถามดังกล่าวไปค านวณหาค่าสถิติโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ

สังคมศาสตร์ 
4.4 สถิติที่ใช้ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน

ทางเดียว การทดสอบค่าที และPNI 
 

สรุปผลการศึกษา 
จากการศึกษาค้นคว้าเรื่อง การประเมินความต้องการจ าเป็นของการด าเนินงานระบบ

การดูแลช่วย เหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร สรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 
1.ระดับการด าเนินงานระบบดูแลการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สั งกัด

กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก
ทั้ง 5 ด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน ด้านการป้องกันและ
แก้ไขปัญหา การคัดกรองนักเรียน การส่งต่อ และด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ตามล าดับ      

2.เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยระดับการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
โรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร 

การเปรียบเทียบการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัด
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า ครูในโรงเรียนขนาดต่างกัน มีการด าเนินงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามี 4 ด้านที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ 
ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ด้านการคัดกรองนักเรียน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา และ
ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน ส่วนด้านการส่งต่อ ไม่แตกต่างกัน 

การเปรียบเทียบการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัด
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ไม่แตกต่างกันในภาพรวม และเมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่ามี 1 ด้านที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ ด้านการส่งเสริม
และพัฒนานักเรียน 

การเปรียบเทียบการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัด
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามประสบการณ์การท างานในภาพรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน 

3. ประเมินความต้องการจ าเป็นของการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน 
โรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร 

ผลการประเมินความต้องการจ าเป็นของการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการจ าเป็นด้วยเทคนิคPNI ใน
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การจัด ล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นของการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า การป้องกันและแก้ไขปัญหา มีค่าดัชนีล าดับ
ความส าคัญของความต้องการจ าเป็นมากที่สุด รองลงมาคือ การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน การ
รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การส่งต่อ และการคัดกรองนักเรียน ตามล าดับ 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

1. การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร
ในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทั้ง 5 ด้าน 
ที่เป็นเช่นนี้เพราะโรงเรียนน านโยบายจากต้นสังกัด คือ ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ซึ่งมี
นโยบายท่ีชัดเจน ซึ่งหน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายงานที่ชัดเจนในทางปฏิบัติ ท าให้ระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้มีการก าหนดกลยุทธ์และมีการน า
นโยบายไปสู่ การปฏิบัติระดับโรงเรียน สอดคล้องกับกลยุทธ์ของการจัดการศึกษาของ
กรุงเทพมหานคร โดยส านักงานยุทธศาสตร์การศึกษา ตอบสนองแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 
20 ปี ประเด็นยุทธศาสตร์ มหานครส าหรับทุกท่าน และที่เกี่ยวข้องตามภารกิจ ได้แก่ ด้านที่ 7 
เมืองที่ให้โอกาสทางการศึกษาส าหรับทุกคน กลยุทธ์ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะ
กระบวนการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ท าแผนให้
มีความสอดคล้องกับมาตรการและนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  แผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ส านักงานยุทธศาสตร์การศึกษา ส านักการศึกษา (2560: 10) ซึ่งยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เติม ปุราถาเน (2557: 75) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การบริหารงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา พบว่า โรงเรียนมีการบริหารงานระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้เพราะส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปทุมธานี 
ได้มีการก าหนดกลยุทธ์และมีการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติระดับโรงเรียน สอดคล้องกับกับกลยุทธ์
การจัดการศึกษาของจังหวัดปทุมธานีที่ก าหนดไว้ว่าให้สถานศึกษาพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ปลูกฝังคุณธรรมความส านึกในความเป็นชาติไทย และ
วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 

2. การเปรียบเทียบการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัด
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามตัวแปรขนาดโรงเรียน พบว่า ครูในโรงเรียนขนาดต่างกัน มีการ
ด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับมากและแตกต่างกัน โรงเรียน
ขนาดกลางและขนาดใหญ่มีการด าเนินงานมากกว่าขนาดเล็กที่เป็นเช่นนี้เพราะโรงเรียนขนาดกลาง 
โรงเรียนขนาดใหญ่มีจ านวนบุคลากรมากกว่ามีความพร้อมด้านการอุทิศตน พร้อมเต็มใจเสียสละ
เวลาและโครงสร้างขอบข่ายงานมีความชัดเจน มีการติดตามงานที่เป็นระบบ อีกทั้งมีผู้บริหารที่มี
นโยบายที่ชัดเจนในการบริหารงานในการเข้มงวดวางกฎระเบียบภาระหน้าที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนที่
ต้องปฏิบัติเป็นระบบ มีการส่งเอกสารตรวจสอบทุกขั้นตอนอย่างเป็นระเบียบของระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอีกทั้งโรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ่ยังมีความพร้อมเรื่อง
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งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ การจัดการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเติม ปุราถาเน (2557: 76) พบว่า
ขนาดโรงเรียนต่างกัน มีการบริหารงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปทุมธานีโดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน เพราะ
โรงเรียนแต่ละขนาดมีการบริหารงานที่แตกต่างกันทั้งในด้านวิชาการ งบประมาณ และแผนงานหรือ
สถานที่ 

3. การเปรียบเทียบการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัด
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามตัวแปรระดับการศึกษา พบว่าการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ไม่แตกต่างกันใน
ภาพรวมและอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้เพราะระดับการศึกษาของครูไม่ได้ช่วยให้การปฏิบัติงาน
ในการดูแลช่วย เหลือนักเรีย นมีประสิทธิภาพ แตกต่างกันทั้งนี้อาจเป็นเพราะโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ในเมืองหลวงเป็นมหานครส าหรับทุกท่าน อยู่ในแหล่งความเจริญ ด้วย
เทคโนโลยี มีการอบรมเชิงปฏิบัติการบ่อยคร้ัง มีครู ครูแนะแนว มีความพร้อมอีกทั้งผู้บริหารเห็น
ความส าคัญของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ผู้ปกครอง และชุมชน จึงท าให้ผู้บริหาร ครู และผู้ปกครองมีปฏิสัมพันธ์อันดีต่อกัน มีความ
เข้าใจในการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ตรงกัน มีการติดต่อประสานงาน ให้ค าปรึกษา 
แนะน ากันอย่างต่อเนื่อง มีการมีการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและพัฒนานักเรียนเต็มตามศักยภาพ 
ส่งเสริมความสามารถของนักเรียนที่เหมาะสม ช่วยเหลือป้องกันปัญหาให้กับนักเรียนโดยครูที่
เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้ค าแนะน าในการดูแล ช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียน ผู้ปกครองให้
ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมของโรงเรียนเป็นอย่างดี ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้ การ
ด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ประสบผลส าเร็จ จึง
ส่งผลต่อการมีบทบาทการปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่แตกต่างกัน  ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ จิรัฐิพร จีนสายใจ (2557: 109) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ใน โ ร ง เ รียน โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม  พบว่าผู้ที่มีวุฒิการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี วุฒิ
การศึกษาปริญญาตรี และวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีความคิดเห็นในภาพรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก โรงเรียนจัดประชุมผู้ปกครองทั้งโรงเรียน และประชุมผู้ปกครองใน
ระดับชั้นเรียนทุกภาคเรียน จึงท าให้ผู้ปกครองและครูมีการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4. การเปรียบเทียบการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัด
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามตัวแปรประสบการณ์การท างาน พบว่า ครูที่มีประสบการณ์การท างาน
ต่างกัน มีการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ไม่แตกต่างกันทั้งในภาพรวมและรายด้าน 
ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่า ครูที่มีประสบการณ์มากกว่าบางครั้ง ไม่สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดีกว่าการ
ปฏิบัติงานครูที่ปรึกษาที่มีระสบการณ์การท างานน้อยกว่า ซึ่งอาจจะมองเห็นปัญหาของระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนได้ไม่ชัดเจน แต่ในบางกรณีครูที่มีประสบการณ์การท างานน้อยกว่าก็สามารถ
แก้ไขปัญหาได้ดีกว่า เนื่องมา จากช่องว่างระหว่างวัยกับนักเรียนที่ใกล้เคียงกันและท าให้เข้าใจ
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ปัญหาต่างๆ ของนักเรียนได้มากข้ึน อีกท้ังยังสามารถน าความรู้และเทคนิคใหม่มาช่วยเหลือนักเรียน
ได้ทันทีตามยุคสมัยของนักเรียนในปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของวิไล รุ่งโรจน์แสงจินดา 
(2555: 136) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยการใช้หลักจิตวิทยา
ของโรงเรียนประถมศึกษา เขตบางบอน สังกัดกรุงเทพมหานคร  ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร 
และครู จ าแนกตามระยะเวลาการปฏิบัติงาน ในภาพรวมทั้ง 6 ด้าน พบว่า ผู้บริหารและครู
ระยะเวลาการปฏิบัติงานต่ ากว่า 10 ปี กับ 10 ปีขึ้นไปมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่า ผู้บริหารและครู ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษาได้มีการสร้างความเข้าใจและประสาน
ความร่วมมือกันในการด าเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยการท างานเป็นทีมส่งผลให้
การด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

5. การประเมินความต้องการจ าเป็นของการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ความต้องการจ าเป็นของการด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับต้องการพัฒนา
ตามล าดับดังนี้ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน ด้านการรู้จัก
นักเรียนเป็นรายบุคคล ด้านการส่งต่อ และด้านการคัดกรองนักเรียน ด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหามีความต้องการจ าเป็นมากที่สุด  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมี
นักเรียนที่ต้องดูแลเป็นจ านวนมาก ท าให้ดูแลไม่ท่ัวถึงอีกท้ังครูมีงานเอกสารงานประเมินต่างๆ จึงท า
ให้ผลการวิจัยมีค่าดัชนีความต้องการจ าเป็นมากที่สุด ครูควรให้ความเอาใจใส่กับนักเรียนเท่าเทียม
กัน แต่ส าหรับนักเรียนกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มมีปัญหานั้นจ าเป็นอย่างมากที่ต้องให้ความดูแลอย่าง
ใกล้ชิด โดยให้ความส าคัญกับวิธีการและการติดตามที่เป็นระบบครูควรสมควรที่จะรับรู้ข้อมูลของ
นักเรียนในด้านการเรียน ด้านสุขภาพ และด้านพฤติกรรม เพ่ือเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาของนักเรียนรวมถึงการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนมีผลการเรียนและ
พฤติกรรมที่ดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งไม่สอดคล้องกับจุติกรณ์ นิสสัย (2558: 91) ได้ท าการวิจัยเรื่อง 
การศึกษาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านหนองปรือ สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 4 พบว่าความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาการ
ด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านหนองปรือในภาพรวมต้องการพัฒนา 
หากพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีความต้องการพัฒนาตามล าดับดังนี้ ด้านการส่งต่อ ด้านการคัด
กรองนักเรียน ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ด้านการพัฒนานักเรียน ด้านการแก้ไขปัญหา
นักเรียน ด้านการป้องกัน ด้านการส่งเสริมนักเรียน  

ความต้องการจ าเป็นด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา อยู่ในระดับต้องการพัฒนา 
ตามล าดับ โดยข้อที่มีความต้องการจ าเป็นมากที่สุด คือ ให้นักเรียนที่เรียนเก่งจับคู่กับนักเรียนที่
เรียนอ่อนเพ่ือ ติวหรือสอนเสริมให้แก่นักเรียนที่เรียนอ่อนกว่า ทั้งนี้เพราะนักเรียนที่นั่งด้วยกันจะมี
ความสนิทใกล้ชิดกัน ด้วยความใกล้ชิดสามารถที่จะอธิบายได้เมื่อเกิดความไม่เข้าใจ บางครั้งเด็กจะ
กลัวโดนดุ เมื่อสงสัยจึงไม่กล้าถามเมื่อไม่เข้าใจ โดยครูมีทักษะในการท างานด้านการป้องกันและ
แก้ปัญหา จัดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความสามารถ ครอบครัว และ
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สุขภาพนักเรียนที่มีความเหมาะสม คุ้มค่า และหลากหลาย ครูให้ความส าคัญกับวิธีการและการ
ติดตามท่ีเป็นระบบของสถานศึกษาและบริหารเห็นความส าคัญและมีส่วนร่วมอย่างจริงจังสอดคล้อง
กับ จุติกรณ์ นิสสัย (2558: 93) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การศึกษาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียนบ้านหนองปรือ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 4 
ด้านการแก้ไขปัญหานักเรียนมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้ พูดคุยกับนักเรียนถึงปัญหาที่เกิดขึ้น
ครูด าเนินการแก้ไขปัญหานักเรียน โดยการประสานผู้ปกครองและหน่วยงานอ่ืน ๆ ช่วยเหลือ
นักเรียนทีเรียนดีแต่ยากจน จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนเพ่ือทราบถึงปัญหาของนักเรียนแต่ละคน 
แก้ปัญหารายบุคคล และปฏิบัติทีละขั้นตอน ดูความเปลี่ยนแปลงควรมีการประชุมเพ่ือปรึกษาเกี่ยว 
กับพฤติกรรมนักเรียน และควรร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา แนวทางแก้ไขพฤติกรรม และด้านการ
ป้องกันนักเรียน มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้ สอบถามพูดคุยถึงสภาพแวดล้อมที่จะส่งผลต่อ
นักเรียนดูแลเอาใจใส่นักเรียนในความรับผิดชอบอย่างเคร่งครัด ควรวางระเบียบข้อบังคับให้นักเรียน
ปฏิบัติ และเพ่ิมกิจกรรมและอบรมเกี่ยวกับการป้องกันตัวเองจากภัยรอบตัวรู้ทันภัยต่าง ๆ 

ความต้องการจ าเป็นด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนอยู่ในระดับต้องการพัฒนา 
ตามล าดับโดยครูควรเชิญผู้ปกครองนักเรียนมาร่วมประชุมทุกภาคเรียน และจัดกิจกรรมเพ่ือเป็น
ประโยชน์ต่อนักเรียนรู้จักผู้อ่ืนและสังคมเช่นให้นักเรียนรู้จักตนเองและเพ่ือนๆมากขึ้นครูควรจัด
กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนกลุ่มปกติให้พัฒนาได้เต็มศักยภาพครูควรจัดกิจกรรมซ่อมเสริมเพ่ือ
ช่วยเหลือนักเรียนในกลุ่มเสี่ยงกลุ่มมีปัญหาครูควรให้ค าปรึกษาเบื้องต้นแก่นักเรียนที่อยู่ในกลุ่มมี
ปัญหา ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของศิริ โชคสกุล (2559: 81) ได้ศึกษาเรื่อง การด าเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 จังหวัดสมุทรปราการ สรุปว่าสภาพที่ควรจะ
เป็นของด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน ครูต้องจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน จัด
กิจกรรมโฮมรูมเพ่ือพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีความสามารถได้รับการยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง  
ครูควรยอมรับในความรู้ความสามารถของนักเรียนเพ่ือสร้างความภาคภูมิใจของนักเรียน  และครู
ต้องจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนของนักเรียนให้มีมาตรฐานความรู้สูงขึ้น  

ความต้องการจ าเป็นในการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล อยู่ในระดับต้องการพัฒนา 
ตามล าดับ โดยครูประจ าชั้นควรใช้เครื่องมือที่หลากหลายในการรวบรวมข้อมูลนักเรียนเพ่ือให้ได้
ข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์จัดท าข้อมูลด้านความสามารถพิเศษของนักเรียนในด้านต่างๆเช่นดนตรี กีฬา
ศิลปะ ในระเบียนสะสมอีกทั้งครูควรสอบถามข้อมูลด้านอาชีพและรายได้ของบิดามารดาหรือ
ผู้ปกครองนักเรียน ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของเพ็ญศรี นิตยา (2551: 35) ได้ศึกษาปัญหา
การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ขอนแก่น เขต 4 การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล เป็นวิธีการส าคัญที่ช่วยให้ครูทราบจุดแข็งจุดอ่อน
ของนักเรียนแต่ละคน โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลาย ซึ่งต้องเลือกวิธีการและเครื่องมือหรือเทคนิค
ต่างๆ เพ่ือประสิทธิภาพในการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล และสามารถถน าไปวางแผนให้การ
ช่วยเหลือ ป้องกัน และส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนแต่ละคนได้อย่างเหมาะสม 
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ความต้องการจ าเป็นการส่งต่ออยู่ในระดับต้องการพัฒนาตามล าดับ  ครูควรมีการ
วิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนกลุ่มมีปัญหาเพ่ือส่งต่อไปรับการช่วยเหลือครูควรด าเนินการแก้ปัญหาใน
เบื้องต้นด้วยตนเองก่อนหากไม่สามารถแก้ปัญหาได้จึงด า เนินการส่งต่อนักเรียนครูควรมีการ
ประสานให้ครูแนะแนวฝ่ายปกครองติดต่อหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกเพ่ือช่วยเหลือนักเรียนที่มี
ปัญหาแล้วมีการรายงานผลการช่วยเหลือนักเรียนอย่างสม่ าเสมอสอดคล้องกับงานวิจัยของสายใจ 
แซ่โซว (2551: 73) ได้ศึกษาเรื่อง ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ด้านการส่งต่อ
นักเรียน ครูที่ปรึกษาควรประสานงานกับครูที่ช่วยเหลือนักเรียนที่ส่งต่อและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

ความต้องการจ าเป็นการคัดกรองนักเรียนอยู่ในระดับต้องการพัฒนา ตามล าดับครู
ประจ าชั้นสังเกตพฤติกรรมนักเรียน บุคลิกภาพ ครอบครัว ความสามารถในการเรียน เพ่ือจัด
นักเรียนเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มปกติ  กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มที่มีปัญหา ใช้เกณฑ์การพิจารณาของ
โรงเรียนเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูลสอดคล้องกับปารีวรรณ  โคตรชมพู (2554: 35) ได้วิจัย
เรื่อง การด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาระยอง เขต 2 พบว่า การด าเนินงานที่น่าจะมีปัญหามากท่ีสุด คือ ด้านการคัดกรอง
นักเรียนเพราะว่าต้องยึดเกณฑ์ที่มีมาตรฐานในการจัดกลุ่มนักเรียน ต้องใช้ความละเ อียดถี่ถ้วน 
ความรอบคอบและความระมัดระวังในการลงสรุปข้อมูล  ครูควรท าการคัดกรองนักเรียนออกเป็น 3 
กลุ่ม คือ กลุ่มปกติ  กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหา โดยใช้ข้อมูลต่าง ๆ เช่น แบบประเมินพฤติกรรม
นักเรียน เพ่ือที่จะจัดหากิจกรรมที่ป้องกันและการพัฒนาส่งเสริมนักเรียน ให้ เหมาะสมกับกลุ่มของ
นักเรียนที่ครูได้ท าการคัดกรองไว้ 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1.1 กา รด า เนิน งานระบบการดูแลช่ว ย เหลือ นักเรียนในโรงเรียน สังกัด

กรุงเทพมหานคร การที่จะพัฒนารูปแบบการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน 
สังกัดกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพ ควรมีการส่งเสริมให้ฝ่ายต่างๆที่ เกี่ยวข้องใน โรงเรียน
เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามสภาพการณ์จริงของโรงเรียน และชุมชนร่วมกันคิดวางแนว
ทางการแก้ปัญหาลงมือปฏิบัติตามที่ได้ร่วมกันวางแนวทางไว้  

 1.2 การติดตามประเมินผลควรปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เ พื่อให้ เกิดประสิทธิภาพ
มากขึ้นและสามารถปฏิบัติได้จริงตามสภาพการณ์ที่เป็นอยู่จริง 

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป 
 2.1 ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ได้แก่ 1. การขับเคล่ือนนโยบาย 2. การด าเนินงานของบุคลากรหลัก 3. การส่งเสริมสนับสนุนจาก
หน่วยงาน 
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 2.2 ควรศึกษาตัวบ่งชี้การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือให้ได้ผลของ
งานอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือน ามาสังเคราะห์ประเมินความต้องการจ าเป็นของการด าเนินงานระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในแนวทางต่อไปให้มีผลการศึกษาที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น 
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การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานศึกษาธิการ ภาค 1 
Academic Administration of School under the Regional of Education 

Office No.1 
 

พิมพ์ใจ พุฒจัตุรัส* ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์** อรสา จรูญธรรม*** 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  1) เพ่ือศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัด
ส านักงานศึกษาธิการภาค 1 2) เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัด
ส านักงานศึกษาธิการ ภาค 1 จ าแนกตาม ประสบการณ์การท างาน ขนาดโรงเรียน และระดับ
การศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูระดับมัธยมศึกษาที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน สังกัด
ส านักงานศึกษาธิการภาค 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 364 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้
ตารางส าเร็จรูปของเคร็จซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) และใช้การสุ่มแบบหลายขั้นตอน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้ค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.95 สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( x )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation : S.D.) การวิเคราะห์ค่า t (Independent t-test) วิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (One Way ANOVA)  
 ผลการวิจัยพบว่า  
 1. การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 1 โดยรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการคัดเลือกหนังสือ แบบเรียน 
เพ่ือใช้ในสถานศึกษา รองลงมา ได้แก่ ด้านการวิจัยเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  คือ ด้านการพัฒนาหลักสูตร และด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่ง
การเรียนรู้  
 2. การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 1 จ าแนกตาม
ประสบการณ์การท างานมีการด าเนินงานการบริหารงานวิชาการโดยรวมแตกต่างกัน  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อจ าแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกัน และ
เมื่อจ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกัน  
                                                           

* ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 

** ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระ
บรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 

*** ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระ
บรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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ค าส าคัญ : การบริหารงานวิชาการ, ส านักงานศึกษาธิการภาค 1 
 
Abstract  
 The research study aims to 1) study the academic administration of 
schools under the Regional of Education Office No.1 2) to compare the academic 
administration of schools under the Regional of Education Office No.1 which was 
classified by work experiences, school sizes, and education levels. The research 
samples were 364 secondary teachers who have worked schools under the 
Regional of Education Office No.1 in the academic year of 2017. The sample size 
was determined by using a table of Krejcie & Morgan and Multi-Stage Random 
Sampling.   The research instrument was 5 level rating scale questionnaire with 0.95 
of reliability and the statistics used in analyzing were percentage, mean ( x ), 
Standard Deviation: S.D., independent  t-test, and One Way ANOVA. 
 The results were found that 
 1. The academic administration of schools under the Regional of 
Education Office No.1 were totally at a high level. The highest average were the 
selection of textbooks for using in the school, following the research for the 
development of educational quality in schools. On the other hand, the lowest 
average were the curriculum development, and the development and promotion 
of learning resources. 
 2. The academic administration of schools under the Regional of 
Education Office No.1 which was classified by work experiences were differently 
performed in the statistics with 0.05. The results of classifying by the school sizes 
were not different, as well as the education levels were totally not different. 
 
Keywords: academic administration, the Regional of Education Office No.1 

 
บทน า 
 ในปัจจุบันการศึกษาไทยให้ความส าคัญกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มี
เนื้อหาสาระส าคัญซึ่งเป็นแนวการจัดการศึกษาของประเทศ หมวด 5 การบริหารและการจัด
การศึกษา มาตรา 39 ที่ก าหนดให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
(School – Based Management : SBM) และการจัดการศึกษา ทั้งการบริหารงานวิชาการ การ
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บริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป ซึ่งเป็นกลยุทธ์ในการ
บริหารของการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นให้โรงเรียนเป็นองค์กรหลักในการปฏิรูปการศึกษาให้มีคุณภาพ 
โดยกระจายไปยังคณะกรรมการ และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในพ้ืนที่โดยตรง 
มุ่งให้กระจายอ านาจในการบริหารจัดการไปให้สถานศึกษาด าเนินการได้โดยอิสระคล่องตัว รวดเร็ว  
 จากที่ผ่านจากอดีตถึงปัจจุบันมีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา และ
ได้มีงานวิจัยหลายชิ้นที่ท าการศึกษาเกี่ยวกับสภาพ ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการรองรับการ
กระจายอ านาจการบริหารและจัดการศึกษาสู่เขตพ้ืนที่และสถานศึกษา ด้านวิชาการ โดยภาพรวม
พบว่าโรงเรียนที่มีความพร้อม  (โรงเรียนขนาดใหญ่) สามารถด าเนินงานในด้านวิชาการได้เป็นอย่าง
ดีทั้งในเรื่องหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาท้องถิ่น เนื่องจากมีการบริหารงานที่ดี มีการ
อบรมให้ความรู้และความเข้าใจอันดีแก่ครู มีการติดตามและประเมินผลทั้งจากผู้บริหารสถานศึกษา
และจากส่วนกลาง แต่ในบางโรงเรียนที่ยังไม่มีความพร้อมการด าเนินอาจมีปัญหาและอุปสรรค
เกิดขึ้น ซึ่งส่งผลต่อการกระจายอ านาจ ได้แก่ ปัญหาความไม่แน่นอนทางการเมืองซึ่งส่งผลให้เกิด
ความไม่แน่นอนของนโยบายทางการศึกษา หลักสูตรมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย และขาดการสร้าง
ความเข้าใจแก่ครูก่อนน าไปใช้ ดังนั้น ถึงแม้จะมีการกระจายอ านาจให้เขตพ้ืนที่และสถานศึกษา
สามารถก าหนดหลักสูตรของตัวเองได้ แต่บุคลากรครูบางส่วนก็ไม่มีความรู้ความเข้าใจที่จะท า
หลักสูตรของตัวเองต้องไปเอามาจากแหล่งอ่ืน ปัญหาการขาดครูท่ีมีความสามารถตรงตามวิชาเอก 
และการขาดภาวะผู้น าในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา (สุวิมล ว่องวาณิช และคณะ, 2555; 
พิณสุดา สิริธรังศรีและคณะ, 2554;  ดิเรก พรสีมา และคณะ, 2553; วราภรณ์ สามโกเศศและคณะ, 
2553)  
 โดยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 จ าแนกตามศึกษาธิการภาค 
พบว่า  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กรุงเทพมหานคร มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดในทุกรายวิชา ส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 1 มีคะแนนเฉลี่ยรองลงมา ในรายวิชาสังคมศึกษา ฯ และวิทยาศาสตร์ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 กรุงเทพมหานคร มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดในทุกรายวิชา ส่วนส านักงานศึกษาธิการ
ภาค 1 มีคะแนนรองลงมาในรายวิชา  สังคมศึกษา ฯ และวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
กรุงเทพมหานคร มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดในทุกรายวิชา ส่วนส านักงานศึกษาธิการภาค 9 มีคะแนน
เฉลี่ยรองลงมา ในรายวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์  
(สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2558) โดยในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัด
ส านักงานศึกษาธิการภาค 1 การบริหารงานวิชาการปัจจุบันมีความส าคัญ ปัจจุบันงานวิชาการจะ
เป็นตัวก ากับความส าเร็จของสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีความรู้  ทักษะและ
ความสามารถในด้านการบริหารทุกฝ่ายโดยเฉพาะการบริหารงานวิชาการเป็นภารกิจหลักที่ผู้บริหาร
สถานศึกษาต้องด าเนินการให้เกิดการพัฒนาแบบยั่งยืน เมื่อใดที่โรงเรียนด าเนินการบริหารงาน
วิชาการอย่างมีประสิทธิภาพแล้วจะส่งผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในทิศทาง
ที่ดีข้ึน  



การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 368

 จากสภาพที่กล่าวข้างต้นผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัด
ส านักงานศึกษาธิการภาค 1 เพ่ือใช้เป็นสารสนเทศส าคัญในการน าไปก าหนดแนวทางในการ
บริหารงานวิชาการ  พัฒนางานวิชาการของโรงเรียน ต่อไป  

  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 1  
 2. เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานศึกษาธิการ ภาค 
1 จ าแนกตาม ประสบการณ์การท างาน ขนาดโรงเรียน และระดับการศึกษา 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 1.1 ประชากร ได้แก่ ครูระดับมัธยมศึกษาที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน สังกัดส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 91 โรงเรียน จ านวน 7,190 คน 
 1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูระดับมัธยมศึกษาที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน สังกัดส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 364 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตาราง
ส าเร็จรูปของเคร็จซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan อ้างถึงใน วรรณี แกมเกตุ, 2555) และใช้
การสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Muti-Stage Random Samplimg)  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 แบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ตอน แบบตรวจสอบรายการ (Check List) และ แบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ มีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.95  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยน าหนังสือขอความร่วมมือในการวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฎว
ไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปยังผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 1 เพ่ือขอ
ความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูล  
  4.1 ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมา 
  4.2 จัดระเบียบข้อมูลและลงรหัสในแบบสอบถาม  และค านวณหาค่าสถิติโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป 
  4.3 สถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation : S.D.) การวิเคราะห์ค่า t (Independent t-test) วิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว  (One Way ANOVA)  

 
สรุปผลการศึกษา 
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 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน  สังกัดส านักงาน
ศึกษาธิการ สรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 
 1. การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 1 โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก และรายด้านอยู่ในระดับมาก พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการคัดเลือก
หนังสือ แบบเรียน  เพ่ือใช้ในสถานศึกษา รองลงมา ได้แก่ ด้านการวิจัยเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษา และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการพัฒนาหลักสูตร และด้านการ
พัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งการเรียนรู้  ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียน สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 1 โดยรวมและรายด้าน 

การบริหารงานวิชาการ x  S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

1. การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระ
หลักสูตรท้องถิ่น 

4.21 0.40 มาก 

2. การวางแผนงานด้านวิชาการ 4.16 0.38 มาก 
3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 4.20 0.40 มาก 
4. การพัฒนาหลักสูตร 4.14 0.43 มาก 
5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 4.17 0.41 มาก 
6. การวัดผล ประเมินผลและด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 4.16 0.41 มาก 
7. การวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 4.22 0.44 มาก 
8. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งการเรียนรู้ 4.14 0.42 มาก 
9. การนิเทศการศึกษา 4.17 0.41 มาก 
10. การแนะแนว 4.15 0.43 มาก 
11. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 4.15 0.46 มาก 
12. การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 4.20 0.45 มาก 
13. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา
และองค์กรอื่น 

4.15 0.44 มาก 

14. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว 
องค์กรหน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 

4.20 0.44 มาก 

15. การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของ
สถานศึกษา 

4.15 0.44 มาก 

16. การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียน เพ่ือใช้ในสถานศึกษา 4.23 0.47 มาก 
17. การพัฒนาการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 4.20 0.47 มาก 

รวม 4.18 0.30 มาก 
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1. การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 1 จ าแนกตาม
ประสบการณ์การท างาน ขนาดโรงเรียน และระดับการศึกษา 

2.1  การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 1 จ าแนกตาม 
ประสบการณ์การท างาน มีการด าเนินงานการบริหารงานวิชาการโดยรวมแตกต่างกัน  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการนิเทศการศึกษา ด้านการ
ส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล 
ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา และด้านการ
คัดเลือกหนังสือ แบบเรียน เพ่ือใช้ในสถานศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ดังตารางที่ 2.1 

 ตารางที่ 2.1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบการบริหารงาน
วิชาการในโรงเรียน สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 1 จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน 
โดยรวมและรายด้าน  

การบริหารงานวิชาการ 
 

ต่ ากว่า 10 ปี 
(n=197) 

ตั้งแต่ 10 ขึ้น
ไป 

(n=167) 

 
t 

 
Sig 

x  S.D. x  S.D. 
1. การพัฒนาหรือการด าเนินการเก่ียวกับการ
ให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 

4.23 0.39 4.19 0.41 0.91 0.36 

2. การวางแผนงานด้านวิชาการ 4.18 0.38 4.13 0.38 1.40 0.16 
3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 4.22 0.41 4.19 0.39 0.70 0.48 
4. การพัฒนาหลักสูตร 4.15 0.44 4.14 0.42 0.23 0.82 
5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 4.20 0.38 4.14 0.44 1.26 0.21 
6. การวัดผล ประเมินผลและด าเนินการเทียบ
โอนผลการเรียน 

4.19 0.40 4.12 0.41 1.54 0.13 

7. การวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา 

4.25 0.44 4.17 0.43 1.87 0.06 

8. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งการเรียนรู้ 4.17 0.42 4.12 0.43 1.09 0.28 
9. การนิเทศการศึกษา 4.22 0.41 4.11 0.40 2.60* 0.01 
10. การแนะแนว 4.17 0.44 4.12 0.41 1.06 0.29 
11. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและ
มาตรฐานการศึกษา 

4.19 0.45 4.10 0.46 1.92 0.06 

12. การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทาง
วิชาการ 

4.25 0.45 4.13 0.46 2.49* 0.01 
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13. การประสานความร่วมมือในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น 

4.19 0.41 4.11 0.46 1.63 0.11 

14. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่
บุคคล ครอบครัว  องค์กรหน่วยงาน สถาน
ประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 

4.25 0.42 4.14 0.45 2.44* 0.02 

15. การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
งานด้านวิชาการของสถานศึกษา 

4.17 0.44 4.13 0.44 0.98 0.33 

16. การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียน เพ่ือใช้ใน
สถานศึกษา 

4.31 0.46 4.15 0.48 3.17* 0.00 

17. การพัฒนาการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา 

4.24 0.45 4.16 0.48 1.72 0.09 

รวม 4.21 0.42 4.14 0.43 2.29* 0.02 
 

2.2  การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 1 จ าแนกตาม
ขนาดโรงเรียน โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการวางแผนงานด้าน
วิชาการ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 2.2 
 ตารางที่ 2.2 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบการบริหารงาน
วิชาการในโรงเรียน สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 1 จ าแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมและราย
ด้าน  

2.3  การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 1 จ าแนก
ตาม ระดับการศึกษา พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 2.3 
 ตารางที่ 2.3 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบการบริหารงาน
วิชาการในโรงเรียน สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 1 จ าแนกตามระดับการศึกษา โดยรวมและราย
ด้าน  

การบริหารงานวิชาการ ปริญญาตรี 
(n=197) 

สูงกว่าปริญญา
ตรี (n=167) 

 
t 

 
Sig 

x  S.D. x  S.D. 
1. การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการ
ให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 

4.21 0.40 4.14 0.40 -
0.05 

0.96 

2. การวางแผนงานด้านวิชาการ 4.17 0.38 4.14 0.38 0.62 0.54 
3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 4.21 0.40 4.19 0.39 0.44 0.66 
4. การพัฒนาหลักสูตร 4.13 0.44 4.16 0.42 - 0.46 
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0.75 
5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 4.15 0.40 4.19 0.41 -

0.77 
0.44 

6. การวัดผล ประเมินผลและด าเนินการเทียบ
โอนผลการเรียน 

4.15 0.44 4.17 0.37 -
0.43 

0.67 

7. การวิจัยเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในสถานศึกษา 

4.22 0.46 4.21 0.42 0.23 0.82 

8. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งการเรียนรู้ 4.15 0.44 4.14 0.40 0.09 0.93 
9. การนิเทศการศึกษา 4.16 0.41 4.18 0.41 -

0.45 
0.65 

10. การแนะแนว 4.15 0.43 4.14 0.42 0.27 0.79 
11. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและ
มาตรฐานการศึกษา 

4.14 0.48 4.16 0.43 -
0.48 

0.63 

12. การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทาง
วิชาการ 

4.21 0.45 4.18 0.46 0.45 0.66 

13. การประสานความร่วมมือในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น 

4.16 0.46 4.15 0.40 0.17 0.86 

14. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่
บุคคล ครอบครัว องค์กรหน่วยงาน สถาน
ประกอบการและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 

4.19 0.44 4.20 0.43 -
0.14 

0.89 

15. การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
งานด้านวิชาการของสถานศึกษา 

4.13 0.43 4.18 0.44 -
1.05 

0.30 

16. การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียน เพ่ือใช้ใน
สถานศึกษา 

4.26 0.46 4.20 0.49 1.25 0.21 

17. การพัฒนาการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา 

4.20 0.46 4.21 0.48 -
0.16 

0.88 

รวม 4.18 0.43 4.17 0.42 -
0.06 

0.96 

 
การอภิปรายผลการวิจัย 
 1. การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 1 โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานศึกษาธิการ
ภาค 1 การบริหารงานวิชาการถือได้ว่าเป็นงานหลักของการบริหารโรงเรียน  เพราะคุณภาพของ
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โรงเรียนข้ึนอยู่กับผลงานด้านวิชาการเป็นหลัก ผลการวิจัยข้อนี้ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
สมศักดิ์ ชูช่วง (2551) ท าวิจัย เรื่อง การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุโขทัย เขตที่ 2 พบว่า การวิจัย สภาพการบริหารงาน
วิชาการในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2 ในภาพรวมทุก
ด้านมีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากทุกด้าน และรายด้านอยู่ในระดับมาก พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด ได้แก่ ด้านการคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพ่ือใช้ในสถานศึกษา รองลงมา ได้แก่  ด้านการวิจัย
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการพัฒนา
หลักสูตร และด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งการเรียนรู้  
 2. การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 1 จ าแนกตาม
ประสบการณ์การท างาน ขนาดโรงเรียน และระดับการศึกษา 
 2.1 การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 1 จ าแนกตาม 
ประสบการณ์การท างาน มีการด าเนินงานการบริหารงานวิชาการโดยรวมแตกต่างกัน  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าโรงเรียนมีกรอบของการบริหารงานวิชาการที่
ชัดเจน ดังนั้นผู้บริหารต้องการให้ครูที่มีประสบการณ์น้อย ได้เรียนรู้ ทักษะ กระบวนการ ในการ
บริหารงานวิชาการได้ประสบความส าเร็จ และร่วมท างานกับครูและบุคลากรในสถานศึกษาได้ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการนิเทศการศึกษาด้านการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทาง
วิชาการ ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถาน
ประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา และด้านการคัดเลือกหนังสือ แบบเรียน เพ่ือใช้ใน
สถานศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 ผลการวิจัยข้อนี้เป็นไปตาม
สมมุติฐานของการวิจัย ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สมชาย ชูเลิศ (2553) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานนทบุรี 
เขต 2 พบว่า สภาพการบริหารงานวิชาการในภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก ส่วนระดับของ
การเปรียบเทียบความแตกต่าง ระหว่างวุฒิการศึกษา และประสบการณ์การท างานของครู โดย
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน  
 2.2 การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 1 จ าแนกตาม
ขนาดโรงเรียน โดยรวมไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าโรงเรียนแต่ละขนาดโรงเรียน ได้รับ
กรอบและแนวทางในการปฏิบัติงานวิชาการมาด าเนินการปฏิบัติในรูปแบบเดียวกัน  เมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่า ด้านการวางแผนงานด้านวิชาการ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ผลการวิจัยข้อนี้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ อุนากรรณ์ สวนมะม่วง (2553) ได้ศึกษา
สภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2 พบว่า 1) สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต 2 มีสภาพการบริหารบริหารงานวิชาการที่มีขนาดต่างกัน มี
สภาพการบริหารงานวิชาการโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยสถานศึกษาขนาดกลาง  มีค่าเฉลี่ยใน
ภาพรวมมากที่สุด รองลงมา คือ สถานศึกษาขนาดเล็ก และสถานศึกษาขนาดใหญ่ 2) สภาพการ
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บริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
และ เขต 2 ที่มขีนาดต่างกัน มีสภาพการบริหารงานวิชาการในภาพรวม และรายด้านไม่ต่างกัน  

2.3 การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 1 จ าแนกตาม  
ระดับการศึกษา พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ครูที่ได้รับการศึกษา วุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาตรี และวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ก็มีการพัฒนางานวิชาการได้
เช่นเดียวกัน เนื่องจากครูในโรงเรียนได้พัฒนาตนเองโดยได้รับการอบรมเกี่ยวกับการบริหารงาน
วิชาการอยู่เสมอ มีความรู้ใหม่ ๆ เรียนรู้งานวิชาการไปพร้อมกัน จึงเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ครูที่มีระดับ
การศึกษาต่างกัน มีศักยภาพในการบริหารงานวิชาการไม่แตกต่างกัน ผลการวิจัยข้อนี้สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยที่ผ่านมา ได้แก่ ผลการวิจัยของปรีชา โล่ห์ชัย  (2552 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง 
การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   ตามทัศนะของหัวหน้างานวิชาการ
สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษายะลา เขต 2 ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารงาน
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามทัศนะของหัวหน้างานวิชาการสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษายะลา เขต 2 จ าแนกตามวุฒิทางการศึกษา โดยภาพรวมและรายด้าน
ไม่แตกต่างกัน และยังสอดคล้องกับ กษิดิศ เนียมทอง (2549 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
ศักยภาพการบริหารจัดการศึกษาด้านงานวิชาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชัยนาท  ผลการเปรียบเทียบศักยภาพการบริหารจัดการศึกษาด้านงาน
วิชาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชัยนาท จ าแนก
ตามวุฒิการศึกษา ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1.1 หน่วยงานต้นสังกัดควรให้ความส าคัญโดยน าสารสนเทศไปใช้วางแผนการจัดอบรม

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารงาน
วิชาการของผู้บริหารโรงเรียน เกี่ยวกับแนวคิด ทักษะ กระบวนการซึ่งน ามาพัฒนางานบริหาร
วิชาการของโรงเรียน ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

1.2  ผู้บริหารโรงเรียนควรมีการสื่อสารโดยการประชุมร่วมกับคณะครูภายในโรงเรียน 
เพ่ือหาวิธีการและแนวทางท่ีถูกต้องในการประเมินผลการปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียน 
 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

 2.1 ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 1 

2.2 ควรมีวิจัยการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
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ศึกษาแนวทางการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาในทันตภูมิสูตร 
A Study of Insight Meditation Practice in Dantabhūmisutta 

 
พระอ ำนำจ สุวฑฺฒโน (วิสัย)* พระปัญญำรัตนำกร** 

 
บทคัดย่อ 

บทควำมเรื่อง“แนวทำงกำรปฏิบัติวิปัสสนำภำวนำในทันตภูมิสูตร”มีวัตถุประสงค์ 2 
ประกำรคือ 1) เพ่ือศึกษำเนื้อหำและหลักธรรมส ำคัญในทันตภูมิสูตร 2)เพ่ือศึกษำแนวทำงกำร
ปฏิบัติวิปัสสนำภำวนำในทันตภูมิสูตร มีผลกำรศึกษำพบว่ำ ทันตภูมิสูตรเป็นพระสูตรที่ว่ำด้วยกำร
ฝึกฝนจิตให้ตั้งอยู่ในควำมไม่ประมำท กำรพยำยำมฝึกฝนจิตของตนด้วยควำมเพียรแรงกล้ำแม้สละ
ชีวิตเพ่ือละเว้นกำมคุณ 5 คือ รูป เสียง กลิ่น รสและสัมผัสจนสำมำรถระงับนิวรณ์ธรรมซึ่งเป็นเครื่อง
กั้นจิตไม่ให้ตั้งอยู่ในกุศล จนสำมำรถพัฒนำจิตด้วยกำรเพียร เผำกิเลส ด้วยสีลสิกขำ สมำธิสิกขำและ
ปัญญำสิกขำ จนบรรลุถึงสัมมำสมำธิระดับฌำน มีอำรมณ์เป็นหนึ่งเดียว คือ จิตเตกัคคตำซึ่งท ำให้
แจ้งได้ด้วยแนวทำงปฏิบัติเนกขัมมะ  กำรเจริญวิปัสสนำภำวนำในทันตภูมิสูตรคือกำรปฏิบัติตำม
หลักสติปัฏฐำน 4 มีจุดมุ่งหมำยเพื่อฝึกฝนอบรมตนให้เกิดปัญญำเห็นแจ้งพระไตรลักษณ์ พัฒนำ
ตนต้ังแต่ปุถุชนจนถึงอริยะชนตำมภูมิธรรมของตน โดยแบ่งภูมิของผู้ฝึกออกเป็น 3 ระดับ คือ (1) 
ภูมิของปุถุชนหรือผู้ที่ยังไม่ได้บรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคล (2) ภูมิผู้อบรมตนอยู่ คือ บุคคลผู้ที่ยัง
ต้องศึกษำ 3 ประเภทคือ อริยบุคคลระดับพระโสดำบัน พระสกทำคำมี และพระอนำคำมี  (3) ภูมิ
ของผู้ฝึกอบรมตนแล้ว ได้แก่ พระอรหัตตผล ทั้งหมดล้วนเกิดจำกกำรฝึกตน พัฒนำจิตเจริญสมำธิ
จนเป็น เอกัคคตำจิตแล้วพัฒนำปัญญำเลื่อนภูมิจิตของตนจำกโลกิยภูมิให้สูงขึ้นถึงโลกุตตรภูมิเป็น
พระขีณำสพสิ้นอำสำวกิเลสในที่สุด 
ค าส าคัญ: (วิปัสสนำภำวนำ), (ทันตภูมิสูตร) 
 
Abstract 

This academic article was part of the research paper entitled ‘A Study of 
Insight Meditation Practice Appearing in Dantabūmi-sutta’ having two purposes; to 
study the content and principles of Dantabūmi-sutta and to study the practice of 
Vipassana meditation in Dantabūmi-sutta. Its findings were that Dantabūmi-sutta 
contains the way of mental development by living with heedlessness, great effort 
                                                      
 * สำขำวิชำวิปัสสนำภำวนำบัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขต
บำฬีศีกษำพุทธโฆส นครปฐม, Amnardwisai@gmail.com 
 ** อำจำรย์ประจ ำมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตำบำฬีศึกษำพุทธ โฆส 
นครปฐม 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 



การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 378

to train oneself even nearly death to restrain from 5 sensual pleasures; visible 
objects, sound, smell, taste and tangible objects until one can obstruct hindrances 
which prevent from wholesomeness. Then he continues practicing with great 
efforts, discipline, concentration, and wisdom training until entering into the one-
pointedness of mind. All these practices can be completed and realized only 
through renunciation. Dantabūmi-sutta is that practice based on Four Foundation of 
Mindfulness which aims at training oneself to realize the Three Common 
Characteristics starting from worldly level up to Noble level. Plans of practitioners 
are divided into 3 levels; (1) The plane of ordinary persons who have not attained 
the higher Dhamma, (2) The plane of trainees who still need more practice, namely, 
Sotāpanna, Sakadāgāmī and Anāgāmī, (3) The plane of trained persons or Arahatta. 
The all kinds of Noble persons must train themselves with Vipassana meditation to 
reach One-Pointedness of mind, then, cultivating to insight for elevating from the 
worldly to supramundane plane. 
Keywords: (Insight meditation practice), (Dantabūmi-sutta) 
 
บทน า 
 กำรแสวงหำควำมสุขที่แท้จริงในพระพุทธศำสนำนั้นมีหลักปฏิบัติซึ่งปรำกฏในคัมภีร์
พระไตรปิฎกหลำยแห่ง ซึ่งหนึ่งในนั้นปรำกฏอยู่ใน“ทันตภูมิสูตร” ซึ่งเป็นพระสูตรที่ว่ำด้วยภูมิของผู้
ได้รับกำรฝึกแล้วอบรมตนแล้ว ตำมข้อควำมตอนหนึ่งมีปรำกฏว่ำ “พระเถระ พระมัชฌิมะ และพระ
นวกะ ผู้สิ้นอำสวะแล้ว ได้มรณภำพลง ถือว่ำมรณภำพลงอย่ำงฝึกแล้ว” ค ำว่ำทันตภูมินี้ ยังปรำกฏ
ในอรหันตสูตร ซึ่งตอนท้ำยของพระสูตรได้กล่ำวถึงพระอรหันต์ว่ำ “มีร่ำงกำยนี้เป็นร่ำงสุดท้ำย พ้น
จำกภพใหม่ถึงทันตภูมิ ชนะเด็ดขำดแล้วในโลก” ซึ่งถือเป็นเครื่องยืนยัน และให้ควำมกระจ่ำงชัดว่ำ 
บุคคลที่ฝึกตนแล้วในที่นี่ คือผู้ฝึกตนตำมหลักพระพุทธศำสนำจนถึงควำมสิ้นไปแห่งตัณหำหรือถึงซึ่ง
อรหัตตผลแล้ว จะเป็นผู้ไม่ต้องกลับมำเกิดอีก เพรำะกำรเกิดเป็นทุกข์ จึงกล่ำวได้ว่ำผู้ฝึกตนดีแล้ว
ย่อมพบกับบรมสุข คือ พระนิพพำน  
 ทันตภูมิสูตร กล่ำวถึง ภูมิของบุคคลผู้ได้รับกำรฝึกตนแล้ว จำกกำรออกจำกกำมคุณ 5 
ส่วนผู้ที่ยังอยู่ท่ำมกลำงกำม ยังบริโภคกำม ถูกกำมวิตกรุมเร้ำ ถูกควำมเร่ำร้อนเพรำะกำมแผดเผำ 
ยังขวน ขวำยในกำรแสวงหำกำมอยู่ จักทรงรู้ ทรงเห็น หรือทรงท ำให้แจ้งจิตเตกัคคตำที่บุคคลพึงรู้ พึง
เห็น พึงบรรลุพึงท ำให้แจ้ง ด้วยเนกขัมมะได้”  
 ส ำหรับผู้ที่ยังไม่ฝึกฝนอบรมตนให้สลัดออกจำกกำมกิเลสนั้นย่อมได้รับควำมเร่ำร้อน
กระวนกระวำยย่อมบรรลุธรรมได้ยำกกว่ำผู้ที่อยู่ในเนกขัมมะ ข้อควำมตอนหนึ่งใน“ทันตภูมิสูตร” ทรง
แสดงไว้ว่ำ “เหมือนควำญช้ำงฝังเสำตะลุงใหญ่ลงในแผ่นดิน ล่ำมคอช้ำงป่ำไว้มั่นคง เพ่ือแก้ไขปรกติ
ของสัตว์ป่ำ แก้ไขควำมด ำริพล่ำนของสัตว์ป่ำ แก้ไขควำมกระวนกระวำย ควำมล ำบำกใจ และควำม
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เร่ำร้อนของสัตว์ป่ำฉันใด ฉันนั้น เหมือนกันสติปัฏฐำน 4 ประกำร ชื่อว่ำเป็นหลักผูกใจของอริยสำวก 
เพ่ือแก้ไขปรกติ.เพ่ือท ำนิพพำนให้แจ้ง ทันตภูมิสูตรนี้จึงเป็นแนวทำงปฏิบัติเพ่ือละกำมคุณแต่ต้อง
ตั้งอยู่ภำยใต้กรอบกำรปฏิบัติอันเป็นทำงด ำเนินของเหล่ำพระอริยะที่น ำไปสู่กำรหลุดพ้น มีชื่อว่ำ
มัชฌิมำปฏิปทำ ได้แก่ อริยมรรคมีองค์ 8 เป็นฐำนปฏิบัติใหญ่ในกำรคลุมอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งปฏิปทำนี้จัด
ว่ำเป็นยำนอันประเสริฐในพระธรรมวินัยนี้ กำรพัฒนำตนไม่อำจบรรลุเป้ำหมำยสูงสุดได้ถ้ำปรำศจำก
ยำนอันประเสริฐคือกำรเจริญวิปัสสนำภำวนำตำมหลักสติปัฏฐำน 4 ที่พระพุทธเจ้ำตรัสไว้ว่ำเป็นทำง
ดับทุกข์ และท ำให้แจ้งพระนิพพำนได้ 
 
วัตถุประสงค์ของการการศึกษา 

บทควำมเรื่อง “ศึกษำแนวทำงกำรปฏิบัติวิปัสสนำภำวนำในทันตภูมิสูตร” ส ำหรับ
วัตถุประสงค์ที่ต้องกำรน ำเสนอในบทควำมนี้มี 2 ข้อ คือ  
 1. เพื่อศึกษำเนื้อหำและหลักธรรมส ำคัญในทันตภูมิสูตร  
 2. เพื่อศึกษำแนวทำงกำรปฏิบัติวิปัสสนำภำวนำในทันตภูมิสูตร 
 
วิธีด าเนินการศึกษา 
 บทควำมเรื่องแนวทำงกำรปฏิบัติวิปัสสนำภำวนำ ในทันตภูมิสูตร เป็นกำรศึกษำเชิง
เเอกสำร (Documentary Research) โดยมุ่งศึกษำตำมค ำสอนเรื่องทันตภูมิสูตรในพระไตรปิฎก 
รวมทั้งหนังสือ เอกสำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งวิธีกำรศึกษำ ดังนี้ 
 1. สำรนิพนธ์เรื่อง “ศึกษำแนวทำงกำรปฏิบัติวิปัสสนำภำวนำในทันตภูมิสูตร”เป็น
กำรศึกษำเชิงเอกสำรแบบพรรณนำ ขอบเขตด้ำนกำรศึกษำจะแบ่งเป็น 2 ส่วนตำมวัตถุประสงค์ คือ 
ศึกษำเนื้อหำและสำรส ำคัญของทันตภูมิสูตร และแนวทำงปฏิบัติวิปัสสนำที่ปรำกฏในทันตภูมิสูตร
ศึกษำแนวคิดทั่วไปตำมทัศนะของนักวิชำกกำรและตำมคัมภีร์พระพุทธศำสนำเถรวำท โดยศึกษำ
ข้อมูลจำกพระไตรปิฎกภำษำไทย ฉบับมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย พ.ศ. 2539 อรรกถำ ฎีกำ 
ปกรณ์วิเสส อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้วน ำมำวิเครำะห์ เรียบเรียง น ำเสนอแบบบรรยำยเชิงพรรณนำ 
 2. ขอบเขตด้ำนกำรศึกษำ ศึกษำข้อมูลจำกพระไตรปิฎกภำษำไทย ฉบับมหำจุฬำลง
กรณรำชวิทยำลัยอรรถกถำ ฎีกำ อนุฎีกำ ปกรณ์วิเสส หนังสือ เอกสำรงำนวิจัยต่ำง ๆ และศึกษำ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงทันตภูมิสูตรตำมคัมภีร์พระพุทธศำสนำเถรวำท โดยศึกษำข้อมูลจำก
พระไตรปิฎกภำษำไทย ฉบับมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย พ.ศ.2539 อรรถกถำ ฎีกำ ปกรณ์วิเสส 
หนังสือ เอกสำร ต ำรำ ผลงำนทำงวิชำกำรและรำยงำนกำรวิจัยต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง แล้วน ำมำ
วิเครำะห์ เรียบเรียง และน ำเสนอแบบบรรยำยเชิงพรรณนำ 
 
ผลการศึกษา 
 ผลกำรศึกษำนี้ได้ค้นพบประเด็นที่ตอบวัตถุประสงค์ดังนี้ 
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 1. เนื้อหาและหลักธรรมส าคัญในทันตภูมิสูตร 
 ทันตภูมิสูตร หมำยถึง ภูมิของผู้ฝึกแล้ว ตั้งชื่อตำมเนื้อหำสำระของพระสูตร ที่พระผู้มี
พระภำคทรง ไขข้อข้องใจในเรื่องที่ ชยเสนรำชกุมำรที่ไม่ทรงเชื่อว่ำ ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ผู้ไม่
ประมำท มีควำมเพียรอุทิศกำยและใจอยู่ จะบรรลุจิตเตกัคคตำได้ พระสูตรนี้จัดอยู่ในประเภท 
ปุจฉำวสิกะ 
 จิตเตกัคฺคตำ หมำยถึง ควำมมีอำรณ์เป็นอย่ำงเดียวของจิต จิตที่มีอำรมณ์เป็นหนึ่งเดียว 
ควำมส ำคัญของพระทันตภูมิสูตรนี้มีค ำว่ำ จิตเตกัคคตำ เป็นตัวชี้วัด เป็นแนวทำงของผู้ปฏิบัติจิต
ภำวนำเพื่อให้ จิตเป็นเอกัคคตำ จิตเป็นอำรมณ์เดียว ตำมภูมิตนตั้งแต่ภูมิอันเป็นโลกิยะจนถึงอริยภูมิ 
คือ ภูมิของบุคคลผู้ได้รับกำรฝึกตนแล้ว ได้แก่ พระอรหัตตผล 
 นิวรณ์ หมำยถึง กิเลสอันกั้นจิต ห้ำมจิตไม่ให้ท ำควำมดี เป็นอุปสรรคที่ค่อยขัดขวำงต่อ
กำรปฏิบัติภำวนำ เพรำะคอยกั้นจิตให้ไม่ได้บรรลุธรรมชั้นพิเศษ คือ สมำธิ ญำณ มรรค ผลนิพพำน 
 กำมคุณ 5 หมำยถึง อำรมณ์ที่น่ำพอใจ น่ำปรำรถนำ มี รูปสวย เสียงไพเรำะ กลิ่นหอม  
รสอร่อย และสัมผัสที่นุ่มนวล ซึ่งหมำยรวมเอำวัตถุสิ่งของต่ำง ๆ ทั้งหมดไม่ว่ำจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต 
 ฌำน หมำยถึง กำรเพ่ง  เผำ พินิจ ครุ่นคิด จดจ่อได้แก่ เพ่งอำรมณ์สมถะอย่ำงใดอย่ำง
หนึ่งจนจิตเป็นสมำธิ เป็นกระบวนกำรในกำรฝึกจิตเป็นล ำดับขั้น เริ่มตั้งแต่ ปฐมฌำน ทุติยฌำน 
ตติยฌำน เป็นต้นเพื่อที่จะให้จิตเป็นสมำธิแน่วแน่อยู่กับอำรมณ์เดียวเรียกว่ำเอกัคคตำ 
 ไตรสิกขำ หมำยถึง หลักกำรศึกษำสัมมำปฏิบัติเพ่ือกำรฝึก กำรอบรม กำย วำจำ จิตใจ
และปัญญำให้เจริญงอกงำมยิ่งข้ึนเพื่อน ำไปสู่ควำมเป็นสุขอิสระแท้จริง  
 2. แนวทางการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาในทันตภูมิสูตร 
 วิปัสสนำภำวนำตำมแนวทำงสติปัฏฐำน 4 ซึ่งถือเป็นทำงสำยเอก ของผู้ที่ฝึกตนเพื่อ
ควำมพ้นทุกข์ เป็นทำงด ำเนินไปแล้วสู่มรรค ผล และพระนิพพำน หลักกำรเจริญสติปัฏฐำน 4 คือ 
กำรฝึกฝนตน ด้วยกำรเรียนรู้รูป นำมในกำยและใจ ได้แก่ กำรพิจำรณำดูกำย เวทนำ จิต และ
ธรรม เพื่อรู้แจ้งควำมจริงว่ำเป็นเพียงไตรลักษณ์ คือไม่เที่ยง เพรำะเกิดดับตลอดเวลำ เป็นทุกข์ 
เพรำะทนอยู่ในสภำพเดิมไม่ได้ เป็นอนัตตำ เพรำะไม่ใช่ตัวตน บังคับบัญชำไม่ได้ ปัญญำที่เกิ ดขึ้น
น้ีเรียกว่ำ วิปัสสนำปัญญำ 
 ทันตภูมิ คือ ภูมิของผู้ฝึกอบรมตนแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ (1) ภูมิของผู้ไม่อบรมตน 
คือ ปุถุชนหรือผู้ที่ยังไม่ได้บรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคล (2)´ภูมิผู้อบรมตนอยู่ คือ บุคคลผู้ที่ยังต้อง
ศึกษำ 3 จ ำพวก ได้แก่ พระโสดำบัน พระสกทำคำมี และพระอนำคำมี  (3) ภูมิของผู้ฝึกอบรมตน
แล้ว ได้แก่ พระอรหัตตผล ซึ่งเกิดจำกกำรฝึกตน อบรมตน ให้เจริญขึ้น ด้วยวิธี กำรฝึกฝนพัฒนำจิต 
เจริญสมำธิเพื่อให้เกิดปัญญำด้วยกำรเจริญวิปัสสนำภำวนำ เลื่อนภูมิจิตของตนจำกโลกิยภูมิให้สูงขึ้น 
เข้ำสู่โลกุตตรภูมิส ำเร็จเป็นพระขีณำสพสิ้นอำสำวกิเลสในที่สุด 
 จิตเตกัคคตำ  คือ จิตที่เป็นอำรมณ์เดียว เป็นสัมมำสมำธิ เกิดจำกจิตที่เป็นกุศล ท ำให้
เกิดกำรรู้สภำพธรรมตำมควำมเป็นจริง สมำธินั้นเป็นปัจจัยให้เกิดปัญญำ มีควำมเข้ำใจในเรื่องของ
สภำพธรรมเข้ำใจเรื่องกำรเจริญสติปัฏฐำนก็สำมำรถท่ีจะรู้แจ้งอริยสัจ 4  
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 กำรละนิวรณ์ นั้นผู้ปฏิบัติธรรมพึงพิจำรณำ เร่ือง กำมฉันทะ พยำบำปทะ ถีนะมิทธะ 
อุทธัจจกุกุจจะ วิจิกิจฉำ เป็นเหตุเกิดและดับไปด้วยกำรข่ม คือ วิขัมภนปหำน เป็นกำรละกิเลสคือ
นิวรณ์ด้วยกำรข่มไว้ ดุจเอำหินทับหญ้ำ ด้วยอ ำนำจแห่งกำรเจริญสมถภำวนำจนได้สมำธิ โดยวิธี
เจริญฌำน ผู้ปฏิบัติเจริญสมถกัมมัฏฐำนกองใดกองหนึ่ง จนจิตเป็นสมำธิเข้ำสู่ฌำน  
 เนกขัมมะ มีองค์ประกอบ 2 ส่วน คือ 1) บวชกำย คือกำรปลีกกำยออกไป ไม่เกี่ยวข้อง
ด้วยกำมคุณ 2) บวชใจ ได้แก่กำรระมัดระวังจิตใจของตน พยำยำมฝึกฝนจิตใจของตนให้คลำยควำม
ยินดีด้วยกำมคุณจนยำงเหนียวแห่งอำสวกิเลสค่อยเหือดแห้งไปจำกใจในที่สุด กำรออกบวชเนกขัม
มะต้องประกอบพร้อมด้วยองค์ทั้งสองประกำรจึงจะสัมฤทธิ์ผลแห่งกำรออกบวชอย่ำงสมบูรณ์ โดย
ปฏิบัติตำมหลักไตรสิกขำ ซึ่งเป็นแนวทำงสัมมำปฏิบัติที่ถูกต้องในกำรฝึกฝนอบรมตนของมนุษย์ 
เพ่ือให้ชีวิตของตนด ำเนินไปสู่ควำมสมบูรณ์ คือ ภำวะที่เป็นผู้มีวิชชำ พัฒนำกำย วำจำ จิตใจ และ
ปัญญำให้เจริญ งอกงำมยิ่งข้ึนไปจนบรรลุเป้ำหมำยของชีวิตสูงสุด คือ ควำมหลุดพ้น หรือนิพพำน 
 
สรุปผลการศึกษา 
 วิปัสสนำภำวนำมีหลักในกำรปฏิบัติตำมแนวทำงของสติปัฏฐำน 4 ซึ่งเป็นทำงสำย
เอก เพ่ือให้ผู้ฝึกตนด ำเนินถูกตำมแนวทำงเพื่อมีผลคือควำมพ้นทุกข์ตำมขั้นตอน มรรค ผล และ
พระนิพพำนเป็นที่สุด ด้วยกำรฝึกฝนตนจนเกิดปัญญำหยั่งรู้อริยสัจ 4 ตำมควำมเป็นจริง โดยใน
ทันตภูมิสูตรนั้นท่ำนกล่ำวถึงภูมิของผู้ฝึกอบรมตนแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ (1) ภูมิของผู้ไม่อบรม
ตน คือ ปุถุชนหรือผู้ที่ยังไม่ได้บรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคล (2)´ภูมิผู้อบรมตนอยู่ คือ บุคคลผู้ที่ยัง
ต้องศึกษำ 3 จ ำพวก ได้แก่ พระโสดำบัน พระสกทำคำมี และพระอนำคำมี  (3) ภูมิของผู้ฝึกอบรม
ตนแล้ว ได้แก่ พระอรหัตตผล ซึ่งเกิดจำกกำรฝึกตน อบรมตนตำมหลักไตรสิกขำเพ่ือให้ปัญญำเจริญ
ขึ้น ด้วยวิธี กำรฝึกฝนพัฒนำจิต จำกกำรหลีกเร้นจำกกำมำรมณ์ด้วยเจริญสมำธิเพ่ือละนิวรณ์ธรรม 
ให้เกิดจิตเตกัคคตำแล้วต่อยอดพัฒนำปัญญำด้วยกำรเจริญวิปัสสนำภำวนำ เลื่อนภูมิจิตของตน
จำกโลกิยภูมิให้สูงขึ้น เข้ำสู่โลกุตตรภูมิส ำเร็จเป็นพระขีณำสพสิ้นอำสำวกิเลสในที่สุด 
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ศึกษาการเจริญวิปัสสนาภาวนาในเจตนากรณียสูตร 
A Study of Vipassana Practice in Cetanākaraniya Sutta 
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บทคัดย่อ 

บทความเรื่อง “ศึกษาการเจริญวิปัสสนาภาวนาในเจตนากรณียสูตร” มีวัตถุประสงค์ 2 
ประการ คือ เพ่ือศึกษาเนื้อหาและหลักธรรมในเจตนากรณียสูตร และเพ่ือศึกษาการเจริญวิปัสสนา
ภาวนาในเจตนากรณียสูตร เป็นการศึกษาเชิงเอกสาร จากการศึกษาพบว่า เป็นพระสูตรว่าด้วย
กรรมที่ไม่ต้องท าด้วยความตั้งใจ ปรากฏในพระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต อานิสัง
สวรรค พระสูตรนี้แสดงหลักธรรม 10 ประการ ได้แก่ ศีล อวิปปฏิสาร ปราโมทย์ ปีติ กายปัสสัทธิ 
สุข สมาธิ ยถาภูตญาณทัสสนะ นิพพิทาวิราคะ และวิมุตติญาณทัสสนะ ซึ่งหลักธรรมเหล่านี้เป็นเหตุ
ให้ธรรมทั้งหลายบริบูรณ์ เพ่ือถึงความสิ้นทุกข์หลุดพ้นจากวัฏฏะ 3 และหลักการเจริญวิปัสสนาใน
เจตนากรณียสูตร พบว่ามี 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนแรกที่จัดเป็นสมถะ ได้แก่ ศีล อวิปปฏิสาร ปราโมทย์ 
ปีติ กายปัสสัทธิ สุข และสมาธิ ซึ่งวิธีปฏิบัติในพระสูตรนี้ แสดงถึงหลักสีลานุสสติกรรมฐาน ซึ่งส่งผล
ให้เกิดสมาธิระดับอุปจารสมาธิ ซึ่งองค์ธรรมดังกล่าวนี้แสดงถึงการปฏิบัติแบบสมถะ ในส่วนที่สอง
พบว่า แสดงยถาภูตญาณทัสสนะ นิพพิทาวิราคะ และวิมุตติญาณทัสสนะ  ซึ่ งเป็น
กระบวนการพัฒนาปัญญาโดยอาศัยการพิจารณาอารมณ์วิปัสสนา เห็นรูปนามตามความเป็นจริง 
โดยความเป็นพระไตรลักษณ์จนเข้าสู่ความพ้นทุกข์ หลักการดังกล่าวนี้แสดงการเจริญวิปัสสนาแบบ
สมถยานิก คือ การเจริญสมถะก่อนการเจริญวิปัสสนา โดยพบว่าวิธีการปฏิบัติที่เริ่มต้นด้วยสีลานุสส
ติกรรมฐานจนถึงการบรรลุธรรม มีพระอริยบุคคลที่ปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ พระ
อุตติยะ พระปัญจสีลสมาทานิยะ และพระจิตตคุตตะ เป็นต้น 
ค าส าคัญ: (วิปัสสนาภาวนา)  (เจตนากรณียสูตร) 
 
Abstract  
 This academic article was part of the research paper entitled “A Study of 
Vipassana Practice in Cetanākaraniya Sutta” aims at the following objectives, to study 
the content and dhamma principle in Cetanākaraṇ īyasutta and to study the 
Vipassanā practice in Cetanākaraṇ īyasutta. This was a documentary research by. 
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แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
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Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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From the study, it was found that Cetanākaraṇ īyasutta concerns about the Kamma or 
actions without volition, also appeared in Suttantapitaka, Aṅ guttaranikāya, 
Dasakanipāto, Ānisamsavagga. This Sutta’s contents involve with ten Dhamma 
principles, Sīla, Avippatisāra, Pāmojja, Pīti, Passaddhi, Sukha, Samādhi, 
Yathābhūtañāṇ adassana, Nibbidāvirāga, and Vimuttiñāṇ adassana. These virtues are 
the causes for the completion of all dhammas and for cessation of suffering, freeing 
from cycle of rebirth. Vipassanā practice in Cetanākaraniya Sutta revealed that there 
are 2 parts; first part involves with Samatha or tranquility, there are Sīla, 
Avippatisāra, Pāmojja, Pīti, Passaddhi, Sukha, and Samādhi. For the method in 
practice, it was Sīlānussati meditation resulting in the proximate stage of meditation 
of Upacārasamādhi seen as Samatha’s way of practice, second part is that the 
discourse expounded Yathābhūtañāṇ adassana, Nibbidāvirāga, and 
Vimuttiñāṇ adassana, which were the process of wisdom development by 
contemplating on object of Vipassanā meditation, understanding the truth of 
matter and mind which falls under the Three Characteristics until liberating from 
the suffering. This principle was the Vipassanā practice by Samathayānika way 
which started with Sīlānussati contemplation until attaining the enlightenment 
found in Theravada Buddhist scripture seen an example as Ven. Uttiya, Ven. 
Pancasilasamadaniya and Ven. Cittagutta, etc. 
Key words: (Vipassana Practice) (Cetanākaraṇ īya Sutta) 
 
บทน า 
 พุทธวจนะทั้งมวลอันเป็นค าสอนจากพระโอษฐ์ แม้เพียงบทเดียวก็รวมเข้าในอริยสัจ 4  
ซึ่งเป็นค าสอนเรื่องทุกข์ โดยหนทางดับทุกข์จะด าเนินไปตามหลักศีล สมาธิ และปัญญา เป็น
กระบวนธรรมแห่งเหตุปัจจัย ที่ธรรมทั้งหลายย่อมท าให้ธรรมทั้งหลายบริบูรณ์ตามล าดับ มีพระพุทธ
ด ารัสที่ปรากฏแนวปฏิบัติตามหลักไตรสิกขาอยู่หลายพระสูตร โดยจุดเร่ิมต้นของกระบวนธรรมมี
ความแตกต่างกัน ได้แก่ เริ่มจากศีล เริ่มจากวินัย เริ่มจากโยนิโสมนสิการ เริ่มจากศรัทธา เป็นต้น 
จากนั้นสภาวะธรรมจะด าเนินไปสู่สมาธิและปัญญา จนเข้าสู่ความพ้นทุกข์เป็นที่สุด ซึ่งกระบวน
ธรรมทั้งหมดย่อมหยั่งลงสู่อริยสัจ 4 ดังคัมภีร์เนตติอรรถกถาว่า “ยสฺมา ภควโต วจน  เอกคาถามตฺตมฺปิ 
สจฺจวินิมุตฺต  นตฺถ.ิ  พระด ารัสของพระผู้มีพระภาค แม้มีเพียงคาถาเดียว ก็ไม่พ้นจากสัจจะ” 
 แนวทางแห่งการดับทุกข์หรือความสิ้นไปแห่งกิเลสทั้งปวง ที่เป็นทางให้ถึงอสังขตธรรม 
ได้แก่ สมถะและวิปัสสนา โดยกระบวนการแห่งการพัฒนาปัญญาให้รู้แจ้งตามความเป็นจริง เรียกว่า 
วิปัสสนาภาวนา มี 2 ประการ ได้แก่ สมถยานิก และ วิปัสสนายานิก ซึ่งการอบรมปัญญาเพ่ือความ
พ้นทุกข์นั้นต้องด าเนินไปบนทางเดียว ได้แก่ สติปัฏฐาน 4  โดยสภาวธรรมจะเกิดขึ้นตามหลักแห่ง
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ไตรสิกขา ดังพระพุทธด ารัสถึงกุศลศีล ว่าเพียงเพ่ือเจริญสติปัฏฐาน 4 มีความเพียร สัมปชัญญะ มี
สติ ก าจัดอภิชฌา และ โทมนัสในโลกเสีย จัดเป็นศีลที่ยิ่ง เรียกว่า อธิศีล เมื่อพิจารณาสติปัฏฐาน 4 
จะเห็นกายและจิต จนเกิดปราโมทย์ ปีติ ปัสสัทธิ สุข รู้ชัดในจิต มีสติภายในมีสมาธิตั้งมั่นเป็นกลาง 
จัดเป็นสมาธิที่ยิ่ง เรียกว่า อธิจิต เมื่อมีสมาธิเฝ้าดูรู้กายใจตามความเป็นจริง เกิดปัญญาเห็นแจ้งรูป
นามล้วนเกิดมาแต่เหตุปัจจัย เห็นความเกิดดับ เปลี่ยนแปลง เสื่อมสลาย ไม่สามารถบังคับบัญชาได้ 
ย่อมเบื่อหน่ายคลายก าหนัดในรูปนาม เมื่อจิตที่มีญาณปัญญาแก่กล้า ย่อมหลุดพ้นจากอาสวะ 
จัดเป็นปัญญาที่ยิ่ง เรียกว่า อธิปัญญา 
 หลักธรรมที่เป็นหนทางสู่ความดับทุกข์ ได้แก่ อริยมรรคมีองค์ 8 ว่าโดยย่อ คือ 
ไตรสิกขา ซึ่งเป็นพหุธัมมีกถา หมายถึง พระธรรมเทศนาพระที่ผู้มีภาคตรัสเอาไว้มาก เพราะ
พระพุทธศาสนาเป็นเรื่องการปฏิบัติ ซึ่งศีลเปรียบเหมือนผืนดินเป็นที่รองรับท าให้คุณธรรมต่าง ๆ 
งอกงามขึ้นมาได้ เมื่อจิตที่มีศีลธรรมะฝ่ายดีจะงอกงามขึ้นเอง จิตที่ฝึกแล้วจะไม่ถูกอภิชฌา และ
โทมนัสครอบง า จึงตั้งมั่นเป็นกลาง มีสมาธิเห็นรูปนามตามที่เป็นจริง จะเกิดปัญญา จิตที่ปัญญา
อบรมแล้วจะพ้นจากอาสวะทั้งหลายโดยชอบ เป็นการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม เพ่ือความพ้น
ทุกข์สู่พระนิพพาน ดังพระด ารัสในเจตนากรณียสูตรว่า “อิติ โข ภิกฺขเว ธมฺมา ธมฺเม อภิสนฺเทนฺติ ธมฺ
มา ธมฺเม ปริปูเรนฺติ อปารา ปาร  คมนายาติ ฯ ภิกษุทั้งหลาย ธรรมทั้งหลายย่อมหลั่งไหลไปสู่ธรรม
ทั้งหลาย ธรรมทั้งหลายย่อมให้ธรรมทั้งหลายบริบูรณ์ เพ่ือออกจากฝั่งนี้สู่ฝั่งโน้น อย่างนี้แล” 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของสารนิพนธ์เรื่อง “ศึกษาการเจริญวิปัสสนาภาวนาในเจตนากรณีย
สูตร” ส าหรับวัตถุประสงค์ที่ต้องการน าเสนอในบทความนี้มี 2 ข้อ คือ 
 1. เพื่อศึกษาเนื้อหาและหลักธรรมในเจตนากรณียสูตร  
 2. เพื่อศึกษาการเจริญวิปัสสนาภาวนาในเจตนากรณียสูตร 
 
วิธีการด าเนินการการศึกษา 
 บทความนี้เป็นการศึกษาเชิงเอกสาร  (Documentary Research)  โดยมุ่งศึกษาข้อมูล
ที่เก่ียวข้องกับเนื้อหาและหลักธรรมที่ปรากฏในเจตนากรณียสูตร คือ พระสูตรว่าด้วยกรรมที่ไม่ต้อง
ท าด้วยความตั้งใจ โดยเริ่มจากศีลที่เป็นกุศลย่อมท าอรหัตตผลให้บริบูรณ์โดยล าดับ  ได้แก่ ศีล 
อวิปปฏิสาร ปราโมทย์ ปีติ กายปัสสัทธิ สุข สมาธิ ยถาภูตญาณทัสสนะ นิพพิทาวิราคะ และวิมุตติ
ญาณทัสสนะ โดยกล่าวถึงลักษณะของหลักธรรมย่อยสอดคล้องกับหลักธรรมใหญ่ เป็นเหตุและ
ปัจจัยที่ซึ่งกันว่ามีความเกี่ยวโยงกันอย่างไรกับการเจริญวิปัสสนาภาวนา แล้วน ามาสรุปบรรยายเชิง
พรรณนา  
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ผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาได้ค้นพบประเด็นที่ตอบวัตถุประสงค์ดังนี้ 
 1. เนื้อหาและหลักธรรมในเจตนากรณียสูตร 
 เจตนากรณียสูตร เป็นพระสูตรว่าด้วยกรรมที่ไม่ต้องท าด้วยเจตนา เพราะเมื่อสร้างเหตุ
สมบูรณ์แล้ว ย่อมเกิดผลดีขึ้นโดยไม่ต้องปรารถนาในผลนั้น ๆ เป็นไปตามกฎแห่งกรรม เมื่อมีการ
กระท าแล้ว ผลของการกระท านั้นย่อมเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัย เป็นไปตามกฎธรรมชาติ เช่น บุคคล
ผู้รักษาศีล ย่อมเกิดเป็นความไม่ร้อนใจเป็นธรรมดา เมื่อสร้างเหตุที่ถูกแล้วผลย่อมส่งต่อ ๆ ไป โดย
เริ่มจากศีลที่เป็นกุศลย่อมท าให้เกิดสัมมาสมาธิ สัมมาทิฏฐิ เกิดอริยมรรคมีองค์ 8 บริบูรณ์เข้าสู่
อรหัตตผลโดยล าดับ ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่ 24 พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ 16 อังคุตตรนิกาย 
ทสกนิบาต อานิสังสวรรค เป็นวรรคว่าด้วยอานิสงส์ ชื่อนี้ตั้งตามสาระส าคัญของพระสูตรที่ 1 - 5 ซึ่ง
วรรคนี้มี 10 พระสูตร ซึ่งเจตนากรณียสูตรเป็นพระสูตรในล าดับที่ 2 ประกอบด้วย หลักธรรม 10 
ประการ ได้แก่ (1) ศีล (2) อวิปปฏิสาร (3) ปราโมทย์ (4) ปีติ (5) กายปัสสัทธิ (6) สุข (7) สมาธิ  
(8) ยถาภูตญาณทัสสนะ (9) นิพพิทาวิราคะ และ(10) วิมุตติญาณทัสสนะ 
 เจตนากรณียสูตรแสดงถึงกระบวนธรรมแห่งการดับทุกข์ ที่อานิสงส์เกิดขึ้นตามล าดับ
แห่งกุศลธรรมทั้ง 10 ประการ คือ การปฏิบัติตามหลักของอริยมรรคมีองค์ 8 ว่าโดยย่อ คือ 
ไตรสิกขา จากการศึกษาหลักธรรมในเจตนากรณียสูตรสามารถท าให้สันนิษฐานได้ว่าธรรม 10 
ประการ เป็นผลมาจากการระลึกถึงศีลอันบริสุทธิ์ของตน ซึ่งจัดเป็นการปฏิบัติแบบสมถยานิก ที่ปฏิบัติ
สมถะน าหน้าและต่อด้วยอารมณ์วิปัสสนา เรียกว่า สมถปุพพังคมวิปัสสนา โดยมีสีลานุสสติเป็นบาท
แห่งการเจริญวิปัสสนา ซึ่งสภาวธรรมที่ปรากฏในเจตนากรณียสูตร แสดงถึงอานิสงส์ที่เกิดไป
ตามล าดับแห่งธรรม เพ่ือประโยชน์แก่การไปยังฝั่งโน้นคือ พระนิพพาน และเพ่ือออกจากวัฏฏะ คือ 
ภูมิ 3 ที่ เป็นฝั่งนี้  ได้แก่ กิเลสวัฏฏ์ กัมมวัฏฏ์ และวิปากวัฏฏ์  อันเป็นเป้าหมายสูงสุดของ
พระพุทธศาสนา 
 ส าหรับผู้ที่ปฏิบัติเพ่ือเข้าสู่ความพ้นทุกข์หรือเพ่ือมรรคผลนั้น จ าเป็นต้องศึกษาเรื่องศีล 
และพึงรักษาศีลของตนให้บริสุทธิ์ โดยศีลที่เป็นพ้ืนฐานส าหรับผู้ปฏิบัติ คือ ปาริสุทธิศีล 4 ได้แก่  
(1) ปาฏิโมกขสังวรศีล (2) อินทริยสังวรศีล (3) อาชีวปาริสุทธิศีล และ(4) ปัจจยสันนิสสิตศีล 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งศีลที่พึงรักษาเพราะเป็นเหตุปัจจัยต่อการบรรลุธรรม คือ อินทรียสังวรศีล เป็น
การส ารวมอินทรีย์ทั้ง 6 ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ ไม่ให้อกุศลที่มีอภิชฌาและโทมนัส
ครอบง าได้ 
 นอกจากนี้ผู้ปฏิบัติควรศึกษาหลักอันตรายิกธรรม 5 หรือธรรมที่เป็นอันตรายต่อการ
ปฏิบัติเพื่อเข้าสู่มรรค ผล ซึ่งการละเมิดศีลหรือการต้องอาบัติอย่างใดอย่างหนึ่งนั้น เป็นเหตุขัดขวาง
การบรรลุธรรม ได้แก่ (1) กัมมันตราย หรือ อนันตริยกรรม 5  (2) กิเลสันตราย (3) วิปากกันตราย 
(4) อริยูปวาทันตราย และ(5) อาณาวีติกกมันตราย ข้อสุดท้ายนี้เป็นอันตรายจากการละเมิดศีล
เฉพาะพระสงฆ์เท่านั้น 
 2. การเจริญวิปัสสนาภาวนาในเจตนากรณียสูตร 
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 การเจริญวิปัสสนา คือ การอบรมปัญญาให้รู้แจ้งตามจริง มี 2 ประการ ได้แก่ สมถยานิก 
และวิปัสสนายานิก โดย (1) สมถยานิก คือ การเจริญสมถะก่อนจึงเจริญวิปัสสนา โดยมีอารมณ์
ภาวนาอยู่ในกรรมฐาน 40 กอง ได้แก่ กสิณ 10 อสุภ 10 อนุสสติ 10 อัปปมัญญา 4 สัญญา 1  
ววัตถาน 1 และอารุปป 4 จนได้สมาธิระดับอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิ จนจิตมีความช านาญใน 
วสีภาวะ 5 จึงยกขึ้นสู่การเจริญวิปัสสนาจนบรรลุมรรค ผล นิพพาน (2) วิปัสสนายานิก คือ การ
เจริญวิปัสสนาล้วน ๆ ผู้เห็นแจ้งแบบแห้งแล้งไม่ได้ฌาน โดยขณิกสมาธิ เรียกว่า สุทธวิปัสสนา โดยมี
รูปนามเป็นอารมณ์ภาวนา เป็นตามหลักวิปัสสนาภูมิ 6 ได้แก่ ขันธ์ 5 อายตนะ 12 ธาตุ 18 อินทรีย์ 
22 สัจจะ 4 และปฏิจจสมุปบาท 12 เห็นรูปนามโดยความเป็นไตรลักษณ์ จนบรรลุมรรคผล โดยผล
แห่งการเจริญวิปัสสนา ได้แก่ ปัญญาที่เป็นไปตามล าดับแห่งโสฬสญาณ 
 การกระบวนการของเจตนากรณียสูตร เป็นการพัฒนาปัญญาแบบสมถยานิก โดยเจริญ
สมถะน าหน้าวิปัสสนา ด้วยการเจริญสีลานุสสติที่ระลึกถึงศีลของตนที่รักษาบริสุทธิ์แล้ว เป็นศีลที่มี
ลักษณะไม่ขาด ไม่ทะลุ ไม่ด่าง ไม่พร้อย เมื่ออบรมศีลดีแล้ว ได้แก่ ปาริสุทธิศีล 4 และศีลนั้นเป็นไป
เพ่ือการเจริญสติปัฏฐาน 4 จัดเป็นศีลอันยิ่ง เรียกว่า อธิศีล (สงเคราะห์ธรรม คือ ศีลและอวิปปฏิ
สาร) และเป็นตามหลักแห่งวิสุทธิ 7  ได้แก่ สีลวิสุทธิ ศีลที่อบรมดีแล้วย่อมเกิดสมาธิตั้งแต่ขณิกส
มาธิจนถึงระดับอุปจารสมาธิ จิตตั้งมั่นปราศจากนิวรณ์ธรรม เป็นสมาธิที่เป็นบาทฐานแห่งวิปัสสนา 
จัดเป็นสมาธิอันยิ่ง เรียกว่า อธิจิต (สงเคราะห์ธรรม คือ ปราโมทย์ ปีติ กายปัสสัทธิ สุข และสมาธิ) 
หรือ จิตตวิสุทธิ เมื่ออบรมสมาธิดีแล้ว ย่อมเกิดเป็นปัญญา พิจารณาเห็นตามความจริงของรูปนาม
โดยไตรลักษณ์ เห็นว่าไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา เรียกว่า วิปัสสนาญาณ และเมื่ออบรมปัญญาดี
แล้ว อินทรีย์ทั้ง 5 มีความแก่กล้า จิตย่อมหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลาย จัดเป็นปัญญาอันยิ่ง เรียกว่า 
อธิปัญญา (สงเคราะห์ธรรม คือ ยถาภูตญาณทัสสนะ นิพพิทาและวิราคะ และวิมุตติญาณทัสสนะ) 
หรือ ทิฏฐิวิสุทธิ จนถึง ญาณทัสสนวิสุทธิ นอกจากนี้หลักธรรมในเจตนากรณียสูตรยังสอดคล้องกับ
กระบวนธรรม ได้แก่ ไตรสิกขา วิสุทธิ 7 วิปัสสนาญาณ 16  
 การเจริญวิปัสสนาภาวนาในเจตนากรณียสูตร นับตั้งแต่ยถาภูตญาณทัสสนะ นิพพิทา
วิราคะ และวิมุตติญาณทัสสนะ ซึ่งมีองค์ธรรมเดียวกัน ได้แก่ ปัญญาเจตสิก ซึ่งมีสภาวธรรมเป็น
อุเบกขาเวทนา จิตเป็นกลางต่อรูปนาม เห็นรูปนามตามเป็นจริง จัดเป็นวิปัสสนาปัญญาด้วยการ
เจริญสติปัฎฐาน 4 อันเป็นมรรคเบื้องต้น เกิดเป็นสัมมาทิฎฐิและด าเนินไปด้วยสัมมาสติพิจารณารูป
นามตามความจริงอยู่เนือง ๆ จนถึงมรรคเบื้องปลาย ได้แก่ อริยมรรคมีองค์ 8 หรือว่าโดยย่อคือ 
ไตรสิกขา ได้แก่ ศีล สมาธิ ปัญญา ซึ่งจะเป็นการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม เรียกว่า ธรรมานุธรรม
ปฏิบัติ  
 มีผู้บรรลุธรรมด้วยการระลึกถึงศีล รวมทั้งผู้ที่รักษาศีลอย่างดียิ่ง มีหลักฐานปรากฏใน
คัมภีร์พระไตรปิฏกและคัมภีร์วิสุทธิมรรค ได้รวบรวมแสดงตามหลักของปาริสุทธิศีล 4 ดังนี้  
 1. ปาฏิโมกขสังวรศีล ได้แก่ พระอุตติยะ พระปัญจสีลสมาทานิยเถระ พระเถระถูกโจรมัด 
 2. อินทริยสังวรศีล   ได้แก่ พระจิตตคุตตเถระ และพระนันทเถระ   
 3. อาชีวปาริสุทธิศีล ได้แก่ พระสารีปุตตเถระต้องอาพาธ พระอัมพชาทกมหาติสสเถระ 
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4. ปัจจัยสันนิสิตศีล  ได้แก่ สามเณรสังฆรักขิต 
 
สรุปผลการศึกษา 
 จากการศึกษาเนื้อหาหลักธรรมในเจตนากรณียสูตรพบว่า เป็นกระบวนการแบบสมถยา
นิก เริ่มด้วยการเจริญสีลานุสสติ ที่ระลึกถึงศีลของตนที่รักษาบริสุทธิ์ ท าให้เกิดอุปจารสมาธิ
ปราศจากนิวรณ์ 5 แล้วจึงยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาก าหนดรูปนามเป็นไตรลักษณ์ โดยเริ่มการเจริญ
วิปัสสนาจากศีล ได้แก่ ปาริสุทธิศีล 4 ที่เป็นไปเพ่ือการเจริญสติปัฏฐาน 4 อันเป็นบุพพภาคมรรค 
เรียกว่า “เอกายโน มคฺโค” ซึ่งเป็นทางด าเนินไปด้วยสติที่มีการพิจารณาอยู่เนือง ๆ จนเต็มบริบูรณ์
แล้ว เมื่อถึงมรรคเบื้องปลาย เรียกว่า สัมมาสติ จัดอยู่ใน “อฏฺฐงฺคิโก มคฺโค” หรือ อริยมรรคมีองค์ 8 
ว่าโดยย่อคือหลักไตรสิกขา ซึ่งเป็นทางด าเนินสู่ความพ้นทุกข์ ด้วยการรู้แจ้งในอริยสัจ 4 โดยที่
เจตนา คือ การกระท า หรือศีลที่เป็นไปเพ่ือความสิ้นกรรม ปฏิบัติด้วยเจตนาที่ไม่ต้องตั้งใจถึงผลที่จะ
เกิด จัดเป็นสัมมาทิฏฐิ ซึ่งในเจตนากรณียสูตรมีหลักธรรมที่ เป็นการเจริญวิปัสสนา ได้แก่ 
ยถาภูตญาณทัสสนะ นิพพิทาวิราคะ และวิมุตติญาณทัสสนะ ซึ่งมีองค์ธรรมเดียวกัน ได้แก่ ปัญญา
เจตสิก ในพระสูตรได้แสดงอานิสงส์ว่าเป็นไปเพ่ือการเข้าสู่ฝั่งโน้น คือ พระนิพพาน ซึ่งหลักธรรมใน
เจตนากรณียสูตรยังสอดคล้องกับกระบวนธรรมอ่ืน ๆ ได้แก่ ไตรสิกขา วิสุทธิ 7 วิปัสสนาญาณ 16 
และปฏิจจสมุปบาท โดยสามารถสรุปขั้นตอนการเจริญวิปัสสนาภาวนาในเจตนากรณียสูตร ที่ธรรม
จะเกิดขึ้นตามล าดับของธรรม โดยไม่ต้องตั้งความปรารถนาในผลนั้น ๆ มี 10 ประการ ได้แก่ ศีล 
อวิปปฏิสาร ปราโมทย์ ปีติ ปัสสัทธิ สุข สมาธิ ยถาภูตญาณทัสสนะ นิพพิทาวิราคะ และวิมุตติ
ญาณทัสสนะ 
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ศึกษาการเจริญวิปัสสนาภาวนาในวชิราสูตร 
A Study of Vipassanā Practice in Vajirā Sutta 

 
แม่ชีจิราภรณ์ ชวะศิริ * พระมหาภูมิชาย อคฺคปญฺโญ** พระมหาอุดร สุทธิญาโณ*** 

 
บทคัดย่อ 
 บทความเรื่อง “ศึกษาการเจริญวิปัสสนาภาวนาในวชิราสูตร” มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ 
คือ 1) เพ่ือศึกษาเนื้อหาและหลักธรรมในวชิราสูตร 2) เพ่ือศึกษาหลักการเจริญวิปัสสนาภาวนาใน 
วชิราสูตร เป็นการศึกษาเชิงเอกสาร จากการศึกษาพบว่า วชิราสูตร เป็นพระสูตรว่าด้วยพระวชิรา
ภิกษุณีได้แสดงธรรมแก่มารที่มารบกวน พระสูตรดังกล่าวนี้มีหลักธรรมส าคัญ ได้แก่ มาร 5 ขันธ์ 5 
และอริยสัจ 4 ซึ่งหลักธรรมเหล่านี้เป็นเหตุปัจจัยให้ธรรมทั้งหลายบริบูรณ์ ด้วยมีศรัทธาเป็น
เครื่องมือน าไปสู่การพัฒนาทางจิตให้เกิดปัญญาญาณไปตามล าดับเพ่ือความพ้นทุกข์และการบรรลุ
ถึงพระนิพพาน หลักการเจริญวิปัสสนาภาวนาในพระสูตรนี้แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1) ส่วนที่เป็นสมถะ 
พระสูตรได้แสดงเรื่องมาร จึงสงเคราะห์ได้ว่า ด้วยมีศรัทธาเป็นเครื่องหนุนท าให้จิตมีความตั่งมั่น 
สงบระงับจากกิเลส และสมาธิมีก าลัง เป็นการปฏิบัติสมถกรรมฐานโดยการเจริญเทวตานุสสติ ส่งผล
ให้เกิดอุปจารสมาธิ และ 2) ส่วนที่เป็นวิปัสสนา พระสูตรได้แสดงสังขารโดยความเป็นปรมัตถ์ อัน
เป็นกระบวนการพัฒนาปัญญาโดยอาศัยขันธ์ 5 ซึ่งเป็นอารมณ์ 1 ในวิปัสสนาภูมิ 6 ในการพิจารณา
รูปนามตามความเป็นจริงในสามัญญลักษณะความเป็นไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา 
ภายใต้สภาวธรรมแห่งการเกิดและดับ เมื่อจิตได้พัฒนาจนมีก าลังญาณปัญญาแก่กล้าขึ้นตามล าดับ 
ก็จะท าให้ผู้ปฏิบัติด าเนินสู่หนทางแห่งความพ้นทุกข์ได้ วชิราสูตรเป็นพระสูตรที่แสดงแนวทางการ
เจริญวิปัสสนาแบบสมถยานิก คือ เจริญสมถะก่อนแล้วจึงยกขึ้นสู่วิปัสสนา  โดยมีวิธีการปฏิบัติ
เริ่มต้นด้วยเทวตานุสสติกรรมฐาน แล้วปฏิบัติวิปัสสนาต่อโดยมีขันธ์ 5 เป็นอารมณ์ 
ค าส าคัญ: (วิปัสสนาภาวนา), (วชิราสูตร) 
 
Abstract  
 This academic article was a part of research paper entitled “A Study of 
Vipassanā Practice in Vajirā Sutta’ having 2 objectives namely; to study the content 
and dharma principle in Vajirā Sutta and to study Vipassana practice in Vajirāsutta. This 
was a documentary research. From the study, it found that Vajirā Sutta is the discourse 
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แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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dealing with a Buddhist nun, Vajirā, who preached to the devil that came to disturb her 
during her meditation. The discourse contains several important principles namely; 5 devils, 
5 aggregates and Four Noble Truth in which these principles complete the whole dharma 
where faith is the initial ingredient, leading to mental development and wisdom 
accordingly. The whole purpose is to end up suffering and to achieve enlightenment. 
Vipassana practice in Vajirā Sutta composes of two main parts namely; 1) Tranquility 
part, the discourse mentions Mara or devil attempting to lure Vajira Bhikkhuni while 
meditating. It may say that due to Vajirā nun’s underlying faith, she was able to 
overcome the devil and achieve the state of tranquility and concentration strength 
by recollection of devas virtues which can lead to enter a particular mental state of 
concentration called Upacāra Samādhi, 2) Vipassana part was that Vajirā Sutta 
mentioned about Saṅ khāra as an absolute truth dealing with a process of mental 
cultivating by using five aggregates as the objects of insight which is one among 6 
insight planes. Being mindful of the five aggregates, one has to contemplate on 
physical and mental formations as they appear accordingly as all formations embrace 
three common characteristics namely; impermanence, suffering and non-self. All of 
which are under the same law; that of which appearance will disappear. When having 
developed his mind with perfect wisdom accordingly, one can eventually end up 
sufferings and become enlightened. Vajirā Sutta is a discourse that indicates a way of 
practicing Vipassana in Samathayānika style where the state of tranquility is achieved 
prior to Vipassana by practicing the recollection of devas virtues followed by 
contemplating the five aggregates as a Vipassana’s objects of observing. 
Keywords: (Vipassana Practice), (Vajirā Sutta) 
 
บทน า 
 วชิราสูตร เป็นพระสูตรที่กล่าวถึงวชิราภิกษุณีที่ได้แสดงธรรมตอบค าถามมารที่มารบกวน 
ในขณะที่ท่านเข้าสมาธิอยู่ใต้โคนต้นไม้ ด้วยหวังจะให้วชิราภิกษุณีเกิดความหวาดกลัวและย่อท้อในการ
เจริญจิตภาวนา ธรรมะที่วชิราภิกษุณีได้แสดงต่อมารนั้น ได้กล่าวถึง สังขารในความเป็นไตรลักษณ์ ที่
เกิดขึ้นได้ก็ด้วยเหตุปัจจัยประกอบขึ้น อุปมาอุปไมยเหมือนกับรถ การจะมีรถเกิดขึ้นก็ด้วยชิ้นส่วนต่าง 
ๆ ที่ประกอบกัน มีการปรุงแต่งแล้วเรียกด้วยสมมติสัจจะว่ารถ หากเมื่อใดก็ตามที่ชิ้นส่วนต่าง ๆ ถูก
แยกออกจากกัน จึงไม่อาจเรียกว่ารถได้อีกต่อไป ในท านองเดียวกันการเกิดขึ้นเป็นชีวิตของสรรพสัตว์
ทั้งหลาย กองสังขารในความเป็นสัตว์ บุคคล ตัวตน เรา เขา ต่างก็ไม่ได้มีอัตตาที่แท้จริง ด้วยเกิดขึ้น
จากเหตุปัจจัยปรุงแต่งของขันธ์ทั้ง 5 มาประกอบกัน แล้วเรียกชื่อกันโดยสมมติสัจจะ ปรุงแต่งว่าเป็น
เรา เป็นของ ๆ เรา ภายใต้สภาวะความไม่ที่ยง คงอยู่อย่างแปรปรวน และบังคับบัญชาไม่ได้ จึงปรากฏ



93การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3

 

ลักษณะของการเสื่อมสลายและดับไปในที่สุด ถ้าเป็นชีวิตก็สู่ภาวะที่เรียกว่าการตาย เมื่อขันธ์ทั้ง 5 ไม่
อาจอยู่ในอ านาจที่จะบังคับบัญชาได้ จึงไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะสังขารในความเป็น
ตัวตนเราเขาที่จับต้องได้ หรือ สังขารในสภาพปรุงแต่งใจว่าเป็นสุขเป็นทุกข์ ก็ล้วนไม่อาจคงสภาพเดิม
ได้เช่นกัน จึงกล่าวได้ว่า สรรพสิ่งทั้งหลายล้วนอยู่ภายใต้สามัญญลักษณะในความเป็นไตรลักษณ์ มีแค่
ความเกิดขึ้นและดับลง จึงไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่น 
 เนื้อหาสาระส าคัญที่วชิราภิกษุณีได้แสดงต่อมารอย่างปรมัตถ์นั้น เป็นหลักธรรมเบื้องต้นที่มี
ความส าคัญ เกื้อกูลให้บุคคลมีความเห็นที่ถูกต้องตามความเป็นจริง น าไปปรับใช้ได้ในการด าเนินชีวิต 
รวมถึงต่อยอดสู่การสร้างกุศลระดับสูง คือ การปฏิบัติกรรมฐาน ในพระสูตรกล่าวถึงหลักธรรมที่เป็น
เหตุปัจจัยในการเจริญปัญญา ซึ่งวชิราภิกษุณีได้ใช้เป็นอารมณ์ในการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาแบบสมถ
ยานิก แม้จะไม่ปรากฎกระบวนการในบรรลุธรรมอย่างเป็นล าดับขั้น แต่การปฏิบัติกรรมฐานของชิรา
ภิกษุณีนั้นมีคุณลักษณะพิเศษที่น่าสนใจอย่างยิ่ง ด้วยศรัทธาส่งผลให้มีสมาธิที่แนบแน่น เกิดการ
พิจารณาในใจอย่างแยบคาย เป็นเหตุปัจจัยให้มีความก้าวหน้าในปัญญาญาณ เป็นการปฏิบัติโดยน า
หลักธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นแนวทาง ไม่ได้เป็นการบรรลุธรรมในขณะที่ได้รับฟังค าสอน
จากพระพุทธเจ้า จึงอนุมานได้ว่า บุคคลทั้งหลายในฐานะปุถุชนภายใต้การถูกครอบง าด้วยสมมติ
บัญญัติและอวิชชา หากศึกษาหลักธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้า และน ามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
อย่างถูกต้อง ย่อมเป็นเหตุปัจจัยส่งผลให้ศีล สมาธิ และปัญญาเจริญงอกงาม เกิดการพัฒนาปัญญาสู่
ธรรมะขั้นสูงได้ แม้จะไม่ได้สดับรับฟังธรรมะโดยตรงจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า การมีธรรมะประจ าใจ
ย่อมจะเป็นแสงสว่างน าทางให้กับชีวิตได้เสมอ เสมือนพบพระพุทธองค์อยู่เบื้องหน้า ดังพุทธพจน์ว่า 
ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเราตถาคต เมื่อตนเป็นที่พ่ึงแห่งตน การสะสมบุญบารมีด้วยความอาจหาญและ
เปี่ยมด้วยศรัทธา ก็จะเป็นเหตุปัจจัยน าส่งให้ผู้ที่ลงมือปฏิบัติด้วยความเพียร เกิดความพัฒนาทาง
ปัญญา มีความเห็นที่ถูกต้องตามความเป็นจริง ให้ผลได้ตั้งแต่ปัจจุบันชาติ ด้วยการมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
และถึงที่สุดคือความพ้นทุกข์ได้ 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของสารนิพนธ์เรื่อง “ศึกษาการเจริญวิปัสสนาภาวนาในวชิรา
สูตร” ส าหรับวัตถุประสงค์ที่ต้องการน าเสนอในบทความนี้มี 2 ข้อ คือ  
 1. เพ่ือศึกษาเนื้อหาและหลักธรรมในวชิราสูตร 
 2. เพื่อศึกษาหลักการเจริญวิปัสสนาภาวนาในวชิราสูตร 
 
วิธีการด าเนินการศึกษา 
 บทความนี้เป็นการศึกษาเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยมุ่งศึกษาข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับเนื้อหาและสาระส าคัญที่ปรากฏในพระสูตร น ามาสรุป เรียบเรียง และบรรยายเชิง
พรรณนา เพ่ือให้ทราบ ความเป็นมา ความส าคัญ หลักธรรมที่ปรากฎ ประโยชน์จากการศึกษา และ
ความสัมพันธ์ระหว่างหลักธรรมในวชิราสูตรกับการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาตามหลักสติปัฏฐาน 



การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 394

พร้อมทั้งการน าไปประยุกต์ใช้ โดยพระสูตรมีเนื้อหาอยู่ในพระไตรปิฎกภาษาไทยเล่มที่ 15 ฉบับมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2539 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะเนื้อหาและสาระส าคัญ
ในวชิราสูตร ตามหลักคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท โดยศึกษาข้อมูลจากคัมภีร์พระไตรปิฎกภาษาไทย 
ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2539 อรรถกถาภาษาไทย ชุด 55 เล่ม ฉบับมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2553 เป็นข้อมูลชั้นปฐมภูมิ และต าราที่เก่ียวกับพระพุทธศาสนา 
เอกสารทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ และรายงานการวิจัยต่าง ๆ ที่ได้อธิบายถึงการปฏิบัติวิปัสสนา
ภาวนาเป็นข้อมูลทุติยภูมิ 
 
ผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาได้ค้นพบประเด็นที่ตอบวัตถุประสงค์ดังนี้ 
 1 เนื้อหาและหลักธรรมในวชิราสูตร 
 วชิราสูตร เป็นพระสูตรที่ว่าด้วยเรื่องของวชิราภิกษุณีที่ถูกมารรบกวน ขณะที่นั่งปฏิบัติ
ธรรมอยู่ใต้โคนต้นไม้ในป่าอันธวัน ด้วยหวังจะล่อลวงให้ภิกษุณีเกิดความหวาดกลัว ไขว้เขว หลงผิด 
และย่อท้อในการปฏิบัติ แต่วชิราภิกษุณีกลับแสดงธรรมโต้ตอบค าถามของมารอย่างกล้าหาญ 
อธิบายความอย่างปรมัตถ์ ท าให้มารพ่ายแพ้ หลบหนีหายไป พระสังคีติกาจารย์จัดวชิราสูตรไว้ใน
พระสุตตันตปิฏก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค การจัดหมวดหมู่พระสูตรถือเอารูปแบบท่ีเป็นคาถา
ประพันธ์เป็นเกณฑ์ เนื้อหาเป็นบทธรรมสั้น ๆ แต่มีความหมายลึกซึ้ง เป็นร้อยกรอง บทกวี และมี
ความไพเราะ วชิราสูตร เป็นพระสูตรที่ 10 ของภิกขุณีสังยุต เป็นประมวลพระสูตรที่เกี่ยวกับการ
โต้ตอบระหว่างมารกับภิกษุณี ชื่อพระสูตรแต่ละสูตรตั้งตามชื่อบุคคลคือภิกษุณี 10 องค์ ใจความ
ส าคัญของพระสูตรต่าง ๆ มีเนื้อความกล่าวถึงมารที่ต้องการให้ภิกษุณีเกิดความกลัว จึงเข้าไปกล่าว
วาทะ แต่ภิกษุณีรู้เท่าทัน กล่าววาทะโต้ตอบกับมาร มารเสียใจ ล่าถอยแล้วหายตัวไป วชิราสูตร เป็น
พระสูตรที่ว่าด้วยวชิราภิกษุณีแสดงธรรมต่อมารที่มารบกวน มีความหมายลึกซึ้ง มีการยก
อุปมาอุปไมยแสดงกองสังขารและทุกข์โดยปรมัตถ์ หลักธรรมที่ปรากฏเนื้อหาในพระสูตร ได้แก่ มาร 
5 ขันธ์ 5 และอริยสัจ 4  
 เมื่อกล่าวถึงมาร จากเนื้อหาในพระสูตร และข้อความที่ปรากฏในคัมภีร์ทาง
พระพุทธศาสนาอ่ืน ๆ ท าให้ผู้ศึกษาสันนิษฐานได้ว่า พุทธศาสนายอมรับและยืนยันว่า อมนุษย์ ที่
เรียกว่า เทวดา มาร พรหม สิ่งเหนือธรรมชาตินี้ล้วนเป็นสิ่งที่มีอยู่จริง โดยปรากฏค าสอนใน
พระไตรปิฎกใน 2 แบบ คือ 1) ธัมมาธิษฐาน การสอนโดยแสดงธรรมะล้วน ๆ และ 2) ปุคคลาธิษ
ฐาน การสอนโดยยกตัวบุคคลมาเป็นธรรมะ แต่งให้เป็นเรื่องราว แม้ในการปฏิบัติกรรมฐานก็ได้
แสดงถึงการมีอยู่จริงของ เทวดา มาร พรหม และสิ่งลี้ลับเหนือธรรมชาติ ด้วยหลักธรรมเทวตานุสส
ติกรรมฐาน ซึ่งเป็นบาทฐานของการเจริญปัญญาแบบสมถยานิก มารมี 5 ประเภท ได้แก่ 1) กิเลส
มาร 2) ขันธมาร 3) อภิสังขารมาร 4) มัจจุมาร 5) เทวปุตมาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขันธมาร มารคือ
ขันธ์ 5 ภายใต้อ านาจของไตรลักษณ์ ในความเป็นมารนั้น ขันธ์ 5 ของตัวเราเองที่จะคอยกีดขวาง
การท าความดี ตัดทอนโอกาสไม่ให้กระท ากิจ หรือบ าเพ็ญคุณงามความดี นอกจากนี้ขันธ์ 5 ซึ่ง
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ประกอบด้วยกายและจิต หรือ รูปกับนาม ยังเป็นที่ยึดมั่นถือมั่นเป็นอุปาทาน ขันธ์ 5 จึงเป็นมาร
และเป็นทุกข์ การระลึกถึงค าสอนของพระพุทธเจ้า และความเชื่อในความมีอยู่จริงของมาร พรหม 
เทวดา แล้วน ามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติด้วยความเพียร บ าเพ็ญบารมีไปสู่หนทางอันประเสริฐนั้น 
เป็นบุญกุศลที่ให้ผลตั้งแต่ปัจจุบันจนถึงที่สุด คือ การพ้นทุกข์อันเป็นการชนะมารทั้ง 5 พ้นจาก
อ านาจมารอย่างเด็ดขาดสู่ความสงบที่แท้จริง  
 เนื้อหาหลักธรรมในวชิราสูตร แสดงหลักธรรมเกี่ยวกับสรรพสิ่งทั้งหลายตามความเป็น
จริงอย่างปรมัตถ์ว่าเป็นเพียงรูปกับนาม ในความเป็นไตรลักษณ์ ภายใต้สภาวะของการเกิดขึ้นและ
ดับไปเพ่ือน าไปเป็นบาทฐานในการปฏิบัติย่อมท าให้เกิดการพัฒนาทางปัญญา และถอดถอนลงได้
จากความยึดมั่นถือมั่น เข้าถึงความจริงอันประเสริฐ และด าเนินสู่หนทางแห่งความดับทุกข์  โดย
อาศัยกระบวนการของขันธ์ 5 เพ่ือพิจารณารูปนามตามหลักสติปัฏฐาน 4 ทางเอกสายเดียวสู่ความ
พ้นทุกข์และบรรลุธรรม แม้ในพระสูตรจะไม่มีข้อความระบุว่าวชิราภิกษุณีบรรลุธรรมขั้นใด ผลจาก
การศึกษาพอจะอนุมานได้ว่า วชิราภิกษุณีตั้งอยู่ในคุณธรรมความเป็นอริยบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่งอย่าง
แน่นอน เนื่องจากในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนานั้น ผู้รู้แจ้งอริยสัจ 4 อย่างชัดเจน ย่อมด ารง
ความเป็นอริยบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่ง เมื่อศึกษาข้อความที่ปรากฏในบทสนทนาที่โต้ตอบกับมาร แสดง
ให้เห็นว่า วชิราภิกษุณีเป็นบุคคลที่รู้แจ้งชัดในอริยสัจ 4 โดยสันนิษฐานจากข้อความ ดังพระบาลีว่า 
ทุกฺขเมว หิ สมฺโภติ ทุกฺข ติฏฺ ติ เวติ นา  ฺ ตฺร ทุกฺขา สมฺโภติ นา  ฺ ตฺร ทุกฺขา นิรุชฺฌตีติ ฯ แปล
ความว่า ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้น ทุกข์เท่านั้นด ารงอยู่และแปรผันไป นอกจากทุกข์ ไม่มีสิ่งอ่ืนเกิดขึ้น 
นอกจากทุกข ์ไม่มีอะไรอื่นดับไป 
 หลักการเจริญวิปัสสนาภาวนาในวชิราสูตร 
 กิจที่พึงกระท าในพระพุทธศาสนามี 2 อย่าง คือ การศึกษาเพ่ือให้เกิดความรู้ และการน า
ความรู้ที่ได้มาลงมือปฏิบัติ ต่างฝ่ายต่างอาศัยซึ่งกันและกัน ตราบใดที่ยังมีการปฏิบัติอยู่ พระศาสนา
ก็ย่อมคงอยู่ตราบนั้น ในอังคุตตรนิกาย ทุกนิบาต พาลวรรค ปรากฎข้อความแสดงว่า ธรรมฝ่าย
วิชชาอันเป็นการปฏิบัติกรรมฐานเพ่ือการพัฒนาจิต มี 2 อย่าง คือ สมถะ และวิปัสสนา สมถกรรม
ฐาน มีบัญญัติเป็นอารมณ์ เป็นการฝึกอบรมจิตให้เป็นสมาธิ เกิดความสงบระงับจากนิวรณ์ มี 40 วิธี 
เรียกว่า กรรมฐาน 40 ในขณะที่วิปัสสนากรรมฐาน มีปรมัตถ์เป็นอารมณ์ เป็นการฝึกอบรมจิต
เพ่ือให้เกิดปัญญารู้แจ้งตามความเป็นจริง ตัดอนุสัยกิเลส มีกายกับจิต หรือ รูปกับนามเป็นอารมณ์ 
สมถะและวิปัสสนาจึงเป็นธรรมที่ควรเจริญ การภาวนา หมายถึง การท าให้เจริญ การอบรม การท า
ให้มี ให้เป็นขึ้น มี 3 ขั้น เรียกว่า ภาวนา 3 ได้แก่ 1) บริกรรมภาวนา บริกรรมขั้นภาวนา เป็นการ
เจริญสมาธิขั้นเริ่มต้น 2) อุปจารภาวนา ภาวนาขั้นจวนเจียน การเจริญสมาธิขั้นอุปจาร 3) อัปปนา
ภาวนา ภาวนาข้ันแน่วแน่ การเจริญสมาธิขั้นอัปปนา ในพระพุทธศาสนา การภาวนาเป็นบุญอย่าง
หนึ่ง เรียกว่า ภาวนามัย คือ บุญที่เกิดจากการภาวนา โดยการอบรม มี 3 อย่าง คือ กายภาวนา 
(การอบรมกาย) จิตตภาวนา (การอบรมจิต) ปัญญาภาวนา (การอบรมปัญญา) การเจริญวิปัสสนา 
หรือ การปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาถือเป็นกุศลชั้นสูงที่จะน าไปสู่ความหลุดพ้นจากทุกข์ โดยผู้ปฏิบัติ
ควรมีความยินดีพอใจ และกระท าด้วยความเพียรอย่างต่อเนื่อง ดังปรากฎข้อความในธรรมบท ธัม
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มารามเถรวัตถุ แสดงเรื่องราวของพระธัมมารามเถระที่เมื่อได้ฟังธรรมแล้ว มีความตั้งใจปฏิบัติ
กรรมฐานด้วยการเจริญสติปัฏฐาน ก าหนดรู้รูปนามในปัจจุบันขณะ และหยั่งเห็นความเกิดดับของ
รูปนามตามความเป็นจริงจนบรรลุธรรมตามล าดับ กล่าวคือ สมถะและวิปัสสนาเป็นที่มายินดีใน
ธรรม การหมั่นพิจารณาอยู่ มีสติก าหนดระลึกอยู่ ย่อมไม่เสื่อมจากพระสัทธรรม คือ โพธิปักขิยธรรม 
37 และ โลกุตตรธรรม 9 คือ มรรค 4 ผล 4 นิพพาน 1 จากพระคาถานี้ พระพุทธองค์ได้ทรงแสดง
แนวทางการปฏิบัติกรรมฐานตามหลักหลักสติปัฏฐาน 4 โดยให้เห็นความจริงว่า การเจริญสติปัฏ
ฐานเท่านั้นคือทางเอกสายเดียวที่จะท าให้บุคคลบรรลุธรรมได้ ด้วยการอบรมจิตให้เกิดปัญญา เมื่อ
จิตระลึกรู้ในสภาวธรรม มีสมาธิตั้งมั่น ปัญญาที่เกิดขึ้นก็จะมีการพัฒนาแก่กล้าขึ้นตามล าดับ ผู้ที่ลง
มือปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานด้วยความเพียรตามหลักสติปัฏฐาน 4 เมื่อเห็นการเกิด-ดับของรูปนาม
ตามความเป็นจริงในความเป็นไตรลักษณ์ในปัจจุบันขณะ ก็จะส่งผลให้จิตลดละจากกิเลส เกิดการ
พัฒนาปัญญาตามล าดับ แจ้งชัดในความจริงอันประเสริฐ ข้ามพ้นจากความเป็นปุถุชนสู่ความเป็น
อริยบุคคล และพ้นทุกข์ได้  
 การศึกษาวชิราสูตร ท าให้บุคคลสามารถท าความเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตและสรรพ
สิ่งทั้งหลายในความเป็นรูปกับนามได้ง่ายและชัดเจนขึ้น จากสังขารที่เกิดจากการปรุงแต่งตามเหตุ
ปัจจัยภายใต้ความเป็นไตรลักษณ์ ในสภาวะของการเกิดขึ้นและดับลง จากสมมติบัญญัติท าให้เกิด
การหลงผิดเป็นอุปาทาน สู่การพัฒนาทางปัญญา ด้วยการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาแบบสมถยานิก 
อบรมจิตให้เกิดสมาธิ สู่การเจริญปัญญาจนแจ้งชัดในความจริงอย่างปรมัตถ์ ไปตามล าดับและบรรลุ
ธรรมในที่สุด 
 
สรุปผลการศึกษา 
 ในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน วิปัสสนาภูมิสงเคราะห์เพื่อใช้เป็นหลักในการปฏิบัติ เป็น
อารมณ์ของวิปัสสนา กล่าวโดยย่อ คือ รูปกับนาม ในการเจริญวิปัสสนานั้น มีรูปแบบในการปฏิบัติ 
2 ลักษณะ คือ 1) สมถยานิก และ 2) วิปัสสนายานิก จากการศึกษาหลักธรรมในวชิราสูตร สรุปได้
ว่า หลักการเจริญวิปัสสนาภาวนาที่ปรากฏในพระสูตรได้แสดงถึงขันธ์ 5 อย่างปรมัตถ์ ในความเป็น
รูปนามในความเป็นไตรลักษณ์ ภายใต้กระบวนการเกิดและดับ จึงไม่มีชีวิต สรรพสิ่งใด ๆ ที่เป็น
ตัวตน บุคคล เรา เขา อย่างแท้จริง หากแต่เป็นเพียงสภาวธรรมที่ปรากฏขึ้นและต้องดับสลายลงใน
ที่สุด อารมณ์ หรือ อิริยาบถต่าง ๆ ก็ล้วนเป็นเพียงการเกิดขึ้นของรูปและนาม ด้วยสามัญญลักษณ์
ในความเป็นไตรลักษณ์ คือ เกิดขึ้น ตั้งอยู่อย่างแปรปรวน และเสื่อมสลายลงในที่สุด สังขารทั้งหลาย
จึงล้วนมีสภาวะเป็นทุกข์ จากหลักการทางทฤษฎีเมื่อน าไปสู่ภาคปฏิบัตินั้น การอบรมจิตของผู้
ปฏิบัติโดยการเข้าไปรู้อารมณ์ปัจจุบันขณะในความเป็นปรมัตถ์ คือ รูปและนามของสภาวธรรมที่
ปรากฎ ย่อมท าให้เกิดการพัฒนาทางปัญญา เกิดความรู้แจ้งในอริยสัจ บรรลุธรรมและเข้าถึงความ
พ้นทุกข์ได ้การศึกษาวชิราสูตร พบว่า เป็นการพัฒนาปัญญาแบบสมถยานิก โดยมีเทวตานุสสติเป็น
อารมณ์ในการเจริญสมถะ ด้วยมีศรัทธาตั้งมั่นว่า มาร เทวดา พรหม เป็นสิ่งที่มีอยู่จริง เป็นบาทฐาน
ท าให้ระลึกถึงคุณธรรมของตนแล้วยกมาพิจารณาอย่างแยบคายเพ่ือให้เกิดความแนบแน่นในสมาธิ 
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จากนั้นจึงยกข้ึนสู่อารมณ์วิปัสสนาโดยพิจารณารูปนามในความเป็นขันธ์ 5 เกิดการพัฒนาทาง
ปัญญาตามล าดับ 
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ศึกษาการบรรลุธรรมของพุทธสาวกผู้สูงอายุในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท 
A Study of Enlightenment of the Elderly Buddhist Disciples in 

Theravada Buddhism 
 

พระกิตติภูมิ กิตฺติภทฺโท (ต่ายชาวนา)* พระเทพสุวรรรเมธี** พระมหาวิโรจน์ คุตฺตวโีร*** 
 

บทคัดย่อ 
 บทความเรื่อง “ศึกษาการบรรลุธรรมของพุทธสาวกผู้สูงอายุในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท” 
มีวัตถุประสงค์ คือ เพ่ือศึกษาการบรรลุธรรมในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท และ ศึกษาการบรรลุธรรม
ของพุทธสาวกผู้สูงอายุในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท เป็นการศึกษาเชิงเอกสาร จากการศึกษาพบว่า 
การบรรลุธรรมนั้น เป็นการเข้าถึงในโลกุตตรธรรม 9 คือ มรรค 4 ผล 4 นิพพาน 1 โดยการเจริญ
วิปัสสนาจนรู้แจ้งอริยสัจ 4 ด้วยปัญญา จนบรรลุเข้าสู่ความเป็นอริยบุคคลตามระดับ 4 ประเภท คือ 
พระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันต์  เหตุแห่งการบรรลุที่แสดงอยู่ในวิมุต
ตายตนสูตร มีอยู่ 5 ประการ คือบรรลุขณะฟังธรรม แสดงธรรม สาธยายธรรม พิจารณาธรรมและ
ในขณะเจริญสมาธิ แนวทางในการเจริญวิปัสสนาเพ่ือบรรลุธรรมแบบมี 2 แบบ คือ สมถยานิก เป็น
การบ าเพ็ญสมถะจากกัมมัฏฐาน 40 อย่างก่อนแล้วจึงเจริญวิปัสสนาที่หลังและวิปัสสนายานิก ที่
ก าลังปรากฎเฉพาะอยู่ในอารมณ์ปัจจุบันขณะในการเจริญปัญญาเพ่ือพิจารณาความจริงคือไตร
ลักษณ์ โดยการศึกษาการบรรลุธรรมของพุทธสาวกผู้สูงอายุ ยังพบว่าการบรรลุธรรมของพุทธสาวก
ผู้อาวุโส ส่วนใหญ่เกิดข้ึนในขณะฟังธรรมและได้ก าหนดจิตพิจารณาสภาวธรรมตามพระธรรมเทศนา
จนเกิดปัญญาญาณเข้าถึงกระแสของพระอริยบุคคล ด้วยวิธีที่ต่างกันตามอัธยาศัยและบารมีธรรม
ของแต่ละบุคคล หลังจากศึกษาพบว่าปัญหาที่พบกับพุทธสาวกผู้สูงอายุสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับ
สถานการณ์ปัจจุบันได้คือ ความผิดหวังกับชีวิตและสังคม ความรู้สึกโดดเดี่ยว ความพลัดพรากจาก
สิ่งของหรือคนที่รักใคร่ ความทรมานจากการเจ็บป่วย และชีวิตคู่ เป็นต้น 
ค าส าคัญ: (การบรรลุธรรม), (พุทธสาวกผู้สูงอายุ) 
 
Abstract 
 This academic article was part of the research paper entitled “A Study of 
Enlightenment of The Elderly Buddhist Disciples in Theravāda Buddhism” contents the 

                                                      
* สาขาวิปัสสนาภาวนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษา

พุทฑโฆส นครปฐม. E-mail: kittiphum.fat@gmail.com. 
** อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม 
*** อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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following objections; to study of enlightenment in Theravāda Buddhism and to study 
of enlightenment of The Elderly Buddhist disciples in Theravāda Buddhism. Method of 
study was documentary research. From the study, it found that the enlightenment is 
the attainment to nine supramundane states; Four Paths, Four Fruits and Nibbana 
through insight cultivating and realizing Four Noble Truths by right wisdom until 
entering to be one among 4 Noble One; Sotāpanna, Sakadāgāmi, Anāgāmi, and 
Arahant. The causes of attainment appearing in Vimuttāyatana Sutta are; 1) the time of 
listening Dhamma, 2) teaching the Dhamma, 3) reciting the Dhamma, 4) contemplating on the 
Dhamma and 5) contemplating on concentration. There are two ways of practice for 
enlightenment, they are, Samathayānika or cultivating insight practice through trance attaining 
before meditating on forty objectives of Samatha, then continuing insight after and 
Vipassanāyānika or insight practice by using momentary concentration for observing all 
phenomena appearing at the present moment while experiencing the truth or Three Common 
Manners. Enlightenment of the elderly Buddhist disciples in Theravāda Buddhist revealed 
that mostly elderly disciples got enlightenment while listening then observing all 
Dhammas guided by direct preaching of the Buddha until realizing the truth and 
entering into Noble One stream in different ways due to each persons’ faculties and 
perfection readiness. The Dhamma teaching given by the Buddha to various elderly 
Buddhist disciples in ancient time can be applied to the present situation of elderlies 
such as disappointments, loneliness, departing from beloved one, turmoil from old 
body, sickness and family life etc.    

 
Keyword: (Enlightenment), (The Elderly Buddhist Disciples) 
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บทน า 
 การบรรลุธรรมค านี้ หมายถึง การบรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่งคือ  พระโสดาบัน  
พระสกทาคามี พระอนาคามี พระอรหันต์ ผู้ที่บรรลุเป็นพระอริยบุคคลท่านรู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจจธรรม
ทั้ง 4  ด้วยโลกุตรปัญญา แต่ก่อนที่ปัญญาขั้นโลกุตระจะเกิดขึ้น  ปัญญาขั้นโลกียะคือ วิปัสสนาญาณต้อง
เกิดก่อน โดยเริ่มตั้ งแต่  นามรูปปริ เฉทญาณ ปัจจยปริคหญาณ สัมมสนญาณ อุทยัพพยญาณ 
ภังคญาณ ภยญาณ อาทีนว-ญาณ นิพพิทาญาณ มุญจิตุกัมมยตาญาณ ปฏิสังขารญาณ สังขารุเปกขา
ญาณ อนุโลมญาณ โคตรภูญาณ ต่อจากนั้นเป็นมรรคญาณ และผลญาณ และปัจจเวกขณญาณ ผู้ที่ผ่าน
ญาณทั้ง 16 ขั้น จึงเรียกได้ว่าเป็น พระอริยบุคคล 
 พระอริยบุคคล ย่อมไม่มีความสงสัยในคุณธรรมของตนเองที่ได้บรรลุแล้ว เพราะปัจจเวกขณ
ญาณของท่านย่อมพิจารณาทั้งมรรค ผล กิเลสที่ละแล้ว กิเลสที่ยังเหลือ ท่านจึงไม่สงสัย  สรุปคือ ลักษณะ
ของการบรรลุธรรมย่อมมีอย่างนี้ คือ ละกิเลสได้ด้วยปัญญา ถ้าไม่ใช่ปัญญาจะกล่าวว่าเป็นการบรรลุธรรม
ไม่ได้ นอกจากนี้การบรรลุธรรม ยังเปรียบได้กับสภาพธรรมที่เป็นนามธรรมทีเป็นฝ่ายดีเกิดขึ้น นั่น
คือ ปัญญาที่เกิดพร้อมแก่กล้าจนสามารถบรรลุธรรมได้  ซึ่งปัญญานั้นเป็นเจตสิกที่ดี ที่เกิดพร้อมกับ
จิต นั้น ไม่ได้จ ากัดเพศ หรือ ช่วงวัย คือ ไม่ว่าคฤหัสถ์ บรรพชิต ชาย หรือ หญิง มนุษย์ เทวดา 
พรหม หรือไม่ว่าจะ เป็นวัยสูงอายุก็สามารถเกิดปัญญาได้ เพราะ เมื่อมีการสะสมอบรมปัญญามา 
ปัญญาก็สามารถ เกิดขึ้นได้ ไม่ว่าจะเป็นบรรพชิต หรือ คฤหัสถ์ ในสมัยพุทธกาลมีแสดงไว้เป็น
ตัวอย่างที่บรรลุธรรมในวัยที่มีอายุมากไว้ เช่น พระอัญญาโกณฑัญญะ พระมหากัสสปะ  พระนาง
ปชาบดีโคตรมีเถรี พระเจ้าสุทโธทนะ นกุลปิตาคหบดี นางนกุลมาตาคหปตานี นางอัมพปาลี และ
นางวิสาขา เป็นต้น ทั้งหมดท้ังมวลนี้เป็นผู้ที่มีปัญญาจนสามารถเข้าถึงซึ่งค าว่าบรรลุธรรมได้ท้ังสิ้น 
 ฉะนั้นการที่ได้ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุนั้นได้ท าความเข้าใจกับชีวิตความเป็นอยู่ที่ต้องพบเจอ
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยน าตัวอย่างของพุทธบริษัท 4 ทีป่รากฏในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาทมาศึกษา
นั้น เมื่อผู้สูงอายุมีความเห็นที่ถูกต้องแล้วย่อมส่งผลสู่บุตร ธิดา หรือบรรดาญาติพ่ีน้องหรือมิตรสหาย
ให้ได้มีความเห็นที่ถูกต้องตามไปด้วย เหมือนกับครั้งหนึ่งที่นางวิสาขาได้โศกเศร้าเสียใจจากการ
เสียชีวิตของหลานสาวชื่อ สุทัตตี เมื่อพระพุทธเจ้าทรงเห็นเช่นนั้นก็ตรัสสอนให้เห็นธรรมชาติของ
การตายของผู้คน จนนางวิสาขานั้นเข้าใจแล้วหยุดเศร้าโศก จึงเห็นได้ว่าการที่ได้ศึกษาชีวประวัติและ
การบรรลุธรรมของผู้สูงอายุซึ่งเป็นพุทธบริษัท 4 นั้นย่อมส่งผลลัพท์ที่ดีแก่ผู้สูงอายุในปัจจุบัน ทั้งใน
การแก้ไขปัญหาท่ีปรากฏหลัก ๆ คือ ความเครียด ความเศร้าโศก ความเจ็บป่วย และการรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพร่างกายในวัยชรานี้ด้วย ผู้สูงอายุที่ได้ทราบกระบวนความคิดของพุทธบริษัท 4 ที่
อยู่ในวัยเดียวกันกับตนเองและค้นพบความคิดที่ฉีกกรอบความคิด พัฒนาตนไปสู่ความเย็นสบายใน
จิตใจเพ่ือน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
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 บทความเร่ือง “ศึกษาการบรรลุธรรมของพุทธสาวกผู้สูงอายุในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท” 
ส าหรับวัตถุประสงค์ที่ต้องการน าเสนอในบทความนี้มี 2 ข้อ คือ  
 1. เพ่ือการบรรลุธรรมในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท 
 2. เพ่ือศึกษาการบรรลุธรรมของพุทธสาวกผู้สูงอายุในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท 

 
วิธีการด าเนินการศึกษา 
 บทความนี้เป็นการศึกษาเชิงเอกสาร โดยใช้วิธีค้นคว้าจากเอกสาร เพ่ือมุ่งเน้นประเด็นที่
เกี่ยวกับเรื่อง ศึกษาการเจริญวิปัสสนาภาวนา ซึ่งมีการปฏิบัติที่เป็นไปตามหลักมหาสติปัฏฐานสูตรใน
พระไตรปิฏก และศึกษาพุทธสาวกผู้อายุจากการเลือกเกณฑ์ของวัยและปัญหาที่น ามาปรับใช้ได้จากพุทธ
บริษัท 4 คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก และอุบาสิกา แล้วน ามาสรุปบรรยายเชิงพรรณนา ดังต่อไปนี้ 
 1) ศึกษาเอกสารชั้นปฐมภูมิ ได้แก่ พระสุตตันตปิฏก พระวินัยปิฏก อรรถกถา ฏีกา และ
คัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง เช่น วิสุทธิมรรค เป็นต้น ที่มีความสอดคล้องกับการปฏิบัติวิปัสสนาในสมาธิ
ภาวนาสูตร เพ่ือเป็นการขยายความในเนื้อหาเพ่ิมเติมจากคัมภีร์พระไตรปิฏกให้มีความละเอียด
ชัดเจนยิ่งขึ้น 
 2) รวบรวมข้อมูลชั้นทุติยภูมิ คือ หนังสือ เอกสาร ต ารา ผลงาน ทางวิชาการและรายงาน
การวิจัยต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง  
 3) น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสารชั้นทุติยภูมิ น ามาสรุป รวบรวมและเรียบเรียง
ข้อมูล แบบบรรยายเชิงพรรณนา เสนอผลงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
เนื้อหา แก้ไข ปรับปรุง ตามค าแนะน า 
 
ผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาครั้งนี้ได้ค้นพบประเด็นที่ตอบวัตถุประสงค์ดังนี้  
 1. การบรรลุธรรมในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท  การบรรลุธรรมนั้น เป็นการเข้าถึงในโล
กุตตรธรรม 9 คือ มรรค 4 ผล 4 นิพพาน 1 และการรู้แจ้งอริยสัจ 4 ด้วยปัญญา จนบรรลุเข้าสู่ความ
เป็นอริยบุคคลตามระดับ โดยเหตุแห่งการบรรลุที่แสดงอยู่ในวิมุตตายตนสูตร มีอยู่ 5 ประการ คือ
บรรลุขณะฟังธรรม แสดงธรรม สาธยายธรรม พิจารณาธรรมและในขณะเจริญสมาธิ  ยังมีการ
แสดงหลักของแนวทางการปฏิบัติเพื่อท าให้แจ้งซึ่งอรหัตต์ ด้วยมรรคใดมรรคหนึ่ง ในอีก 4 
แบบนี้ คือ 1. สมถปุพพังคมนัย เจริญสมถะน าหน้าวิปัสสนา 2.วิปัสสนาปุพพังคมนัย เจริญ
วิปัสสนาล้วน ๆ 3. ยุคนัทธนัย เจริญสมถะและวิปัสสนาควบคู่กันไป 4. ธัมมุทธัจจนัย เจริญ
วิปัสสนาละความฟุ้งซ่านภายใน เมื่อสรุปย่อจะพอเป็นแนวทางในการเจริญวิปัสสนา 2 แบบ คือ 
สมถยานิก เป็นการบ าเพ็ญสมถะจากกัมมัฏฐาน 40 กองก่อนแล้ว จึงเจริญวิปัสสนาที่หลังและ
วิปัสสนายานิก เป็นการเจริญวิปัสสนายานิก โดยอาศัย ขณิกสมาธิ ที่มีเฉพาะอยู่ในอารมณ์ปัจจุบัน
ขณะนั้นๆ เป็นการเจริญปัญญา จากวิปัสสนาภูมิ 6 จนเข้าถึงธรรมในระดับมรรคผล ประสบผลเข้าสู่
ความเป็นอริยบุคคลในที่สุด สรุปโดยย่อคือ พระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี พระอรหันต์ 
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ซึ่งสามารถละสังโยชน์ได้ ตามล าดับของการบรรลุธรรม มี 10 อย่าง คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา 
สีลัพพตปรามาส กามราคะ ปฏิฆะ รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ และอวิชชา ส่วนท่าน
ผู้ส าเร็จกิจบรรลุพระอรหันต์ ผู้ที่เจริญวิปัสสนาล้วน ๆ ก็ดี ได้เฉพาะรูปฌานก็ดี ได้ทั้งรูปฌานและ
อรูปฌาน และนิโรธสมาบัติก็ดี ย่อมได้ทั้ง เจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติ ทั้งหม 
 2 การบรรลุธรรมของพุทธสาวกผู้สูงอายุในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท ในพระพุทธศาสนา
ได้มีการก าหนดวัยตามช่วงอายุไว้ดังนี้ 1.ปฐมวัย ตั้งแต่อายุ 1 ปี – 33 ปี 2.มัชฌิมวัย ตั้งแต่อายุ 34 
ปี – 67 ปี 3.ปัจฉิมวัย แต่อายุ 68 ปี – 100 ปี และได้ศึกษาในช่วงของผู้สูงอายุซึ่งเปรียบได้กับ
ปัจฉิมวัย หมายถึง วัยสุดท้าย วัยของผู้มีอายุมาก ผู้ที่เพ่ิมพลังชีวิตสืบต่อให้อยู่ได้ยืนยาวโดยการตั้ง
ตนอยู่ในหลักพรหมวิหาร 4 และปฏิบัติตนตามหลักธรรมของสังคหวัตถุ 4  เพ่ือความเข้าใจใน
ผู้สูงอายุมากยิ่งขึ้นผู้ศึกษาจึงได้ก าหนดขอบเขตของผู้เป็นบุคคลตัวอย่างต่อการศึกษาคือ พุทธสาวก
ในพุทธศาสนาเถรวาท ซึ่งพุทธสาวกผู้สูงอายุที่บรรลุธรรมนั้นจะมีเหตุแห่งการบรรลุธรรมในขณะฟัง
ธรรมและได้พิจารณาตามในหลักธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงและได้แบ่งการศึกษาพุทธ
สาวกออกเป็นพุทธบริษัท 4 คือ พระภิกษุ ภิกษุณี อุบาสกและอุบาสิกา เพ่ือความหลากหลายใน
ด้านของคุณลักษณะพ้ืนฐานที่ต่างกัน ได้แก่ ความต่างของศีล เพศ และปัญหา เป็นต้น  พระภิกษุ
ผู้สูงอายุได้เลือกศึกษาพระอัญญาโกณฑัญญะ พบว่าท่านเป็นผู้ที่มีความศรัทธาในพระพุทธเจ้าเป็น
ทุนเดิมอยู่แล้ว เมื่อทราบว่าพระศาสดาออกบวชจึงได้พากันออกบวชตามและได้คอยอุปัฏฐาก
พระองค์ จนกระทั่งมีความเห็นผิดคิดว่าพระองค์คลายความเพียรจึงพร้อมใจกันหลีกหนีไป ครั้นเมื่อ
พระพุทธเจ้าตรัสรู้จึงได้ไปโปรดพระอัญญาโกณฑัญญะ โดยการสร้างความศรัทธาให้กลับมาดังเดิม
จากพระด ารัสที่พระอัญญาโกณฑัญญะไม่เคยได้ฟังมาก่อน เมื่อจิตสงบด้วยกุศลพร้อมด้วยอัธยาศัย
ของบุคคลผู้จะบรรลุธรรมได้ ดังนั้นพระพุทธองค์จึงได้แสดงธัมมจักกัปปวัตนสูตร ส่งผลให้
พระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรม 
 ภิกษุณีผู้สูงอายุ ผู้ เขียนได้เลือกศึกษาพระมหาปชาบดีโคตรมีเถรี พบว่าพระนาง 
มีการรักษาศีลโดยความศรัทธาไม่ได้มีความงมงายและเมื่อระหว่างฟังธรรมอยู่มีสมาธิเพียงขณะหนึ่ง
แล้วเกิดโยนิโสมนสิการ เข้าถึงในพระธรรมเทศนา บรรลุธรรมโดยใช้แนวทางในการรู้แจ้งอริยสัจ 4
ตามสภาพความเป็นจริง 
 อุบาสกผู้สูงอายุ ผู้เขียนได้เลือกศึกษาพระเจ้าสุทโธทนะ พบว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ที่
ประกอบไปด้วย ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา เป็นเบื้องต้นเสียก่อน และเมื่อเริ่มการฟังพระธรรม
เทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจึงได้มีสมาธิพิจารณาด้วยโยนิโสมนสิการอันมีจิตประกอบด้วย
ศรัทธาจนเกิดปัญญาเข้าถึงการบรรลุธรรม 
 อุบาสิกาผู้สูงอายุ ผู้เขียนได้เลือกศึกษานกุลมารดา พบว่านางเป็นผู้มีสติและสมาธิ และมี
ใจเป็นกลาง มีสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้น ต่อจากนั้นเมื่อได้รับฟังธรรมแล้ว จึงได้รู้แจ้งแทงตลอดใน
ธรรม คือ อริยสัจ 4  
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 นอกจากนี้ผู้เขียนได้พบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุในพุทธศาสนาเถรวาทที่สามารถ
น ามาประยุกต์ต่อการแก้ไขในปัจจุบัน คือ ความผิดหวัง ความไม่เท่าเทียมทางเพศสภาพ ความพลัด
พรากจากสิ่งที่รักใคร่ ความทรมานจากการเจ็บป่วย และชีวิตคู่ เป็นต้น 

 
สรุปผลการศึกษา 
 การบรรลุธรรมคือการเข้าถึงโลกุตตรธรรม 9 ประการ เมื่อสรุปแล้วพบว่ามีทางปฏิบัติอยู่ 
2 ทาง คือ สมถยานิก เป็นการปฏิบัติสมถ กล่าวคือการเจริญสมาธิโดยอาศัยสมาธิระดับอุปจารหรือ
อัปปนา แล้วจึงพิจารณาความเป็นไตรลักษณ์ของรูป และในแนวทางท่ี 2 คือ วิปัสสนายานิก คือการ
ปฏิบัติวิปัสสนาล้วน เป็นการเจริญปัญญาโดยพิจารณาตามอารมณ์ทั้ง 6 หรือวิปัสสนาภูมิ ซึ่งการ
บรรลุธรรมของพุทธสาวกผู้สูงอายุในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท พบว่าการบรรลุธรรมของพุทธสาวก
นั้นล้วนมีเหตุให้เกิดอัธยาศัยแก่การบรรลุธรรมส่วนใหญ่ที่คล้ายกัน ซึ่งมีความทุกข์ ความเศร้าใจ 
ความไม่เข้าใจ เป็นต้น โดยก่อนที่จะบรรลุธรรม จะมีการปรับทิฏฐิให้มีศรัทธาและความเห็นที่ถูก
ทางเสียก่อน จากนั้นพระพุทธองค์จึงจะแสดงธรรมเทศนาตามอัธยาศัยของแต่ล่ะบุคคล จะเห็นได้ว่า
การบรรลุธรรมของพุทธสาวกผู้สูงอายุทั้ง 4 เร่ิมจากการฟังธรรมทั้งหมดแล้วจึงพิจารณาธรรมนั้น
ตามเหตุและผลเข้าสู่ทางสายเอก คือสติปัฏฐาน สู่กระแสของพระอริยบุคคลในที่สุด นอกจากนี้ ยัง
พบว่าปัญหาต่าง ๆ ที่พุทธสาวกผู้สูงอายุได้ประสบ สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับผู้สูงอายุในปัจจุบัน
ได้ 
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ศึกษาวิโมกข์ 3 ในการเจริญวิปัสสนาภาวนา 
A Study of Three Liberations (Vimokkha) 

in Vipassana Meditation Practice 
 

พระเมธี ปญฺ าวุโธ (สกุลวรรณ) พระครูพิพิธวรกิจจานุการ 
 
บทคัดย่อ 
 บทความเรื่อง วิโมกข์ 3 ในการเจริญวิปัสสนาภาวนา มีวัตถุประสงค์ คือ เพ่ือศึกษา
วิโมกข์ 3 ในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท และเพ่ือศึกษาวิโมกข์ 3 ในการเจริญวิปัสสนาภาวนา เป็น
การศึกษาเชิงเอกสาร ซึ่งผลการศึกษาพบว่า วิโมกข์ 3 เป็นสภาพจิตพ้นจากกิเลสอาสวะ ที่ยืนยัน
ความเป็นพระอริยบุคคล ได้แก่ สุญญตวิโมกข์ หลุดพ้นด้วยการพิจารณาเห็นรูปนามเป็นอนัตตา 
อนิมิตตวิโมกข์ หลุดพ้นด้วยการพิจารณาเห็นรูปนามเป็นอนิจจัง อัปปณิหิตวิโมกข์ หลุดพ้นด้วยการ
พิจารณาเห็นรูปนามเป็นทุกขัง และวิโมกข์ 3 มีความส าคัญต่อการปฏิบัติธรรม เพราะเป็นเหตุให้เกิด
มรรคจิตและเข้าถึงพระนิพพานด้วยอาการ 3 อย่างใดอย่างหนึ่ง ส่วนสภาวะของวิโมกข์ทั้ง 3 มี 4 
อาการ คือ 1) ด้วยสภาวะเป็นใหญ่  2) ด้วยสภาวะตั้งมั่น 3) ด้วยสภาวะน้อมจิตไป 4) ด้วยสภาวะ
น าออกไป วิโมกข์ถูกจ าแนกออกเป็น 3 ประการ ด้วยอ านาจของอินทรีย์ 3 ได้แก่ 1) สัทธินทรีย์ 2) สมาธิ
นทรีย์ 3) ปัญญินทรีย์ ซึ่งวิโมกข์ 3 ความหลุดพ้นจากกิเลส โดยการก าหนดรู้อารมณ์ปรมัตถ์ด้วย
อนุปัสสนา 3 ได้แก่ อนิจจานุปัสสนา ทุกขานุปัสสนา อนัตตานุ-ปัสสนา จนเกิดวิปัสสนาญาณ
ตามล าดับถึงขั้นวุฏฐานคามินีวิปัสสนาญาณ น าจิตออกสู่อริยมรรคด้วยอาการ 3 คือ สุญญตวิโมกข์ 
อนิมิตตวิโมกข์ อัปปณิหิตวิโมกข์ อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วบรรลุเป็นพระอริยบุคคล 4 ประเภท ได้แก่ 
พระโสดาบันบุคคล พระสกทาคามีบุคคล พระอนาคามีบุคคล และพระอรหันตบุคคล ตามล าดับ
กิเลสที่ละได้ และวิโมกข์ 3 ยังจ าแนกพระอริยบุคคลทั้ง 4 ประเภท ออกเป็น 7 จ าพวก ได้แก่ 1) 
สัทธานุสารี 2) สัทธาวิมุต 3) กายสักขี 4) อุภโตภาควิมุต 5)  ธัมมานุสารี 6) ทิฏฐิปปัตตะ 7) ปัญญา
วิมุต ตามอ านาจความเป็นใหญ่แห่งอินทรีย์ที่ท าให้วิโมกข์นั้นเกิดข้ึน 
ค าส าคัญ: วิโมกข์ 3, การเจริญวิปัสสนาภาวนา 
 
Abstract 
 The research article entitled ‘A Study of Three Liberations (Vimokkha)in Vipassana 
Meditation Practice’ contains two purposes; to study of three liberation in Theravada Buddhist 
texts and to study of three liberation for insight practice. It was documentary work. The results 
                                                      

 สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬี
ศึกษาพุทธโฆส นครปฐม Email: maetee2530@hotmail.com 

 อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตาบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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revealed that Vimokkha refers to the states of liberated mind from defilements, confirming to 
become Noble One being; Sunyata-vimokkha or the liberation by realizeing Rūpa-Nāma as 
soullessness, 2) Animitta-vimokkha or liberation by considering Rūpa-Nāma as impermanence 
and 3) Appanihita-vimokkha is liberation by considering Rūpa-Nāma as suffering. These three 
liberations are important for insight practice because they are the causes of Magga and Nibbana 
by one among the three manners. These three liberations contain 4 states; (1) state of 
controlling faculty (2) state of concentration (3) state of attention (4) state of leaving. Vimokkha 
is itself classified into 3 types due to 3 faculties, they are: (1) Saddhindriya, (2) Samādhindriya 
and (3) Paññindriya. The three liberations are important way of mental cultivating through 
Vipassana practice to reach the final goal, namely, defilement liberation which is caused by the 
determination of Vipassna’s objects with 3 contemplations; Anicānupassanā, 
Dukkhānupassanā, and Anattānupassanā until insight knowledge occurs respectively leading to 
Vutthānagāminī state. It later leads to Noble path with 3 manners: Sunyata-vimokkha, Animitta-
vimokkha, Appanihita-vimokkha by one among other three manners and attaining the 4 Noble 
One; Sotāpanna, Sakadāgāmī, Anāgāmī, and Arahat in respect of the abandoned defilement. 
The three liberations still are classified 4 types of Noble One into 7 groups; 1) Saddhānusārī, 2) 
Saddhāvimutta, 3) Kāya-sakkhī, 4) Ubhatobhāgavimutta, 5) Dhammānusārī, (6) Ditthippatta, (7) 
Paññā-vimutta depending on domain faculty that causes Vimokkha to happen. 
Keyword: The three liberations (Viokkha), Vipassana Meditation Practice  
 
บทน า 
 วิโมกข์เป็นสภาวะความหลุดพ้นจากกิเลสที่ เป็นจุดสูงสุดในการบ าเพ็ญเพียรใน
พระพุทธศาสนา โดยเป็นหลักการปฏิบัติท่ีเกิดจากการตรัสรู้ของพระพุทธองค์ ซึ่งแตกต่างจากค า
สอนของศาสนาหรือลัทธิความเชื่ออ่ืน ซึ่งเน้นในเรื่องศรัทธา คือ การเข้าสู่สภาวะสมาธิที่เรียกว่าพร
หมัน เพียงเท่านั้น แต่พระพุทธองค์ทรงสอนสมาธิฌานเพ่ือเป็นฐานในการเจริญปัญญา คือ การ
พิจารณาเห็นรูปนามโดยความไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา เพ่ือให้จิตเข้าถึงวิโมกข์ ที่ ปราศจาก
สภาวะอาตมัน ถ้าผู้ปฏิบัติไม่สามารถเห็นลักษณะทั้ง 3 ก็จะไม่สามารถหลุดพ้นจากกิเลสได้ ในพระ
สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค พระพุทธองค์ตรัสว่า “ตโยเม ภิกฺขเว วิโมกฺขา กตเม 
ตโย  สุ  ฺ โต วิโมกฺโข อนิมิตฺโต วิโมกฺโข อปฺปณิหิโต วิโมกฺโข อิเม ภิกฺขเว  ตโย วิโมกฺขาฯ” 
หมายความว่า “ภิกษุทั้งหลาย วิโมกข์ 3 ประการนี้ วิโมกข์ 3 ประการ อะไรบ้าง คือ 1. สุญญต
วิโมกข์ 2. อนิมิตตวิโมกข์ 3. อัปปณิหิตวิโมกข์ ภิกษุทั้งหลาย วิโมกข์ 3 ประการนี้แล” พระอรรถ
กถาจารย์อธิบายความข้อนี้ว่า “อริยมรรคที่ท าพระนิพพานให้เป็นอารมณ์ เป็นไปโดยอาการ เป็น
ของว่างเปล่า ชื่อว่าสุญญตวิโมกข์ ก็อริยมรรคนั้นชื่อว่าสุญญตะ เพราะเกิดขึ้นแก่ธาตุซึ่งว่างเปล่า ชื่อ
ว่าวิโมกข์เพราะพ้นจากกิเลสทั้งหลาย โดยนัยนั้นนั่นแหละ พึ่งทราบว่าอริยมรรคที่ท าพระนิพพานให้
เป็นอารมณ์ เป็นไปโดยอาการไม่มีนิมิต ชื่อว่าอนิมิตตะ อริยมรรคที่ท าพระนิพพานให้เป็นอารมณ์
เป็นไปโดยอาการไม่มีที่ตั้ง ชื่อว่าอัปปณิหิตะ”  
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 วิโมกข์จึงไม่เป็นเพียงสภาวะของจิตที่หลุดพ้นจากกิเลสเท่านั้น แต่ยังมีอาการของการ
หลุดพ้นด้วยกัน 3 ลักษณะ ที่เกิดจากการเจริญวิปัสสนาภาวนาโดยมีรูปนามปรมัตถ์เป็นอารมณ์ 
โดยแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ 1) สมถยานิก คือ ผู้เจริญวิปัสสนาโดยอาศัยฌานเป็นฐานในการ
เจริญวิปัสสนา 2) วิปัสสนายานิก คือ ผู้เจริญวิปัสสนาโดยมิได้อาศัยฌานเป็นฐานในการเจริญ
วิปัสสนา แต่อาศัยสมาธิขั้นต้นคือขณิกสมาธิในการเจริญวิปัสสนา หลักการปฏิบัติทางจิตของทั้งสอง
รูปแบบอาจต่างกันในจุดเริ่มต้น แต่มีเป้าหมายเดียวกันคือการเจริญวิปัสสนา เห็นแจ้งสภาวะรูปนาม
ในลักษณะไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา การเข้าไปเห็นสภาวะเช่นนี้พระพุทธองค์สรุปไว้ว่า “...
ภิกษุทั้งหลาย   อริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูป ย่อมเบื่อหน่ายแม้ใน
เวทนา ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสัญญา ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสังขาร ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในวิญญาณ เมื่อ
เบื่อหน่ายย่อมคลายก าหนัด เพราะคลายก าหนัดจิตย่อมหลุดพ้น เมื่อจิตหลุดพ้นแล้ว ก็รู้ว่า ‘หลุด
พ้นแล้ว’ รู้ชัดว่า ชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้ว...” วิโมกข์จึงเป็นการประหารกิเลสระดับอนุสัย
โดยสมุจเฉทปหาน เป็นสภาวะดับรูปนามด้วยอริยมรรค ซึ่งต้องปฏิบัติธรรมจนเกิดวิปัสสนาญาณ
ตามล าดับจนถึงขั้นวุฏฐานคามินีวิปัสสนาญาณ ที่มีรายละเอียดทั้งรูปแบบและสภาวะที่ต่างกันตาม
บุญบารมีที่บุคคลน้ันเคยสะสมมา จนจิตสามารถหลุดพ้นจากอ านาจของกิเลส บรรลุเป็นพระ
อริยบุคคล 4 จ าพวก ตามล าดับแห่งอริยมรรคที่ประหารกิเลสได้ 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของสารนิพนธ์เรื่อง “ศึกษาวิโมกข์ 3 ในการเจริญวิปัสสนา
ภาวนา” ส าหรับวัตถุประสงค์ที่ต้องการน าเสนอในบทความนี้มี 2 ข้อ คือ  
 2.1 เพ่ือศึกษาวิโมกข์ 3 ในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท 
 2.2 เพ่ือศึกษาวิโมกข์ 3 ในการเจริญวิปัสสนาภาวนา 
 
วิธีการด าเนินการการศึกษา 
 บทความนี้เป็นการศึกษาเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยมุ่งศึกษาเนื้อหา
ของวิโมกข์ 3 ในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท และการศึกษาวิโมกข์ 3 ในการเจริญวิปัสสนาภาวนา 
ดังต่อไปนี้ 
 3.1 ศึกษาเอกสารขั้นปฐมภูมิ ได้แก่ คัมภีร์พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2539 คัมภีร์อรรถกถาภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พุทธศักราช 2553 พร้อมทั้งปกรณ์วิเสสวิสุทธิมรรค และคัมภีร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือขยายความใน
เนื้อหาเพ่ิมเติมจากคัมภีร์พระไตรปิฎกให้มีความละเอียดชัดเจนยิ่งขึ้น 
 3.2 รวบรวมข้อมูลขั้นทุติยภูมิ ได้แก่ หนังสือ ต ารา เอกสาร ผลงานทางวิชาการ และ
รายงานการวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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 3.3 น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาขั้นปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และเอกสารงานวิจัยต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์ เรียบเรียงแบบบรรยายเชิงพรรณนา 
 3.4 น าเสนอตรวจสอบโดยคณาจารย์ที่ปรึกษา ปรับปรุงแก้ไข และน าเสนอผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความถูกต้อง 
 3.5 เรียบเรียงตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ จัดท าเป็นรูปเล่มให้สมบูรณ์เป็นรูปแบบ
องค์ความรู้ใหม่ แล้วน าเสนอสอบสารนิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัยตามระเบียบ 
 
ผลการศึกษา 
 1. วิโมกข์ 3 ในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท 
 วิโมกข์ หมายถึง “สภาวะหลุดพ้น”  ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 2 นัย ได้แก่ 1) วิโมกข์ใน
ความหมายของสมถะ คือ สภาวะจิตที่หลุดพ้นจากนิวรณ์ธรรม 5 ประการ ซึ่งเป็นโลกียวิโมกข์ แบ่ง
ออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ 1) จิตที่หลุดพ้นจากนิวรณ์ 5 แล้วบรรลุถึงรูปฌาน 4 2) จิตที่หลุดพ้นจาก
รูปฌาน 4 แล้วบรรลุอรูปฌาน 4 ส่วนสมาธิวิโมกข์ในขั้นโลกุตตระเป็นการเข้าสมาบัติของพระ
อนาคามีและพระอรหันต์ ซึ่งเป็นพระอริยบุคคลประเภทอุภโตภาควิมุต ผู้หลุดพ้นทั้งสมาธิฌานถึง
ขั้นสมาบัติ 8 และหลุดพ้นจากกิเลสด้วยวิปัสสนาญาณจึงจะสามารถเข้านิโรธสมาบัติได้ เรียกว่า    
วิโมกข์ 8 2) วิโมกข์ในความหมายของวิปัสสนา คือ สภาวะของจิตที่หลุดพ้นจากกิเลส โดยต้องมี
สมาธิจิตเป็นฐานเพ่ือให้เกิดความตั้งมั่น ควรแก่การรู้ความเป็นจริงของรูปนาม จนสามารถท าลาย
อวิชชาบรรลุพระนิพพานเป็นที่สุด โดยเกิดจากวิปัสสนาภาวนาที่ท าให้เกิดจากสมาธิวิโมกข์ 3 ที่เป็น
ฐานจิตในการก าหนดรู้รูปนามจนเห็นลักษณะไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา เรียกว่า วิโมกข์ 3  
 วิโมกข์ 3 ยังมีความส าคัญที่ท าให้เกิดมรรคจิต คือ เป็นทั้งอารมณ์ที่ท าให้เกิดมรรคด้วย
การรู้อนิมิตตะ อัปปณิหิตะ สุญญตะ อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งในขณะนั้นยังไม่ชื่อว่าวิโมกข์ เป็นแต่เพียง
อารมณ์ในการก าหนดรู้เท่านั้น เพราะจิตยังไม่หลุดพ้นจากกิเลส และสภาวะที่ขณะจิตหลุดพ้นจาก
กิเลสอันเกิดจากอริยมรรค ในขณะที่จิตหลุดพ้นจากกิเลสจึงเรียกว่าวิโมกข์ ซึ่งสามารถจ าแนก
ออกเป็น 3 ประการ คือ 1) มรรคที่ก าหนดอารมณ์ อนิมิตตะ เมื่อหลุดพ้นย่อมชื่อว่าอนิมิตตวิโมกข์ 
2) มรรคที่ก าหนดอารมณ์อัปปณิหิตะ เมื่อหลุดพ้นย่อมชื่อว่าอัปปณิหิตวิโมกข์  3) มรรคที่ก าหนด
อารมณ์สุญญตะ เมื่อหลุดพ้นย่อมชื่อว่าสุญญตวิโมกข์ และวิโมกข์ 3 ยังเป็นเหตุให้ถึงพระนิพพาน 
คือ  กระบวนการความหลุดพ้นจากกิเลสต้ังแต่เร่ิมต้น เกิดจากการก าหนดรู้รูปนามโดยความเป็น         
ไตรลักษณ์ในขั้นโลกียะธรรม จนเกิดมรรคญาณแล้วเสวยผลที่มีนิพพานเป็นอารมณ์ขั้นโลกุตตระ ท า
ให้เป็นพระอริยบุคคล และวิโมกข์ 3 ยังเป็นปัจจัยในการนิพพานของพระอรหันต์ในขณะดับขันธ- 
ปรินิพพานอีกด้วย และสภาวะของวิโมกข์ 3 มีอยู่ด้วยยกัน 4 ประเภท ได้แก่ ความเป็นใหญ่ ความ
ตั้งมั่น ความน้อมไป ความน าออก แม้จะมีสภาวะอยู่ 4 อย่าง แต่เมื่อว่าโดยความหลุดพ้นแล้วย่อม
เป็นสภาวะเดียวกัน คือ การขจัดกิเลสออกจากจิต  
 ส่วนอินทรีย์นั้นเป็นธรรมที่ส าคัญในการจ าแนกวิโมกข์ออกเป็น 3 อย่าง ตามก าลังของ
อินทรีย์นั้น ๆ เพ่ือให้เกิดอริยมรรคในการประหารกิเลส พระอรรถกถาจารย์กล่าวว่า “บรรดาความ
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หลุดพ้นเหล่านั้น  ปัญญินทรีย์ย่อมมีประมาณยิ่งได้ก็เพราะความหลุดพ้นเพราะว่าง สมาธินทรีย์ย่อม
มีประมาณยิ่งได้ก็เพราะความหลุดพ้นเพราะไม่มีการตั้งความปรารถนา ปัญญินทรีย์และสมาธินทรีย์
เหล่านั้น เพราะความเป็นองค์แห่งอริยมรรค จึงสามารถให้ชื่อมรรคของตนโดยปรมัตถ์ได้” และ
อินทรีย์ที่เหลือ คือ วิริยินทรีย์และสตินทรีย์นั้น อนุโลมเข้ากับอินทรีย์ทั้ง 3 ที่กล่าวมาข้างต้น เพราะ
ทั้งการเห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ต้องประกอบด้วยสติที่ก าหนดรู้และวิริยะในการก าหนดรู้ เหล่านี้
เกิดจากบุญบารมีที่บุคคลนั้นเคยสะสมมาจากอดีต จึงมีผลให้เกิดความแตกต่างในการบรรลุธรรม 
กล่าวคือบุคคลที่บรรลุธรรมด้วยอนิมิตตวิโมกข์เพราะเป็นผู้ที่สะสมศีลบารมีเป็นหลัก ท่านจึงเห็น
อนิจจลักษณะของรูปนามแล้วจึงหลุดพ้น บุคคลผู้บรรลุธรรมด้วยอัปปณิหิตวิโมกข์เพราะสะสมสมาธิ
บารมีเป็นหลัก ท่านเห็นทุกขลักษณะแล้วจึงหลุดพ้น  และบุคคลผู้บรรลุธรรมด้วยสุญญตวิโมกข์
เพราะสะสมปัญญาบารมีเป็นหลัก ท่านเห็นอนัตตลักษณะแล้วจึงหลุดพ้น 
 2. วิโมกข์ 3 ในการเจริญวิปัสสนาภาวนา 
 วิปัสสนาภาวนา คือ การฝึกอบรมจิตให้เกิดปัญญา หรือ “การฝึกอบรมเจริญปัญญาให้
เกิดความรู้แจ้งชัดตามเป็นจริง การเจริญพัฒนาปัญญา ให้รู้เท่าทันเข้าใจสิ่งทั้งหลายตามความเป็น
จริง” โดยมีปรมัตถ์อารมณ์ในการก าหนดรู้หรือวิปัสสนาภูมิ 6 อย่าง ซึ่งสามารถสงเคราะห์เป็น
รูปธรรมและนามธรรม ที่ต้องก าหนดสติในกาย เวทนา จิต ธรรม เรียกว่า สติปัฏฐาน 4 เพ่ือเห็นแจ้ง
ในอารมณ์ปรมัตถ์เหล่านั้น พระพุทธองค์ตรัสว่า “ภควา เอตทโวจ เอกายโน อย ภิกฺขเว มคฺโค สตฺ
ตาน วิสุทฺธิยา โสกปริเทวาน สมติกฺกมาย ทุกฺขโทมนสฺสาน อตฺถงฺคมาย ายสฺส อธิคมาย นิพฺ
พานสฺส สจฺฉิกิริยาย ยทิท จตฺตาโร  สติปฏฺ านา ฯ” หมายความว่า “ภิกษุทั้งหลาย ทางนี้เป็นทาง
เดียว เพ่ือความบริสุทธิ์ของเหล่าสัตว์ เพ่ือล่วงโสกะและปริเทวะ เพ่ือดับทุกข์และโทมนัส เพ่ือ
บรรลุญายธรรมเพื่อท าให้แจ้งนิพพาน ทางนี้คือสติปัฏฐาน 4 ประการ”  
 เมื่อปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐาน 4 ย่อมเกิดปัญญาเห็นรูปนามโดยปรมัตถ์ด้วยวิปัสสนา
ญาณ การเห็นนั้นจึงเรียกว่า นามรูปปริเฉทญาณ คือ ปัญญาพิจารณารูปนาม ซึ่งญาณขั้นต้นนี้มี
ความส าคัญมากเพราะเป็นฐานให้ไปสู่ปัญญาที่สามารถเห็นแจ้งลักษณะของไตรลักษณ์ ได้แก่ 
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เป็นการเห็นที่เรียกว่าอนุปัสสนา 3 ซึ่งสามารถน าจิตหลุดพ้นจากกิเลสด้วย
วิโมกข์ 3 เมื่อโยคีก าหนดอนุปัสสนาทั้ง 3 อย่างใดอย่างหนึ่ง จิตย่อมแล่นสู่ความหลุดพ้นจากอ านาจ
ของกิเลส คือ 1) ถ้าจะเห็นแจ้งรูปนามเป็นอนิจจานุปัสสนาต้องใช้วิธีการคืออนิมิตตานุปัสสนา จิตจึง
เข้าสู่เป้าหมายคืออนิมิตตวิโมกข์ 2) ถ้าจะเห็นแจ้งรูปนามเป็นทุกขานุปัสสนาต้องใช้วิธีการคืออัปป-        
ณิหิตานุปัสสนา จิตจึงเข้าสู่เป้าหมายคืออัปปณิหิตวิโมกข์ 3) ถ้าจะเห็นแจ้งรูปนามเป็นอนัตตานุ-  
ปัสสนาต้องใช้วิธีการคือสุญญตานุปัสสนา จิตจึงเข้าสู่เป้าหมายคือสุญญตวิโมกข์  การหลุดพ้นทั้ง 3 
แบบน้ันท าให้บรรลุเป็นพระอริยบุคคล 4 ประเภท ได้แก่ โสดาบัน สกทาคามี อนาคามี และพระ
อรหันต์ ตามล าดับกิเลสที่ละได้  
 วิโมกข์ 3 ยังสามารถจ าแนกพระอริยบุคคลทั้ง 4 ประเภท ออกเป็น 7 จ าพวก ตาม
อินทรีย์ที่ท าให้บรรลุธรรม ได้แก่ 1. สัทธานุสารี ผู้ด าเนินด้วยศรัทธา 2. สัทธาวิมุต ผู้พ้นพิเศษด้วย
ศรัทธา 3. กายสักขี ผู้มีนามกายเป็นสักขีพยาน 4. อุภโตภาควิมุต ผู้พ้นพิเศษโดยส่วนทั้งสอง 5. ธัม
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มานุสารี ผู้ด าเนินไปด้วยธรรม คือ ปัญญา 6. ทิฏฐิปปัตตะ ผู้บรรลุด้วยการเห็น (อริยมรรค) 7 
ปัญญาวิมุต ผู้พ้นพิเศษด้วยปัญญา ซึ่งพระอริยบุคคลผู้เป็นอุภโตภาควิมุตและปัญญาวิมุต คือ ผู้ที่
บรรลุเป็นพระอรหันต์ซึ่งถูกจ าแนกตามอินทรีย์ ได้แก่ ปัญญินทรีย์ และสมาธินทรีย์ หลุดพ้นด้วย
สุญญต-วิโมกข์และอัปปณิหิตวิโมกข์ ส่วนพระอริยบุคคลที่เป็นกายสักขี ทิฏฐิปปัตตะ และสัทธาวิมุต 
ได้แก่ พระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี และท่านผู้ตั้งอยู่ในอรหัตตมรรค จ าแนกออกเป็น 
3 จ าพวก ตามอินทรีย์ที่แก่กล้าเป็นตัวน าในการปฏิบัติ คือ สมาธินทรีย์ หรือปัญญินทรีย์ หรือ
สัทธินทรีย์ หลุดพ้นด้วยวิโมกข์ทั้ง 3 พระอริยบุคคลที่เป็นธัมมานุสารีและสัทธานุสารี คือ ท่านผู้
ตั้งอยู่ในโสดาปัตติมรรค จ าแนกตามอินทรีย์ที่ เป็นตัวน าในการปฏิบัติ คือ ปัญญินทรีย์และ
สัทธินทรีย์หลุดพ้นด้วยสุญญตวิโมกข์และอนิมิตตวิโมกข์ 
 
สรุปผลการศึกษา 
 วิโมกข์ 3 ในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท  คือ จิตที่หลุดพ้นจากกิเลส ที่เกิดจากการเห็น
แจ้งในไตรลักษณ์ ได้แก่ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เมื่อก าหนดรู้อนิจจังย่อมเห็นแจ้งในอารมณ์ด้วย
อนิจจา-นุปัสสนา เมื่อก าหนดรู้ทุกขังย่อมเห็นแจ้งในอารมณ์ด้วยทุกขานุปัสสนา เมื่อก าหนดรู้
อนัตตาย่อมเห็นแจ้งในอารมณ์ด้วยอนัตตานุปัสสนา ซึ่งเกิดจากการเจริญวิปัสสนาภาวนาที่มีอารมณ์
อันเป็นปรมัตถ์ในการก าหนดรู้ ซึ่งผู้ปฏิบัติต้องเริ่มจากการมีสติก าหนดตามหลักสติปัฏฐาน 4 จึงจะ
ส่งผลให้เกิดวิปัสสนาญาณตามล าดับ เริ่มจากเห็นชีวิตที่ประกอบด้วยรูปนามอันปราศจากสัตว์ 
บุคคล เรา เขา จนเห็นลักษณะของรูปนามโดยความไม่เที่ยง เป็นทุกข์ และเป็นอนัตตา ประหาร
กิเลสแล้วมีนิพพานเป็นอารมณ์ อันเป็นสภาวะดับรูปดับนาม ท าให้บุคคลนั้นกลายเป็นพระ
อริยบุคคล 4 ประเภท พร้อมกับละกิเลสสังโยชน์ 10 ตามล าดับ และวิโมกข์ 3 ยังสามารถจ าแนก
พระอริยบุคคลทั้ง 4 ประเภท ออกเป็น 7 จ าพวก ได้แก่ 1) อุภโตภาควิมุต 2) ปัญญาวิมุต 3) กาย
สักขี 4) ทิฏฐิปปัตตะ 5) สัทธาวิมุต 6) ธัมมานุสารี 7) สัทธานุสารี ตามความเป็นใหญ่แห่งอินทรีย์
และบารมีธรรม 
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ศึกษาประโยชน์ 3 ที่มีผลต่อการเจริญวิปัสสนาภาวนา 
A Study of Three Benefits Effecting Vipassanā Meditation Practice 

 
พระวุฒิไกร  สิริสาโร (ตาไธสง)* พระมหาโกมล กมโล** พระราชเวที*** 

 

บทคัดย่อ 
บทความเรื่อง“ศึกษาประโยชน์ 3 ท่ีมีผลต่อการเจริญวิปัสสนาภาวนา” มีวัตถุประสงค์ของ

การศึกษา 2 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาประโยชน์ 3 ในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท 2) เพื่อศึกษา
ประโยชน์ 3 ท่ีมีผลต่อการเจริญวิปัสสนาภาวนา เป็นการศึกษาเชิงเอกสาร มีผลการศึกษาพบว่า  
ค าว่า ประโยชน์ (อัตถ) หมายถึง ผลท่ีมุ่งหมาย จุดหมาย ผลประโยชน์ หรือความผาสุก เกิดจากสภาวะ
ทางจิตใจท่ีเป็นอิสระจากกิเลสท้ังปวง ประโยชน์มี 3 อย่าง คือ 1) ทิฏฐธัมมิกัตถะ คือ ประโยชน์
ปัจจุบัน 2) สัมปรายิกัตถะ คือ ประโยชน์เบื้องหน้า 3) ปรมัตถะ คือ ประโยชน์สูงสุด ได้แก่ พระ
นิพพาน ประโยชน์ 3 มีความส าคัญต่อชีวิตเพราะเป็นจุดหมายของมนุษย์ทุกคน โดยเฉพาะพุทธศาสนา
สอนให้เข้าถึงประโยชน์ท้ังระดับ โลกียะ และระดับโลกุตตระ ส่วนหลักการท่ีจะท าให้ส าเร็จถึงประโยชน์
ท้ัง 3 นั้น ต้องปฏิบัติตามหลักศีล สมาธิ และปัญญาท่ีพระพุทธองค์ทรงวางไว้เพื่อบรรลุถึงผลอันสูงสุด
นั้น คือ มรรค ผล นิพพาน  

ประโยชน์ 3 ท่ีมีผลต่อการเจริญวิปัสสนาภาวนาพบว่า ต้องเกิดจากการก าหนดรู้รูปนาม
ปรมัตถ์ตามล าดับ คือ 1) การเจริญวิปัสสนาภาวนาในทิฏฐธัมมิกัตถะประโยชน์ ประกอบด้วยองค์ 4 
ได้แก่ (1) ถึงพร้อมด้วยความหมั่น คือ ความหมั่นในการก าหนดรู้อารมณ์ (2) ถึงพร้อมด้วยการรักษา 
คือ การรักษาส ารวมอินทรีย์ 6 (3) คบคนดีเป็นมิตร คือ การฟังธรรมจากผู้รู้ (4) ความเป็นอยู่อย่าง
เหมาะสม คือ อยู่ด้วยการเจริญสติอยู่เนือง ๆ ส่งผลให้บรรลุธรรมในระดับต่าง ๆ ในชาติปัจจุบันนี้ 2) 
การเจริญวิปัสสนาภาวนาในสัมปรายิกัตถะประโยชน์นั้น ประกอบด้วยองค์ 4 อันได้แก่ ศรัทธา ศีล 
จาคะ และปัญญา องค์ธรรม 4 ประการนี้ส่งผลให้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลต่าง ๆ ได้ในท่ีสุด และส่งผล
ให้ได้รับสันติสุขท้ังในชาตินี้ และชาติหน้า 3) การเจริญวิปัสสนาภาวนาเพื่อให้บรรลุถึงปรมัตถะ
ประโยชน์ คือ การเข้าถึงประโยชน์อันสูงสุดได้แก่ การบรรลุถึงนิพพาน มีสอุปาทิเสสนิพพาน และอุ
ปาทิเสสนิพพานเป็นท่ีสุด  
ค าส าคัญ : (ประโยชน์ 3), (วิปัสสนาภาวนา) 
 

                                                      
* สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา คณะพุทธศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตบาฬีศีกษาพุทธโฆส นครปฐม 
** อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม  
*** อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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Abstract 
This research paper article entitled ‘A Study of Three Benefits Effecting 

Vipassanā Meditation Practice’ has two objectives;1) to study three benefits 
effecting in Theravāda Buddhist scriptures and 2) to study how these three benefits 
effecting to Vipassanā meditation practice. It was a documentary research. Its 
results were that the word ‘Attha’ or benefits refers to intended gains, goals, 
interests or well-being, which are caused by a state of free mind from all desires. 
The benefit was divided into 3 categories;1) Ditthadhammikattha or the present 
advantage 2) Samparāyikattha or future benefits and 3) Paramattha or supreme 
benefit referring to Nirvana. These benefits are important to life because it sets the 
goal of everyone. Especially, Buddhism teaches to gain such benefits in both of 
worldly and supramundane level. In order to gain the said benefits, one must 
follow moral codes, meditation and wisdom which the Buddha has thought to 
achieve that ultimate fruit called Nibbana. 

These 3 benefits that effect to meditation development in case of helping 
one to contemplate on name and forms as absolute truth as follows: 1) 
development of meditation must consist of 4 virtues; (1) Utthānasampadā or 
persistence in the determination of mental objects,  (2)  Ārakkhasampadā or 
endowing with watchfulness of 6 sensual organs, (3) Kalyāṇ amittatā or associating 
and listening to wises’ teaching,  (4) Samajīvitā or balanced living with mindfulness 
and constantly practicing for attaining a Noble One being in the present life, 2) 
insight development for future benefits consist of 4 virtues, i.e. confidence, moral 
acts, generosity, and wisdom. These virtues lead one to achieve Noble One being 
resulting pure happiness in here and next life, 3) insight meditation developing 
helps to attain the supreme benefits, that is to say, highest achievement or Nibbana 
in both of Nibbana with remaining defilement and Nibbana without any remaining. 
 
Key words: (Three benefits), (Vipassana meditation) 
 
บทน า 

ประโยชน์ (อัตถ) หมายถึง จุดหมาย ผลที่มุ่งหมาย ผลประโยชน์ หรือความผาสุก เกิดจา
สภาวะทางจิตใจที่เป็นอิสระจากกิเลส ประโยชน์มี 3 ประการ คือ 1. ทิฎฐธรรมมิกัตถประโยชน์ 
ได้แก่ ประโยชน์ในปัจจุบัน หรือประโยชน์ในโลกนี้ 2. สัมปรายิกัตถประโยชน์ ได้แก่ ประโยชน์เบื้อง
หน้า หรือประโยชน์ในภพหน้า 3. ปรมัตถประโยชน์ ได้แก่ ประโยชน์สูงสุด หรือจุดหมายสุดสูด คือ 
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พระนิพพาน และประโยชน์ทั้ง 3 ประการนี้ มีความส าคัญต่อชีวิตของมนุษย์ทุกคน เพราะเป็น
จุดหมายของมนุษย์ทุกคน โดยเฉพาะพุทธศาสนาสอนให้เข้าถึงประโยชน์ทั้งระดับโลกียธรรม และ
ระดับโลกุตตรธรรม ดังนั้น ประโยชน์ทั้ง 3 ประการนี้ เป็นเป้าหมาย เป็นสิ่งที่มุ่งหมาย หรือจุดหมาย
ของชีวิตมนุษย์ทุกชาติ ทุกศาสนา ทุกภาษา และทุกระดับชนชั้นที่จะพัฒนาไปให้ถึง ประโยชน์ทั้ง
สามประการนนี้ โดยเฉพาะปรมัตถประโยชน์ประโยชน์อย่างยิ่ง ได้แก่ พระนิพาน เป็นจุดหมาย
สูงสุดของเวไนยสัตว์ และมนุษย์ทั้งหลาย ที่จะต้องพัฒนาตนไปให้ถึงทุก ๆ คน เพราะเป็นธรรมอัน
เป็นที่พ่ึงของชีวิตมนุษย์ทุกคน และธรรมอันสมบูรณ์บริบูรณ์ของมนุษย์ทั้งหลาย จึงเรียกว่า ปรมัตถ
ประโยชน์ 

ส่วนการที่จะพัฒนาไปให้ถึงปรมัตถประโยชน์ หรือนิพพานนั้น ต้องเจริญวิปัสสนาภาวนา
ตามแนวทางแห่งสติปัฏฐาน 4 เพราะว่าสติปัฏฐานเป็นทางสายเอก และเป็นทางสายเดี่ยวที่เป็นไป
เพ่ือความดับทุกข์และโทมนัสเพ่ือดับกิเลส เพ่ือการบรรลุมรรคผล และนิพพาน  โดยด าเนินไปตาม
อริยมรรคมีองค์ 8 หรือมัชฌิมาปฏิปทา บุคคลปรารถนาความพ้นทุกข์โดยชอบพึงเดินทางสายน้ี
เท่านั้น ซึ่งสติปัฏฐานที่เป็นการเจริญสติที่เกิดในฐาน 4 คือ กาย เวทนา จิต และธรรม ซึ่งการเจริญ
วิปัสสนาภาวนานั้น ผู้เจริญจะต้องก าหนดรู้ทั้งรูปธรรม และนามธรรมให้เห็นตามความเป็น โดย
จะต้องรู้ภูมิวิปัสสนา 6 อันได้แก่ ขันธ์ 5 อายตนะ 12 ธาตุ 18 อินทรีย์ 22 อริยสัจ 4 และปฏิจสมุป
บาท 12 และจะต้องเป็นไปตามโพธิปักขิยธรรม 37 มีสติปัฏฐาน 4 เป็นต้น  

และต้องเข้าไปรู้เห็นสภาวะลักษณะความเป็นจริงของรู้นามว่ามีความเป็นไปตามกฏไตร
ลักษณ์ คือ ความไม่เที่ยง ความเป็นทุกข์ และความอนัตตา กล่าวคือ การเห็นว่าไม่ใช่ตัวตน คงอยู่ใน
สภาพเดิมไม่ได้ และไม่สามารถบังคับบัญชาได้ เมื่อเห็นสภาวธรรมดังนี้แล้ว ผู้เจริญวิปัสสนาภาวนา  
ก็จะเกิดวิปัสสนาปัญญา และการศึกษาประโยชน์ 3 มีความสอดคล้องกับการเจริญวิปัสสนาโดยตรง 
เพราะว่า ก่อนที่จะไปนิพพาน จะต้องเจริญวิปัสสนาให้เกิดปัญญาญาณต่าง ๆ ไปตามล าดับ จน
บรรลุถึงญาณ 16 บรรลุญาณ 16 ครั้งที่ 1 เป็นพระโสดาบัน ครั้งที่ 2 เป็นพระสกทาคามี ครั้งที่ 3 
เป็นพระอนาคามี และครั้งที่ 4 เป็นพระอรหันต์ดับกิเลสได้หมดสิ้น เข้าถึง สอุปาทิเสสนิพาน และ
สุดท้ายก็เข้าสู่อนุปาทิเสสนิพพาน อย่างถาวรตลอดไป 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

บทความเรื่อง “ศึกษาประโยชน์ 3 ที่มีผลต่อการเจริญวิปัสสนาภาวนา” ส าหรับ
วัตถุประสงค์ที่ต้องการน าเสนอในบทความนี้มี 2 ข้อ คือ  

1.เพ่ือศึกษาประโยชน์ 3 ในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท 
2.เพ่ือศึกษาประโยชน์ 3 ที่มีผลต่อการเจริญวิปัสสนาภาวนา 
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วิธีด าเนินการศึกษา 
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงเอกสาร โดยมุ่งศึกษาเกี่ยวกับประโยชน์ 3 ในคัมภีร์พุทธ

ศาสนาเถรวาท และประโยชน์ 3 ที่มีผลต่อการเจริญวิปัสสนาภาวนา และหลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ประโยชน์ 3 ในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท หลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ 3 ที่มีผลต่อการเจริญ
วิปัสสนาภาวนา การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงเอกสาร คือ พระไตรปิฎก ภาษาไทย ฉบับมหา
วิทยาลับจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.2539 คัมภีร์อรรถกถาแปล ภาษาไทย ชุด 55 เล่ม 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.2553 เป็นข้อมูลขั้นปฐมภูมิ ส่วนเนื้อหาที่เป็น
รายละเอียดเกี่ยวข้องกับการศึกษานี้ ได้ศึกษาค้นคว้าจากหนังสือ เอกสาร และงานวิจัยที่ได้อธิบาย
ถึงการเจริญวิปัสสนาภาวนาในประโยชน์ 3 ที่มีผลต่อการเจริญวิปัสสนาภานา เป็นข้อมูลทุติยภูมิ 

 
ผลการศึกษา 

4.1 การศึกษาประโยชน์ 3 ในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาทพบว่า 
การศึกษาประโยชน์ 3 ในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาทนั้น ผู้หวังความเจริญในชีวิตทางโลก

จะต้องประพฤติปฏิบัติ ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ทั้ง 4 ข้อให้ได้พอควร หรือให้สมบูรณ์ จึงจะเกิด
ความสุขในทางโลก หรือเรียกว่า สุขของคฤหัสถ์ จะเกิดขึ้นได้จะต้องประพฤติปฏิบัติทิฏฐธัมมิกัตถ
ประโยชน์ กล่าวคือ จะขยันหาทรัพย์ รู้จักรักษาทรัพย์ คบเพ่ือนที่ดี และใช้จ่ายทรัพย์อย่างประหยัด
แล้วจะได้สุขของคฤหัสถ์ 4 ประการ คือ สุขเพราะการมีมีทรัพย์ สุขเพราะการได้ใช้จ่ายทรัพย์  
สุขเพราะความไม่เป็นหนี้ใคร และสุขเพราะท างานปราศจากโทษ สุข 4 ประการนี้จะเกิดขึ้นได้ ต้อง
อาศัยประพฤติปฏิบัติทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ ให้สมบูรณ์ แต่ความสุขในระดับทิฏฐธัมมิกัตถนี้เป็น
ความสุขที่เจือด้วยอามิส หรือเจือด้วยวัตถุ เป็นความสุขท าให้เกิดความสะดวกสบายทางกายเท่านั้น 
ยังไม่ใช่ความสุขที่แท้จริง และสวามสุขที่แท้จริงนั้น 

จะต้องเป็นความสุขที่เกิดจากกุศลธรรมที่เกิดมีในทางด้านจิตใจ อันเกิดมาจากการได้
เจริญคุณธรรมต่าง ๆ ไว้ เช่น มีศรัทธา ความสุจริต มีศีล ความเสียสละ ความสุขสงบของจิตใจ การ
ด ารงอยู่ในศีลธรรม จนมั่นใจในความมีชีวิตที่ดีของตนเอง ไม่ต้องหวั่นกลัวต่อความตาย  และชีวิตใน
ปรโลก เหมือนในทฬิททสูตร มีชายยากไร้คนหนึ่งเขายึดมั่นใน สัทธา ศีล สุตตะ จาคะ และปัญญา 
พอตายไปไปเกิดที่สวรรค์ชั้นดาวดึง เหล่าเทวดาชั้นนั้นคิดว่า เขามาเกิดที่นี่ได้อย่างไร พอสืบรู้ความ
จริงว่า เมื่อเป็นมนุษย์เขายึดมั่นในธรรม 5 ประการนั้น เหล่าเทวดาจึงหายสงสัยว่า ที่มาเกิดใน
สวรรค์ได้เพราะอ านาจสมบัติ หรืออริยทรัพย์ 5 ประการนั้นเอง และอริยทรัพย์ 5 ประการนี้จะเป็น
เหตุปัจจัยให้บรรลุถึงปรมัตถประโยชน์ที่สูง ๆ ขึ้นไปได้ 

ปรมัตถประโยชน์ คือ ประโยชน์สูงสุด จุดหมายสูงสุด หรือประโยชน์อย่างยิ่ง คือ นิพพาน 
และธรรมที่เป็นไวพจน์ต่อนิพพาน คือ นิโรธ มี 5 ประการได้แก่ ความดับด้วยการข่มไว้ ด้วยอ านาจ
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ของสมาธิ เรียกว่า วิกขัมภนนิโรธ ดับเป็นขณะด้วยอ านาจของวิปัสสนาญาณเรียกว่า ตทังคนิโรธ ดับ
ตัดขาดไปด้วยอ านาจของมรรค เรียกว่า สมุจเฉทนิโรธ ดับด้วยสงบระงับด้วยอ านาจของผล ดับด้วย
การสลัดออกไปเข้าสู่นิพพานในระดับต่าง ๆ จนถึงนิพพานที่แท้จริง อันได้แก่ สอุปาทิเสสนิพพาน 
นิพพานที่มีเบญจขันธ์เหลืออยู่สุดท้ายก็เข้าสู่อนุปาทิเสสนิพพาน คือ นิพพานที่ไม่มีรูปนานขันธ์ 5 
เหลืออยู่เลย ดับสนิท อย่างแท้จริงถาวรตลอดไป และผู้ที่บรรลุถึงประโยชน์ทั้ง 3 ประการย่อมได้รับ
ความสุขในระดับต่าง ๆ  

คือ 1. สุขเพราะมีสุขภาพ ทรัพย์ ยศ เกียรติ ไมตรี บ้านที่เป็นนสุข การขยันหมั่นเพียร
ประกอบกิจการงาน ท ามาหาเลี้ยงชีพ ใหมีทรัพย์สินเงินทองเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวให้สุข การมี
ครอบครัวที่ผาสุก แข็งแรงสมบูรณ์การมีเกียรติยศ  และบริวารยศ 2. สุขเพราะมี จิตใจงามประณีต
เป็นสุขด้วยการ มีศรัทธา ศีล จาคะ และปัญญา  หรือสุขจากสมาธิ สุขจากฌาน ฯลฯ จนแม้กระทั่ง
นิพพานสุข 3. สุขเพราะมีปัญญารูแจงเห็นจริงในรูปนามขันธ์ 5 จนสามารถบรรลุเป็นพระอริยบุคคล
ในระดับต่าง ๆ ได้ หรือสุขเพราะได้บรรลุถึงพระนิพพานในระดับต่าง ๆ ได้ 

2 ประโยชน์ 3 ที่มีผลต่อการเจริญวิปัสสนาภาวนา 
ประโยชน์ 3 ที่มีผลต่อการเจริญวิปัสสนาภาวนานั้น จะต้องเกิดจากการก าหนดรู้รูปนาม

ปรมัตถ์ไปตามล าดับ จนสามารถพัฒนาญาณปัญญาในระดับต่าง ๆ ให้เกิดมีขึ้นเป็นขึ้นเจริญขึ้นไป
ตามล าดับ จนสามารถบรรลุถึง มรรค ผล และนิพพาน ในระดับต่าง ๆ ได้ในที่สุด  

การเจริญวิปัสสนาภาวนาในทิฏฐฺธัมมิกัตถประโยชน์ ส าเร็จด้วยธรรม 4 ประการ ได้แก่ 
การเจริญความขยันหม่ันเพียรในหลักอิทธิบาท 4 ประการ คือ มีความพอใจมีความเพียรมีจิตฝักใฝ่
และมีความสังเกตุไตร่ตรองในขณะก าหนดรู้ในอารมณ์ของกาย เวทนา จิต และธรรมอย่างจดจ่อ
ต่อเนื่องในทุกอิริยาบถ ไม่ว่าจะยืน เดิน นั่ง นอน และอารมณ์ต่าง ๆ ตั้งสติก าหนดรู้อยู่อย่างนี้ ทั้ง
กลางวันและกลางคืนตั้งแต่ตื่นจนหลับ ย่อมท าไห้ ศีล สมาธิ ปัญญา และวิปัสสนาญาณต่าง ๆ 
เกิดขึ้นไปตามล าดับ จนสามารถบรรลุถึงมรรคผล และนิพพานได้ เป็นพระอริยบุคคลใน
พระพุทธศาสนาเป็นผู้ถึงอริยทรัพย์ทั้ง 5 และอริยทรัพย์ 7 ได้ในที่สุด การรักษาอริยทรัพย์ทั้ง 2 ด้วย
การส ารวมอินทรีย์ทั้ง 6 คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจไม่ให้ยินดียินร้ายในเวลาเห็นรูป ฟังเสียง ดม
กลิ่น ลิ้มรส ถูกต้องโพฏฐัพพะ รู้ธรรมอารมณ์ด้วย ท าอยู่เนื่อง ๆ ก็เป็นการรักษาอริยทรัพย์ไว้ได้ 
และการมีมิตรที่ดีเป็นเหตุให้ท าอริยมรรคมีองค์ 8 เจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไปจนบรรลุธรรมในละดับต่าง ๆ ได้
ในที่สุด มีจิตตคหบดี พระสาลีบุตร และพระโมคคัลลานะเป็นตัวอย่าง  

การเจริญวิปัสสนาภาวนาในสัมปรายิกัตถะประโยชน์นั้น โดยมีหลัก สัทธา ศีล จาคะ และ
ปัญญาเป็นฐานในการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา กล่าวคือ มีความเชื่อมั่นเลื่อมใสในพระรัตตนตรัย ชื่อ
การกระท าเชื่อมั่นในการเจริญกุศลธรรมต่าง ๆ (สัทธาสัมปทา) และมีการรักษาและการเจริญ
ปริสุทธิศีล 4 อันได้แก่ ปฏิโมกขสังวรศีล อินทรียสังวรศีล อาชีวปาริสุทธิศีล และปัจจัยสันนิสิตศีล
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โดยการเน้นการเจริญอินทรียสังวรศีลเป็นหลัก เรียกว่า มีปริสุทธิศีล (ศีลสัมปทา) และได้อธิบาย
หลักของจาคะด้วยการให้เสียสละหรือการสละ ทั้งวัตถุทาน อภัยทาน และละโลภะ โทสะ และโมหะ
ให้เบาบางลง (จาคสัมปทา) และเหตุที่จะละสิ่งเหล่านี้ได้ ก็อาศัยการเจริญปัญญา (ปัญญาสัมปทา) 
ปัญญาในบทนี้ เป็นปัญญาที่เกิดจากการเจริญวิปัสสนาภาวนา ที่เรียกว่า ภาวนามยปัญญา  

โดยอาศัยการเจริญวิปัสสนาตามแนวสติปัฏฐาน 4 คือ การตั้งสติตามก าหนดรู้ดู กาย 
เวทนา จิต และธรรม จนรู้เห็น รูป-นาม เป็นไตรลักษณ์ ได้แก่ เห็นอนิจจัง ทุกข์ และอนัตตา เกิด
ปัญญาญาณต่าง ๆ รู้เท่าทันความจริงของธรรมชาติทั้งปวง ว่าทุกสรรพสิ่งทั้งหลาย ไม่ควรเข้าไปยึด
มั่นถือมั่น เป็นเหตุให้ปรากฏ อริยสัจ 4 อย่างแท้จริงเกิดขึ้น ยังมรรคผล และนิพพานในละดับต่าง ๆ 
ให้เกิดข้ึน เป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนาในละดับต่าง ๆ ได้ในที่สุด พระอริยบุคคลชั้นต่าง ๆ 
ได้รับประโยชน์สุขในปัจจุบันชาตินี้ (ทิฏฐธัมมิกัตถสุขะ) และเมื่อตายไปก็ได้รับโยชน์สุขในชาติหน้า 
ที่เรียกว่า สัมปรายิกัตถสุขะ 

การเจริญวิปัสสนาภาวนาเพื่อให้บรรลุถึงปรมัตถประโยชน์นั้น เป็นการเจริญสติปัฏฐาน 4 
คือการตั้งสติก าหนดรู้กาย เวทนา จิต และธรรม หรือรูปนามในขณะปัจจุบันตามความเป็นจริง 
เพ่ือให้เกิดปัญญา เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงว่า สังขารทั้งปวง มีความเกิดขึ้น ตั้งอยู่และดับไป อยู่เนือง 
ๆ จนสามารถยังวิปัสสนาญาณต่าง ๆ เกิดขึ้นไปตามล าดับ จนบรรลุถึงมรรค ผล และนิพพาน การ
ถึงนิพพาน ชื่อว่า ได้บรรลุปรมัตถประโยชน์ในทางพระพุทธศาสนาแล้ว เพราะว่านิพพานเป็นการ
ดับเพลิงทุกข์ดับเพลิงกิเลสได้นั้นเอง และมีนิพพาน 3 แบบ คือ 

1. การบรรลุนิพพานแบบโดยปริยาย หรือโดยอ้อม คือ บรรลุฌานสมาบัติทั้งหลาย กล่าว 
คือได้แก่ ฌาน 4 อรูปฌาน 4 และสัญญาเวทยิตนิโรธ (เรียกอีกอย่างว่านิโรธสมาบัติ) 

2. การบรรลุนิพพานแบบโดยไวพจน์ ได้แก่ การบรรลุนิโรธ 5 ประการ คือ วิกขัมภนนิโรธ 
ตทังคนิโรธ สมุจเฉทนิโรธ ปฏิปัทธินิโรธ นิสรณนิโรธ นิโรธ 5 ข้อนี้เป็นไวพจน์ของนิพพาน โดยนิโรธ 
ทั้ง 5 ข้อนี้ 2 ข้อแรกจัดเป็น โลกียธรรมคือธรรมอันเป็นวิสัยของโลก (นิโรธ 2 ข้อแรกนี้ถ้ามิได้รักษา
ไว้ก็เสื่อมได้) ส่วน 3 ข้อหลังจัดเป็น โลกุตรธรรม คือธรรมที่พ้นไปจากวิสัยของโลก (3 ข้อหลังถึงมิได้
รักษาไว้ก็ไม่เสื่อม) 

3. การบรรลุนิพพานแบบโดยตรง หรือนิพพานที่แท้จริง คือ การบรรลุนิสสรณนิโรธ หรือ
นิสสรณนิพพาน อันได้แก่ การดับกิเลสที่เป็นภาวะพ้นออกไปแล้วจากกิเลส เรียกว่า อมตธาตุ  
อนึ่งนิพพานแบบโดยตรงหรือนิพพานที่แท้จริงมี 2 ประเภท เท่านั้น คือ 

1) สอุปาทิเสสนิพพานธาตุ คือ ภาวะของนิพพานที่เป็นไปกับด้วยอุปาทิเหลืออยู่ หรือ
นิพพานที่ ยังเกี่ยวข้องกับขันธ์ 5 ได้แก่ นิพพานของพระอรหันต์  

2) อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ คือ ภาวะของนิพพานที่ไม่มีอุปาทิเหลืออยู่ หรือนิพพานที่ไม่
เกี่ยวข้อง กับขันธ์ 5 ได้แก่ นิพพานของพระอรหันต์พ้นจากขันธ์ 5 แล้ว อนึ่งโดยแท้จริงแล้ว 
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นิพพานที่แท้จริงมีอยู่หนึ่งเดียว แต่แบ่งมองเป็น 2 ด้าน ด้านที่หนึ่งคือ นิพพานในแง่ของความสิ้น 
กิเลส ด้านที่สอง คือนิพพานใน แง่ที่เป็นภาวะจ าเพราะล้วน ๆ แท้ ๆ ซึ่งเป็นประสบการณ์เฉพาะ
ของผู้บรรลุ เท่านั้น และการที่บรรลุถึง นิพพานในแบบต่าง ๆ ที่ผู้รายงานได้กล่าวมาแล้วนั้น จะต้อง
ผ่านล าดับญาณ 16 มาตามล าดับชั้น จึงจะสามารถบรรลุถึงพระนิพพานที่แท้จริงได้ และการบรรลุ 
16 ครั้งแรก ย่อมเป็นพระโสดาบัน ครั้งที่ 2 เป็นพระสกทาคามี ครั้งที่ 3 เป็นพระอนาคามี และครั้ง
ที่ 4 เป็นอรหันต์ เรียกโดยรวมว่า พระอริยบุคคล พระอริยบุคคลในละดับต่าง ๆ ย่อมได้รับ
ประโยชน์สุขในปัจจุบันชาตินี้ คือ สุขเพราะเข้าผลสมาบัติ และละกิเลสสังโยชน์ต่าง ๆ ได้ เรียกว่า 
ทิฏฐธัมมิกัตถสุขะและพระอริยบุคคลในชั้นต่าง ๆ ก็ได้รับความสุขหลังจากตายไปแล้ว คือได้รับ
โยชน์สุขในชาติหน้า ที่เรียกว่า สัมปรายิกัตถสุขะ  

หลังจากตายแล้ว พระโสดาบัน จะไม่ไปตกอบายภูมิ 4 มีสุคติเป็นที่ไปเกิดในสุคติไม่เกิน 7 
ชาติก็จะสิ้นทุกข์ได้เอง พระสกทาคามี เกิดในสุคติอีก 1 ชาติก็จะสิ้นทุกข์ได้เอง พระอนาคามี
นิพพานในชั้นสุทธาวาส และพระอรหันต์ก็จะอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ คือ นิพพานธาตุที่ไม่มีเบญจ
ขันธ์เหลืออยู่เลย อันได้แก่ ผู้ที่ดับกิเลสได้หมดโดยสิ้นเชิงแล้ว คือ พระอรหันต์สิ้นชีวิตไปแล้วนั้นเอง 
เรียกว่า อนุปาทิเสสนิพพาน คือนิพพานที่ไม่มีรูปนานขันธ์ 5 เหลืออยู่เลย ดับสนิท อย่างแท้จริง
ถาวรตลอดไป นี้แล เรียกว่า ท่านผู้ที่ได้บรรลุถึงประมัตถะประโยชน์ คือ ประโยชน์สูงสุด จุดหมาย
สูงสุด หรือประโยชน์อย่างยิ่ง โดยสมบูรณ์และบริบูรณ์แล้ว เรียกว่า ถึงพระนิพพานธาตุ นั้นเอง 
 
สรุปผลการศึกษา 

การปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา คือ การฝึกอบรมพัฒนาจิต โดยมีการตั้งสติก าหนดรู้รูปนามใน
ปัจจุบันอารมณ์ของประโยชน์  3  เพ่ือให้เกิดปัญญารู้แจ้งตามความเป็นจริง และกระท าให้แจ้งซึ่ง
พระนิพพานในที่สุด ฉะนั้น ในการศึกษาปฏิบัติประโยชน์ 3 ที่มีผลต่อการเจริญวิปัสสนาภาวนานั้น 
จะต้องเกิดจากการก าหนดรู้รูปนามปรมัตถ์ไปตามล าดับ จนสามารถพัฒนาญาณปัญญาในระดับต่าง 
ๆ ให้เกิดมีข้ึน เป็นขึ้น เจริญขึ้น ไปตามล าดับ จนสามารถบรรลุถึง มรรค ผล และนิพพาน ในระดับ    
ต่าง ๆ ได้ในที่สุด และการที่จะบรรลุสิ่งที่ประเสริฐสุด ในทางพระพุทธศาสนาได้นั้น จะต้องอาศัย
การเจริญวิปัสสนาภาวนาตามแนวสติปัฏฐาน 4 เท่านั้น คือ การตั้งสติเข้าไปก าหนดรู้ กาย เวทา จิต 
และธรรม ให้เห็นรูป-นามเหล่านี้ เป็นของไม่เทียง เป็นทุกข์ และบังคับบัญชาไม่ได้ รู้เห็นรูปนาม
อย่างนี้อยู่เนื่อง ๆ ก็เป็นเหตุให้เกิดวิปัสสนาญาณต่าง ๆ ไปตามล าดับ จนสามารถบรรลุผลของการ
เจริญวิปัสสนาภาวนาในประโยชน์ 3 ได้อย่างแท้จริง กล่าวคือ ได้ถึงมรรค ผล และนิพพาน เป็นพระ
อริยบุคคลในพระพุทธศาสนาในระดับต่าง ๆ ได้ จนเป็นเหตุให้ได้รับประโยชน์สุขในกาลต่าง ๆ ทั้งใน
ปัจจุบันกาล (กาลในปัจจุบันชาตินี้) และในอนาคตกาล (กาลในอนาคตชาติหน้า) และเป็นความสุขที่
แท้จริง อันสืบเนื่องมาจากการเจริญวิปัสสนาตามแนวสติปัฏฐาน 4 ที่สมบูรณ์ถึงที่สุด จึงได้รับสันติ
สุข คือ ความสุขที่เกิดจากความสงบ อันแท้จริง สุขเพราะถึงนิพพาน นั้นเอง 
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ศึกษาการบรรลุธรรมแบบสัทธาวิมุตติในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท  
A Study of Enlightenment with Saddhāvimutta in Theravada Buddhist 

Scripture 
 

พระอธิการทองดี  ทีฆายุโก (รวมครบุรี)* พระมหาชิต านชิโต,** พระภาวนาพิศาลเมธี วิ.*** 
 

บทคัดย่อ 
บทความเรื่อง ศึกษาการบรรลุธรรมแบบสัทธาวิมุตติในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท มี

วัตถุประสงค์ของการศึกษาคือ 1) เพ่ือศึกษาสัทธาวิมุตติในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาทและ 2) เพ่ือ
ศึกษาการบรรลุธรรมในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท เป็นการศึกษาเชิงเอกสาร ผลการศึกษาพบว่า 
สัทธาวิมุตติคือผู้หลุดพ้นด้วยสัทธา ได้แก่ผู้ที่เข้าใจอริยสัจจธรรมถูกต้องแล้วและอาสวะบางส่วนก็สิ้น
ไป เพราะเห็นอริยสัจด้วยปัญญาแต่มีสัทธาเป็นตัวน า หมายถึงผู้บรรลุโสดาปัตติผลแล้วขึ้นไปจนถึงผู้
ปฏิบัติเพ่ือบรรลุอรหัตตผลที่มีสัทธินทรีย์แรงกล้า ไม่ได้ถูกต้องวิโมกข์อันละเอียด การบรรลุธรรม
แบบสัทธาวิมุตติมีหลักการพัฒนาประกอบด้วยความเพียร มีสติ มีสัมปชัญญะ เพียรระลึกรู้อยู่กับ
ปัจจุบันอารมณ์ของรูปนามอยู่เสมอ ๆ ยังอินทรีย์ 5 คือ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา ให้แก่กล้า
เมื่ออินทรีย์ทั้ง 5 ได้พัฒนาสมบูรณ์พร้อม ก็บรรลุมรรค ผล พระนิพพานเป็นที่สุดได้ วิธีการพัฒนา
อินทรีย์เพื่อสู่วิมุตติ เริ่มต้นที่ศรัทธา การจะมีศรัทธาได้นั้นเกิดจากการคบสัตบุรุษ แล้วได้ฟังสัทธรรม 
ท าให้เกิดศรัทธา เมื่อมีศรัทธา ก็มีมนสิการโดยแยบคาย มีสติสัมปชัญญะ มีความส ารวม อินทรีย์ มี
สุจริต 3 มีการเจริญสติปัฏฐาน 4 เมื่อเจริญสติปัฏฐาน 4 ได้บริบูรณ์ ท าให้โพชฌงค์ 7 บริบูรณ์ ท า
วิชชาและวิมุตติให้บริบูรณ์ได้  
ค าส าคัญ:  การบรรลุธรรม,  สัทธาวิมุตติ 
 
Abstract 

This research paper article entitled ‘A Study of Enlightenment with Saddhāvimutta in 
Theravada Buddhist Scripture’ has two objectives; to study of enlightenment by 
Saddhāvimutti in Theravada Buddhism scriptures and to study of enlightenment in 
Theravada Buddhism scriptures. The method was documentary. The results were that 

                                                      
* สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต

บาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม. 
** อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม 
*** อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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Saddhāvimutta refers to those who got enlightened by faith (Saddhā) such as a person who 
understood the Four Noble Truths and try to rid of defilements (Āsava) until find the Four 
Noble Truths (Ariyasacca) by leading faith, it signifies a man who achieves the Fruition of 
Stream-entry up to the final emancipation with faith or confidence without touching any 
profound liberation. The liberation with Saddhāvimutti consists of the great efforts, 
mindfulness and awareness observing only at the present moment of nāma-rūpa causing the 
rise of Saddhā, Viriya, Sati, Samādhi and Paññā until these became perfect generating the 
attaining Magga, Phala and Nibbana in final. The method of faculties for liberation starts from 
Saddhā which will occur by the wise association, Dhamma listening. Then Saddhā causes the 
rise of attentiveness, mindfulness and awareness, with sensual organs restrains, 3 right deeds, 
4 mindfulness foundations. With perfect 4 foundations of mindfulness, it will then cause 7 
Bojjhanga to complete, leading to perfect knowledge and liberation.  
Keywords: Enlightenment, Saddhāvimutti 
 
บทน า 

พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงธรรมไว้ต่าง ๆ มากมายแต่ธรรมของพระพุทธองค์ให้ผลในทาง
เดียว คือ แก้ทุกข์ได้ แม้พระพุทธองค์จะแสดงไว้ต่างสถานที่ต่างวาระกัน ฉะนั้นการบรรลุธรรมของ
เหล่าสาวกนั้นควรอย่างยิ่งที่จะท าให้เกิดขึ้นเพ่ือควรแก่ศรัทธา เพ่ือจะได้เป็นทักขิเณยบุคคล (บุคคล
ผู้ควรแก่ทักษิณา) 7 ได้แก่ 

1. อุภโตภาควิมุตติ (ผู้หลุดพ้นทั้ง 2 ส่วน) 
2. ปัญญาวิมุตติ (ผู้หลุดพ้นด้วยปัญญา) 
3. กายสักขี (ผู้เป็นพยานในนามกายด้วยกาย) 
4. ทิฏฐิปปัตตะ (ผู้บรรลุสัมมาทิฏฐิ) 
5. สัทธาวิมุตติ (ผู้หลุดพ้นด้วยศรัทธา) 
6. ธัมมานุสารี (ผู้แล่นไปตามธรรม) 
7. สัทธานุสารี (ผู้แล่นไปตามศรัทธา) 
ในพระไตรปิฏกได้กล่าวถึงพระสูตรชื่อปวิฏฐสูตร ว่า พระสารีบุตร พระสวิฏฐะ และพระ

มหาโกฏฐิตะ ได้พากันเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่ง ณ ที่
ควรส่วนข้างหนึ่ง พระสารีบุตรกราบทูลการเจรจาปราศรัยกับพระสวิฏฐะและมหาโกฏฐิตะทั้งหมด
แด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับพระสารีบุตรว่าการที่จะพยากรณ์ข้อนี้โดยส่วนเดียว
ว่า บรรดาบุคคล 3 จ าพวกนี้ บุคคลนี้เป็นผู้งามกว่าและประณีตกว่า ดังนี้ ไม่ใช่จะท าได้โดยง่ายเลย 
เพราะข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้ คือ บุคคลผู้ สัทธาวิมุตตินี้ เป็นผู้ปฏิบัติเพ่ือความเป็นพระอรหันต์ 
บุคคลผู้เป็นกายสักขี ผู้เป็นทิฏฐิปปัตตะพึงเป็นพระสกทาคามี หรือพระอนาคามี  การที่จะพยากรณ์
ในข้อนี้ส่วนเดียวว่า บรรดาบุคคล 3 จ าพวกนี้ บุคคลนี้เป็นผู้งามกว่าและประณีตกว่า ดังนี้ ไม่ใช่จะ
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ท าได้โดยง่ายเลย เพราะข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้ คือบุคคลผู้ทิฏฐิปปัตตะ เป็นผู้ปฏิบัติเพ่ือความเป็น
พระอรหันต์ บุคคลผู้สัทธาวิมุตติเป็นพระสกทาคามี หรือพระอนาคามี และแม้บุคคลผู้กายสักขีก็พึง
เป็นพระสกทาคามี หรือพระอนาคามีการที่จะพยากรณ์ในข้อนี้ส่วนเดียวว่า บรรดาบุคคล 3 จ าพวก 
บุคคลนี้เป็นผู้งามกว่าและประณีตกว่าไม่ใช่จะท าได้โดยง่ายเลย 
 การบรรลุธรรมเกี่ยวกับบุคคล 3 ประเภทดังกล่าว บางคัมภีร์กล่าวว่าเป็นการแสดงโดย
นิปริยาคือ แสดงความหมายโดยจ าเพาะลงไป แต่ในคัมภีร์ปฏิสัมภิทามัคค์ ท่านแสดงความหมาย
โดยปริยาย เรียกผู้ที่ปฏิบัติโดยมีสัทธินทรีย์เป็นตัวน า ว่าเป็นสัทธาวิมุตติ ตั้งแต่บรรลุโสดาปัตติผล 
ไปจนบรรลุอรหัตตผล เรียกผู้ปฏิบัติมีสมาธินทรีย์เป็นตัวน า ว่าเป็นกายสักขี ตั้งแต่บรรลุโสดาปัตติ
มรรค ไปจนบรรลุอรหัตตผล เรียกผู้ที่ปฏิบัติทีม่ีปัญญินทรีย์เป็นตัวน าว่าเป็นทิฏฐิปปัตตะตั้งแต่บรรลุ
โสดาปัตติผล ไปจนบรรลุอรหัตตผล โดยนัยนี้ จึงมีค ากล่าวเรียกพระอรหันต์ว่า สัทธาวิมุตติ หรือ
กายสักขี หรือทิฏฐิปปัตตะได้ด้วย ถ้าถือศัพท์เคร่งครัด ก็มีแต่  อุภโตภาควิมุตติกับปัญญาวิมุตติ
เท่านั้น 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

บทความเรื่อง “ศึกษาการบรรลุธรรมแบบสัทธาวิมุตติในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท”
ส าหรับวัตถุประสงค์ที่ต้องการน าเสนอในบทความนี้มี 2 ข้อคือ 

1) เพ่ือศึกษาสัทธาวิมุตติในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท 
2) เพ่ือศึกษาการบรรลุธรรมแบบสัทธาวิมุตติในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท 

วิธีด าเนินการศึกษา 
การศึกษาเนื้อหาการบรรลุธรรมแบบสัทธาวิมุตติที่มีในพุทธศาสนาเถรวาทเกี่ยวกับ 

โครงสร้าง เนื้อหา หลักธรรม เก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ประกอบการวิจัย ซึ่งได้แก่ เอกสารที่มีเนื้อหาที่
เกี่ยวข้องกับการวิจัย โดยรวบรวมจากแหล่งต่าง ๆ ได้แก่หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย โดยแยกเป็นประเภท ดังนี้   ศึกษาข้อมูลจากคัมภีร์พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย อรรถ
กถา และปกรณวิเสสรวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาและสาระส าคัญ ที่ เกี่ยวกับการบรรลุธรรม
แบบสัทธาวิมุตติ รวบรวมข้อมูลจากงานวิจัย วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งส่วนที่เป็นค าอธิบาย
จากหนังสือต าราวิชาการและเอกสารฉบับต่าง ๆ 

 
ผลการศึกษา 

1. สัทธาวิมุตติในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท 
สัทธาของอริยสาวกแรกเริ่มก่อนที่จะเป็นพระโสดาบันท่านแสดงสัทธา โดยเจาะจงลงไป

ว่า “เชื่อโพธิ (ปัญญาตรัสรู้) ของตถาคตว่าด้วยเหตุผลดังนี้ ๆ พระผู้มีพระภาคนั้นเป็นพระอรหันต์ 
ฯลฯ” สัทธาตามค าบรรยายนี้ท่านเรียกสั้น ๆ ว่า “ตถาคตโพธิสัทธา” หมายถึงความเชื่อมั่นในพระ
ปรีชาญาณของพระพุทธเจ้าในฐานะที่ทรงเป็นต้นแบบหรือองค์แทนหรือผู้น าของมนุษย์ทั้งหลายที่



การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3124

ยืนยันถึงสมรรถวิสัยของมนุษย์ทั้งหลายว่า มนุษย์สามารถหยั่งรู้สัจธรรมการเข้าถึงความดีงามสูงสุด
ได้ด้วยสติปัญญาและความเพียรพยายามฝึกฝนพัฒนาตนเอง ผู้หลุดพ้นด้วยสัทธา เป็นผู้ที่เข้าใจ
อริยสัจจธรรมถูกต้องแล้วเห็นธรรมที่พระตถาคตประกาศโดยแจ้งชัดประพฤติปฏิบัติถูกต้องดีและอา
สวะบางส่วนก็สิ้นไปเพราะเห็นอริยสัจ ด้วยปัญญาแต่มีสัทธาเป็นตัวน า หมายถึงผู้บรรลุโสดาปัตติผล
แล้วขึ้นไปจนถึงผู้ปฏิบัติเพ่ือบรรลุอรหัตตผลที่มีสัทธินทรีย์แรงกล้า บุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ได้
ถูกต้องวิโมกข์อันละเอียด คืออรูปสมบัติล่วงด้วยกายอยู่แต่ อาสวะบางเหล่าของผู้นั้นสิ้นไปเพราะ
เห็นอริยสัจ ด้วยปัญญา อนึ่งความเชื่อในพระตถาคตของผู้นั้นตั้งมั่นแล้วมีรากหยั่งลงมั่นแล้วบุคคลนี้
เรากล่าวว่า สัทธาวิมุตติบุคคล 

สัทธาท าให้พ้นทุกข์ได้นี้มีตัวอย่างของผู้พ้นทุกข์เพราะสัทธาอาศัย มีทั้งพระภิกษุพระ
ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ที่ได้รับการยกย่องจากพระพุทธองค์ โดยเกี่ยวข้องกับเรื่องสัทธาหรือใช้
สัทธาเป็นเบื้องต้นของการบรรลุธรรมมีจ านวนหลายท่านดังต่อไปนี้ พระวักกลิ  เป็นผู้เลิศกว่าพวก
ภิกษุสาวกผู้พ้ืนจากกิเลสได้ด้วยสัทธา พระรัฐบาลเป็นผู้เลิศกว่าพวกภิกษุสาวกผู้บวชด้วยสัทธาพระ
สิงคาลมาตาภิกษุณีเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุณีสาวิกาผู้พ้นจากกิเลสได้ด้วยสัทธา 

2. การบรรลุธรรมแบบสัทธาวิมุตติในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท  
การบรรลุธรรม หมายถึง การเข้าถึงโลกุตตรธรรม 9 คือ มรรค 4 ผล 4 นิพพาน 1 อย่าง

ใดอย่างหนึ่งและรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจสี่ ด้วยโลกุตตรปัญญา โดยการปฏิบัติตามหลักไตรสิกขา 
เจริญสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนา ตามหลัก สติปัฏฐาน 4 คือ การก าหนดรู้ กาย เวทนา จิต 
และธรรม ให้เห็นเป็นไตรลักษณ์ตามความเป็นจริง เมื่อวิปัสสนาญาณ แก่กล้าด าเนินตามวิปัสสนาวิถี 
ผู้ปฏิบัติสามารถละสังโยชน์และอนุสัยต่าง ๆ ตามก าลังของมรรคด้วย  สามารถบรรลุมรรคผล
นิพพานส าเร็จเป็นพระอริยบุคคล เช่นพระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันต์
ตามล าดับ 

ในการปฏิบัติธรรมนั้น ปัญหาเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยเฉพาะความพร้อม
หรือแก่กล้าของอินทรีย์ต่าง ๆ บางคนอาจใช้เวลาในการปฏิบัติไม่ต้องมากก็ประสบความส าเร็จ
โดยง่าย บางคนอาจปฏิบัติธรรมต้องใช้เวลานาน แต่พยายามฝึกปฏิบัติไปสบาย ๆ ก็ส าเร็จบางคนทั้ง
ฝึกปฏิบัติยากล าบาก ทั้งต้องใช้เวลายาวนาน จึงส าเร็จบางคนจะพากเพียรปฏิบัติอย่างไรก็ไม่อาจ
ประสบความส าเร็จเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการปฏิบัติเพ่ือมรรคเบื้องสูง ซึ่งในการปฏิบัติผู้ปฏิบัติ
ต้องอาศัยการปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐาน 4 เพ่ือให้ได้บรรลุญาณ 16 ตามล าดับและผลของการบรรลุ
ธรรมนั้นมี 4 ระดับ คือ โสดาปัตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล และอรหัตตผล  ซึ่งผลของการ
บรรลุธรรมแต่ละระดับ สามารถขจัดสังโยชน์ได้ตามล าดับ โดยมีมรรคมีองค์ 8 เป็นปฏิปทาที่เป็นไป
เพ่ือนิพพานเป็นอุบายเครื่องละสังโยชน์ ในพระพุทธศาสนาเรียกบุคคลผู้บรรลุธรรมวิเศษมีโสดาปัตติ
มรรค พระอริยบุคคล  

การเจริญวิปัสสนาภาวนาความส าคัญในทางปฏิบัติ ซึ่งผู้ปฏิบัติจะต้องก าหนดรูปนาม
เป็นอารมณ์อย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งสามารถท าลายตัณหาและเกิดปัญญา ที่จะเห็นสิ่งทั้งหลายตาม
ความเป็นจริง ปัญญาดังกล่าว มิได้เป็นปัญญา ที่เกิดจากการคิด การพิจารณาหาเหตุผล แต่เป็น
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ปัญญาที่เกิดจากการฝึกอบรมและการลงมือปฏิบัติ ปัญญาที่เกิดจากการภาวนานี้ก่อให้เกิดความรู้
แจ้งแทงตลอดในรูปนามและสรรพสิ่งทั้งหลายว่ามีความเป็นทุกข์ ไม่เที่ยงและไม่มีตัวตน ปัญญาที่
เห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง อันจะน าไปสู่ความพ้นทุกข์ ในทรรศนะของการเจริญวิปัสสนา
กรรมฐาน ปัญญาในที่นี้คือ วิปัสสนาญาณ เมื่อสติมั่นคงแล้วก าหนดอารมณ์ได้อย่างจดจ่อต่อเนื่องตั้ง
มั่นเป็นสมาธิเมื่อมีสมาธิดีแล้วจะเกิดปัญญา คือ มีความรู้เห็นถึงความจริงอันประเสริฐ 4 ถือได้ว่า
อินทรีย์ทั้ง 5 ได้พัฒนาสมบูรณ์ เป็นฐานแห่งการท าโพชฌงค์ 7 วิชชาและวิมุตติให้บริบูรณ์ ซึ่งท าให้ 
ผู้ปฏิบัติบรรลุมรรค ผล นิพพานได้ในที่สุด 

 
สรุปผลกาศึกษา 
 การบรรลุธรรมแบบสัทธาวิมุตติ  มีหลักการพัฒนาประกอบด้วยความเพียร มี
สติสัมปชัญญะเพียรระลึกรู้อยู่กับปัจจุบันอารมณ์ของรูปนาม ยังอินทรีย์ 5 คือ ศรัทธา วิริยะ สติ 
สมาธิ ปัญญา ให้แก่กล้า โดยเริ่มต้นจากการมีศรัทธา เมื่อมีศรัทธาท าให้เกิดความเพียร เมื่อมีความ
เพียรช่วยให้สติมั่นคง เมื่อสติมั่นคงแล้วก าหนดอารมณ์ได้อย่างจดจ่อต่อเนื่อง ตั้งมั่นเป็นสมาธิ เมื่อมี
สมาธิดีแล้วจะเกิดปัญญา  ถือได้ว่าเมื่ออินทรีย์ทั้ง 5 ได้พัฒนาสมบูรณ์พร้อม ก็บรรลุมรรค ผล พระ
นิพพาน วิธีการพัฒนาอินทรีย์เพ่ือสู่วิมุตติ เริ่มต้นที่ศรัทธา การจะมีศรัทธาได้นั้นเกิดจากการคบ
สัตบุรุษ แล้วได้ฟังสัทธรรม ท าให้เกิดศรัทธา เมื่อมีศรัทธา ก็มีมนสิการโดยแยบคาย มีสติสัมปชัญญะ 
มีความส ารวมอินทรีย์ มีสุจริต 3 มีการเจริญสติปัฏฐาน 4 เมื่อเจริญสติปัฏฐาน 4 ได้บริบูรณ์ ท าให้
โพชฌงค์ 7 บริบูรณ์ ท าวิชชาและวิมุตติให้บริบูรณ์ได้  
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ศึกษาวิถีจิตในการพิจารณารูปนามในปัจจยปริคคหญาณ 
A Study of Cognitive Process in the Examination of  

Nāma-Rūpa in Paccaya pariggahañāna 
 

พระภุชงค์ ปญฺญฃาวุฑฺโฒ*  สุภีร์  ทุมทอง** นวลวรรณ พูนวสุพลฉัตร*** 
 

บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีความประสงค์จะศึกษาวิถีจิตในการพิจารณารูปนามในปัจจยปริคคหญาณ 
โดยมีวัตถุประสงค์  2 ประการ คือ เพ่ือศึกษาวิถีจิตที่ปรากฏในคัมภีรพุทธศาสนาเถรวาท และเพ่ือ
ศึกษาวิถีจิตในการพิจารณารูป-นามในปัจจยปริคคหญาณ เป็นการศึกษาเชิงเอกสาร มีผลการศึกษา
พบว่าวิถีจิตเป็นกระบวนการท างานของจิตช่วงขณะหนึ่งๆ วิถีจิตเกิดจากการรับรู้อารมณ์ที่ก าลังปรากฏ
ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ วิถีจิตนั้น แบ่งได้ 2 ประเภท คือ (1) ปัญจทวารวิถี และ(2) มโนทวารวิถี 
ซึ่งปัญจทวารวิถี คือ วิถีจิตที่ปรากฏขึ้นรับรู้ปัญจารมณ์ทางปัญจทวาร ได้แก่ รูปารมณ์ สัททารมณ์ คัน
ธารมณ์ รสารมณ์ และโผฏฐัพพารมณ์ ส่วนมโนทวารวิถี มีอารมณ์ได้ทั้ง 6 คือ รูปารมณ์ สัททารมณ์ คัน
ธารมณ์ รสารมณ์ โผฏฐัพพารมณ์ และธัมมารมณ์ จึงกล่าวได้ว่า วิถีจิตนั้นเป็นนาม เพราะจิตเป็นสภาวะ
รู้อารมณ์ทางทวารทั้ง 6 เท่านั้น จับต้องไม่ได้ จากการศึกษาวิถีจิตในการพิจารณารูป-นามในปัจจย
ปริคคหญาณ พบว่า การพิจารณา คือการมีสติและสัมปชัญญะขณะรับรู้สิ่งต่าง ๆ ที่ก าลังปรากฏ
ในทางปัจจุบันโดยผ่านทางทวารทั้ง 6 คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ เมื่อตั้งจิตก าหนดรู้การ
เปลี่ยนแปลงโดยต่อเนื่องของรูปและนาม ก็จะเข้าถึงสภาวธรรมที่เป็นสัมมาทิฏฐิ จัดเป็นทิฏฐิวิสุทธิ 
เพียงแต่มีสติก าหนดรู้ความเป็นไปของจิต และรู้เท่าทันจิตเท่านั้น ก็จะสามารถก าหนดรู้เห็นเหตุ
ปัจจัยของนาม-รูปตามหลักปฏิจจสมุปบาท ชื่อว่า ปัจจยปริคคหญาณ โดยการก าหนดรู้การเกิดขึ้น 
การดับไปของสรรพสิ่ง โดยรู้ว่ากรรมนั้น ๆ คือ การท าดีและท าชั่ว เห็นกรรมนั้น  ๆ เป็นเหตุเป็น
ปัจจัยให้เกิดข้ึนและดับไป เมื่อปัญญาญาณแก่กล้าขึ้น ก็จะท าลายความสงสัยทุกอย่าง เมื่อพ้นความ
สงสัย จิตของผู้เจริญวิปัสสนาก็จะผ่านเข้าสู่ล าดับญาณต่อไปคือสัมมสนญาณ จัดได้ว่าเป็นผู้มีคติ
เที่ยงแท้แน่นอน 
ค าส าคัญ: วิถีจิต, การพิจารณารูปนาม, ปัจจยปริคคหญาณ 
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แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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Abstract 
 This research paper article entitled ‘A Study of Cognitive Process in the 
Examination of Nāma-Rūpa in Paccaya pariggahañāna’ has 2 objectives; (1) to study 
the thought-process appeared in Thēravāda Buddhist Scriptures. (2) to study the 
thought-process in observing the mind (Nāma) and matter (Rūpa) in Paccaya-
pariggahañāṇ a. It was a documentary research, From the study found that cognitive-
process is the mind’s function process at one thought-moment, arising from receiving 
contact through the six-senses door: eyes, ears, nose, tongue, body and mind. It 
divided into 2 types, Pañcadvāravithi and Manodvāravithi. Pañcadvāravithi is the 
thought-process which appears by contact of 5 sense-doors: rūpāramaṇ a, 
saddāramaṇ a, gandāramaṇ a, rasāramaṇ a, Poṭ ṭ habbāramaṇ a arises. Manodvāravithi 
connects to 6 sense-doors, they are 5 sensual organs included 1 mind-door of 
Dhammāramaṇ a. The cognitive-process is categorized as Nāma because the mind has 
the nature of knowing its objects through 6 sense-doors only and being untouchable. 
From the study of thought-process in observing rūpa and nāma in 
Paccayapariggahañāṇ a found that observing means to be mindful and self-awareness 
at a very present moment that the contacts through 6 sense-doors; eyes, ears, nose, 
tongue, body and mind arising. When being aware of the continuous changes of 
matter and mind, it will then experience the natural phenomena which is the right-
view called Diṭ ṭ hivisuddhi. Simply being mindful and aware of the thought-process, 
one can catch up the mind’s condition, sooner he will be able to see with the insight 
the cause of nāma and rūpa according to the principle of Paṭ iccasamuppāda called 
Paccaya-pariggahañāṇ a. By observing with awareness of the arising and the cessation 
of all things, one will realize the good and bad action which is the main cause of 
arising and ceasing. When the insight knowledge becomes proficient, it will then 
eliminate all doubts. When no more doubt, the mind of the practitioner will pass to 
next higher wisdom called Sammasanañāṇ  respectively. Reaching to this point he is 
considered  as one who has certain destiny. 
Keyword: thought-process, observing the mind (nāma) and matter (rūpa), Paccaya-
pariggahañāṇ a 
 
บทน า 
 การศึกษาการท างานของจิตให้เขาใจอย่างท่องแท้จ าเป็นต้องศึกษาเรื่องวิถีจิต ซึ่งมีส่วน
ส าคัญใหผูเจริญวิปสสนาภาวนา รูธรรมทั้งหลาย โดยอาการที่รูชัดไปตามความเปนจริง เพ่ือใช 
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ความรูและความเขาใจนี้เปนฐานรองรับอุปสรรคทั้งหลายที่คอยขัดขวาง และปรุงแตงจิตไมให เข
าถึงญาณอันประเสริฐ ซึ่งเปนกระแสของการหลุดพน (วิมุตติ) ทวารเปรียบเสมือนประตู อันเปนที่เข
าออกของวิถีจิตทั้งหลายที่เปดออกใหจิตไปรับอารมณเปนที่ติดตอกันใหเกิดความรู หรือแหลงที่มา
ของความรูเรียกวา อายตนะ ซึ่งความตอเนื่องขององคธรรมในที่นี้กอใหเกิด การรับรูซึ่งเปนกระบวน
การรับรูที่บริสุทธิ์ กอนที่จะถึงชวงตอที่จะสืบทอดจากการรับรู (ผัสสะ) ซึ่งมีปจจัยหรือองคประกอบ
อ่ืน คอยบิดเบือนใหกระบวนธรรมเอนเอียงไปจากความเปนจริงเปนสาเหตุใหเกิดเวทนา และสงผล
ใหเกิดรอยตอทางจริยธรรมระหวางกุศลจิต และอกุศลจิต เมื่อเวทนาเปนองคธรรมที่ส าคัญยิ่ง ใน
การเจริญวิปสสนา เพราะเปนองคธรรมในมหาสติปฏฐานสูตร  
 เพ่ือศึกษาให้มีความเข้าใจในวิถีจิตในการพิจารณารูป -นามในปัจจยปริคหญาณ ซึ่งมี
สภาวะสามารถก าหนดรู้ว่ารูปนามเป็นเหตุปัจจัยแก่กันและกันอาการของสภาวะที่รู้มีดังนี้ ญาณ
ก าหนดรู้เหตุปัจจัยที่มีในตน มีค ากล่าวไว้ว่า เมื่อผู้ใดปฏิบัติได้ถึงญาณนี้ ผู้นั้นชื่อว่า เป็นจุฬโสดาบัน 
แปลว่าผู้ถึงกระแสพระนิพพานน้อย ๆ ดังมีหลักฐานรับรองไว้ในวิสุทธิมรรคว่า “อิมินา ปน าเณน 
สมนฺนาคโต วิปสฺสดก พุทธฺสาสเน ลทฺธสฺสโน ลทฺธปติฏฺโ นิยคติโก จุฬโสตาปนฺโน นาม โหติ.”  
ผู้เจริญวิปัสสนาประกอบด้วยญาณที่ 2 นี้แล้ว ได้ความเบาใจในพระพุทธศาสนา ได้ที่พ่ึงที่อาศัยใน
พระพุทธศาสนา มีคติอันเที่ยง ชื่อว่าเป็น “จุฬโสดาบัน” ดังนี้  
 แมวาผูปฏิบัติโดยทั่วไปมีพ้ืนฐานดานการปฏิบัติและปริยัติมาบางแลว แตก็ยังมีไม
เพียงพอเพราะหลักค าสอนของพระพุทธองคนั้นมีมากมาย องคธรรมมีความซับซอน และเชื่อมโยง
กัน ยากส าหรับบุคคลทั้งหลายที่จะเขาใจและเขาถึงอยางถองแทเชน หลักธรรม ในปฏิจจสมุปบาท 
เปนตน หากผูใดไดศึกษาคนควาเพ่ิมเติม ในพระอภิธรรม มหาสติปฏฐานสูตร เหล่านี้เปนตน ยอม
จะเปนสิริมงคลแกตนอยางสูงสุด โดยเฉพาะความรูเรื่อง วิถีจิตนี้ยากที่จะท าความเขาใจ ละเอียด 
ลึกซึ้งยิ่งนัก แตก็มีคุณอันใหญหลวง ไดแก (1) ชวยใหผูเจริญวิปสสนารูธรรมชาติของวิถีจิต และ
ขั้นตอนการท างานของวิถีจิต (2) วิถีจิตเปนการแสดงล าดับความเปนไปของจิต หากศึกษาเรื่องวิถี
จิตจนเขาใจถองแท จะเปนปจจัยเกื้อหนุนใหผูเจริญวิปสสนาภาวนา รูวิธีเขาถึงความสงบแห่งจิต น
อมใจไปในการ ก าหนดรู้ (3) องคประกอบของกิจสังคหะในวิถีจิตสามารถอธิบายขอเคลือบแคลง
สงสัย และสอบทานสภาวะของการปฏิบัติใหกระจางขึ้น ตั้งแตเริ่มตนปฏิบัติจนกระทั่งบรรลุ มรรค 
ผล นิพพาน  
 บทความเรื่อง “ศึกษาวิถีจิตในการพิจารณารูป-นามในปัจจยปริคหญาณ” นี้เขียนขึ้นเพ่ือ
ไขความกระจ่างที่ยังเคลือบแคลงสงสัย เป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ที่เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ 
สามารถน้อมน าเป็นบาทฐานในการศึกษาและปฏิบัติเพ่ือพัฒนาปัญญา สู่การบรรลุเป้าหมายขั้น
สูงสุดได้อย่างถูกต้อง อันจะเป็น ประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเจริญ วิปัสสนาภาวนา ของบุคคลผู้สนใจ
สืบไป  
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 บทความเรื่อง “ศึกษาวิถีจิตในการพิจารณารูปนามในปัจจยปริคคหญาณ” มี
วัตถุประสงค์ท่ีต้องการน าเสนอ 2 ข้อ คือ  
 1. เพ่ือศึกษาวิถีจิตที่ปรากฏในคัมภีรพุทธศาสนาเถรวาท  
 2. เพ่ือศึกษาวิถีจิตในการพิจารณารูป-นามในปัจจยปริคคหญาณ 
 
วิธีการด าเนินการศึกษา/รูปแบบการศึกษา 
 บทความนี้ได้ใช้วิธีศึกษาแบบเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยมุงศึกษา
วิเคราะห์ ข้อมูลที่ เกี่ยวของกับเนื้อหา ของการศึกษาวิถีจิตในการพิจารณารูปนามในปัจจยปริคห
ญาณในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท แลวน ามาสรุปบรรยายเชิงพรรณนา ดังนี้  
 1) ศึกษาคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท ไดแก คัมภีรพระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับ มหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2539, คัมภีรพระไตรปฎกพรอมอรรถกถาภาษาไทย แปล ชุด 45 
เล่ม ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2553 อรรถกถา ฎีกา ปกรณวิเสส อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เช่น คัมภีรวิสุทธิมรรค คัมภีรอภิธรรมมัตถสังคหะ คัมภีรปรมัตถทีปนี คัมภีรวิปสสนาชุนี และคัมภีร
อัฏฐสาลินี เปนตน ท าใหไดขอมูลพื้นฐานที่ส าคัญเปนเบื้องตน  
 2) ศึกษาต าราวิชาการพระพุทธศาสนาเถรวาท มีหนังสือ “ปริเฉทที่ 4 วิถีสังคหะ” รจนา
โดย พระสัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ และ หนังสือ “ปฏิจจสมุปบาท เหตุผลแห่งวัฏสงสาร” รจนา
โดย พระโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ) เป็นต้น ผลงานทางวิชาการและรายงานวิจัยต่าง ๆ  ที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นวิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย) เพ่ือเป็นการอธิบายขยายความเนื้อหาเพ่ิมเติมจากในพระไตรปิฎก และ
อรรถกถา ให้มีความละเอียดชัดเจนมากยิ่งข้ึน  
 3) น าข้อมูลที่ได้จากศึกษาเอกสารทั้งคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท ต าราวิชาการ  
พระพุทธศาสนาเถรวาท และงานวิจัยอ่ืนที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์และเรียบเรียงแบบบรรยายเชิง  
พรรณนา ผลการศึกษาวิถีจิตในการพิจารณารูปนามในปัจจยปริคหญาณ เป็นรูปแบบองค์ความรู้
ใหม ่
 4) เสนออาจารย์ที่ปรึกษา ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ 
 5) น าข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า พร้อมน าเสนอเป็นสาร
นิพนธ์ 
 
ผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาได้ค้นพบประเด็นที่ตอบวัตถุประสงค์ดังนี้ 
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 1. วิถีจิตในคัมภีร์พุทธศาสนา  
 วิถีจิต เป็นกระบวนการท างานของจิตช่วงขณะหนึ่ง ๆ วิถีจิตเกิดจากการรับรู้อารมณ์ที่ก าลัง
ปรากฏทางตา หู จมูก ล้ิน กาย และใจ หน้าที่ของจิต ท าหน้าที่มาร้อยเรียง รับรู้อารมณ์ตามล าดับ
ก่อนหลัง เมื่อมีอารมณ์หรือสภาวธรรมภายนอกมากระทบ ขณะจิตที่ขึ้นวิถีจะตั้งอยู่ได้ในอารมณ์นี้ มี
ถึง 11 ขณะจิต ดังนี้ อดีตภวังค์ ภวังคจลน ภวังค์คุปัจเฉทะ ปัญจทวาราวัชชนะ ปัญจวิญญาณ 
สัมปฏิจฉนะ สันตีรณะ โวฏฐัพพนะ ชวนะ และตทาลัมพนะ ตามล าดับ 
 วิถีจิตแบ่งประเภทได้ 2 ประเภทคือ ปัญจทวารวิถี และมโนทวารวิถี ซึ่งปัญจทวารวิถี คือ 
วิถีจิตที่ปรากฏขึ้นรับปัญจารมณ์ทางปัญจทวาร ได้แก่ รูปารมณ์, สัททารมณ์, คันธารมณ์, รสารมณ์, 
โผฏฐัพารมณ์ และธัมมารมณ์ ส่วนมโนทวารวิถี มีอารมณ์ได้ทั้ง 6 คือ รูปารมณ์ สัททารมณ์ คัน
ธารมณ์ รสารมณ์ โผฏฐัพพารมณ์ และธัมมารมณ์ จึงกล่าวได้ว่า วิถีจิตนั้นเป็นนาม เพราะจิตเป็น
สภาวะที่จับต้องไม่ได้ มีสภาวะที่เข้าไปรู้อารมณ์ ทางทวารทั้ง 6 เช่น เห็น ได้ยิน ดู ฟัง เคลื่อนไหว 
พูดจา ตลอดจนคิดการต่าง ๆ จิตจึงมิใช่อยู่เพียงในภาวะที่เป็นภวังค์ คือ มิใช่แค่เป็นองค์แห่งภพไว้
เท่านั้น แต่ต้องมีการรับรู้เสพอารมณ์ท ากรรมทางทวารทั้งหลายด้วย ดังนั้น เมื่อมีอารมณ์ คือ รูป 
เสียง ฯลฯ มาปรากฏแก่ทวาร คือ ตา หู ฯลฯ ก็จะมีการรับรู้ โดยภวังคจิตที่ก าลังเกิดดับสืบต่อ
กระแสภพกันอยู่นั้น แทนที่ว่าภวังคจิตหนึ่งดับไป จะเกิดเป็นภวังคจิตใหม่ขึ้นมา ก็กลายเป็นว่า 
ภวังคจิตหนึ่งดับไป แต่เกิดเป็นจิตหนึ่งที่เข้ามาอยู่ในวิถีแห่งการรับรู้เกิดขึ้นมา แล้วก็จะมีจิตที่
เรียกชื่อต่าง ๆ เกิดขึ้นมาท าหน้าที่ต่อ ๆ กันไป ในวิถีแห่งการรับรู้เสพอารมณ์นั้น จนครบจบ
กระบวน เรียกว่า วิถีจิต และจิตแต่ละขณะในวิถีนั้น มีชื่อเรียกเฉพาะของมัน ตามกิจคืองานหรือ
หน้าที่ที่มันท า  
 
 2. วิถีจิตในการพิจารณารูปนามในปัจจยปริคคหญาณ  
 การเจริญวิปัสสนาภาวนาตามแนวสติปัฏฐานเป็นหลักส าคัญในการปฏิบัติธรรมเพ่ือความ
พ้นทุกข์ เป็นทางสายเดียวมุ่งสู่ทางนิพพานไม่มีทางสายอ่ืน นอกจากทางสติปัฏฐานสายเดียวเท่านั้น 
เพราะการเจริญสติปัฏฐาน 4 เป็นการอบรมปัญญา เป็นปัญญาที่เกิดจากการอบรมจิต เมื่อจิตระลึก
รู้สภาวะธรรมล้วน ๆ และมีสมาธิตั่งมั่นอยู่ในสภาวธรรม ปัญญาที่เกิดร่วมกับสติและสมาธิย่อมจะ
พัฒนาแก่กล้าขึ้นตามล าดับ ปัญญาดังกล่าวเรียกว่า ภาวนามยปัญญา คือ ปัญญาที่เกิดจากการ
อบรมจิต โดยพิจารณาตามอารมณ์ของวิปัสสนา ได้แก่ ขันธ์ 5 อายตนะ 12 ธาตุ 18 อินทรีย์ 22 
ปฏิจจสมุปบาท 12 อริยสัจ 4 เมื่อย่อลงแล้วคงเหลือ รูปกับนาม เมื่อวิปัสสนาญาณแก่กล้าขึ้น
จนกระทั่งเห็นเหตุเกิดปัจจัยของรูปนาม ว่า รูปนามนี้เป็นเหตุปัจจัยซึ่งกันและกัน จะเกิดขึ้นได้เอง
โดยไม่มีเหตุ ไม่มีปัจจัย ก็ไม่ใช่ เหตุและปัจจัยของรูป ก็คือ อวิชชา ตัณหา อุปาทาน กรรม และ 
อาหาร ส่วนเหตุและปัจจัยของนาม คือ เวทนา สัญญา สังขาร ได้แก่ อวิชชา ตัณหา อุปาทาน กรรม 
และ ผัสสะ ส่วนของวิญญาณ ก็มี อวิชชา ตัณหา อุปาทาน กรรม และนามรูป เป็นปัจจัย การ
ก าหนดรู้ปัจจัยของนามและรูป เป็นปัจยปริคคหญาณ ผู้ที่บรรลุญาณนี้แล้วจะไม่มีความสงสัย 
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 วิถีจิต จัดเป็นนามธรรม คือประกอบด้วย เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณ
ขันธ์ เป็นสิ่งที่ไม่สามารถจับต้องได้ รู้จักกันแต่ชื่อ ก าหนดรู้ได้ด้วยใจ เป็นสิ่งที่ไม่มีรูปร่าง ไม่มีรูป  
แต่น้อมมาเป็นอารมณ์ของจิตเป็นส่วนของนามธรรมทั้งหมด วิถีจิตทั้ง 6 วิถี วิถีจิตที่เกิดขึ้น จึงเป็น
วิถีที่เกิดจากการเห็น หรือยินดีพอใจในสิ่งที่ ก าลังปรากฏทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย 
ทางใจ จิตขณะนั้น ๆ เป็นวิถีจิต โดยจะแบ่งประเภทใหญ่ ๆ ของวิถีจิตได้ 2 ประเภทคือ ปัญจทวาร
วิถี และมโนทวารวิถี ซึ่งปัญจทวารวิถี คือ วิถีจิตที่ปรากฏขึ้นรับปัญจารมณ์ (อารมณ์ทั้ง 5) ทางปัญจ
ทวาร (ช่องทางในการรับรู้อารมณ์ทั้ง 5) ได้แก่ รูปารมณ์ (รูป), สัททารมณ์ (เสียง), คันธารมณ์ (กลิ่น), 
รสารมณ์ (รส), โผฏฐัพารมณ์ (สัมผัส) และธัมมารมณ์ ส่วนมโนทวารวิถี มีอารมณ์ได้ทั้ง 6 คือ รูปารมณ์ 
สัททารมณ์ คันธารมณ์ รสารมณ์ โผฏฐัพพารมณ์ และธัมมารมณ์ จึงกล่าวได้ว่า วิถีจิตนั้นเป็นนาม 
เพราะจิตเป็นสภาวะที่จับไม่ได้ มีสภาวะที่เข้าไปรู้อารมณ์ ทางทวารทั้ง 6 
วิถีจิตในการพิจารณารูปนามในปัจจยปริคคหญาณ เป็นการเข้าไปก าหนดรู้เหตุปัจจัยของรูปนาม
ทางทวารทั้ง 6 เข้าไปรับรู้อารมณ์ ทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ขณะอย่างจดจ่อ 
เฝ้าดูอารมณ์อันเป็นสภาพธรรมที่ปรากฏขึ้น ตามความเป็นจริง โดยปราศจากอคติ หรือการคิดนึก
ปรุงแต่งเพ่ิมเติมสิ่งใด ๆ ลงไปในทุก ๆ ขณะที่มีการก าหนดรู้ด้วยสติ ที่ประกอบพร้อมอยู่ด้วยความ
เชื่อมั่นในแนวปฏิบัติ อันส่งผลให้มีวิริยะ สมาธิ และปัญญาเพ่ิมพูนขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 การก าหนดรู้ นามรูปทางปัญจทวารและมโนทวารเป็นการท าให้แจ้งด้วยการรู้เท่าทัน
อารมณ์ในปัจจุบันขณะ มีความส าคัญต่อการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา เพราะอภิชฌาโทมนัสจะเกิดขึ้น
ได้หรือไม่อยู่ที่ว่า ผู้ปฏิบัติสามารถก าหนดได้เท่าทันปัจจุบันอารมณ์หรือไม่  หากก าหนดได้ทันทุก
ขณะจิตอภิชฌาและโทมนัส ย่อมเกิดขึ้นไม่ได้ เท่ากับว่าในขณะนั้น สมุทัยอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์
ย่อมถูกละไป ดังนั้นการก าหนดจึงเป็นการท าเพ่ือให้ได้มาซึ่งสัมมาทิฏฐิ และศึกษาการด าเนินไปของ
วิถีจิต อันเกิดจากการเจริญวิปัสสนาภาวนาตามแนวสติปัฏฐาน เป็นการพัฒนาขึ้นของปัญญาญาณ 
คือ ปรีชาหยั่งรู้ที่เกิดแก่ผู้ปฏิบัติวิปัสสนาโดยล าดับ การศึกษาค้นคว้า และแสดงรายละเอียดของวิถี
จิตตั้งแต่ต้นตามล าดับจนถึงบรรลุมรรค ผล นิพพาน โดยสงเคราะห์โสฬสญาณ ที่มีอยู่ 16 ญาณ ลง
ในวิสุทธิ 7 ซึ่งหมายถึง ความบริสุทธิ์ที่สูงขึ้นไปตามล าดับ เป็นการท าให้บริสุทธิ์ ด้วยการฝกกฝน
ตนเองที่เรียกว่า ไตรสิกขาไปโดยล าดับ จนบรรลุจุดมุ่งหมาย คือ มรรค ผล นิพพาน มี 7 ขั้น คือ (1) 
สีลวิสุทธิ (2) จิตตวิสุทธิ (3) ทิฏฐิวิสุทธิ (4) กังขาวิตรณวิสุทธิ (5) มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ (6) 
ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ และ (7) ญาณทัสสนวิสุทธิ  
 
สรุป 
 ความรู้แจ้งชัดในสภาวะธรรม จากการอบรมจิตให้เกิดปัญญา เป็นการใช้กระบวนการ
พิจารณาทางจิต โดยมีหลักการปฏิบัติด้วยวิธีวิปัสสนากัมมัฏฐานตามสติปัฏฐาน 4 โดยมีรูปนามเป็น
อารมณ์ ผลของการพิจารณารูปนาม ย่อมเกิดปัญญาที่เกิดจากการหยั่งรู้ ผู้ปฏิบัติธรรมที่ก าหนดรู้
สภาวธรรมปัจจุบันแล้วรู้เห็นสภาวะแท้จริงของรูปนาม ย่อมเข้าใจเหตุเกิดของรูปนามได้ตามสมควร 
ย่อมรู้เห็นว่ารูปนามในกาลทั้ง 3 คือ อดีต ปัจจุบัน และอนาคต เกิดจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องกัน 
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โดยปราศจากอ านาจเหนือธรรมชาติที่ดลบันดาลให้เกิดขึ้น การที่เข้าไปมีสติรับรู้สิ่งต่าง ๆ ที่มา
ปรากฏทางใจโดยผ่านทางทวารทั้ง 6 คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ รับรู้ถึงความเป็นอนิจจัง ทุก
ขัง อนัตตาของสภาวธรรมนั้น ๆ จัดเป็นวิถีจิตในการพิจารณารูปนาม รู้ความเปลี่ยนแปลงโดย
ต่อเนื่องของรูปและนาม รู้เท่าทันจิต ก็จะสามารถก าหนดรู้เห็นเหตุปัจจัยตามหลักปฏิจจสมุปบาท รู้
ตามกฎแห่งกรรม เป็นเหตุเป็นปัจจัย หมดสิ้นความสงสัยได้ ในปัจจยปริคคหญาณ นับได้ว่าเป็นผู้ที่
ปิดอบายภูมิได้อย่างแน่นอน  
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ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

Relationship between Characteristics of School Administrators and the 
Effectiveness of School under Primary Educational Service Area Office 

 
นที กอบการนา*  ช่อเพชร เบ้าเงิน**  เมษา  นวลศรี*** 

 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 2) ศึกษาประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหาร
สถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา จ านวน 
412 คน โดยวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน  
 วิธีการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามชนิดมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.99 ค่าความ
เชื่อมั่นคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาเท่ากับ 0.98 และค่าความเชื่อมั่นประสิทธิผลของ
สถานศึกษาเท่ากับ 0.97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1) คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ า
ที่สุด คือ ด้านการเป็นผู้น าทางวิชาการ  
 2) ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ประสิทธิผลที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร และประสิทธิผลที่
มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ การบูรณาการ 

                                                           
 *นักศึกษาหลักสูตรปริญญาบริหารการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

** มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 *** มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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 3) ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา โดยภาพรวม มีความสัมพันธ์ทางบวกระดับสูงมากอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
ค าส าคัญ: คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา. ประสิทธิผลของสถานศึกษา 

 
Abstract 
 The purposes of this research were to 1) study characteristics of school 
administrators under Primary Educational Service Area Office 2) study the effectiveness of 
school under Primary Educational Service Area Office, and 3) study relationship between 
characteristics of school administrators and the effectiveness of school under Primary 
Educational Service Area Office. The sample used in this study were administrators and 
teachers schools under Primary Educational Service Area Office of 412 obtained. Random 
sample stratified random compare proportions and simple.  
 Research methods: The research instrument used for collecting data was a 
5-level rating scale questionnaire. The IOC is 1.00, the reliability of 0.99, the 
reliability of school administrators was 0.98 and the effectiveness of the school’s 
reliability was 0.98. The statistics used to analyze data were frequency, percentage, 
mean, standard deviation and Pearson product moment correlation coefficient. 
 The research found that: 
 1) Characteristics of school administrators under Primary Educational Service 
Area Office in the overall was athigh levels. The highest average value was moral 
and ethical and the lowest was academic leadership. 
 2) The effectiveness of school under Primary Educational Service Area Office 
in the overall was at highest levels. The highest average value was achieving 
organizational objectives and the lowest was integration. 

 3) Relationship between characteristics of school administrators and the 
effectiveness of school under Primary Educational Service Area Office overall, there 
was a very high level of positive relationship with statistical significance at 0.01 
level. 
Keywords: Characteristics of School Administrators, The Effectiveness of Schoo  
 
บทน า 
 ผู้บริหารหรือผู้น าหรือผู้จัดองค์การไม่ว่าหน่วยงานเล็กหรือหน่วยงานใหญ่หน่วยงาน 
ราชการหรือเอกชนก็ตาม ย่อมมีบทบาทที่เป็นผลต่อการส าเร็จหรือประสิทธิภาพของงานเป็นอย่าง
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ยิ่ง บางครั้งการจัดองค์การแม้จะไม่เรียบร้อยถูกต้องอยู่บ้างก็อาจได้รับผลงานสูงได้ หากผู้บริหารมี
คุณลักษณะที่ดี แต่ถ้าคุณลักษณะหรือพฤติกรรมในการน าของผู้บริหารไม่ดีแม้การจัดองค์การ
ถูกต้อง หรือดีเพียงใดก็ตามผลงานที่เกิดขึ้นของหน่วยงานนั้น ๆ ย่อมสมบูรณ์ได้ยาก ดังนั้น ผู้บริหาร
หรือผู้น าจะต้องมีคุณสมบัติเหมาะสมมีพฤติกรรมในการน าที่ถูกต้องเหมาะสม เพราะความส าเร็จ
ของงานทุกด้านขององค์การขึ้นอยู่กับผู้บริหารหรือผู้น า ซึ่งจะวินิจฉัยสั่งการหรือตัดสินใจแก้ปัญหา
ต่าง ๆ เพ่ือให้งานเกิดประสิทธิภาพ ซึ่งคุณลักษณะของผู้บริหารหรือผู้น านั้น ควรที่จะประกอบด้วย
เรื่องที่ส าคัญ ได้แก่ คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ ด้านความเป็นผู้น า ด้านความรู้ทางวิชาการ และ
ด้านความสามารถในการบริหาร ปัจจัยส าคัญในการเสริมสร้างการเรียนรู้ในโรงเรียน คือ ระบบการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วม ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาในยุคปฏิรูปใน
การศึกษาจึงต้องมีศาสตร์และศิลป์ในการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ส าคัญที่จะท าให้การ
บริหารจัดการศึกษาบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ผู้บริหารสถานศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษาจะต้องมี
ความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ มีวิสัยทัศน์ในการบริหารการศึกษาให้ทันสมัยกับการ
เปลี่ยนแปลง มีภาวะผู้น า มีมนุษยสัมพันธ์ เป็นที่ยอมรับของผู้ เกี่ยวข้อง และมีความเป็น
ประชาธิปไตย เ พ่ือน าไปสู่การปฏิรูปการเรียนรู้ ให้ผู้ เรียนทุกคนมีความรู้ความสามารถ 
บุคลิกลักษณะ และคุณสมบัติตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างแท้จริง ผู้บริหารสถานศึกษาที่
มีประสิทธิภาพในยุคปฏิรูปการศึกษาควรมีลักษณะที่ส าคัญ คือ นักพัฒนา นักแก้ปัญหา นักตัดสินใจ 
นักประนีประนอม นักการทูต นักวางแผน นักปกครอง และนักปราชญ์ (ณัฐชุนันท์ ธนัพประยูร , 
2559, น. 3) 
 จากการศึกษารายงานการวิจัยที่ เกี่ยวกับคุณลักษณะผู้บริหา ร พบว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษาควรมีวิสัยทัศน์ใช้ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านบุคลิกภาพ 
ด้านทักษะการบริหาร และด้านความสามารถทางสติปัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณลักษณะด้าน
มนุษยสัมพันธ์ เพราะสามารถจูงใจให้ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่าง ๆ ร่วมมือในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะ
ส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (สุนันท์ ศักดิ์ชัยสมบูรณ์, 2557, น. 3) ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ รังสิทธิ์ มังคละคีรี (2552, น. 85) พบว่า คุณลักษณะผู้บริหาร
สถานศึกษาด้านคุณลักษณะเฉพาะ/ความสามารถและทักษะเฉพาะตัว ควรมีความสามารถปรับ
ระบบงานให้สอดคล้องกับแผน กลยุทธ์ของหน่วยงานจัดให้บุคลากรระดับต่าง ๆ มีโอกาสพบปะ
สังสรรค์กันนอกเวลาท างาน เพ่ือสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกัน มีความสามารถในการดัดสินใจวินิจฉัย
สั่งการทันต่อเหตุการณ์ มีความสามารถทางวิชาการ โดยมีผลงานวิชาการให้ปรากฏและเป็นที่ยอมรับของ
สังคมและคนทั่วไป ฝึกฝนสามารถน าเอาความหลักการต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
และมีความสามารถปรับตัวได้เร็ว เมื่อรู้ว่าสถานการณ์รอบตัวจะเกิดปัญหา ปัญหาในด้านการบริหารจัด
การศึกษาที่ผู้บริหารสถานศึกษาต้องเผชิญกับบทบาท ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ซับซ้อนแปลก
ใหม่ และมีความท้าทายต่อการบริหารงาน การบริหารบุคคล ตลอดจนการบริหารการเปลี่ยนแปลง
อย่างมีศิลป์ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพบรรลุประสิทธิผลในการบริหารโรงเรียนให้ก้าวหน้าต่อไป 
สามารถจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของผู้เรียน และในขณะเดียวกัน
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ก็สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมและประเทศชาติได้ในที่สุต (มัณฑนา อินทุสมิต , 2548, 
น. 3) ผู้บริหารสถานศึกษาหรือหัวหน้างานหลายท่านที่ประสบปัญหาการด าเนินงานในสถานศึกษา
เพราะการบริหารคนและการอยู่ร่วมกันในที่ท างานกับบุคลอ่ืนย่อมเลี่ยงที่จะไม่เผชิญหน้ากับความ
ขัดแย้งในเรื่องของคน โดยเฉพาะลูกน้องไม่ได้ เพราะผู้ร่วมงานล้วนมาจากสภาพแวดล้อมและ
การศึกษาต่างกัน ถ้าหากเจ้านายหรือผู้น าองค์กรไม่สามารถซื้อใจหรือเอาชนะใจลูกน้องหรือ
ผู้ใต้บังคับบัญชาได้นั้นก็จะเกิดปัญหา และอุปสรรคในการท างานหรืออาจเป็นการขัดขวางความ
เจริญก้าวหน้าขององค์กร ซึ่งเหตุเกิดเพราะเจ้านายและลูกน้องไม่ลงรอยกัน  รวมทั้งเกิดจากการที่
ผู้น าองค์กรหรือผู้บริหารสถานศึกษาขาดความรู้ความสามารถด้านการบริหารงาน การไม่จัดระบบ
หรือแบบแผนในการปฏิบัติงาน ขาดมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ขาดความยุติธรรม ขาดการพัฒนาด้าน
บุคลิกภาพขาดภาวะในการเป็นผู้น า ขาดความรอบคอบในการตัดสินใจ มีความเสื่อมเสียในเรื่อง
ส่วนตัว รวมทั้งไม่มีเครือข่ายในการเป็นต้นแบบที่ดีและถูกต้อง ซึ่งปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาเกี่ยวกับ
คุณลักษณะของผู้บริหารทั้งสิ้น หากผู้บริหารท่านใดขาดทักษะหรือคุณลักษณะในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งแล้วจะส่งผลให้การท างานขาดประสิทธิภาพ  
 ดังนั้น ผู้บริหารจึงจ าเป็นต้องรู้จักตนเองรู้จักลูกน้องและรู้จักการพัฒนาตนเองเพ่ือที่จะได้
เป็นบุคคลที่มีคุณภาพและสามารถบริหารงานได้ส าเร็จตามเป้าหมายของสถานศึกษา (สุนันทา  พ่วง
ทอง, 2554, น. 3) ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกลไกส าคัญและมีอิทธิพลสูงต่อคุณภาพของผลลัพธ์ที่ได้
จากระบบการศึกษา ทั้งด้านประสิทธิภาพของการบริหารการศึกษา และประสิทธิผลขององค์กรทาง
การศึกษา นักวิชาการหลายท่านมีความเห็นตรงกันว่า ความส าเร็จและความล้มเหลวทางการศึกษา
นั้นผู้บริหารนับว่าเป็นตัวแปรส าคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมไทย คุณภาพและประสิทธิภาพ
ทางการศึกษา มักแปรปรวนไปตามผู้น าเสมอ (รุ่ง  แก้วแดง, 2546, น. 25) ซึ่งหน้าที่ของผู้บริหารใน
ฐานะผู้น าที่ส าคัญนั้นจะต้องจัดการภายในองค์กรเพ่ืออ านวยการให้ทรัพยากรที่เป็นตัวคน และวัตถุ
ประสานเข้าด้วยกัน สามารถท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือน าองค์กรให้สามารถด าเนิน
ไปได้ ผู้น าที่มีความสามารถจะท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความขยันขันแข็ง สามัคคี มุ่งมั่น เต็มใจ และ
มีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน ซ่ึงจะส่งผลต่อความส าเร็จขององค์กร (วาโร  เพ็งสวัสดิ์, 2549, น. 
3) ประสิทธิผลของสถานศึกษาเกิดจากสถานศึกษาที่มีสภาพทางสังคม บรรยากาศ และสิ่งแวดล้อม
รอบ ๆ ตัวผู้เรียนที่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้อย่างเหมาะสม มีความพร้อมในด้านทรัพยากรต่าง ๆ 
เอกสาร สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีคุณภาพและประสิทธิภาพ มีงบประมาณ
เพียงพอ และมีทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างดี ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ 
และทักษะในด้านต่าง ๆ เพ่ือให้กระบวนการจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เห็นคุณค่าของการด ารงไว้ซึ่ ง
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม อยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุข ก่อให้เกิด
การพัฒนาประเทศชาติได้อย่างม่ันคงและปลอดภัย โดยองค์ประกอบประสิทธิผลของสถานศึกษา
เป็นระบบสังคมที่จะต้องจัดความสัมพันธ์ภายนอกกับกระบวนการภายในองค์กรให้สอดคล้องกับ
เงื่อนไขของกระบวนการศึกษาของสังคม ระบบของสถานศึกษาจะมั่นคงก็ต่อเมื่อสร้างผลผลิตให้เป็น
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ที่ยอมรับและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม วัตถุประสงค์ของสถานศึกษาคือ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน การจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนต่อ
สภาวะแวดล้อมที่มากระทบทั้งภายในและภายนอก และสามารถสร้างความพึงพอใจในการท างาน
ของครู (พิมพรรณ  สุริโย, 2552, น. 3) ดังนั้นประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษาย่อมขึ้นอยู่กับ
ผู้บริหารเป็นส าคัญ ภายใต้ข้อจ ากัดของการบริหารสถานศึกษา เป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้การ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารบรรลุผลตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ก าหนด คือ การพัฒนาผู้บริหาร 
ทั้งนี้ เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษามีฐานะเป็นนักบริหาร มีหน้าที่ท าให้สถานศึกษาบรรลุ
วัตถุประสงค์ เป็นผู้มีหน้าที่ที่จะต้องส่งเสริมให้เกิดเป็นระบบความร่วมมือในการปฏิบัติงาน 
(ยุกตนันท์  หวานฉ่ า, 2555, น. 3) 
 ประสิทธิผลของสถานศึกษาจะเป็นเครื่องบ่งชี้ความส าเร็จของสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี
ว่า สถานศึกษาได้ด าเนินการบริหารจัดการประสบความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายเพียงใด ซึ่งจากการ
พิจารณาว่าสถานศึกษามีประสิทธิผลหรือไม่นั้น ตัวบ่งชี้ที่ส าคัญ คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนของ
นักเรียน และอ่ืนๆ เช่น บรรยากาศของสถานศึกษา การด าเนินการบริหารจัดการในแนวคิดของ 
มอท (Mott, 1972, p. 72) กล่าวว่า การที่สถานศึกษาจะมีประสิทธิผลเพียงใด พิจารณาได้จาก
ความสามารถใน การผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ความสามารถในการพัฒนานักเรียน
ให้มีทัศนคติทางบวก ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา และความสามารถใน
การแก้ปัญหาภายในสถานศึกษา ซึ่งคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาจะส่งผลโดยตรงต่อ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะผู้บริหารทุกระดับของสถานศึกษา 
เพราะผู้บริหาร คือ กลไกส าคัญในอันที่จะท าให้การด าเนินงานของสถานศึกษามีประสิทธิภาพและ
สามารถบรรลุเป้าหมายได้ ทั้งนี้เพราะผู้บริหารมีอ านาจและหน้าที่ในการก าหนดนโยบายและ
ตัดสินใจในสถานศึกษาภายใต้สถานการณ์ และบทบาทหน้าที่ตลอดจนเป้าหมายความส าเร็จที่
ก าหนดไว้ ซึ่งหากผู้บริหารมีแนวทางจัดการที่ดีมีมาตรฐานย่อมส่งผลให้สถานศึกษามีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และคุณภาพของสถานศึกษา  
 จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะวิจัยว่าคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาแบบ
ใดบ้างที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของสถานศึกษา ผลของการวิจัยที่ได้สามารถใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาแนวทางพัฒนาคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา ส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการให้มีประสิทธิผลยิ่ง ๆ ขึ้นไป  

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1. เพ่ือศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา   
 2. เ พ่ือศึกษาประสิทธิผลของสถานศึกษา สั งกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา 
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 3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผล
ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
 1. ผลการวิจัยครั้งนี้จะเป็นแนวทางให้ผู้บริหารสถานศึกษาไปใช้เป็นข้อมูลปรับปรุง 
พัฒนา หรือพัฒนาคุณลักษณะของตน เพ่ือประโยชน์ต่อสถานศึกษาและผู้เรียน 
 2. ผลการวิจัยครั้งนี้จะเป็นข้อมูลประกอบส าหรับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถน า
ผลการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการ 
จัดท าแผนพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดและใช้เป็นแนวทางในการคัดเลือก สรรหาและพัฒนา
บุคลากร เพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาต่อไป 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประขากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 1.1 ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา ปีการศึกษา 2561 รวม 183 เขตพ้ืนที่การศึกษา รวม 279,209 คน 1.2 กลุ่มตัวอย่าง  
ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
โดยการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างในคร้ังนี้ ด้วยการใช้สูตรค านวณขนาดตัวอย่างของยามาเน่ 
(Yamane, 1967 อ้างถึงใน ชูศรี  วงศ์รัตนะ, 2553, น. 75) ที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 ได้กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 400 คน ผู้วิจัยได้ปรับขนาดกลุ่มตัวอย่างเป็น 450 คน เพ่ือป้องกันการสูญหายตามคืน และความ
สมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 2.1 แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน แบบตรวจสอบรายการ (Check List) และแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.1 ผู้วิจัยขอหนังสืออนุญาตแจกแบบสอบถามจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถึงผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา เพ่ือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลจากครูในสถานศึกษาในการตอบ
แบบสอบถาม 
 3.2 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามส่งทางไปรษณีย์ โดยแนบซองจดหมายที่ติดอากรแสตมป์ 
เพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามส่งกลับคืนภายในระยะเวลาที่ก าหนด ได้รับแบบสอบถามกลับคืนจ านวน 
412 ชุด คิดเป็นร้อยละ 91.56 
 3.3 ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาศึกษาตรวจสอบความถูกต้องและความครบ 
ถ้วนสมบรูณ ์
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 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 4.1 วิเคราะห์ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ 
ต าแหน่งหน้าที่ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์การท างาน  
 4.2 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา โดยการค านวณหาค่าเฉลี่ย และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 4.3  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผล
ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล สามารถ
สรุปได้ดังนี้ 
 1. ผลการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามมีดังต่อไปนี้ เพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 228 คน คิดเป็นร้อยละ 55.34  วุฒิการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 260 คน คิดเป็นร้อยละ 63.11 และประสบการณ์การท างาน 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์การท างาน  5 – 10 ปี จ านวน 119 คน คิดเป็นร้อย
ละ 28.88 
 2. คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านโดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม รองลงมาคือ ด้านความรู้ความสามารถในการบริหาร ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านบุคลิกภาพ 
ด้านความเป็นผู้น าในการท างาน และด้านการเป็นผู้น าทางวิชาการ ดังนี้ 

 ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวม 
คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา X  S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. ด้านบุคลิกภาพ 3.91 0.67 มาก 
2. ด้านมนุษยสัมพันธ์ 3.92 0.68 มาก 
3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 3.96 0.61 มาก 
4. ด้านความรู้ความสามารถในการบริหาร 3.95 0.59 มาก 
5. ด้านความเป็นผู้น าในการท างาน 3.90 0.61 มาก 
6. ด้านการเป็นผู้น าทางวิชาการ 3.89 0.69 มาก 
รวม 3.92 0.60 มาก 
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  2.1 ด้านบุคลิกภาพ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด ได้แก่ ผู้บริหารมีความซื่อสัตย์ รองลงมาได้แก่ ผู้บริหารมีความเชื่อมั่นในตนเอง และเป็นคนใจกว้าง
ไม่เห็นแก่ตัว และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ ผู้บริหารมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง 
  2.2 ด้านมนุษยสัมพันธ์ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด ได้แก ่ผู้บริหารให้ความเคารพต่อความสามารถของผู้ร่วมงาน รองลงมาได้แก่ ผู้บริหารให้ความสนใจ
กับปัญหาในการท างานของผู้ร่วมงาน และรู้จักเห็นอกเห็นใจผู้ร่วมงาน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ 
ผู้บริหารมีการปฏิบัติตนกับผู้ร่วมงานด้วยความจริงใจ 
  2.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ผู้บริหารเห็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมากกว่าส่วนตน รองลงมาได้แก่ ผู้บริหารมีความ
เสียสละ และมีความเที่ยงธรรม และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก ่ผู้บริหารมีความพอใจในงานที่ท า 
  2.4 ด้านความรู้ความสามารถในการบริหาร ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ผู้บริหารเป็นนักวิจัย รองลงมาได้แก่ ผู้บริหารมีทักษะในการวางแผน
ยุทธศาสตร์ และมีความ สามารถใช้เทคโนโลยีมาพัฒนางาน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ ผู้บริหารมี
ความสามารถในการใช้คนได้เหมาะสมกับงาน 
  2.5 ด้านความเป็นผู้น าในการท างาน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก ่ผู้บริหารมีความสามารถในการควบคุม ก ากับ ติดตามงานให้บรรลุวัตถุประสงค์
ได้อย่างเหมาะสม รองลงมาได้แก่ ผู้บริหารมีความสามารถจูงใจผู้ร่วมงานได้ และเป็นที่ยอมรับของ
ผู้ร่วมงาน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ ผู้บริหารเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง และสามารถกระจายอ านาจ
ในการท างาน 
  2.6 ด้านการเป็นผู้น าทางวิชาการ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ผู้บริหารมีการบริหารจัดการการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ รองลงมาได้แก ่
ผู้บริหารมีความใฝ่การเรียนรู้อยู่เสมออย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ ผู้บริหารมีความเป็นผู้น าในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา 
 3. ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ประสิทธิผลที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การบรรลุ วัตถุประสงค์ขององค์กร 
รองลงมาคือการปรับตัว การมีจิตมุ่งต่อองค์กร และประสิทธิผลที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ การบูรณา
การ ดังนี้ 

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานประสิทธิผลของสถานศึกษา  โดยรวม 
ประสิทธิผลของสถานศึกษา X  S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. การปรับตัว 3.91 0.67 มาก 
2. การบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 3.94 0.61 มาก 
3. การบูรณาการ 3.88 0.61 มาก 
4. การมีจิตมุ่งต่อองค์กร 3.89 0.63 มาก 
รวม 3.91 0.59 มาก 
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  3.1 การปรับตัว โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด ได้แก่ ผู้บริหารมีการน าเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานการจัดการเรียนการสอนได้
อย่างเพียงพอต่อความต้องการของบุคลากร รองลงมาได้แก่ ครูมีความเข้าใจโดยสามารถปรับเปลี่ยนการ
ท างานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายใหม่ๆ ได้เป็นอย่างดี และผู้บริหารมีการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วน
ร่วมในการบริหารงานของสถานศึกษา และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ ครูมีความสามารถในการประเมินผล
ได้อย่างเหมาะสมกับการเรียนการสอน 

  3.2 การบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ นักเรียนส่วนใหญ่มีคุณธรรม จริยธรรมเหมาะสมกับวัย และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ นักเรียนมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

  3.3 การบูรณาการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ สถานศึกษามีการปรับภูมิทัศน์บริเวณอาคารสถานที่ให้สะอาด เป็นระเบียบ สวยงาม 
รองลงมาได้แก่ สถานศึกษามีการใช้ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายภายในองค์การเพ่ือให้สอดคล้องกับ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้อย่างทันเหตุการณ์ และครูมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ จากหน่วยงานต้น
สังกัดและหน่วยงานอ่ืนๆ ได้อย่างรวดเร็วทันเวลาต่อการติดต่อประสานงาน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ 
สถานศึกษามีการจัดวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้สุขภัณฑ์ บริเวณสถานศึกษาให้ถูกสุขลักษณะ 

  3.4 การมีจิตมุ่งต่อองค์กร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ สถานศึกษาส่งเสริมให้บุคลากรก าหนดเป้าหมายการพัฒนางานและพัฒนาวิชาชีพ 
รองลงมาได้แก่ สถานศึกษาส่งเสริมให้บุคลากรแสดงออกถึงความสามารถของแต่ละบุคคล ในการน าเสนอ
แนวคิดการปฏิบัติงานใหม่ๆ ตามที่ตนสนใจ และครูปฏิบัติงานด้วยความกระตือรือร้นอยู่เสมอ และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก ่ครูปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถตามศักยภาพเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา โดยภาพรวม มีความสัมพันธ์ทางบวกระดับสูงมาก อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาตัวแปรคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พบว่า ด้านมนุษยสัมพันธ์ มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับประสิทธิผลของสถานศึกษาในระดับสูงมาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วนด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ความสามารถในการบริหาร ด้านความเป็นผู้น าในการท างาน ด้านการเป็น
ผู้น าทางวิชาการ และด้านบุคลิกภาพ มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของสถานศึกษาทางบวกในระดับสูง 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาตัวแปรประสิทธิผลของสถานศึกษากับคุณลักษณะของ
ผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พบว่า 
การปรับตัว และการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร มีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณลักษณะของผู้บริหาร
สถานศึกษาในระดับสูงมาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วนการบูรณาการ และการมีจิตมุ่งต่อ
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องค์กร มีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01  

ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา
กับประสิทธิผลของสถานศึกษา  

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) 

คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศกึษา ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
Y1 Y2 Y3 Y4 Y 

X1 0.861** 0.827** 0.727** 0.746** 0.850** 
X2 0.961** 0.848** 0.771** 0.812** 0.912** 
X3 0.874** 0.945** 0.776** 0.792** 0.909** 
X4 0.814** 0.838** 0.905** 0.785** 0.896** 
X5 0.804** 0.794** 0.812** 0.916** 0.893** 
X6 0.884** 0.862** 0.767** 0.771** 0.882** 
X 0.933** 0.916** 0.849** 0.862** 0.956** 

**  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
อภิปรายผลการวิจัย 
  จากสรุปผลการวิจัยมีประเด็นส าคัญที่น ามาอภิปรายผลดังนี้ 
 1. ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทุกด้านและทุกรายข้อ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากครูที่ปฏิบัติงานใน
สถานศึกษาต่างเห็นว่าคุณลักษณะทั้ง 6 ด้าน มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อผู้บริหารสถานศึกษา โดยเฉพาะ
คุณลักษณะด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้านความรู้ความสามารถในการบริหาร ซ่ึงครู
ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาให้ความส าคัญเป็นอันดับแรก โดยมีความเห็นว่าผู้บริหารสถานศึกษาทุกคน ควร
มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีความรู้ความสามารถในการบริหาร จึงจะท าให้สถานศึกษาสามารถบรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้ได้ ดังที่ ธงชัย  เจนโกศล (2557) ได้กล่าวว่า คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา เป็น
คุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาที่ท างานด้วยความรู้ความสามารถ ความช านาญการ มี
วิสัยทัศน์กว้างไกล มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความตั้งใจจริง เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ มี
มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีบุคลิกภาพที่ดี ร่างกายแข็งแรง มีคุณธรรมและต้องมีภาวะผู้น าจึงจะสามารถสร้าง
ศรัทธาในทีมงานได้ซึ่งจะส่งผลให้การบริหารประสบความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ เต็มสิริ ทิพย์จันทา (2553) ได้ศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารตามความคิดเห็น
ของครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ผลการวิจัย พบว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้บริหารตามความคิดเห็นของครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านบุคลิกภาพ 
ด้านความรู้ความสามารถ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านมนุษยสัมพันธ์ และด้านความเป็นผู้น าโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก รวมทั้งสอดคล้องงานวิจัยของ เหมรัฐส์  อินสุข นิรุตติ ครุฑหลวง และสมชาติ บุญมัติ 
(2552) ได้ศึกษาคุณลักษณะความเป็นผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ผลการศึกษา พบว่า คุณลักษณะความเป็นผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหาร
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สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ทั้ง 6 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ด้านการจัดระบบงาน ด้านวิชาการ ด้านบริหารจัดการ ด้านสังคมและชุมชน ด้านการพัฒนาตนเองในเชิง
บริหาร โดยภาพรวมมีความคิดเห็นว่าผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิษณุโลกเขต 
1 มีคุณลักษณะความเป็นผู้บริหารอยู่ในระดับมาก ตลอดจนสอดคล้องกับงานวิจัยของ นฤมล   ศรียาเทพ 
(2559) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษากับ
ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง ผลการวิจัย พบว่า คุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพใน
โรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านสังคมและชุมชน ด้านวิชาการ ด้านการพัฒนาตนเองในเชิงบริหาร ด้านการ
บริหารจัดการ และด้านการจัดระบบ  
 เม่ือพิจารณารายด้านคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา พบว่า ด้านคุณธรรม จริยธรรม อยู่ในระดับมากมีคะแนนอยู่ในล าดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่าผู้บริหารสถานศึกษามีการแสดงออก ซึ่งคุณงามความดีเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาผ ู้ใต้บังคับบัญชา 
รวมถึงชุมชน มีพฤติกรรมที่ดีงาม เป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปในสังคม มีความยุติธรรมกับผู้ร่วมงาน มีความ
เมตตากับผู้ร่วมงาน ปฏิบัติงานโดยมุ่งประโยชน์ส่วนร่วมเป็นส าคัญ ซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน มีจิตใจ
เผื่อแผ่เอ้ือเฟ้ือต่อผู้ร่วมงาน ปฏิบัติงานด้วยความสุขุมรอบคอบและตรงไปตรงมา ปฏิบัติงานด้วยความ
รับผิดชอบ ประพฤติปฏิบัติและวางตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมงาน และมีความขยันหมั่นเพียรในการ
ปฏิบัติงาน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ กระทรวงศึกษาธิการ (2550) ได้ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานเพ่ือประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมาตรฐานที่ 11 ตัวบ่งชี้ที่ 11.1 กล่าวว่า ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรมและ
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ผู้บริหารยึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือซื่อสัตย์
สุจริต มีความยุติธรรมและเมตตาธรรม มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และบทบาทของการเป็นผู้บริหาร รับฟัง
ความคิดเห็นจากทุกฝ่ายด้วยความมั่นคงทางอารมณ์ อดทน และปรารถนาดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความ
จริงใจ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพบริหาร มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่
ดีในการด าเนินชีวิตต่อสังคม และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ เหมรัฐส์ อินสุข นิรุตติ ครุฑหลวง และสมชาติ 
บุญมัติ (2552) ได้ศึกษาคุณลักษณะความเป็นผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหารมีความยุติธรรมวางตัวเป็นกลางอย่าง
สม่ าเสมอ มีวินัยในตนเอง สามารถควบคุมตนเองและผู้อ่ืนได้ รักและเมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือส่งเสริมให้
ก าลังใจแก่ศิษย์ ผู้ร่วมงานและผู้รับบริการโดยเสมอหน้า 
 ส่วนด้านการเป็นผู้น าทางวิชาการ อยู่ในระดับมากมีคะแนนอยู่ในล าดับน้อยที่สุด ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่าผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ ยอมรับความคิดเห็นของ
คนอ่ืน ใช้หลักทฤษฎีในการบริหารงานชี้แนะและให้ค าปรึกษาผู้ร่วมงานได้ดี เป็นผู้ใฝ่ใจในการศึกษาเพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้ความสามารถอยู่เสมอ เป็นผู้มีความรู้และทักษะความสามารถในการปฏิบัติงาน มีการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ส่งเสริมการวิจัยเพ่ือพัฒนา
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง มีความรู้ความสามารถในการนิเทศการสอนและการนิเทศภายใน มีความรู้ความเข้าใจ
ในกระบวนการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน และเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการพัฒนา
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หลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ธีระ รุญเจริญ (2553) ได้กล่าวว่าคุณลักษณะของผู้บริหาร
สถานศึกษาด้านการเป็นผู้น าทางวิชาการ ผู้บริหารสถานศึกษาจ าเป็นต้องเป็นผู้น าที่มีความรู้ และรู้จัก
แสวงหาความรู้ให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ทุกฝ่ายก าลังร่วมมือกัน
ปฏิรูปการศึกษา ให้การสนับสนุนและอ านวยความสะดวกด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาตนเอง นอกจากนั้นยังต้องส่งเสริมให้ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง 
และชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ จรัล ฟังเร็ว (2558) ได้ศึกษา
คุณลักษณะที่เป็นจริงและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ กลุ่ม 6 
ภาคเหนือตอนบน สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ผลการวิจัย พบว่า ผู้บริหารส่งเสริมให้มีการจัด
กิจกรรมและการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และหลักสูตรสถานศึกษา และผู้บริหารสนับสนุนครูในการอบรม พัฒนาวิชาการเพ่ือพัฒนาตนเอง มีการ
ก ากับ นิเทศติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน ของคณะครูอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ  
 2. ผลการวิเคราะห์ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทั้งหมด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษาได้น าเอา
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานการจัดการเรียนการสอน บริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการบริหารงานอย่างเป็นระบบ ก าหนดสายบังคับบัญชาโดยเน้น
การกระจายอ านาจในการท างาน ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา 
ใช้ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายภายในองค์การเพ่ือให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้อย่าง
ทันเหตุการณ์ และส่งเสริมให้บุคลากรก าหนดเป้าหมายการพัฒนางานและพัฒนาวิชาชีพ ดังที่ สเตียร์ 
(Steers, 1991) กล่าวว่า ประสิทธิผลขององค์การ คือ ความสามารถขององค์การในการได้มาและใช้
ทรัพยากรที่มีจ ากัดและมีคุณค่าให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในการปฏิบัติตามเป้าหมาย 
กระบวนการด าเนินงานที่ราบรื่น และสมาชิกในองค์การมีความพอใจในงานที่คนรับผิดชอบ ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ พิมพรรณ  สุริโย  (2552)  ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยด้านผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนเทศบาลกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 9 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผลการวิจัย 
พบว่า ระดับประสิทธิผลของโรงเรียนเทศบาล พบว่า พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริพร เสรีพาณิชย์การ (2555) ได้ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผลการวิจัย พบว่า ประสิทธิผลของโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ค่าเฉลี่ยโดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับ
มาก รวมถึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชลนรินทร์ วงค์ค าเหลา (2560) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ
ผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 5 ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า ประสิทธิผลของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของบุคลากร 
กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาแก้งโนนกาเร็นสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 
5 พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้านและรายข้ออยู่ในระดับมาก เช่นกัน 
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 เม่ือพิจารณาเป็นภาพรวมของประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา พบว่า การบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร อยู่ในระดับมากมีคะแนนอยู่ในล าดับมากที่สุด ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารสถานศึกษามีความมุ่งมั่นที่จะก าหนดทิศทางของสถานศึกษาให้มุ่งสู่เป้าหมายโดยมี
การเร่งระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ มีการก าหนดสายบังคับบัญชาโดยเน้นการกระจายอ านาจในการ
ท างาน ก าหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับในการท างานเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งแจ้งให้บุคลากรทราบ จัด
ให้มีเครื่องมือเครื่องใช้การปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และ
การปฏิบัติงานมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ร่วมงานอย่างสม่ าเสมอ ดังที่ ฮอย และมิเกล (Hoy & 
Miskel, 1991) ได้เสนอไว้ว่า การบรรลุวัตถุประสงค์ เป็นความสามารถของโรงเรียนในการด าเนินงานตาม
บทบาทหน้าที่มีการก าหนดวัตถุประสงค์ของโรงเรียนอย่างชัดเจนเพ่ือให้สามารถด าเนินงานได้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์นั้น และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อมรรัตน์ เถื่อนทอง (2553) ได้ศึกษาการบริหารเชิงกลยุทธ์
ของสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 
ผลการวิจัย พบว่า การบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ มีการประชุมชี้แจงนโยบาย แผนงานและโครงการต่างๆ ของโรงเรียนให้บุคลากรทราบวัตถุประสงค์
และแนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจน กระจายอ านาจและความรับผิดชอบให้คณะครูและบุคลากรอย่างเหมาะสม  
 ส่วนด้านการบูรณาการ อยู่ในระดับมากมีคะแนนอยู่ในล าดับน้อยที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีการปรับภูมิทัศน์บริเวณอาคารสถานที่ให้สะอาด เป็นระเบียบ สวยงาม จัด
บรรยากาศในการท างานให้สดชื่นเพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรมีความสุขกับการท างาน ใช้ช่องทางการสื่อสารที่
หลากหลายภายในองค์การเพ่ือให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้อย่างทันเหตุการณ์ ร่วมมือกัน
แก้ปัญหาต่างๆ ของสถานศึกษาด้วยความสามัคคี และปฏิบัติงานโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของสถานศึกษา
เป็นส าคัญ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ฮอย และมิเกล (Hoy & Miskel, 1991) ได้เสนอไว้ว่า การบูรณาการ 
เป็นการประสานความสัมพันธ์ของสมาชิกภายในองค์การ เพ่ือการรวมพลังให้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ในการปฏิบัติภารกิจขององค์การ ตัวบ่งชี้ที่จะใช้วัดได้แก่ ความพอใจ บรรยากาศ การสื่อความหมาย และ
ความขัดแย้ง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิม  ข าอรุณรตภัทร (2556) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการ
บริหารเชิงกลยุทธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 8 ผลการวิจัย พบว่า การบูรณาการ มีการบริหารจัดการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมเอ้ือประโยชน์
ต่อการจัดการเรียนรู้ สร้างบรรยากาศสนับสนุนให้บุคลากรทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มที่ และบุคลากร
ร่วมมือกันแก้ปัญหาได้เป็นอย่างมีเหตุผลและเหมาะสม 
 3. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ผลการวิจัย พบว่า คุณลักษณะของผู้บริหาร
สถานศึกษา มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 แสดงให้เห็นว่าคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาสูง 
ระดับประสิทธิผลของสถานศึกษาก็จะสูงตามขึ้นด้วย หรืออาจกล่าวในทางกลับกันได้ว่า หากสถานศึกษามี
ประสิทธิผลก็เป็นผลมาจากการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีคุณลักษณะที่ดีนั้นเอง ดังนั้นหากต้องการ
พัฒนาสถานศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาก็จ าเป็นต้องพัฒนาทักษะภาวะผู้น าก่อนด้วยเช่นกัน  ผู้วิจัยมี
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ความเห็นว่าการท าให้ภารกิจของสถานศึกษาส าเร็จและมีการพัฒนาขึ้นนั้น ผู้บริหารสถานศึกษามี
ความส าคัญที่สุดเป็นล าดับแรก เพราะผู้บริหารต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ สามารถจัดระบบการท างานมุ่งสู่
ความส าเร็จ มีมนุษยสัมพันธ์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ความสามารถในการบริหาร ความเป็นผู้น าในการ
ท างานและการเป็นผู้น าทางวิชาการ มีความสามารถในการปรับตัว การใช้นวัตกรรมในการบริหาร และพัฒนา
คุณภาพขององค์การอย่างต่อเนื่อง บรรยากาศองค์การ มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร รวมถึงแก้ปัญหา
ความขัดแย้ง และสร้างความจงรักภักดีของบุคลากรต่อองค์การ สร้างแรงจูงใจ ให้ครูมีส่วนร่วมในการท างาน 
น าและพัฒนาครูให้เป็นทีมงานที่เข้มแข็ง ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หากผู้บริหารขาด
ทักษะภาวะผู้น าแล้วย่อมไม่สามารถจะพัฒนาและบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพได้ ส่งผลให้
สถานศึกษาไม่มีคุณภาพและไม่มีการพัฒนาที่เข้มแข็ง สอดคล้องกับแนวคิดของ พัฒนาที่เข้มแข็ง สอดคล้อง
กับแนวคิดของ ฮอย และมิสเกล (Hoy & Miskel. 1996) ได้กล่าวว่า คุณลักษณะของผู้บริหารที่จะต้องมี
ความสามารถ ประกอบด้วย ความมีไหวพริบ การตื่นตัวทันต่อเหตุการณ์ การใช้เวลาและภาษาพูด ความเป็น
ผู้ริเริ่ม และความเป็นผู้ตัดสินปัญหาที่ดี เป็นผู้มีความส าเร็จ ประกอบด้วย ความส าเร็จทางด้านวิชาการและ
การแสวงหาความรู้ มีความรับผิดชอบ ได้แก่ เป็นที่พ่ึงของคนอ่ืนได้ มีความสม่ าเสมอ มั่นคง อดทน กล้าพูด
กล้าท า เชื่อมั่นในตนเอง และมีความทะเยอทะยาน ทั้งนี้ได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริพร เสรีพาณิชย์การ 
(2555) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับประสิทธิผลของ
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผลการวิจัย พบว่า ความสัมพันธ์
ระหว่างคุณลักษณะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีความสัมพันธ์กันในทางบวกอยู่ในระดับค่อนข้างสูง อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชลนรินทร์ วงษ์ค าเหลา (2558) ผลการวิจัย
พบว่า ในภาพรวมมีความสัมพันธ์กันทางบวกอยู่ในระดับปานกลาง (r =0.516) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลของสถานศึกษาไม่ได้ขึ้นอยู่กับภาวะผู้น า
เพียงอย่างเดียวแต่เกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านสถานศึกษา เช่น ที่ตั้งของสถานศึกษา ขนาดของสถานศึกษา และ
อัตราส่วนระหว่างครูต่อนักเรียน ปัจจัยด้านผู้บริหาร ได้แก ่ความสามารถในการบริหารงาน ประสบการณ์ใน
การเป็นผู้บริหาร ระดับการศึกษา การมุ่งเน้นทางวิชาการ และความสามารถในการแก้ปัญหาภายในโรงเรียน 
ปัจจัยด้านครู ได้แก่ ความผูกพันของบุคลากรภายในสถานศึกษา การปฏิบัติงานตามบทบาท และการจูงใจ 
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ได้แก ่บรรยากาศภายในสถานศึกษาที่มีการร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงาน และสิ่ง
สนับสนุนต่างๆ ที่สถานศึกษาได้รับ โดยปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลของสถานศึกษาที่กล่าวมานี้นับได้ว่า
เป็นส่วนประกอบส าคัญที่จะส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัย 
 จากผลการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผล
ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
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  1.1 จากผลการวิจัย พบว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการมีค่าต่ าสุด ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษา
ควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา สนับสนุนการพัฒนาครูตามแนวปฏิรูป
การศึกษา เป็นผู้น าทางการศึกษา มีการก าหนดนโยบาย วางแผน ทราบถึงจุดเด่นจุดด้อย  สามารถ
วิเคราะห์ปัจจัย ปัญหาและแนวโน้มทางวิชาการ โดยใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์  
สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม  คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน สนับสนุน ส่งเสริมการผลิตสื่อการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่ออ่ืน  ๆ เพ่ือ
การศึกษาอย่างหลากหลาย ส่งเสริมการวัดผล ประเมินผลตามสภาพจริงของผู้เรียน  

  1.2 ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความส าคัญการปฏิบัติงานโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของ
สถานศึกษาเป็นส าคัญ และใช้วิธีการประนีประนอมในการแก้ปัญหา รวมทั้งข้อขัดแย้งต่างๆ และ
ควรจัดให้มีการประชุมบุคลากรอย่างสม่ าเสมอเพ่ือการรับฟังปัญหา ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

  1.3 จากผลการวิจัย พบว่า คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านมนุษยสัมพันธ์ มี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของสถานศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับสูงสุด ดังนั้นผู้บริหารควรให้
ความส าคัญกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย ให้ความสนใจกับปัญหาในการท างาน
ของผู้ร่วมงาน มีการตัดสินใจที่ดีในการท างาน ปฏิบัติตนกับผู้ร่วมงานด้วยความจริงใจ และยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน เพ่ือจะได้น าส่วนที่บกพร่องมาปรับปรุงและพัฒนาให้องค์การบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 

 2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
   2.1 ควรมีการวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา 
   2.2 ควรมีการวิจัยคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของบุคคลอ่ืน เช่น 
คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน เป็นต้น 

   2.3 ควรมีการวิจัยเชิงลึกเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา เช่น ปัจจัยใน
ลักษณะองค์การ ลักษณะสภาพแวดล้อม ลักษณะบุคลากร เพ่ือน าความรู้ที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการ
บริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

   2.4 ควรมีการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผล
ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา หรือสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน 
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การศึกษาการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่ม
เวลารู้ของครูวิชาการในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
The Study Perception and Participation in The Implementation Following The 
Policy of Moderate Class More Knowledge of Academic Teachers in School 
under Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educational Service Area Office 1    

 
เสาวลักษณ์  พนะสันต์ ธีระวัฒน์  มอนไธสง พรเทพ  รู้แผน 

 
บทคัดย่อ  
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับการรับรู้การด าเนินงานตามนโยบายลด
เวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ของครูวิชาการ 2) ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามนโยบาย
ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ของครูวิชาการ และ 3) หาความสัมพันธ์ระหว่างระดับการรับรู้ กับระดับ
การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ของครูวิชาการในโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัย คือ ครูวิชาการ จ านวน 117 คน ได้มาโดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย คือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ที่มีค่าความเชื่อมั่น ด้านการรับรู้ 
เท่ากับ 0.98 และด้านการมีส่วนร่วม เท่ากับ 0.95 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับการรับรู้การด าเนินงานตามนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้
ของครูวิชาการในโรงเรียน โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้าน
หลักสูตร รองลงมา คือ ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการ
ทดสอบหลัง  การปฏิบัติ 2) ระดับการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิม
เวลารู้ของครูวิชาการในโรงเรียน โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้าน
การมีส่วนร่วมประเมินผล รองลงมา คือ ด้านการมีส่วนร่วมวางแผน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ 
ด้านการมีส่วนร่วมจัดกิจกรรม และ 3) ระดับการรับรู้ มีความสัมพันธ์ทางบวก กับระดับการมีส่วน
ร่วมในการด าเนินงานตามนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ของครูวิชาการในโรงเรียน อยู่ในระดับสูง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

                                                           
 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาบริหารการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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ค าส าคัญ : การรับรู้; การมีส่วนร่วม; นโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  
 
Abstract 
 The purposes of this research are: 1) to study perception level in the 
implementation following the policy of moderate class more knowledge of 
academic teachers; 2) to study participation level in the implementation following 
the policy of moderate class more knowledge of academic teachers; and 3) to find 
the relationship between perception level and participation level in the 
implementation following the policy of moderate class more knowledge of 
academic teachers in school under Phra Nakhon Si Ayutthaya primary educational 
service area office 1. The sample was selected from 117 academic teachers, who 
were selected by a stratified random sampling. The research instrument in the 
study was a 5-level rating scale perception questionnaire with a reliability at 0.98 
and participation questionnaire with a reliability at 0.95. The statistical tools used 
for data analysis are mean, standard deviation, and Pearson's correlation coefficient.   
 The results indicates that: 1) perception in the implementation following 
the policy of moderate class more knowledge of academic teachers overall aspect 
were found in a most level. The highest mean was found in curriculum, followed 
by learning management. The lowest mean was the post-practice test; 2) 
participation in the implementation following the policy of moderate class more 
knowledge of academic teachers overall aspect were found in a most level. The 
highest mean was found in participation in evaluation, followed by participation in 
planning. The lowest mean was participation in activities; and 3) perception level 
showed positive relationship with participation level in the implementation 
following the policy of moderate class more knowledge of academic teachers in a 
high level at a statistical significant level of .01.                  
 
Keywords: Perception; Participation; The policy of moderate class more knowledge.   
 
บทน า 
 รัฐบาลมีนโยบายด้านการศึกษาในระดับพ้ืนฐานด้วยการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ เป็นไป
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียน และสอดคล้องกับการพัฒนาการศึกษาในศตวรรษที่ 
21 ดังกล่าว อีกทั้งกระแสของการวิจารณ์การใช้หลักสูตรปัจจุบัน ว่านักเรียนใช้เวลาเรียนใน
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ห้องเรียนมากกว่าประเทศอ่ืน ๆ แต่ผลการเรียนรู้กลับไม่สัมพันธ์ในทางบวกกับเวลาเรียน นโยบาย 
“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” จึงน่าจะเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่สอดรับกับกระแส ปรับลดเวลาเรียนใน
ห้องเรียนลงบ้าง แล้วจัดกิจกรรมที่จะท าให้เด็กได้เรียนรู้ตามสภาพจริงนอกห้องเรียนด้วย           
การประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้เรียนมาในห้องในลักษณะของการบูรณาการสหวิชา วางแผนจัดกิจกรรม 
มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่เป็นผลผลิตตามที่นักเรียนสนใจ เน้นการปฏิบัติงานตามสภาพจริงใน
รูปของทักษะชีวิตที่เหมาะสมกับระดับของนักเรียน ให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน และมี
ความสุขเป็นหลัก โดยยึดหลักทักษะการท ากิจกรรมที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิต  (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2558 : 1 - 2) ดังนั้นครูจึงเป็นผู้มีบทบาทส าคัญ โดยต้องเป็น
ผู้สร้างแรงจูงใจนักเรียนให้มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ จัดการเรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ และกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย ร่วมเสวนา ทบทวนหลังการ
ปฏิบัติ และน าผลมาพัฒนาการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ประเมินและพัฒนานักเรียนเต็มตาม
ศักยภาพของนักเรียนแต่ละคน ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และ
รายงานผลการเรียนรู้ของนักเรียน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2558 : 11)  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้ให้ความส าคัญ
กับการด าเนินงานตามนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ของโรงเรียนในสังกัด โดยก าหนดให้
สถานศึกษาต้องจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้ผู้เรียนอย่างหลากหลาย  เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะการคิด
วิเคราะห์ความมีน้ าใจต่อกัน การท างานเป็นทีม กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ค้นหาศักยภาพและความชอบ
ของตนเอง (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1, 2559 : 1 - 4) 
อย่างไรก็ตาม ยังพบปัญหาที่เกิดข้ึนในการด าเนินงานตามนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ได้แก่ ครู
บางคนยังไม่เข้าใจในเรื่องของการน านโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ มาใช้ในโรงเรียน ครูบางคนไม่
มีความรู้ความสามารถเพียงพอในการจัดกิจกรรม เพราะครูแต่ละคนมีความรู้ความสามารถที่
แตกต่างกันในเรื่องของการจัดกิจกรรม บางท่านไม่มีความเชี่ยวชาญในการจัดกิจกรรมที่
นอกเหนือจากรายวิชาสอนของตนเอง นอกจากนี้ยังเป็นการเพ่ิมภาระแก่ครูผู้สอนต้องเตรียมการ
สอนเพ่ิมและการจัดหากิจกรรมเพ่ิม (วิลาวัลย์  บุญเพ็ง, 2560 : 276)  
 จากความส าคัญและปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีสนใจที่จะศึกษาการรับรู้และการมีส่วน
ร่วมในการด าเนินงานตามนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ของครูวิชาการในโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปเป็น
แนวทางในการพัฒนาบุคลากรครูให้มีความรู้ ความเข้าใจ และการเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานตามนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ของครูวิชาการในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายได้อย่างหยั่งยืน
และมีประสิทธิภาพ   
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดับการรับรู้การด าเนินงานตามนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ของครู
วิชาการในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 2. เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้
ของครูวิชาการในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 3. เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างระดับการรับรู้ กับระดับการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ตามนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ของครูวิชาการในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงความสัมพันธ์ (Correlational research) โดยผู้วิจัย
ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้  
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ครูวิชาการในโรงเรียน สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จ านวน 180 คน จากโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จ านวน 180 โรง (ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1, 2561 : 2)  
  1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูวิชาการในโรงเรียน สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จ านวน 123 คน และใช้วิธีสุ่มตัวอย่าง
แบบแบ่งชั้นภูมิโดยน าจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ค านวณได้ จ านวน 123 คน มาแบ่งสัดส่วนโดยจ าแนก
ตามอ าเภอ แล้วจึงใช้การสุ่มแบบง่ายด้วยวิธีการจับสลาก (Lottery method) โดยการเขียนชื่อ
สถานศึกษาลงในสลากตามจ านวนสถานศึกษาทั้งหมด แยกตามอ าเภอ แล้วท าการจับสลากขึ้นมา
ตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ค านวณไว้   
 2. ตัวแปรที่ศึกษา  
 ผู้วิจัยได้ก าหนดตัวแปรที่ศึกษา ดังนี้ 
  2.1 ระดับการรับรู้การด าเนินงานตามนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ของครู
วิชาการ ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 1) ด้านหลักสูตร 2) ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ 3) ด้านการ
วัดและประเมินผล และ 4) ด้านการทบทวนหลังการปฏิบัติ  
  2.2 ระดับการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ของ
ครูวิชาการ ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 1) ด้านการมีส่วนร่วมวางแผน 2) ด้านการมีส่วนร่วมจัด
กิจกรรม 3) ด้านการมีส่วนร่วมระดมทรัพยากร และ 4) ด้านการมีส่วนร่วมประเมินผล 
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้าง และพัฒนาขึ้นเพ่ือศึกษา
การรับรู้และการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ของครูวิชาการใน
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โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีลักษณะเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ตามแนวของลิเคิร์ท (Likert) ซึ่งมีค าตอบให้เลือก 5 
ระดับ โดยแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับการรับรู้การด าเนินงานตามนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ของ
ครูวิชาการ โดยมีเนื้อหาแบ่งเป็น 4 ด้าน จ านวน 30 ข้อ ได้แก่ คือ 1) ด้านหลักสูตร จ านวน 9 ข้อ 2) 
ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 13 ข้อ 3) ด้านการวัดและประเมินผล จ านวน 4 ข้อ และ 4) 
ด้านการทบทวนหลังการปฏิบัติ จ านวน 4 ข้อ โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of item-
objective congruence :  IOC) พบว่า ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.6 - 1.0 และค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค เท่ากับ 0.98 และแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตาม
นโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ของครูวิชาการ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
scale) ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert) ซึ่งมีค าตอบให้เลือก 5 ระดับ โดยมีเนื้อหาแบ่งเป็น 4 ด้าน 
จ านวน 26 ข้อ ได้แก่ 1) ด้านการมีส่วนร่วมวางแผน จ านวน 10 ข้อ 2) ด้านการมีส่วนร่วมจัดกิจกรรม  
จ านวน 7 ข้อ 3) ด้านการมีส่วนร่วมระดมทรัพยากร จ านวน 5 ข้อ และ 4) ด้านการมีส่วนร่วม
ประเมินผล จ านวน 4 ข้อ โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of item-objective congruence :  
IOC) พบว่า ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.6 - 1.0 และค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค เท่ากับ 0.95 
 4. สถิติที่น ามาใช้วิเคราะห์ข้อมูล   
 สถิติที่น ามาใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะห์ระดับการรับรู้การด าเนินงานตามนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้
ของครูวิชาการในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 
1 แสดงดังตาราง 1 
 
ตาราง 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการรับรู้การด าเนินงานตามนโยบายลดเวลา
เรียน เพ่ิมเวลารู้ของครูวิชาการในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยรวม    
 

 การด าเนินงานตามนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้   S.D. ระดับ 
การรับรู้ 

1. ด้านหลักสูตร  4.79 0.32 มากที่สุด 
2.  ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้  4.68 0.34 มากที่สุด 
3.  ด้านการวัดและการประเมินผล  4.67 0.41 มากที่สุด 
4.  ด้านการทดสอบหลังการปฏิบัติ 4.46 0.43 มาก 
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 รวมเฉลี่ย  4.65 0.31 มากที่สุด 
 
 จากตาราง 1 พบว่า ระดับการรับรู้การด าเนินงานตามนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้
ของครูวิชาการในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 
1 โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้าน
หลักสูตร มีการรับรู้อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ มีการรับรู้อยู่
ในระดับมากที่สุด และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการทดสอบหลังการปฏิบัติ มีการรับรู้อยู่ใน
ระดับมาก 
 2. ผลการวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามนโยบายลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู้ของครูวิชาการในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่กา รศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 แสดงดังตาราง 2  
ตาราง 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการรับรู้การด าเนินงานตามนโยบายลดเวลา
เรียน เพ่ิมเวลารู้ของครูวิชาการในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยรวม    
 

 การด าเนินงานตามนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้   S.D. ระดับ 
การมีส่วนร่วม 

1. ด้านการมีส่วนร่วมวางแผน 4.69 0.35 มากที่สุด 
2. ด้านการมีส่วนร่วมจัดกิจกรรม 4.51 0.37 มากที่สุด 
3. ด้านการมีส่วนร่วมระดมทรัพยากร 4.56 0.36 มากที่สุด 
4. ด้านการมีส่วนร่วมประเมินผล 4.74 0.45 มากที่สุด 
 รวมเฉลี่ย  4.62 0.31 มากที่สุด 

 
 จากตาราง 2 พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิม
เวลารู้ของครูวิชาการในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต 1 โดยรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด
ทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการมีส่วนร่วมประเมินผล รองลงมา คือ ด้านการมีส่วนร่วม
วางแผน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการมีส่วนร่วมจัดกิจกรรม  
 3. ผลการหาความสัมพันธ์ระหว่างระดับการรับรู้ กับระดับการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานตามนโยบายลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ของครูวิชาการในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา    เขต 1 แสดงดังตาราง 3 
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ตาราง 3  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ระหว่างระดับการรับรู้ กับระดับการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานตามนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ของครูวิชาการในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1   

 
ระดับการรับรู้การ

ด าเนินงาน 
ตามนโยบายลดเวลา

เรียน 
เพ่ิมเวลารู้ 

ระดับการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 

ด้านการ 
มีส่วนร่วม
วางแผน 

ด้านการ 
มีส่วนร่วมจัด
กิจกรรม 

ด้านการ 
มีส่วนร่วมระดม

ทรัพยากร 

ด้านการ 
มีส่วนร่วม
ประเมินผล 

รวม
เฉลี่ย 

 1.  ด้านหลักสูตร  0.82** 0.79** 0.64** 0.52** 0.83** 
 2.  ด้านกระบวนการ
จัดการเรียนรู้  0.69** 0.68** 0.57** 0.38** 0.70** 

 3.  ด้านการวัดและ
การประเมินผล  0.45** 0.53** 0.44** 0.47** 0.58** 

 4.  ด้านการทดสอบ
หลังการปฏิบัต ิ 0.78** 0.66** 0.63** 0.27** 0.69** 

รวมเฉลี่ย     0.86** 
** นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 จากตาราง 3 พบว่า ระดับการรับรู้ กับระดับการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามนโยบาย
ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ของครูวิชาการในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวก อยู่ในระดับสูง ( r = 0.86) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัย โดยระดับการรับรู้การด าเนินงาน
ตามนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ด้านที่มีความสัมพันธ์สูงสุด คือ ด้านหลักสูตร (r = 0.83) 
รองลงมา คือ ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ (r = 0.70) และด้านที่มีความสัมพันธ์ต่ าสุด คือ ด้าน
การวัดและการประเมินผล (r = 0.58) 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยผู้วิจัยมีประเด็นในการอภิปรายผลดังนี้ 
 1. ระดับการรับรู้การด าเนินงานตามนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ของครูวิชาการใน
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยรวม อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีการด าเนินงานตามนโยบายลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ได้อย่างครอบคลุม
รอบด้าน ทั้งในด้านหลักสูตร ที่มีการจัดท าและวิเคราะห์โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความ
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เหมาะสมกับวัยและระดับชั้นเรียน  ด้านกระบวนการเรียนรู้ มีการออกแบบกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ลง
มือปฏิบัติจริงตามกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับระดับชั้นเรียน ด้านการวัดและการประเมินผล 
มีการวัดและประเมินผลเพ่ือปรับโครงสร้างเวลาเรียนรวมถึงมีการจัดท าตารางเรียนให้เหมาะสมกับ
การจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความเข้าใจการน านโยบายสู่การปฏิบัติแก่ครู ในด้านการทดสอบหลังการ
ปฏิบัติ ครูรับรู้และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นผลให้ระดับการรับรู้
ในการด าเนินงานตามนโยบายลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 อยู่ในระดับมากที่สุด แต่ ไม่สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ เกษอมร  ม่ิงขวัญ (2555 : 146) เรื่อง สภาพการและปัญหาตามนโยบายการลดเวลาเรียนใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 พบว่า ข้าราชการ
ครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการปฏิบัติตามนโยบายการลดเวลาเรียนในสถานศึกษา ในภาพรวม
มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมาก และปานกลาง ที่เป็น
เช่นนี้อาจเนื่องมาจาก เป็นศึกษาในช่วงเวลาเวลาที่ต่างกัน และศึกษาในส านักงานเขตที่ต้นสังกัดคน
ละพ้ืนที่   
 เมื่อพิจารณาด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านหลักสูตร ซึ่งครูวิชาการมีการรับรู้อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด อาจเนื่องมาจาก หลักสูตรเป็นหน้าที่หลักของงานวิชาการ หลักสูตรสถานศึกษา เป็น
แบบแผนหรือแนวทางหรือข้อก าหนดของการจัดการ ที่จะพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ
โดยส่งเสริมให้แต่ละบุคคลพัฒนาไปสู่ศักยภาพสูงสุดของตนรวมถึงระดับขั้นของมวลประสบการณ์ที่
ก่อให้เกิดการเรียนรู้สะสมซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนน าความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้ประสบการณ์ส าเร็จในการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง รู้จักตนเอง มีชีวิตอยู่ในโรงเรียน ชุมชน สังคม และโลกอย่างมีความสุข  
 2. ระดับการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ของครู
วิชาการในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
โดยรวม และรายด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 1 เห็นความส าคัญและให้ครูวิชาการได้มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานตามนโยบายลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ ตั้งแต่ด้านร่วมการวางแผน ท่ีมีการร่วมกันศึกษา
และวิเคราะห์นโยบายจนมีความรู้และเข้าใจสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ ด้านร่วมกิจกรรม ครูมีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมน าไปสู่การประเมินการเรียนการสอนและไปสู่การพัฒนานักเรียนได้ทั้งในราย
กลุ่มและบุคคล ด้านร่วมระดมทรัพยากร ครูได้ร่วมกันจัดและพัฒนาห้องเรียนและห้องวิชาการต่างๆ
ในโรงเรียนเพ่ือสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม และในด้านร่วมประเมินผล 
ครูมีส่วนร่วมในการเลือกใช้วิธีการวัดและประเมินผลเป็นผลให้สามารถประเมินผลได้ครอบคลุมการ
เรียนรู้ทั้งด้านความรู้ ความคิด จนถึงการปฏิบัติของนักเรียน จึงเป็นผลให้ระดับการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 อยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปริศนา  
งามทวีกุล (2560 : 82) วิจัยเรื่อง การบริหารจัดการกิจกรรมและประสิทธิผลของกิจกรรมลดเวลา
เรียนเพ่ิมเวลารู้ กรณีศึกษาโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จังหวัดก าแพงเพชร พบว่า ปัจจัย
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ความส าเร็จในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ พบว่า เกิดจากผู้บริหารให้ความส าคัญในการ
จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบโครงการและจัดสรรงบประมารโครงการ ครู
ทุกคนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ 
 3. ระดับการรับรู้ กับระดับการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามนโยบายลดเวลาเรียน 
เ พ่ิมเวลารู้ของครูวิชาการในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวก อยู่ในระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 สอดคล้องกับงานวิจัยของ กชกร  ดาราพาณิชย์ (2555 : 101) วิจัยเรื่อง การรับรู้ การ
มีส่วนรวม และการยอมรับของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีต่อการประกัน
คุณภาพการศึกษา พบว่า การมีส่วนร่วม กับการยอมรับมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน 
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ พนิดา  วัชระรังสี และพัชร  พิลึก (2556 : 72) วิจัยเรื่อง การรับรู้และ
การมีส่วนร่วมการประกันคุณภาพการศึกษาของอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์ พบว่า 
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ และการมีส่วนร่วมการประกันคุณภาพการศึกษาของประชากร
โดยรวม และทุกองค์ประกอบ มีความสัมพันธ์ในระดับมาก และความสัมพันธ์กันในทิศทางเดียวกัน 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ โองการ  วณิชาชีวะ และ ขนิษฐา อุ้มอารีย์ (2558 : 25) วิจัยเรื่อง 
การรับรู้และการมีส่วนร่วมการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ผล
การศึกษาพบว่า ระดับการรับรู้มีความสัมพันธ์กับระดับการมีส่วนร่วมในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจาก การรับรู้เป็นกระบวนการทางความคิด และจิตใจของมนุษย์ที่แสดงออกถึงความรู้ ความ
เข้าใจ ถ้าครูวิชาการมีความรู้ความเข้าใจกับนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ว่ามีแนวทางการ
ด าเนินงานอย่างไร ย่อมท าให้ครูวิชาการเข้ามีส่วนร่วมมากขึ้น ในทางกลับกันถ้าครูวิชาการเข้ามามี
ส่วนร่วมในการด าเนินงานลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ก็จะท าให้เกิดความรับรู้ ความรู้ความเข้าใจมาก
ขึ้นเช่นกัน จึงเป็นเหตุผลที่ว่า ระดับการรับรู้มีความสัมพันธ์กับระดับการมีส่วนร่วมในทิศทาง
เดียวกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1.1 ระดับการรับรู้การด าเนินงานตามนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ของครู
วิชาการในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
   1.1.1 ด้านหลักสูตร ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ มีการปรับโครงสร้างเวลาเรียน
ของสถานศึกษาและจัดท าตารางเรียนให้เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้แต่ละ
ระดับชั้น ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความส าคัญกับการปรับโครงสร้างเวลาเรียน ตาราง
เรียนให้เหมาะสม โดยมีการประชุมระดมความคิดจากครูวิชาการ ครูผู้สอน รวมถึงการน าเทคโนโลยี 
เช่น ซอฟแวร์เข้ามาประยุกต์ใช้ในการจัดท าตารางเรียน  
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   1.1.2 ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ จัดระบบ
สารสนเทศเกี่ยวกับความสนใจ ความถนัด และความต้องการของผู้เรียน เพ่ือวิเคราะห์ผู้ เรียนเป็น
รายบุคคล ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาควรจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ที่สามารถน ามาใช้ในการจัดการ
ระบบสารสนเทศ ที่สามารถเก็บข้อมูล ประมวลผล และน าข้อมูลออกมาใช้ได้โดยง่าย อย่างเพียงพอ
    
   1.1.3 ด้านการวัดและการประเมินผล ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ มีการวัดและ
ประเมินผลเพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ปัจจัยให้เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น
ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูเรียนรู้ สร้างเครื่องมือ หรือน าเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมาใช้
ในการประเมินผล  
   1.1.4 ด้านการทดสอบหลังการปฏิบัติ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ สามารถน า
ความรู้ไปเผยแพร่ / ถ่ายทอดแก่ชุมชนได้ ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูน าความรู้ไป
เผยแพร่ / ถ่ายทอดแก่ชุมชน เช่น โครงการความรู้สู่ชุมชน หรือการบริการชุมชน เป็นต้น    
  1.2 ระดับการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ของ
ครูวิชาการในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
   1.2.1 ด้านการมีส่วนร่วมวางแผน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การมีส่วนร่วมใน
การวางแผนระบบการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินความก้าวหน้าในการจัดกิจกรรม ดังน้ัน
ผู้บริหารสถานศึกษาควรจัดระบบนิเทศ ติดตามให้เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ โดยอาจจะประสาน
กับส านักงานเขตพ้ืนที่ต้นสังกัด ในการสนับสนุนการนิเทศของโรงเรียน 
   1.2.2 ด้านการมีส่วนร่วมจัดกิจกรรม ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การมีส่วน
ร่วมกับผู้ปกครองในการพัฒนาศักยภาพนักเรียนของตนเอง ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาควรจัด
โครงการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองในการส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน โดยอาจจะให้
ความรู้กับผู้ปกครองในการดึงศักยภาพที่นักเรียนมีออกมา  
   1.2.3 ด้านการมีส่วนร่วมระดมทรัพยากร ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การมี
ส่วนร่วมกับชุมชน ให้บริการ ให้ค าแนะน าการใช้แหล่งเรียนรู้ ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาควรสร้าง
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนโดยแหล่งเรียนรู้นี้สามารถน ามาให้บริการกับชุมชนได้ด้วย เช่น ห้องสมุดที่
นอกจากจะมีหนังสือส าหรับเด็ก ถ้าเปิดให้ชุมชนมาใช้บริการได้ ก็จะท าให้ห้องสมุดโ รงเรียนเป็น
แหล่งความรู้ของชุมชนที่เกิดประโยชน์มากขึ้น 
   1.2.4 ด้านการมีส่วนร่วมประเมินผล ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดผลและประเมินผล ดังนั้น ครูผู้สอนควรออกแบบ หรือจัด
กิจกรรมตามความต้องการของนักเรียน และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
วัดผลและประเมินผลด้วย 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรมีการศึกษาผลการด าเนินงานตามนโยบายลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ของครู
วิชาการในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
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  2.2 ควรมีการศึกษาแนวทางการด าเนินงานตามนโยบายลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ของครู
วิชาการในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
  2.3 ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนในโรงเรียนที่ด าเนินงานตามนโยบาย
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้    
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ระดับการรับรู้การด าเนินงานตามนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ของครูวิชาการใน
โรงเรียน โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านหลักสูตร รองลงมา คือ 
ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการทดสอบหลังการปฏิบัติ  
 2. ระดับการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ของครู
วิชาการในโรงเรียน โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการมีส่วนร่วม
ประเมินผล รองลงมา คือ ด้านการมีส่วนร่วมวางแผน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการมีส่วน
ร่วมจัดกิจกรรม  
 3. ระดับการรับรู้ มีความสัมพันธ์ทางบวก กับระดับการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตาม
นโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ของครูวิชาการในโรงเรียน อยู่ในระดับสูงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 
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ปัญหาและอุปสรรคของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยสมาคมอยุธยารวมใจ 
หน่วยกู้ภัยอยธุยาในการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตพื้นที่อ าเภอ

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
Problems and Obstacles of Rescuers and Volunteers of Ayutthaya Ruamjai 

Association When Rescuing Victims in Phranakhon Si Ayutthaya 
District Area, Phranakhon Si Ayutthaya Province  

 
กัญญาวีร์ จ าแนกมิตร อดิศร ภู่สาระ  กมลวรรณ วรรณธนัง 

 
บทคัดย่อ  
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคของเจ้าหน้าที่และ
อาสาสมัครกู้ภัยสมาคมอยุธยารวมใจ หน่วยกู้ภัยอยุธยาในการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัย และ 
2) เปรียบเทียบปัญหาและอุปสรรคของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยสมาคมอยุธยารวมใจ 
หน่วยกู้ภัยอยุธยาในการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัย  จ าแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคลของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยสมาคมอยุธยา
รวมใจ หน่วยกู้ภัยอยุธยา จ านวน 277 คน โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
คือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .91 สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ
ทางเดียว และการทดสอบเป็นรายคู่ด้วยวิธีแอลเอสดี โดยก าหนดค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัญหาและอุปสรรคของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัย สมาคม
อยุธยารวมใจ หน่วยกู้ภัยอยุธยาในการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยรวม อยู่ในระดับมาก 
โดยด้านที่มีปัญหาสูงสุด คือ ด้านการจัดการองค์กร มีปัญหาอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้าน
บุคลากร มีปัญหาอยู่ในระดับมาก และ ด้านที่มีปัญหาต่ าสุด คือ ด้านงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ 
มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง และ 2) เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยสมาคมอยุธยารวมใจที่มีอายุ 
ระดับการศึกษาสูงสุด สถานภาพการสมรส และ ประสบการณ์การฝึกอบรมต่างกัน มีปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัย แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ส่วนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยสมาคมอยุธยารวมใจที่มีเพศ อาชีพหลัก รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

                                                           
 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาบริหารการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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ประสบการณ์การเป็นอาสาสมัครกู้ภัยต่างกัน มีปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย ไม่แตกต่างกัน 
 
ค าส าคัญ : เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัย; สมาคมอยุธยารวมใจ หน่วยกู้ภัยอยุธยา; การปฏิบัติงาน
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย  
 
Abstract 
 The purposes of this research were: 1) to study problems and obstacles 
faced by rescuers and volunteers of Ayutthaya Ruamjai Association when rescuing 
the victims in Phranakhon Si Ayutthaya district area Phranakhon Si Ayutthaya 
Province; and 2) to compare problems and obstacles faced by rescuers and 
volunteers of Ayutthaya Ruamjai Association in rescuing the victims in Phranakhon 
Si Ayutthaya district area Phranakhon Si Ayutthaya Province classified by personal 
characteristics of the questionnaire respondents. The sample was selected from 
277 rescuers and volunteers from Ayutthaya Ruamjai Association working in 
Phranakhon Si Ayutthaya district area Phranakhon Si Ayutthaya Province. The 
research instrument used was a 5-level rating scale questionnaire with the reliability 
at 0.91. Data analysis was conducted using Mean, Standard Deviation, T-test, One- Way 
ANOVA, and LSD test with a statistical significant level of .05.  
 The results indicates that: 1) problems and obstacles faced by rescuers 
and volunteers from Ayutthaya Ruamjai Association when rescuing the victims in 
Phranakhon Si Ayutthaya district area Phranakhon Si Ayutthaya Province overall and 
in each aspect were found in a high level. The highest problem was found in the 
Association management, and followed by personnel. The lowest level was found 
in budget and materials, which showed in a moderation level, and; 2) rescuers and 
volunteers who differed in age, education level, marital status, training experience 
showed differences in problems and obstacles faced by rescuers and volunteers of 
Ayutthaya Ruamjai Association when rescuing the victims, but gender, main job, 
estimate salary, and experience as a rescue volunteer showed no differences in 
problems and obstacles faced by rescuers and volunteers of Ayutthaya Ruamjai 
Association when rescuing the victims.   
Keywords: Rescuers and volunteers; Ayutthaya Ruamjai association; Rescuing victims 
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บทน า 
 สมาคมอยุธยารวมใจ หน่วยกู้ภัยอยุธยาเป็นหน่วยงานที่มีลักษณะเป็นองค์การไม่แสวงหา
ก าไรที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์ในการบริการสาธารณะ ช่วยเหลือองค์กรการกุศลภาคเอกชนมี
วัตถุประสงค์ที่มุ่งเน้นในการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนและผู้ประสบภัยต่าง ๆ ที่เกิดจาก
อุบัติภัย อุทกภัย วาตภัย และอัคคีภัย ซึ่งการท างานและการให้ความช่วยเหลือประชาชนและผู้
ประสบเหตุ โดยไม่มีการแบ่งสัญชาติ ศาสนา ชั้นวรรณะ (สมาคมอยุธยารวมใจ หน่วยกู้ภัยอยุธยา, 
2561 : 1) แต่อย่างไรก็ตามยังเกิดปัญหาบางประการในการด าเนินงานของสมาคม จนบางครั้งเกิด
การท างานที่ล่าช้า ไม่ทันเวลา การประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ยังขาดประสิทธิภาพ ซึ่งปัญหา
และอุปสรรคในการปฏิบัติงานดังกล่าวมีทั้งปัจจัยและสถานการณ์ภายในและภายนอก ที่ขัดขวาง
การปฏิบัติงานท าให้มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในทางลบหรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ท าให้ไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งประกอบด้วยปัญหา 4 ด้านคือ ปัญหาด้านการจัดการองค์กร ปัญหาด้าน
บุคลากร ปัญหาด้านการด าเนินงานช่วยเหลือ และปัญหาด้านงบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ (สราวุฒิ 
บุญสร้าง, 2557 : 5) จากความส าคัญและปัญหาดังกล่าว ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
ปัญหาและอุปสรรคของสมาคมอยุธยารวมใจ หน่วยกู้ภัยอยุธยาในการปฏิบัติงานช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยในเขตพ้ืนที่อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งการปฏิบัติงาน
ดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ต ารวจใน
การช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุต่าง ๆ นอกจากนี้ในปัจจุบันต้องยอมรับว่าเกี่ยวข้องกับคน
ในสังคมเพราะหากผู้ที่เข้ามาช่วยเหลือผู้บาดเจ็บไม่มีความรู้ที่ดีพอหรือไม่มีความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน ผลกระทบก็จะตกอยู่กับตัวผู้บาดเจ็บเอง ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้สามารถน าไป
ปรับปรุงและพัฒนาการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุในการจราจรทางบกและงานกู้ภัยต่าง ๆ ให้มี
ศักยภาพและเกิดประสิทธิผลมากขึ้น อันจะเป็นผลดีกับการด าเนินงานตามกระบวนการยุติธรรม 
งานสืบสวนและชีวิตของผู้ประสบภัยต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยสมาคมอยุธยารวม
ใจ หน่วยกู้ภัยอยุธยาในการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตพ้ืนที่อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบปัญหาและอุปสรรคของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยสมาคมอยุธยา
รวมใจ หน่วยกู้ภั ยอยุธยาในการปฏิบัติ ง านช่ วยเหลือผู้ ประสบภัย ในเขตพ้ืนที่ อ า เภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
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 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยผู้วิจัยก าหนดประชากร
และกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้ 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยสมาคมอยุธยารวมใจ 
หน่วยกู้ภัยอยุธยาในเขตพ้ืนที่อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 895 คน 
(สมาคมอยุธยารวมใจ หน่วยกู้ภัยอยุธยา, 2559 : 1)  
  1.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยสมาคมอยุธยารวม
ใจ หน่วยกู้ภัยอยุธยาในเขตพ้ืนที่อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 277 
คน ได้มาโดยใช้สูตรการก าหนดตัวอย่าง กรณีทราบจ านวนประชากรของ ยามาเน (Yamane, 1973 
: 126) และใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้หลักความน่าเป็น (Nonprobability sampling) โดยใช้วิธีการ
สุ่มแบบโควตา (Quota sampling) โดยก าหนดโควตาส าหรับจุดบริการ 5 จุด ดังนี้ 1) จุดเมือง 
จ านวน 55 คน 2) จุดนคร จ านวน 55 คน  3) จุดอโยธยา (รหัส 3) จ านวน 56 คน 4) จุดอโยธยา 
(รหัส 4) จ านวน 56 คน และ 5) จุดรุ่งเจริญ จ านวน 55 คน  
 2. ตัวแปรที่ศึกษา  
 ผู้วิจัยได้ก าหนดตัวแปรที่ศึกษา ดังนี้ 
  2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ คุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส อาชีพหลัก รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ประสบการณ์การฝึกอบรม 
และประสบการณ์การเป็นอาสาสมัครกู้ภัย   
  2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ปัญหาและอุปสรรคของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยสมาคม
อยุธยารวมใจ หน่วยกู้ภัยอยุธยาในการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตพ้ืนที่อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการองค์กร 
ด้านบุคลากร ด้านการด าเนินงานช่วยเหลือ และด้านงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์  
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้าง และพัฒนาขึ้นเพ่ือศึกษา
ปัญหาและอุปสรรคของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยสมาคมอยุธยารวมใจ หน่วยกู้ภัยอยุธยาใน
การปฏิบัติ ง านช่ วย เหลือผู้ ป ระสบภั ย ใน เขต พ้ืนที่ อ า เภอพระนครศรีอยุ ธยา  จั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ตามแนวของลิเคิร์ท 
(Likert) ซึ่งมีค าตอบให้เลือก 5 ระดับ โดยมีเนื้อหาแบ่งเป็น 4 ด้าน จ านวน 21 ข้อ ได้แก่ 1) ด้านการ
จัดการองค์กร จ านวน 4 ข้อ 2) ด้านบุคลากร จ านวน 4 ข้อ 3) ด้านการด าเนินงานช่วยเหลือ จ านวน 
8 ข้อ และ 4) ด้านงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ จ านวน 5 ข้อ โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index 
of item-objective congruence : IOC) อยู่ระหว่าง 0.6 - 1.0 และค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอ
นบาคของแบบสอบถามปัญหาและอุปสรรคของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยสมาคมอยุธยารวมใจ 
หน่วยกู้ภัยอยุธยาในการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตพ้ืนที่อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เท่ากับ 0.91 
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 4. สถิติที่น ามาใช้วิเคราะห์ข้อมูล  
 สถิติที่น ามาใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที การวิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบทางเดียว และการทดสอบเป็นรายคู่ด้วยวิธีแอลเอสดี โดยก าหนดค่านัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยสมาคม
อยุธยารวมใจ หน่วยกู้ภัยอยุธยาในการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตพ้ืนที่อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แสดงดังตาราง 1  
ตาราง 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานปัญหาและอุปสรรคของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัย
สมาคมอยุธยารวมใจ หน่วยกู้ภัยอยุธยาในการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตพ้ืนที่อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวม  
 

ปัญหาและอุปสรรคของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร 
สมาคมอยุธยารวมใจ หน่วยกู้ภัยอยุธยาใน 

การปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
  S.D. ระดับปัญหาและอุปสรรค  

1. ด้านการจัดการองค์กร 4.10 0.68 มาก 
2. ด้านบุคลากร 3.99 0.86 มาก 
3. ด้านการด าเนินงานช่วยเหลือ 3.97 0.66 มาก 
4. ด้านงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ 3.39 0.72 ปานกลาง 
 โดยรวม  3.86 0.62 มาก 

 
 จากตาราง 2 พบว่า ปัญหาและอุปสรรคของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัย สมาคม

อยุธยารวมใจ หน่วยกู้ภัยอยุธยาในการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัย  โดยรวม อยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีปัญหาสูงสุด คือ ด้านการจัดการองค์กร มีปัญหาอยู่ใน
ระดับมาก รองลงมา คือ ด้านบุคลากร มีปัญหาอยู่ในระดับมาก และ ด้านที่มีปัญหาต่ าสุด คือ ด้าน
งบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง    
 2. ผลการเปรียบเทียบปัญหาและอุปสรรคของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยสมาคม
อยุธยารวมใจ หน่วยกู้ภัยอยุธยาในการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตพ้ืนที่อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จ าแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม พบว่า  
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  2.1 เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยสมาคมอยุธยารวมใจที่มีเพศ อาชีพหลัก รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน ประสบการณ์การเป็นอาสาสมัครกู้ภัยต่างกันต่างกัน มีปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยรวม ไม่แตกต่างกัน  
  2.2 เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยสมาคมอยุธยารวมใจที่มีอายุต่างกัน มีปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยรวมและ รายด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการองค์กร 
ด้านบุคลากร ด้านการด าเนินงานช่วยเหลือ และด้านงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ แตกต่างกัน 
ดังนั้น จึงทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ พบว่า เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยสมาคมอยุธยารวมใจ 
ที่มีอายุ 21 - 40 ปี มีปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยรวม มากกว่า 
เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยสมาคมอยุธยารวมใจที่มีอายุ 41 ปีขึ้นไป  
  2.3 เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยสมาคมอยุธยารวมใจที่มีระดับการศึกษาสูงสุด 
ต่างกัน มีปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยรวมและ รายด้าน ได้แก่ 
ด้านการจัดการองค์กร ด้านบุคลากร ด้านการด าเนินงานช่วยเหลือ และด้านงบประมาณและวัสดุ
อุปกรณ์ แตกต่างกัน ดังนั้น จึงทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ พบว่า เจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร
กู้ภัยสมาคมอยุธยารวมใจ ที่ไม่ได้เรียนหนังสือ และเรียนในประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น  และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. มีปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยรวม 
มากกว่า เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยสมาคมอยุธยารวมใจ ที่มีระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี  
  2.4 เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยสมาคมอยุธยารวมใจที่มีสถานภาพการสมรส
ต่างกัน มีปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยรวมแตกต่างกัน ดังนั้น จึง
ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ พบว่า เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยสมาคมอยุธยารวมใจที่มี
สถานภาพโสด และสมรส มีปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยมากกว่า 
เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยสมาคมอยุธยารวมใจที่มีสถานภาพหย่าร้าง/ หม้าย/ แยกกันอยู่  
  2.5 เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยสมาคมอยุธยารวมใจที่มีประสบการณ์การ
ฝึกอบรมต่างกัน มีปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตพ้ืนที่อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา โดยรวม แตกต่างกัน โดยเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยสมาคมอยุธยารวมใจที่
ไม่เคยมีประสบการณ์การฝึกอบรม มีปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยใน
เขตพ้ืนที่อ าเภอพระนครศรีอยุธยา มากกว่า เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยสมาคมอยุธยารวมใจที่
เคยมีประสบการณ์การฝึกอบรม 
 
อภิปรายผล  
 จากผลการวิจัยผู้วิจัยมีประเด็นในการอภิปรายผลดังนี้ 
 1. ผลการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัย สมาคม
อยุธยารวมใจ หน่วยกู้ภัยอยุธยาในการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยรวมพบว่า อยู่ในระดับ
มาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ภาครัฐยังไม่ได้ให้ความส าคัญถึงอาสาสมัครกู้ภัย ซึ่งเป็นเพียงหน่วยงาน
เอกชน ด้านสาธารณประโยชน์ ในลักษณะที่ไม่แสวงหาก าไร ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ 
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นอกจากนี้อาสาสมัครไม่ได้มีลักษณะเป็นวิชาชีพ และยังขาดองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ กฎหมายที่
รองรับลักษณะการท างานของอาสาสมัครอยู่ในขอบเขตจ ากัด ซึ่งต่างจากผู้มีวิชาชีพโดยตรงที่
สามารถด าเนินงานได้ทันที สอดคล้องกับงานวิจัยของ ก าธร พิทักษ์วงศ์วานิช (2551 : 116) เรื่อง 
ปัญหาและอุปสรรคของอาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิร่วมกตัญญูในการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยใน
เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัญหาและอุปสรรคของอาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิร่วมกตัญญูในการ
ปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 2. ผลการเปรียบเทียบปัญหาและอุปสรรคของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยสมาคม
อยุธยารวมใจ หน่วยกู้ภัยอยุธยาในการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัย จ าแนกตามคุณลักษณะ
ส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม มีประเด็นในการอภิปรายผลดังนี้ 
  2.1 เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยสมาคมอยุธยารวมใจที่มีเพศต่างกัน มีปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยรวมไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก 
เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยไม่ว่าเพศชายหรือหญิง มีลักษณะงานเหมือนกัน เป็นผู้ที่มีความ
เสียสละ ปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนเสมือนเป็นญาติของตน สอดคล้องกับงานวิจัยของ สราวุฒิ  บุญสร้าง 
(2557 : 87) เรื่อง ปัญหาและอุปสรรคของอาสาสมัครกู้ภัยสมาคมสงเคราะห์การกุศลฉะเชิงเทราใน
การปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตพ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า อาสาสมัครกู้ภัยที่มีเพศ
ต่างกันมีปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยในเขตพ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ไม่แตกต่างกัน  
  2.2 เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยสมาคมอยุธยารวมใจที่มีอายุต่างกัน มีปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยรวมแตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก อายุที่
แตกต่างกันท าให้มุมมองต่อปัญหาแตกต่างกัน ดังจะเห็นได้จากผลการทดสอบความแตกต่างเป็น
รายคู่ ที่พบว่า เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยสมาคมอยุธยารวมใจ ที่มีอายุ 21 - 40 ปี มีปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตพ้ืนที่อ าเภอพระนครศรีอยุธยา โดยรวม 
มากกว่า เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยสมาคมอยุธยารวมใจ ที่มีอายุ 41 ปีขึ้นไป แสดงให้เห็นว่า สิ่ง
ที่คนอายุน้อยกว่าคิดว่าเป็นปัญหาแต่คนที่มีอายุมากกว่าอาจไม่มองว่าสิ่งเดียวกันเป็นปัญหา 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริพร ไวแสน (2558 : 122) วิจัยเรื่อง ปัญหาการปฏิบัติงานของ
อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนศูนย์อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนต าบลพัง
ขว้าง อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนต าบลพังขว้าง อ าเภอเมือง 
จังหวัดสกลนคร ในภาพรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
  2.3 เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยสมาคมอยุธยารวมใจที่มีระดับการศึกษาสูงสุด
ต่างกัน มีปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยรวมแตกต่างกัน ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจาก คนที่มีระดับการศึกษาต่างกันอาจมีมุมมองเกี่ยวกับปัญหาต่างกันไป ดังจะเห็นได้จาก
ผลการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ที่พบว่า เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยสมาคมอยุธยารวมใจ
ที่มีระดับการศึกษาน้อยกว่าจะมีปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขต



การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3172

พ้ืนที่อ าเภอพระนครศรีอยุธยา มากกว่า เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยสมาคมอยุธยารวมใจที่มี
ระดับการศึกษามากกว่า แสดงว่า สิ่งที่มีการศึกษาน้อยกว่าคิดว่าเป็นปัญหาแต่คนที่มีระดับ
การศึกษามากกว่า อาจไม่มองว่าสิ่งเดียวกันเป็นปัญหา สอดคล้องกับงานวิจัยของ สราวุฒิ บุญสร้าง 
(2557 : 87) เรื่อง ปัญหาและอุปสรรคของอาสาสมัครกู้ภัยสมาคมสงเคราะห์การกุศลฉะเชิงเทราใน
การปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตพ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า อาสาสมัครกู้ภัยที่มีระดับ
การศึกษาสูงสุดต่างกันมีปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยในเขตพ้ืนที่
จังหวัดฉะเชิงเทรา แตกต่างกัน 
  2.4 เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยสมาคมอยุธยารวมใจที่มีสถานภาพการสมรส
ต่างกัน มีปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยรวมแตกต่างกัน ท้ังนี้อาจ
เนื่องมาจาก มุมมองต่อชีวิตของคนที่มีสถานภาพการสมรสต่างกันมองปัญหาแตกต่างกันออกไป ซึ่ง
ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ สราวุฒิ  บุญสร้าง (2557 : 87) เรื่อง ปัญหาและอุปสรรคของ
อาสาสมัครกู้ภัยสมาคมสงเคราะห์การกุศลฉะเชิงเทราในการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขต
พ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า อาสาสมัครกู้ภัยที่มีสถานภาพการสมรสต่างกันมีปัญหาและอุปสรรค
ในการปฏิบัติงานช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา ไม่แตกต่างกัน ซึ่งอาจเป็น
เพราะจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่มีบริบทแตกต่างกัน 
  2.5 เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยสมาคมอยุธยารวมใจที่มีอาชีพหลักต่างกัน มี
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจาก เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยส่วนใหญ่มีอาชีพหลักของตนเองที่แตกต่างกัน แต่เมื่อมา
ปฏิบัติงานเป็นอาสาสมัครทุกคนมีบทบาทหน้าที่ที่เหมือนกันและเวลาในการปฏิบัติงานคือช่วงหลัง
เลิกงานหรือในวันหยุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ สราวุฒิ บุญสร้าง (2557 : 87) เรื่อง ปัญหาและ
อุปสรรคของอาสาสมัครกู้ภัยสมาคมสงเคราะห์การกุศลฉะเชิงเทราในการปฏิบัติงานช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยในเขตพ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า อาสาสมัครกู้ภัยที่มีอาชีพหลักต่างกันมีปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบัติงานช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยในเขตพ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ไม่แตกต่างกัน  
  2.6 เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยสมาคมอยุธยารวมใจที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่างกัน มีปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจาก เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยต่างมีอาชีพที่แตกต่างกันซึ่งท าให้มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนแตกต่างกันออกไปด้วย และในการมาเป็นอาสาสมัครย่อมไม่ได้ต้องการรายได้ แต่มาด้วยใจซึ่ง
ก็ท าให้ทุกคนมีบทบาทหน้าที่ที่เหมือนกัน  
  2.7 เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยสมาคมอยุธยารวมใจที่มีประสบการณ์การ
ฝึกอบรมต่างกัน มีปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยรวม แตกต่างกัน 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยสมาคมอยุธยารวมใจที่มีประสบการณ์การ
ฝึกอบรม จะมีความช านาญในการปฏิบัติมากกว่าย่อมมองปัญหาที่เกิดขึ้นน้อยกว่า ดังจะเห็นได้จาก
การทดสอบเป็นรายคู่ที่พบว่า เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยสมาคมอยุธยารวมใจที่ไม่เคยมี
ประสบการณ์การฝึกอบรม มีปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตพ้ืนที่
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อ าเภอพระนครศรีอยุธยา มากกว่า เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยสมาคมอยุธยารวมใจที่เคยมี
ประสบการณ์การฝึกอบรม  
  2.8 เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยสมาคมอยุธยารวมใจที่มีประสบการณ์การเป็น
อาสาสมัครกู้ภัย ต่างกัน มีปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยรวม ไม่
แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครกู้ภัยนั้น ทุกคนจะต้องเจอปัญหา
และสภาวการณ์เดียวกัน ดังนั้นไม่ว่าจะมีประสบการณ์การเป็นอาสาสมัครกู้ภัยต่างกันย่อมมีปัญหา
และอุปสรรคไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ สราวุฒิ บุญสร้าง (2557 : 87) เรื่อง ปัญหา
และอุปสรรคของอาสาสมัครกู้ภัยสมาคมสงเคราะห์การกุศลฉะเชิงเทราในการปฏิบัติงานช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยในเขตพ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า  อาสาสมัครกู้ภัยที่มีประสบการณ์การเป็น
อาสาสมัครกู้ภัยต่างกันมีปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยในเขตพ้ืนที่
จังหวัดฉะเชิงเทรา ไม่แตกต่างกัน  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1.1 จากการวิจัยพบว่า ปัญหาและอุปสรรคของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัย 
สมาคมอยุธยารวมใจ หน่วยกู้ภัยอยุธยาในการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัย ด้านการจัดการ
องค์กร ข้อที่มีปัญหาสูงสุด คือ เมื่อเกิดอาชญากรรมร้ายแรง นอกเขตรับผิดชอบ ทางสมาคมไม่ได้
มอบอ านาจการตัดสินใจให้แก่หัวหน้าเขตหรือกรรมการเขตท าให้อาสาสมัครกู้ภัยปฏิบัติงานได้ล่าช้า 
ซึ่งปัญหานี้ เกิดจากข้อจ ากัดด้านกฎหมาย ดังนั้นวิธีการแก้ปัญหาจึงควรมีเครือข่ายระหว่าง
โรงพยาบาล หรือมูลนิธิอ่ืน ๆ ที่สามารถประสานงานกันช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว
ทันเวลา  
  1.2 จากการวิจัยพบว่า ปัญหาและอุปสรรคของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัย 
สมาคมอยุธยารวมใจ หน่วยกู้ภัยอยุธยาในการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัย ด้านบุคลากร ข้อที่มี
ปัญหาสูงสุด คือ อาสาสมัครกู้ภัยยังขาดความรู้ และทักษะ ในการประเมินอาการและช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย ดังนั้นควรให้ความรู้และฝึกทักษะให้กับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัย โดยการเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ มาให้ความรู้และฝึกอบรมอย่างสม่ าเสมอ  
  1.3 จากการวิจัยพบว่า ปัญหาและอุปสรรคของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัย 
สมาคมอยุธยารวมใจ หน่วยกู้ภัยอยุธยาในการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัย ด้านการด าเนินงาน
ช่วยเหลือ ข้อที่มีปัญหาสูงสุด คือ การติดต่อสื่อสารประสานงานระหว่างอาสาสมัครกู้ภัยกับ
เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ มีความล่าช้า เนื่องจากสถานที่ตั้งของศูนย์วิทยุ ไม่ได้อยู่ใจกลางเมือง ปัญหา
ข้อนี้เป็นการยากที่จะเช่าสถานที่ที่อยู่ใจกลางเมือง ดังนั้นการแก้ปัญหาควรแก้ที่ระบบสื่อสารซึ่ ง
ปัจจุบันมีช่องทางการสื่อสารที่รวดเร็ว เช่น ไลน์ เฟสบุ๊ค ซึ่งเป็นช่องทางการสื่อสารที่รวดเร็วมาก  
  1.4 จากการวิจัยพบว่า ปัญหาและอุปสรรคของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัย 
สมาคมอยุธยารวมใจ หน่วยกู้ภัยอยุธยาในการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัย ด้านงบประมาณ
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และวัสดุอุปกรณ์ ข้อที่มีปัญหาสูงสุด คือ สมาคมไม่มีงบประมาณสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการ
ปฏิบัติงานให้แก่อาสาสมัคร กู้ภัย ท าให้การปฏิบัติงานขาดความคล่องตัว ดังนั้นควรใช้วิธีการระดม
ทุนจากการบริจาคจากชุมชน และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และท าการบริหารจัดการ
งบประมาณอย่างโปร่งใส  
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรศึกษาแนวทางแก้ปัญหาและอุปสรรคของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัย 
สมาคมอยุธยารวมใจ หน่วยกู้ภัยอยุธยาในการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตพ้ืนที่อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยการศึกษาเชิงคุณภาพ  
  2.2 ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และ
อาสาสมัครกู้ภัย สมาคมอยุธยารวมใจ หน่วยกู้ภัยอยุธยาในการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยใน
เขตพ้ืนที่อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ปัญหาและอุปสรรคของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัย สมาคมอยุธยารวมใจ 
หน่วยกู้ภัยอยุธยาในการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยรวม อยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มี
ปัญหาสูงสุด คือ ด้านการจัดการองค์กร มีปัญหาอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านบุคลากร มี
ปัญหาอยู่ในระดับมาก และ ด้านที่มีปัญหาต่ าสุด คือ ด้านงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ มีปัญหาอยู่
ในระดับปานกลาง  
 2. เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยสมาคมอยุธยารวมใจที่มีอายุ ระดับการศึกษาสูงสุด 
สถานภาพการสมรส และ ประสบการณ์การฝึกอบรมต่างกัน มีปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนเจ้าหน้าที่และ
อาสาสมัครกู้ภัยสมาคมอยุธยารวมใจที่มีเพศ อาชีพหลัก รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ประสบการณ์การเป็น
อาสาสมัครกู้ภัยต่างกัน มีปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัย ไม่แตกต่างกัน 
  
เอกสารอ้างอิง 
ก าธร พิทักษ์วงศ์วานิช. (2551). ปัญหาและอุปสรรคของอาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิร่วมกตัญญูในการ

ปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร . วิทยานิพนธ์รัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม , มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต. 

ศิริพร ไวแสน. (2558). ปัญหาการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนศูนย์อาสาสมัคร
ป้องกันฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนต าบลพังขว้าง อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร.  
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 13 (62), 67-74. 

สมาคมอยุธยารวมใจ หน่วยกู้ภัยอยุธยา. (2559). ข้อมูลสมาคมอยุธยารวมใจ หน่วยกู้ภัยอยุธยา.
พระนครศรีอยุธยา : ผู้แต่ง. 



175การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3

 . (2561). ข้อมูลสมาคมอยุธยารวมใจ หน่วยกู้ภัยอยุธยา. พระนครศรีอยุธยา : ผู้แต่ง. 
สราวุฒิ บุญสร้าง. (2557). ปัญหาและอุปสรรคของอาสาสมัครกู้ภัยสมาคมสงเคราะห์การกุศล

ฉะเชิงเทราในการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา. งาน
นิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป, มหาวิทยาลัยบูรพา.  

Yamane, T. (1973). Statistics an introductory analysis (3rd Ed.). New York : Harper 
and Row.  



การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3176



177การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3

การศึกษาพฤติกรรมผู้น าตามหลักธรรมมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา  
ตามการรับรู้ของครูในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

The Study of Leadership Behavior according to Good Governance of School 
Administrators Perceived by Teachers in Bangkok Metropolitan Area  

 
จตุพร โพธิ์ภักดิ์  นริสานันท์ แมนผดุง ชัยยศ เดชสุระ 

 
บทคัดย่อ  
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาพฤติกรรมผู้น าตามหลักธรรมมาภิบาลของ
ผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูในสังกัดกรุงเทพมหานคร และ 2) เปรียบเทียบพฤติกรรม
ผู้น าตามหลักธรรมมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา ตามการรับรู้ของครูในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
จ าแนกตามอายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน และขนาดของสถานศึกษาที่
ปฏิบัติงาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูในสังกัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 390 คน ได้มาโดย
วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.95 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  
 ผลการวิจัยพบว่า 1) พฤติกรรมผู้น าตามหลักธรรมมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา 
ตามการรับรู้ของครูในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยรวม และรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยหลักธรรม
มาภิบาลที่มีการรับรู้สูงสุด คือ หลักนิติธรรม รองลงมา คือ หลักการตอบสนอง และหลักธรรมมาภิ
บาลที่มีการรับรู้ต่ าสุด คือ หลักประสิทธิภาพ และ 2) ครูในสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีอายุ ระดับ
การศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน และขนาดของสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานต่างกัน มีการรับรู้
พฤติกรรมผู้น าตามหลักธรรมมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้งโดยรวม
และรายด้านไม่แตกต่างกัน  
ค าส าคัญ : พฤติกรรมผู้น า, หลักธรรมมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา, การรับรู้ของคร ู 
  

                                                           
 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาบริหารการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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Abstract 
 The purposes of this research were: 1) to study of leadership behavior 
according to good governance of school administrators perceived by teachers in 
Bangkok Metropolitan Area; and 2) to compare leadership behavior according to 
good governance of school administrators perceived by teachers in Bangkok 
Metropolitan Area classified by age, education level, working experience, the size of 
the schools that operates. The sample was selected from 390 teachers in Bangkok 
Metropolitan Area, who were selected by a multi stage sampling. The research 
instrument used was a 5-level rating scale with a reliability at 0.95. The statistical 
tools used for data analysis are mean, standard deviation and One- Way ANOVA. 
 The results indicates that: 1) leadership behavior according to good 
governance of school administrators perceived by teachers in Bangkok Metropolitan 
Area overall and in each aspect were found in a high level. The highest perceived 
by teachers was found in the rule of law, and followed by responsiveness. The 
lowest level was found in efficiency; and 2) teachers in Bangkok Metropolitan Area 
who differed in age, education level, working experience, the size of the schools 
that operates no differences in perception of leadership behavior according to good 
governance of school administrators in Bangkok Metropolitan Area overall and in 
each aspect. 
 
Keywords: Leadership behavior, Good governance, Perceived by teachers  
 
บทน า 
 ธรรมาภิบาล (Good governance) เป็นการปกครอง การบริหาร การจัดการ การ
ควบคุมดูแล กิจการ ต่าง ๆ ให้เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการท่ีดี 
ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งประเทศไทยได้ให้ความส าคัญกับหลักธรรมาภิบาล 
โดยได้บัญญัติไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ นอกจากนั้นยังได้น ามา
บรรจุไว้ในส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ
การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และหลักธรรมาภิบาล ยังได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) รัฐบาลเป็นผู้น าในการวางนโยบายขับเคลื่อน
ประเทศ การด าเนินนโยบายด้านต่าง ๆ ภายใต้กฎหมายเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในสังคมด้วย ถึงแม้
ประเทศไทยได้น าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในภาครัฐ และภาคเอกชนเป็นเวลาพอสมควร แต่ไม่
สามารถที่จะแก้ไขปัญหาหลายอย่างที่เกิดขึ้นในสังคมไทยได้ทั้งหมด เพียงแต่ท าให้ปัญหาเหล่านั้น
เบาบางลง แต่ถือเป็นเป้าหมายที่ประเทศไทยจะต้องเดินไปให้ถึงและยังต้องพัฒนาหลักธรรมาภิบาล
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ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย ซึ่งหลักการสากลของธรรมาภิบาลเป็นหลักการที่ส าคัญ 
(อริย์ธัช แก้วเกาะสะบ้า, 2560, เว็บไซต์) แม้ว่าทุกภาคส่วนในสังคมไทยมีการผลักดันธรรมาภิบาล
ทั้งในรูปแบบของการด าเนินการผลักดันภายในของแต่ละภาคส่วน หรือบูรณาการการท างานร่วมกัน 
ดังที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้นแล้วก็ตาม แต่ดูเหมือนว่ายังคงพบปัญหาอยู่บางประการและไม่มีการ
ขับเคลื่อนให้เห็นผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง ซึ่งสะท้อนให้เห็นได้จากคะแนน WGI ของประเทศไทย 
ในปี พ.ศ. 2559 ที่ได้รับการประเมินจ าแนกเป็นรายด้านไม่ถึงร้อยละ 50 ในด้านการรับฟังความ
คิดเห็นและความรับผิดรับชอบ (Voice and accountability) ด้านเสถียรภาพทางการเมืองและ
ปราศจากความรุนแรง (Political stability and lack of violence) และด้านการควบคุมปัญหา
การคอร์รัปชัน (Control of corruption) (ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ, 2562, หน้า 40) ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องศึกษาหลักธรรมมาภิบาลให้เข้าใจ
ถ่องแท้โดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง โดยผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็นผู้น าของสถานศึกษาซึ่งต้องเป็นแบบอย่างที่ดี เพราะการประพฤติปฏิบัติของผู้น า 
นอกจากจะมีอิทธิพลต่อผู้ตามและองค์กรแล้ว การปฏิบัติตนของผู้น ายังอยู่ในสายตาของผู้คน หาก
ประพฤติดี ผู้คนก็ชื่นชม สรรเสริญ และในทางตรงกันข้าม หากประพฤติไม่ดี ผู้คนก็ชิงชังไม่นับถือ 
การถูกชิงชังและขาดความนับถือจะท าให้บารมีของผู้น า ตลอดจนแรงจูงใจที่จะปฏิบัติตามลด
น้อยลงหรือหมดไปนั่นย่อมเป็นอุปสรรคต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง (สุเมธ แสงนิ่มนวล, 2552, 
หน้า 17)  
 ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ตระหนักถึงความส าคัญของหลักธรรมาภิบาลโดย
มุ่งเน้นให้ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการสถานศึกษาเป็นบุคลากรที่มีบทบาทส าคัญในการบริหาร
จัดการสถานศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาล เพราะเป็นผู้ขับเคลื่อนนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจด้าน
การศึกษา ซึ่งต้องรับผิดชอบก ากับดูแล ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ให้
เป็นไปตามนโยบายที่กรุงเทพมหานครก าหนดไว้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะการศึกษาพฤติกรรมผู้น า
ตามหลักธรรมมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานครตามการรับรู้ของครูในสังกัด
กรุงเทพมหานคร เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร น าไปเป็นแนวทางในการ
บริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้ หลักธรรมาภิบาล ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ขับเคลื่อนนโยบาย 
วิสัยทัศน์ พันธกิจด้านการศึกษา ซึ่งต้องรับผิดชอบก ากับดูแล ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนในสถานศึกษา ให้เป็นไปตามนโยบายที่กรุงเทพมหานครก าหนดไว้  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมผู้น าตามหลักธรรมมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา ตามการ
รับรู้ของครูในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบศึกษาพฤติกรรมผู้น าตามหลักธรรมมาภิบาลของผู้บริหาร
สถานศึกษา ตามการรับรู้ของครูในสังกัดกรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม อายุ วุฒิการศึกษา 
ประสบการณ์ในการท างาน และขนาดของสถานศึกษาท่ีปฏิบัติงาน 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ครู สังกัดกรุงเทพมหานครในปีการศึกษา 2561 
จ านวน 14,375คน (ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร, 2561, หน้า 74 - 76)  
  1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ครู สังกัดกรุงเทพมหานครในปีการศึกษา 
2561 จ านวน 390 คน ซึ่งผู้วิจัยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการก าหนดตัวอย่าง กรณี
ทราบจ านวนประชากรของ ยามาเน (Yamane, 1973, p.126) โดยใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบ
หลายขั้นตอน (Multi stage sampling)  
 2. ตัวแปรที่ศึกษา  
  2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ สถานภาพของครู ประกอบด้วย ตัวแปรย่อย ดังนี้ 1) อายุ 
2) ระดับการศึกษา 3) ประสบการณ์ในการท างาน และ 4) ขนาดของสถานศึกษาท่ีปฏิบัติงาน  
  2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมผู้น าตามหลักธรรมมาภิบาลของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานครตามการรับรู้ของครูในสังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 10 
หลัก ดังนี้  1) หลักประสิทธิผล 2) หลักประสิทธิภาพ 3) หลักการตอบสนอง 4) หลักภาระ
รับผิดชอบ 5) หลักความโปร่งใส 6) หลัก การมีส่วนร่วม/มุ่งเน้นฉันทามติ 7) หลักการกระจาย
อ านาจ 8) หลักนิติธรรม 9) หลักความเสมอภาค และ 10) หลักคุณธรรม/จริยธรรม  
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้าง และพัฒนาขึ้นเพ่ือศึกษา
พฤติกรรมผู้น าตามหลักธรรมมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา ตามการรับรู้ของครูในสั งกัด
กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ครูในสังกัดกรุงเทพมหานครโดยแบบสอบถามแบ่ง
ออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Check list) ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน และขนาดของสถานศึกษาที่
ปฏิบัติงาน  
 ตอนที่ 2 พฤติกรรมผู้น าตามหลักธรรมมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา ตามการรับรู้
ของครูในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ตาม
แนวของลิเคิร์ท (Likert) ซึ่งมีค าตอบให้เลือก 5 ระดับ โดยมีเนื้อหาแบ่งเป็น 10 ด้าน ได้แก่ 1) หลัก
ประสิทธิผล จ านวน 3 ข้อ 2) หลักประสิทธิภาพ จ านวน 3 ข้อ 3) หลักการตอบสนอง จ านวน 3 ข้อ 
4) หลักภาระรับผิดชอบ จ านวน 3 ข้อ 5) หลักความโปร่งใส จ านวน 3 ข้อ 6) หลักการมีส่วนร่วม/
มุ่งเน้นฉันทามติ จ านวน 3 ข้อ 7) หลักการกระจายอ านาจ จ านวน 3 ข้อ 8) หลักนิติธรรม จ านวน 3 
ข้อ 9) หลักความเสมอภาค จ านวน 3 ข้อ และ 10) หลักคุณธรรม/จริยธรรม จ านวน 3 ข้อ รวม
ทั้งสิ้น 30 ข้อ 
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 การวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือโดยค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC: Index of item-
Objective concurrence) โดยผู้เชี่ยวชาญได้ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.8 – 1.0  
 การหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือโดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (∝ - Coefficient) ด้วย
วิธีของ ครอนบาช (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม การบริหารจัดการแบบมีส่วน
ร่วม เท่ากับ .95 
 4. สถิติที่น ามาใช้วิเคราะห์ข้อมูล  
 สถิติที่น ามาใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบ
สมมติฐานด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
 
ผลการวิจัย   
 1. ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้น าตามหลักธรรมมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดกรุงเทพมหานครตามการรับรู้ของครูในสังกัดกรุงเทพมหานคร แสดงดังตาราง 1  
ตาราง 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพฤติกรรมผู้น าตามหลักธรรมมาภิบาลของ ผู้ บ ริ ห า ร
สถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานครตามการรับรู้ของครูในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยรวม  
 

พฤติกรรมผู้น าตามหลักธรรมมาภิบาล 
ของผู้บริหารสถานศึกษา 

  S.D. ระดับ 
การรับรู้ของครู 

ล าดับ 

1. หลักประสิทธิผล 4.25 0.49 มาก 9 
2. หลักประสิทธิภาพ 4.19 0.50 มาก 10 
3. หลักการตอบสนอง 4.40 0.55 มาก 2 
4. หลักภาระรับผิดชอบ 4.32 0.58 มาก 7 
5. หลักความโปร่งใส 4.34 0.56 มาก 6 
6. หลักการมีส่วนร่วม/มุ่งเน้นฉันทามติ 4.36 0.49 มาก 4 
7. หลักการกระจายอ านาจ 4.35 0.59 มาก 5 
8. หลักนิติธรรม 4.42 0.52 มาก 1 
9. หลักความเสมอภาค 4.38 0.58 มาก 3 

10. หลักคุณธรรม/จริยธรรม 4.31 0.54 มาก 8 
โดยรวม 4.33 0.43 มาก - 

 
 จากตาราง 1 พบว่า พฤติกรรมผู้น าตามหลักธรรมมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา 

สังกัดกรุงเทพมหานครตามการรับรู้ของครูในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาแต่ละหลัก ทุกหลักมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยหลักที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ หลักนิติธรรม 
รองลงมา คือ หลักการตอบสนอง และหลักที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ หลักประสิทธิภาพ  
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 2. ผลเปรียบเทียบศึกษาพฤติกรรมผู้น าตามหลักธรรมมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา 
ตามการรับรู้ของครูในสังกัดกรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการ
ท างาน และขนาดของสถานศึกษาท่ีปฏิบัติงาน แสดงดังตาราง 2  
ตาราง 2 ผลเปรียบเทียบศึกษาพฤติกรรมผู้น าตามหลักธรรมมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา ตาม
การรับรู้ของครูในสังกัดกรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการ
ท างาน และขนาดของสถานศึกษาท่ีปฏิบัติงาน 
 

พฤติกรรมผู้น าตาม
หลักธรรมมาภิบาล 

ของผู้บริหารสถานศึกษา 

อายุ ระดบั
การศึกษา  

ประสบการณ์ใน
การท างาน 

ขนาดของ
สถานศึกษา  

t Sig. F Sig. F Sig. F Sig. 
1. หลักประสิทธิผล 0.18 0.91 0.42 0.66 0.01 0.99 0.26 0.77 
2. หลักประสิทธิภาพ 0.93 0.43 0.14 0.87 0.18 0.83 1.93 0.15 
3. หลักการตอบสนอง 0.38 0.77 0.62 0.54 0.43 0.65 2.28 0.1 
4. หลักภาระรับผิดชอบ 1.4 0.24 0.55 0.57 0.86 0.42 0.43 0.65 
5. หลักความโปร่งใส 0.88 0.45 0.75 0.47 0.25 0.78 0.48 0.62 
6. หลักการมีส่วนร่วม/ 

มุ่งเน้นฉันทามติ 
 

0.47 
 

0.70 
 

0.75 
 

0.47 
 

0.23 
 

0.79 
 

0.16 
 

0.86 
7. หลักการกระจาย 

อ านาจ 
 

0.43 
 

0.73 
 

1.48 
 

0.23 
 

0.53 
 

0.59 
 

0.16 
 

0.85 
8. หลักนิติธรรม 0.76 0.52 0.23 0.8 0.32 0.73 0.76 0.47 
9. หลักความเสมอภาค 0.8 0.49 0.56 0.57 0.93 0.4 0.04 0.96 

10. หลักคุณธรรม/ 
จริยธรรม 

 
0.77 

 
0.51 

 
1.06 

 
0.35 

 
0.12 

 
0.89 

 
1.79 

 
0.17 

โดยรวม 0.72 0.54 0.63 0.53 0.32 0.73 0.66 0.52 
 
 ตาราง 2 พบว่า ครูในสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีอายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ใน
การท างาน และขนาดของสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานต่างกัน มีการรับรู้พฤติกรรมผู้น าตามหลักธรรม
มาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้งโดยรวมและแต่ละหลักไม่แตกต่างกัน 
 
อภิปรายผล  
 จากผลการวิจัยผู้วิจัยมีประเด็นในการอภิปรายผลดังนี้ 
 1. ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้น าตามหลักธรรมมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของครูในสังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า พฤติกรรมผู้น าตาม
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หลักธรรมมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของครูในสังกัด
กรุงเทพมหานคร โดยรวม และแต่ละหลัก อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ กวี เจ๊ะหมัด 
(2555, หน้า 89) เรื่อง พฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน
สอนศาสนาอิสลามในจังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า ระดับพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิ
บาลของผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวม และรายด้านอยู่ในระดับมาก นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สิทธิชัย กิจถาวร (2555, หน้า 53) เรื่อง พฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาตาม
หลักธรรมภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาในอ าเภอบางปะอิน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 พบว่า พฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมภิ
บาลของผู้บริหารสถานศึกษาในอ าเภอบางปะอิน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
กรุงเทพมหานคร ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมมาภิบาล โดย
เป็นผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา จึงท าให้ครูซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาได้
รับรู้ถึงพฤติกรรมผู้น าตามหลัก ธรรมาภิบาลได้ ประกอบกับส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ซึ่ง
เป็นหน่วยงานต้นสังกัดก็ให้ความส าคัญกับหลัก ธรรมาภิบาล เช่นกัน โดยมีการส่งเสริมและ
ฝึกอบรม เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ที่เหมาะสมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครให้มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง พร้อมจะด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาและรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษา อันเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความก้าวหน้าการจัดการศึกษาของ
กรุงเทพมหานครตามหลักเกณฑ์ท่ีกรุงเทพมหานครก าหนดอีกด้วย 
 2. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมผู้น าตามหลักธรรมมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดกรุงเทพมหานครตามการรับรู้ของครูในสังกัดกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอายุ วุฒิการศึกษา 
ประสบการณ์ในการท างาน และขนาดของสถานศึกษาที่ปฏิบัติงาน พบว่า  ครูในสังกัด
กรุงเทพมหานครที่มีอายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน และขนาดของสถานศึกษาที่
ปฏิบัติงานต่างกัน มีการรับรู้พฤติกรรมผู้น าตามหลักธรรมมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
กรุงเทพมหานคร ทั้งโดยรวมและแต่ละหลักไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระปลัดไพร
วัลย์ ชาคโร (ศรีเมือง) (2558, หน้า 86) เรื่อง การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักการศึกษา ส านักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 
พบว่า ครูที่มีอายุระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิ
บาลของ ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สั งกัดส านักการศึกษา ส านักงานเขตสายไหม 
กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับ งานวิจัยของ บุญฑริกา หนองภักดี (2556, หน้า 
77) เรื่อง พฤติกรรม การบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักธรรมภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่ม
เครือข่ายแกลงบูรพา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 พบว่า ครูที่มี
ประสบการณ์การท างาน และปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่มีขนาดต่างกัน ต่างกัน มีความคิดเห็นใน
พฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักธรรมภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายแกลง
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บูรพา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 โดยรวมและรายด้านไม่ต่างกัน 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก เมื่อผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ให้ความส าคัญและเป็นผู้
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมาภิบาลแล้ว ย่อมท าให้ผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติงาน และปฏิบัติต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเสมอภาค ไม่มีการแบ่งแยกไม่ว่าผู้ใต้บังคับบัญชาจะมีอายุ วุฒิการศึกษา 
ประสบการณ์ในการท างาน และขนาดของสถานศึกษาที่ปฏิบัติงาน ต่างกันอย่างไร จึงท าให้ผลการ
วิเคราะห์พบว่า ครูที่มีอายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน และขนาดของสถานศึกษาที่
ปฏิบัติงาน มีการรับรู้พฤติกรรมผู้น าตามหลักธรรมมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา ไม่แตกต่างกัน 
  
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1.1 หลักประสิทธิผล ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษามีการติดตาม 
ประเมินผล และพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง ผู้วิจัยจึงเสนอแนะให้ผู้บริหารสถานศึกษา ควรให้
ความส าคัญกับการติดตาม ประเมินผล และพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยควรก าหนดเป็น
นโยบายที่ชัดเจน  
  1.2 หลักประสิทธิภาพ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหาร
ใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับองค์กร ผู้วิจัยจึงเสนอแนะให้ ผู้บริหาร
สถานศึกษาควรศึกษา และวิเคราะห์บริบทของสถานศึกษาอย่างละเอียดว่าควรใช้เครื่องมือทางการ
บริหารจัดการประเภทใดจึงจะเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
  1.3 หลักการตอบสนอง ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถ
ตอบสนองความคาดหวัง/ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลาย
และมีความแตกต่างได้ ผู้วิจัยจึงเสนอแนะให้ ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความส าคัญกับความ
คาดหวัง/ความต้องการของผู้รับบริการ ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้หมายถึง นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ซึ่ง
อาจท าการเก็บข้อมูลความคาดหวัง/ความต้องการโดยใช้วิธีต่าง ๆ เช่น การแจกแบบสอบถาม หรือ
การเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น  
  1.4 หลักภาระรับผิดชอบ ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษาแสดงความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผู้วิจัยจึงเสนอแนะให้ ผู้บริหาร
สถานศึกษาควรให้ความส าคัญกับการแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ และผลงานต่อ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยก าหนดผู้รับผิดชอบโครงการให้ชัดเจน และในฐานะผู้บังคับบัญชาเมื่อเกิด
ความผิดพลาดขึ้นควรเป็นผู้ที่ให้ค าปรึกษา และร่วมรับผิดชอบในโครงการนั้น ๆ  
  1.5 หลักความโปร่งใส ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษา บริหารโดยที่
ประชาชนรู้ทุกขั้นตอนและกระบวนการต่างสามารถตรวจสอบได้ ผู้วิจัยจึงเสนอแนะให้ ผู้บริหาร
สถานศึกษาควรให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในทุกขั้นตอนของการบริหาร เพ่ือความ
ชัดเจน และตรวจสอบได้  
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  1.6 หลักการมีส่วนร่วม/มุ่งเน้นฉันทามติ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ผู้บริหาร
สถานศึกษาเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจและกระบวนการพัฒนา
แผนงานหรืองานด้านต่าง ๆ ผู้วิจัยจึงเสนอแนะให้ ผู้บริหารสถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้บุคลากรมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ และกระบวนการพัฒนาแผนงาน โดยเน้นหลักการมีส่วนร่วม  
  1.7 หลักการกระจายอ านาจ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษามีการ
ถ่ายโอนอ านาจ การตัดสินใจ การใช้ทรัพยากร และภารกิจ ให้กับประชาชนด าเนินการแทนโดยมี
อิสระตามสมควร ผู้วิจัยจึงเสนอแนะให้ ผู้บริหารสถานศึกษาควรมอบหมายงานตามความเหมาะสม 
และควรให้อิสระในการด าเนินงาน โดยผู้บริหารสถานศึกษาท าหน้าที่นิเทศ ติดตาม และให้
ค าแนะน าอย่างเหมาะสม  
  1.8 หลักนิติธรรม ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารโดย
ค านึงถึงเสรีภาพผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้วิจัยจึงเสนอแนะให้ ผู้บริหารสถานศึกษาควรค านึงถึงเสรีภาพผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรในสถานศึกษาได้แสดงความคิดเห็นของตนเอง  
  1.9 หลักความเสมอภาค ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษามีการปฏิบัติ
กับครูและบุคลากรอย่างเท่าเทียมในเรื่องการเข้ารับการฝึกอบรม ผู้วิจัยจึงเสนอแนะให้ ผู้บริหาร
สถานศึกษาควรส่งเสริม และสนับสนุนให้ครูและบุคลากรได้เข้ารับการฝึกอบรมในสิ่งที่ครูและ
บุคลากรต้องการ โดยถามความคิดเห็น และปฏิบัติต่อทุกคน เหมือน ๆ กัน 
  1.10 หลักคุณธรรม/จริยธรรม ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษาค านึงถึง
ประโยชน์สุขของประชาชนเป็นที่ตั้ง ผู้วิจัยจึงเสนอแนะให้ ผู้บริหารสถานศึกษาควรค านึงถึง
ประโยชน์สุขของประชาชน และส่วนรวม ก่อนประโยชน์ส่วนตน 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
  2.1 ควรมีการศึกษาพฤติกรรมผู้น าตามหลักธรรมมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดกรุงเทพมหานครตามการรับรู้ของครูในสังกัดกรุงเทพมหานคร ในหลักอ่ืน ๆ เช่น หลักความ
คุ้มค่า  
  2.2 ควรมีการศึกษาแนวทางการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมมาภิบาลของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร   
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. พฤติกรรมผู้น าตามหลักธรรมมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา ตามการรับรู้ของครู
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยรวม และรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยหลักธรรมมาภิบาลที่มีการรับรู้
สูงสุด คือ หลักนิติธรรม รองลงมา คือ หลักการตอบสนอง และหลักธรรมมาภิบาลที่มีการรับรู้ต่ าสุด 
คือ หลักประสิทธิภาพ  
 2. ครูในสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีอายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน 
และขนาดของสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานต่างกัน มีการรับรู้พฤติกรรมผู้น าตามหลักธรรมมาภิบาลของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้งโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
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การศึกษาสภาพการเป็นองค์กรนวัตกรรมของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

พระนครศรีอยุธยา เขต 2 
A Study of Conditions of Innovative Organization of Schools According to the 
Opinions of School Administrators under Phranakhon Si Ayutthaya Primary 

Educational Service Area Office 2  
 

ปานชนก ด้วงอุดม ธีระวัฒน์ มอนไธสง ศิริรัตน์ สุคันธพฤกษ์ 
 
บทคัดย่อ  
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพการเป็นองค์กรนวัตกรรมของ
สถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และ 2) เปรียบเทียบสภาพการเป็นองค์กร
นวัตกรรมของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จ าแนกตามเพศ อายุ ระดั บการศึกษา 
ประสบการณ์ในการท างาน และขนาดของสถานศึกษาที่ปฏิบัติงาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ 
ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 114 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย คือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.99 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วย
การทดสอบค่าที และ วิเคราะห์ความแปรปรวน ทางเดียว  
 ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการเป็นองค์กรนวัตกรรมของสถานศึกษา ตามความคิดเห็น
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 
โดยรวม และรายด้าน อยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านโครงสร้างองค์กร 
รองลงมา คือ ด้านการมีส่วนร่วมในนวัตกรรม และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านปัจจัยภายนอก 2) 
ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีเพศ ระดับการศึกษา และขนาดของสถานศึกษาท่ีปฏิบัติงาน ต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อสภาพการเป็นองค์กรนวัตกรรมของสถานศึกษา แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ส่วนผู้บริหารสถานศึกษาที่มีอายุ และประสบการณ์ในการท างานต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อสภาพการเป็นองค์กรนวัตกรรมของสถานศึกษา ไม่แตกต่างกัน  

                                                           
 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาบริหารการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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ค าส าคัญ : องค์กรนวัตกรรม; ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา, สถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2  
 
Abstract 
 The purposes of this research were: 1) to study conditions of innovative 
organization of schools according to the opinions of school administrators; and 2) to 
compare conditions of innovative organization of schools according to the opinions 
of school administrators classified by sex, age, education level working experience, 
and school size. The sample is selected from 114 school administrators by stratified 
random sampling. The research instrument used was a five-rating scale 
questionnaire with the reliability at .99. The statistical tools used for data analysis 
were mean, standard deviation, t-test and F test. 
 The results indicates that: 1) conditions of innovative organization of 
schools according to the opinions of school administrators overall and in each aspect 
were found in a high level. The highest opinions of school administrators was found in 
organizational structure, followed by participation in innovation. The lowest level was 
found in external factor; and 2) school administrators who differed in sex, education 
level working and school size differences in opinions on innovative organization of 
schools, but school administrators who differed in age and experience no 
differences in opinions on innovative organization of schools.  
 
Keywords: Innovative organization; Opinions of school administrators; schools under 
Phranakhon Si Ayutthaya primary educational service area office 2 
 
บทน า 
 ความเป็นองค์กรนวัตกรรมของสถานศึกษา หมายถึง สถานศึกษาที่มีการปรับปรุง และ
เปลี่ยนแปลงทางกระบวนการบริหารจัดการ รวมไปถึงกระบวนการทางความคิด แล้วท าให้
การศึกษาหรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดีขึ้นกว่าเดิม (องค์อร  ประจันเขตต์, 
2557 : 47) นวัตกรรมจึงเป็นสิ่งจ าเป็นของการบริหารองค์กรในยุคปัจจุบัน และในอนาคตอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยนวัตกรรมไม่ใช่สิ่งจ าเป็นแต่เฉพาะภาคธุรกิจเท่านั้น ภาครัฐก็จ าเป็นที่จะต้องมี
นวัตกรรมไว้รองรับการเปลี่ยนแปลง (บุญอนันต์ พินัยทรัพย์, 2555 : 73) ทั้งนี้รวมถึงสถานศึกษาที่
เป็นต้นทางของการสร้างทรัพยากรมนุษย์ป้อนให้กับทุกระบบ แต่เมื่อพิจารณาถึงสภาพการจัด
การศึกษาของไทย กลับพบว่า การจัดการศึกษาไทยยังมีปัญหา ทั้งในด้านของคุณภาพการศึกษาที่
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับขั้นพ้ืนฐานมีคะแนนต่ ากว่าค่าเฉลี่ยมาก และต่ ากว่าหลายประเทศใน
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แถบเอเชีย คุณภาพของก าลังแรงงานอายุ 15 ปีขึ้นไป ยังไม่ตรงกับความต้องการของตลาดงาน 
ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษามีสัดส่วนน้อยกว่าประเภทสามัญศึกษา ท า
ให้มีการขาดแคลนแรงงานระดับกลาง และในด้านประสิทธิภาพของการจัดการเรียน การสอน การ
บริหารจัดการ และการใช้จ่ายงบประมาณทางการศึกษา มีปัญหาเชิงโครงสร้างและระบบการจัดการ
ที่ต้องได้รับการปรับปรุง เป็นล าดับแรก ดังนั้นจึงต้องมีเครื่องมือส าคัญที่น ามาใช้แก้ปัญหา และ
พัฒนาระบบการศึกษาดังกล่าว คือ องค์ความรู้และนวัตกรรมที่เหมาะสม โดยนวัตกรรมถูกจัดให้อยู่
ในยุทธศาสตร์ส าคัญของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ทั้งด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การสร้างเสริมคุณภาพชีวิต และการ
พัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา ดังนั้น นวัตกรรม และความเป็นองค์กร
นวัตกรรมจึงเป็นสิ่งส าคัญในการบริหารการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น (ชูชาติ 
พ่วงสมจิตร์, 2560 : 5)  
 ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 มีหน้าที่ในการ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงมีหน้าที่ในการสนองนโยบายต่าง ๆ ให้สอดคล้อง
กับแผนบริหารราชการแผ่นดิน โดย ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาในทุกระดับชั้น ไปสู่ความ
เป็นเลิศให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษาชาติ แต่อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปนี้ ท า
ให้สถานศึกษาบางแห่งไม่สามารถปรับตัวให้เป็นไปตามสถานการณ์ได้ ทั้งนี้ส่วนหนึ่งอาจเนื่องมาจาก 
ตัวบุคคลเอง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครู ยังไม่มีความเข้าใจเกี่ ยวกับการเป็นองค์กร
นวัตกรรมดีพอ โดยอาจยังเข้าใจว่า นวัตกรรม หมายความถึง งานประดิษฐ์ วัตถุ สิ่งของเพียงอย่าง
เดียว แต่ในความหมายของนวัตกรรมจริง ๆ แล้ว คือ การเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงให้เกิดสิ่งใหม่ขึ้น 
และส่วนส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ ทรัพยากรการบริหารที่มีอยู่อย่ างจ ากัด เช่น จ านวนครู 
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ อาจเป็นอุปสรรคในการเป็นองค์กรนวัตกรรมด้วย  จากความส าคัญและ
ปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะเป็นครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จึงมีความสนใจที่จะวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพการ
เป็นองค์กรนวัตกรรมของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ซึ่งผลการวิจัยที่ได้สามารถน าไปเป็น
แนวทางให้สถานศึกษาน าไปก าหนดนโยบายในการสร้างองค์กรนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา 
เพ่ือการพัฒนา และยกระดับการศึกษาของไทยให้ทัดเทียมกับประเทศอ่ืน ๆ ท าให้ผู้เรียนมีคุณภาพ 
และมีความได้เปรียบทางการแข่งขันที่รุนแรง ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้ 
  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพการเป็นองค์กรนวัตกรรมของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2  
 2. เพ่ือเปรียบเทียบสภาพการเป็นองค์กรนวัตกรรมของสถานศึกษา ตามความคิดเห็น
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 
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จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน และขนาดของสถานศึกษาที่
ปฏิบัติงาน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จ านวน 161 คน  
  1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จ านวน 114 คน ได้มาโดยมาสุ่มตัวอย่าง
แบบแบ่งชั้นภูมิ  
 2. ตัวแปรที่ศึกษา  
 ผู้วิจัยได้ก าหนดตัวแปรที่ศึกษา ดังนี้ 
  2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ สถานภาพของผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย ตัวแปร
ย่อย ดังนี้ 1) เพศ 2) อายุ 3) ระดับการศึกษา 4) ประสบการณ์ในการท างาน และ 5) ขนาดของ
สถานศึกษาท่ีปฏิบัติงาน  
  2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ สภาพการเป็นองค์กรนวัตกรรมของสถานศึกษา ตาม
ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย 10 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ด้านวิสัยทัศน์ร่วม 
2) ด้านโครงสร้างองค์กร 3) ด้านบุคคลส าคัญ 4) ด้านทีมงานที่มีประสิทธิภาพ 5) ด้านการฝึกอบรม
และพัฒนาบุคลากร 6) ด้านการสื่อสาร 7) ด้านการมีส่วนร่วมในนวัตกรรม 8) ด้านปัจจัยภายนอก 
9) ด้านบรรยากาศสร้างสรรค์ และ 10) ด้านองค์กรแห่งการเรียนรู้  
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้าง และพัฒนาขึ้นเพ่ือศึกษา
สภาพการเป็นองค์กรนวัตกรรมของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale) ตามแนวของลิเคิร์ท (Likert) ซึ่งมีค าตอบให้เลือก 5 ระดับ โดยมี
เนื้อหาแบ่งเป็น 10 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านวิสัยทัศน์ร่วม จ านวน 4 ข้อ 2) ด้านโครงสร้างองค์กร จ านวน 
5 ข้อ 3) ด้านบุคคลส าคัญ จ านวน 6 ข้อ 4) ด้านทีมงานที่มีประสิทธิภาพ จ านวน 6 ข้อ 5) ด้านการ
ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร จ านวน 5 ข้อ 6) ด้านการสื่อสาร จ านวน 5 ข้อ 7) ด้านการมีส่วนร่วม
ในนวัตกรรม จ านวน 5 ข้อ 8) ด้านปัจจัยภายนอก จ านวน 6 ข้อ 9) ด้านบรรยากาศสร้างสรรค์ 
จ านวน 5 ข้อ และ 10) ด้านองค์กรแห่งการเรียนรู้ จ านวน 5 ข้อ โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(Index of item-objective congruence : IOC) อยู่ระหว่าง 0.6 - 1.0 และ มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค เท่ากับ 0.99 
 4. สถิติที่น ามาใช้วิเคราะห์ข้อมูล  
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 สถิติที่น ามาใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบ
สมมติฐานด้วยการทดสอบค่าที และ วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  
 
ผลการวิจัย  
 1. ผลการวิเคราะห์สภาพการเป็นองค์กรนวัตกรรมของสถานศึกษา ตามความคิดเห็น
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 
แสดงดังตาราง 1  
 
ตาราง 1 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสภาพการเป็นองค์กรนวัตกรรมของสถานศึกษา ตาม
ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวม  

สภาพการเป็นองค์กรนวัตกรรมของสถานศึกษา   S.D. ระดับ 
ความคิดเห็น 

ล าดับ 

1. ด้านวิสัยทัศน์ร่วม 4.25 0.70 มาก 6 
2. ด้านโครงสร้างองค์กร 4.41 0.55 มาก 1 
3. ด้านบุคคลส าคัญ 4.16 0.63 มาก 9 
4. ด้านทีมงานที่มีประสิทธิภาพ 4.23 0.72 มาก 7 
5. ด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 4.26 0.63 มาก 5 
6. ด้านการสื่อสาร 4.21 0.63 มาก 8 
7. ด้านการมีส่วนร่วมในนวัตกรรม 4.29 0.64 มาก 2 
8. ด้านปัจจัยภายนอก 4.14 0.65 มาก 10 
9. ด้านบรรยากาศสร้างสรรค์ 4.28 0.71 มาก 3 

10. ด้านองค์กรแห่งการเรียนรู้ 4.27 0.71 มาก 4 
โดยรวม 4.25 0.59 มาก - 

 
 จากตาราง 1 พบว่า สภาพการเป็นองค์กรนวัตกรรมของสถานศึกษา ตามความคิดเห็น
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 
โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านโครงสร้างองค์กร รองลงมา คือ ด้านการมีส่วนร่วมในนวัตกรรม และด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านปัจจัยภายนอก  
 2. ผลการเปรียบเทียบสภาพการเป็นองค์กรนวัตกรรมของสถานศึกษา ตามความ
คิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต 2 จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน และขนาดของสถานศึกษา
ที่ปฏิบัติงาน แสดงดังตาราง 2 
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ตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบสภาพการเป็นองค์กรนวัตกรรมของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 
จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน และขนาดของสถานศึกษาที่
ปฏิบัติงาน 
 

สภาพการเป็น
องค์กรนวัตกรรม
ของสถานศึกษา 

เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา 

ประสบการณ์
ในการท างาน 

ขนาดของ
สถานศึกษาท่ี
ปฏิบัติงาน 

t Sig. F Sig. t Sig. F Sig. t Sig. 
1. ด้านวิสัยทัศน์

ร่วม 2.59 0.01* 2.52 0.06 -
3.55 0.00* 0.48 0.62 

-
2.29 0.02* 

2. ด้ า น
โ ค ร ง ส ร้ า ง
องค์กร 

2.84 0.01* 
1.86 0.14 -

1.82 0.07 
0.16 0.85 

-
2.98 0.00* 

3. ด้ า น บุ ค ค ล
ส าคัญ 2.79 0.01* 1.95 0.13 -

3.03 0.00* 1.15 0.32 
-

2.41 0.02* 

4. ด้านทีมงานที่
มี 
ประสิทธิภาพ 

 
1.14 

 
0.26 

 
1.80 

 
0.15 - 

3.52 
 

0.00* 1.13 0.33 

- 
-

1.87 

 
0.06 

5. ด้ า น ก า ร
ฝึกอบรม 
แ ล ะ พั ฒ น า
บุคลากร 

 
1.80 

 
0.08 

 
2.25 

 
0.09 - 

3.33 
 

0.00* 
1.20 0.31 

 
-

1.32 

 
0.19 

6. ด้ า น ก า ร
สื่อสาร 2.12 0.04* 1.60 0.19 -

2.49 0.01* 1.78 0.17 
-

1.56 0.12 

7. ด้ า น ก า ร มี
ส่วนร่วมใน 
นวัตกรรม 

 
2.20 

 
0.03* 

 
0.92 

 
0.43 

 
-

2.68 

 
0.00* 0.71 0.49 

 
-

1.47 

 
0.14 

8. ด้ า น ปั จ จั ย
ภายนอก 1.97 0.06 1.21 0.31 -

1.92 0.06 1.28 0.28 
-

1.98 0.05* 

9. ด้ า น
บรรยากาศ 
สร้างสรรค ์

 
1.66 

 
0.10 

 
1.26 

 
0.29 - 

-3.26 
 

0.00* 0.73 0.49 

 
-

2.10 

 
0.04* 



193การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3

10. ด้ า นองค์ ก ร
แห่ง 
การเรียนรู้ 

 
1.92 

 
0.06 

 
1.40 

 
0.25 - 

-3.01 
 

0.00* 1.50 0.23 

 
-

2.73 

 
0.00* 

โดยรวม 2.32 0.02* 1.96 0.12 -
3.24 

0.00* 1.12 0.33 -
2.30 

0.02* 

  
 จากตาราง 2 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีเพศ ระดับการศึกษา และขนาดของ
สถานศึกษาที่ปฏิบัติงาน ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพการเป็นองค์กรนวัตกรรมของสถานศึกษา 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนผู้บริหารสถานศึกษาที่มีอายุ และ
ประสบการณ์ในการท างานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพการเป็นองค์กรนวัตกรรมของสถานศึกษา 
ไม่แตกต่างกัน  
 
อภิปรายผล  
 จากผลการวิจัยผู้วิจัยมีประเด็นในการอภิปรายผลดังนี้ 
 1. สภาพการเป็นองค์กรนวัตกรรมของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 โดยรวม อยู่
ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ อนุพงษ์ ชุมแวงวาปี (2561 : 208 - 219) เรื่อง การพัฒนา
รูปแบบองค์การแห่งนวัตกรรมของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พบว่า สภาพปัจจุบันขององค์การแห่งนวัตกรรมของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ทั้ งนี้อาจเนื่องมาจาก นโยบาย
ระดับชาติ และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ล้วนให้ความส าคัญกับความเป็นองค์กรนวัตกรรมของ
สถานศึกษา เนื่องจาก สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงท าให้ทุกคนต้องพัฒนาความสามารถของตนเอง 
เพ่ือที่จะน าไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ และการสร้างสรรค์นวัตกรรม ดั งนั้น องค์กรวัตกรรมจึงเป็น
รูปแบบการบริหารสถานศึกษาอีกแบบหนึ่ง ซึ่งเป็นการพัฒนาสถานศึกษา ด้วยความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และส่งเสริมให้ไปสู่เป้าหมายที่มีคุณภาพ ดังนั้น สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จึงต้องมีการปรับตัวให้ตนเองมีการด าเนินงานสู่
องค์กรนวัตกรรม จึงพบว่า ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 2. การเปรียบเทียบสภาพการเป็นองค์กรนวัตกรรมของสถานศึกษา ตามความคิดเห็น
ของผู้บริหารสถานศึกษา จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน ขนาด
ของสถานศึกษาที่ปฏิบัติงาน และจ านวนครูในสถานศึกษา พบว่า 1) ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีเพศ
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพการเป็นองค์กรนวัตกรรมของสถานศึกษา แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผู้บริหารสถานศึกษาเพศชาย มีสภาพการด าเนินงานสู่องค์กร
นวัตกรรมของสถานศึกษา มากกว่าผู้บริหารสถานศึกษาเพศหญิง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ในบริบท
ของการท างานด้านการบริหารสถานศึกษา มีทั้งผู้บริหารเพศหญิง และเพศชายซึ่งในบางเรื่องเพศ
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หญิงอาจมีความคิดเห็นแตกต่างจากเพศชาย 2) ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อสภาพการเป็นองค์กรนวัตกรรมของสถานศึกษา ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ พร
ธิดา เมฆวทัต (2559 : 159 - 177) เรื่อง ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พบว่า ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จ าแนกตามอายุ ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจาก ผู้บริหารสถานศึกษาทุกวัย ต้องผ่านการอบรมผู้บริหารสถานศึกษา เหมือนกัน 
ดังนั้นก็ท าให้มีสภาพการด าเนินงานสู่องค์กรนวัตกรรมของสถานศึกษา ไม่แตกต่างกัน 3) ผู้บริหาร
สถานศึกษาที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพการเป็นองค์กรนวัตกรรมของ
สถานศึกษา แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่  ระดับ .05 โดยผู้บริหารสถานศึกษาที่มีระดับ
การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีสภาพการด าเนินงานสู่องค์กรนวัตกรรมของสถานศึกษามากกว่า
ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ระดับการศึกษาที่สูงกว่า 
จะท าให้ผู้บริหารสถานศึกษามีองค์ความรู้ที่มากกว่า ท าให้มีมุมมองในการบริหารที่ต่างออกไป 
อาจจะท าให้ตระหนักถึงความส าคัญของการด าเนินงานสู่องค์กรนวัตกรรมของสถานศึกษามากกว่า 
4) ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณ์ในการท างานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพการเป็น
องค์กรนวัตกรรมของสถานศึกษา ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การด าเนินงานสู่องค์กร
นวัตกรรมเป็นสิ่งที่เป็นการสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ การปรับเปลี่ยนคุณลักษณะขององค์กร หรือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมองค์กร ซึ่งไม่ว่าจะมีประสบการณ์ในการท างานอย่างก็ทุกคนในองค์กรก็ต้อง
ปรับเปลี่ยนไปพร้อม ๆ กัน และ 5) ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีขนาดของสถานศึกษาที่ปฏิบัติงาน
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพการเป็นองค์กรนวัตกรรมของสถานศึกษา โดยรวม แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดใหญ่ 
มีสภาพการด าเนินงานสู่องค์กรนวัตกรรมของสถานศึกษา มากกว่าผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติงาน
ในสถานศึกษาขนาดเล็ก สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรธิดา เมฆวทัต (2559 : 159 - 177) เรื่อง 
ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
พบว่า ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราด จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่า โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งโรงเรียนขนาดใหญ่มีความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้สูงกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก สถานศึกษาที่มีขนาดต่างกันจะมีทรัพยากรแตกต่างกันไป โดยสถานศึกษา
ขนาดใหญ่ก็จะมีความพร้อมด้านบุคลากร ด้านทรัพยากร ด้านงบประมาณ อาคารสถานที่ มากกว่า 
สถานศึกษาขนาดเล็ก 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1.1 ด้านวิสัยทัศน์ร่วม ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษาจัดกิจกรรม
หรือโครงการที่ส่งเสริมให้ครูได้ร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรม ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้
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ความส าคัญกับการจัดกิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมให้ครูได้ร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรม เช่น การ
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดอบรมเกี่ยวกับนวัตกรรม เป็นต้น  
  1.2 ด้านโครงสร้างองค์กร ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ สถานศึกษามีการประสานงาน
ภายในองค์กรที่เหมาะสม และรวดเร็ว ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความส าคัญกับการ
ประสานงานที่ไม่ซับซ้อนยุ่งยาก และควรน าเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น การประสานงาน
ผ่านไลน์กลุ่ม เป็นต้น  
  1.3 ด้านบุคคลส าคัญ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีความรู้
ความเชี่ยวชาญในการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือน ามาใช้ในการท างานให้มีประสิทธิภาพ ดังนั้นผู้บริหาร
สถานศึกษา และครูควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาตนเอง การแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ เพ่ือน ามาใช้
ในการปฏิบัติงาน และพัฒนานวัตกรรม  
  1.4 ด้านทีมงานที่มีประสิทธิภาพ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูมีการทบทวนการปฏิบัติงานในทีมงานในองค์กรนวัตกรรมอย่างสม่ าเสมอ ดังนั้นผู้บริหาร
สถานศึกษา และครูควรให้ความส าคัญกับการทบทวนการปฏิบัติงานในทีมงาน โดยมีการประชุม
ร่วมกันอย่างสม่ าเสมอ  
  1.5 ด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ผู้บริหาร
สถานศึกษาสามารถกระตุ้น และส่งเสริมให้มีการผสมผสานความคิดจากฝ่ายต่าง ๆ ในการสร้าง
นวัตกรรม ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความส าคัญกับการกระตุ้น และส่งเสริมให้มีการ
ผสมผสานความคิดจากฝ่ายต่าง ๆ ในการสร้างนวัตกรรม โดยจัดประชุมร่วมกัน และจัดกิจกรรม
ร่วมกันอยู่เสมอ  
  1.6 ด้านการสื่อสาร ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ สถานศึกษามีการรวบรวมข้อมูลและ
สนับสนุนให้เป็นนวัตกรรม ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความส าคัญกับการรวบรวมข้อมูลและ
สนับสนุนให้เป็นนวัตกรรม โดยอาจจะมอบหมายงานรวบรวมข้อมูลให้กับครูที่มีความเชี่ยวชาญด้าน
เทคโนโลยี รวมถึงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ โปรแกรม รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ที่จ าเป็น อย่างเพียงพอ เพ่ือการจัดเก็บข้อมูล และการใช้ข้อมูลที่สะดวกรวดเร็ว  
  1.7 ด้านการมีส่วนร่วมในนวัตกรรม ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษา
เปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการก าหนดกฎระเบียบในการสร้างนวัตกรรม ดังนั้นผู้บริหาร
สถานศึกษาควรให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมในการก าหนดกฎระเบียบในการสร้างนวัตกรรมของ
ครู โดยการจัดประชุมร่วมกันเพ่ือระดมความคิดในการก าหนดกฎระเบียบในการสร้างนวัตกรรม
ร่วมกัน  
  1.8 ด้านปัจจัยภายนอก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ สถานศึกษาน าความคิดเห็นจาก
ผู้ปกครอง ชุมชน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมาเป็นแนวทางในการก าหนดทิศทาง
องค์กรในการสร้างนวัตกรรม ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความส าคัญกับการน าความคิดเห็น
จากผู้ปกครอง ชุมชน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมาเป็นแนวทางในการก าหนด
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ทิศทางองค์กรในการสร้างนวัตกรรม โดยอาจจะรวบรวมความคิดเห็นจากชุมชมโดยใช้แบบสอบถาม 
แล้วน ามาประมวลผล จากนั้นจึงน ามาก าหนดทิศทางองค์กรในการสร้างนวัตกรรม  
  1.9 ด้านบรรยากาศสร้างสรรค์ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษาให้
รางวัลบุคลากรที่ปฏิบัติงานมีผลงานดีเด่นในการน านวัตกรรมมาใช้ ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาควร
ให้ความส าคัญกับการให้รางวัลบุคลากรที่ปฏิบัติงานมีผลงานดีเด่นในการน านวัตกรรมมาใช้ ซึ่ง
อาจจะเป็นเกียรติบัตร ที่สามารถท าให้ครูเกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงาน  
  1.10 ด้านองค์กรแห่งการเรียนรู้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ สถานศึกษามีช่องทางการ
แลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ของครูในสถานศึกษา เช่น มีเว็บไซต์ส าหรับเก็บองค์ความรู้ต่าง ๆ 
ของสถานศึกษา คลังข้อสอบ งานวิจัย เป็นต้น ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความส าคัญกับ
ช่องทางการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ของครูในสถานศึกษา เช่น มีเว็บไซต์ส าหรับเก็บองค์
ความรู้ต่าง ๆ ของสถานศึกษา คลังข้อสอบ งานวิจัย เป็นต้น โดยอาจจะแต่งตั้งผู้ที่รับผิดชอบอย่าง
เหมาะสม  
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรมีการศึกษาสภาพการเป็นองค์กรนวัตกรรมของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ในด้านอ่ืน ๆ เช่น วัฒนธรรม
องค์กร กิจกรรมที่ส่งเสริมนวัตกรรม การประเมินผลการท างาน เป็นต้น  
  2.2 ควรมีการศึกษารูปแบบการเป็นองค์กรนวัตกรรมของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2  
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. สภาพการเป็นองค์กรนวัตกรรมของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 โดยรวม 
และรายด้าน อยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านโครงสร้างองค์กร รองลงมา คือ 
ด้านการมีส่วนร่วมในนวัตกรรม และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านปัจจัยภายนอก  
 2. ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีเพศ ระดับการศึกษา และขนาดของสถานศึกษาที่ปฏิบัติงาน 
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพการเป็นองค์กรนวัตกรรมของสถานศึกษา แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนผู้บริหารสถานศึกษาที่มีอายุ และประสบการณ์ในการท างาน
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพการเป็นองค์กรนวัตกรรมของสถานศึกษา ไม่แตกต่างกัน  
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ขับเคลื่อนแผนแม่บทในการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) 

Analysis of Weaknesses, Strengths, Opportunities and Threats of 
Government Agencies  

in Driving the Master Plan for Promoting National Morality. Issue 1 
(2016-2021) 

 
ราเชนทร์ นพณัฐวงศกร* 

 
บทคัดย่อ 
 บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และภาวะคุกคาม 
ในการด าเนินการขับเคลื่อนแผนแม่บทในการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่1 (พ.ศ.2559-2564) 
ของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมไทยในปัจจุบัน เป็นตัวบ่ง
ชี้ให้เห็นถึงความจ าเป็นในการที่จะต้องร่วม มือกันเร่งส่งเสริมคุณ ธรรมจริยธรรมที่เหมาะสมให้แก่ 
เด็ก เยาวชน และพลเมืองของประเทศให้สมดุลทั้งทางวัตถุและจิตใจควบคู่กันไปโดยเน้นให้  
“คุณธรรม น าการพัฒนา”สร้างสังคมแห่งคุณธรรมตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ “โมเดล
ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” เพ่ือให้สังคมเกิดความมั่นคงสงบสุขร่มเย็น และเพ่ือให้สอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาล อันเป็นกลไกเครื่องมือในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
ประเทศไทย โดยให้ทุกภาคส่วนของสังคม ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาควิชาการ ภาค
สื่อสารมวลชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนร่วมกันบูรณาการอย่างเป็นทางการตาม
แนวทาง “ประชารัฐ” เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
 แผนแม่บทในการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับนี้ รัฐบาลได้ก าหนดแนวทางให้หน่วยงาน
ด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรมให้เป็น “เอกภาพ” และต้องการให้มีหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางในการ
ประสานภารกิจด้านการการส่งเสริมคุณธรรมอย่างชัดเจน เพ่ือให้การด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม
เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีทิศทางเดียวกันทั่วประเทศโดยให้มีการก ากับและประเมินผลเพ่ือให้
หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และองค์กรภาคี เครือข่ายทุกภาคส่วนได้น า
“แผนแม่บท”ในการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติดังกล่าว ไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน  
ค าส าคัญ : การขับเคลื่อน รัฐบาล การส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
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แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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Abstract 
 This academic article were to Analyze Weaknesses, Strengths, 
Opportunities and Threats. In the implementation of the master plan for promoting 
national morality, Issue 1 (2016-2021)the problem of lack of morality in Thai society 
today. It is an indicator of the need for sharing. Promote your website. Ethics is the 
right thing for children, young people and citizens to balance the material and the 
mind together with the emphasis on "Moral Development" to create a moral 
society according to the national strategic plan 20 years. and "Models of Thailand 
4.0" to keep society safe and peaceful. And to comply with government policies. It 
is a tool to motivate moral ethics in Thailand. All sectors of the society, the public 
sector, the private sector, the academic sector, the mass media sector. Civil society 
and the people together to formally integrated the "public" to maximize the 
benefits to the people. 
 Master Plan for Promoting National Integrity the government has set 
guidelines for the agency to promote morality to be "unity" and to have a central 
unit to coordinate the mission of promoting morality. This is to promote the 
morality of the government, the private sector and the civil society and partner 
organizations. All sectors have adopted the "master plan" in promoting such 
national virtues. to perform effectively and maximally benefit the nation and the 
people. 
Keywords : Master Plan; Government; promoting national morality 
 
บทน า 
 ความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ความเป็นไทยและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  เป็นนโยบาย
ส าคัญขอรัฐบาล “พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา” นายกรัฐมนตรี ที่มีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหา
สังคม โดยเฉพาะปัญหาที่สะ ท้อนถึงวิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในชาติ โดยส่งเสริม
ให้น าศาสนา วัฒนธรรม และความเป็นไทยมาสร้างสรรค์สังคมไทย ให้เกิดความเข้มแข็งอย่างมี
คุณภาพและคุณธรรม ส่งเสริมให้องค์การทางศาสนามีบทบาทในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมสร้าง
ค่านิยม จิตส านึกที่ดีแก่ประชาชน เพ่ือให้สังคมเกิดความมั่นคง สงบสุขร่มเย็นด้วยมิติทางศาสนา 
รวมทั้งระบบเศรษฐกิจเกิดความมั่งคั่ง เข้มแข็งบนวิถีวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาของท้องถิ่น ภายใต้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อย่างยั่งยืนตามยุทธศาสตร์ประชารัฐของรัฐบาลที่ต้อง การให้
สร้างพลังการท าความดีเพ่ือชาติและประชาชน โดยเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐกับประชาชน 
รวมทั้งมุ่งหวังที่จะเห็นสามสถาบันหลักของชาติมีความเข้มแข็ง เป็นฐานรากเชื่อมร้อยให้บ้านเมือง
สมานฉันท์และม่ันคงอย่างยั่งยืนจึงเป็นเหตุผลที่ท าให้เกิด“แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับ
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ที่ 1 (พ.ศ.2559-2564)”ฉบับนี้ขึ้นเพ่ือสนองนโยบายรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาประเทศให้สมดุลทั้ง
ทางวัตถุ และ จิตใจควบคู่กันไปให้ “คุณธรรม น าการพัฒนา” สร้างสังคมแห่งคุณธรรมตามแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

 กระแสโลกาภิวัตน์ได้ส่งผลให้เกิดการเลื่อนไหลทางวัฒนธรรมจากต่างชาติเข้ามาสู่ประเทศ
ไทยท าให้เกิดวิกฤตความเสื่อมถอยด้านคุณธรรมและจริยธรรมของคนไทยลดลงและมีพฤติกรรมที่
เปลี่ยนไป ขณะเดียวกัน วัฒนธรรมและระบบคุณค่าที่ดีงามของสังคมไทยได้เริ่มเสื่อมถอย 
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนยังขาดทักษะในด้านการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ไม่สามารถคัดกรอง
และเลือกรับวัฒนธรรมที่ดี นอกจากนี้ สื่อสารมวลชนทั้งสื่อโทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
จ านวนมากขาดความเข้มงวดทางจรรยาบรรณในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเชิงลบท าให้เกิดการ
ปรับเปลี่ยนค่านิยมพฤติกรรมที่เน้นวัตถุนิยม บริโภคนิยมมากขึ้น และขาดจิตส านึกสาธารณะ โดย
ให้ความส าคัญกับเรื่องส่วนตนมากกว่าส่วนรวม ท าให้คุณธรรมและจริยธรรมของคนไทยลดลงน า 
ไปสู่ปัญหาทางสังคมต่าง ๆ อาทิปัญหาเด็กและเยาวชน ปัญหาการหย่าร้างภายในครอบครัว ปัญหา
ความขัดแย้งแปลกแยกทางสังคม ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ รวมทั้งปัญหายาเสพติดและ
อาชญากรรม เป็นต้น 

เพ่ือแก้ไขปัญหาวิกฤติของชาติรัฐบาลภายใต้การน าของ “พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา” 
นายกรัฐมนตรีจึงได้มีนโยบายส่งเสริมให้มีการน าศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทยมา
สร้างสรรค์สังคมให้เกิดความเข้ม แข็งอย่างมีคุณภาพ และมีคุณธรรมโดยส่งเสริมให้องค์การทาง
ศาสนา มีบทบาทในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม สร้างค่านิยม จิตส านึกที่ดีแก่ประชาชนเพ่ือให้
สังคมเกิดความมั่นคง สงบสุขร่มเย็นด้วยมิติทางศาสนา รวมทั้งระบบเศรษฐกิจเกิดความ มั่งคั่ง 
เข้มแข็งบนวิถีวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาของท้องถิ่น ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อย่าง
ยั่งยืน ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และโมเดลประเทศไทย 4.0 ด้วยการสร้างความเข้มแข็งจาก
ภายในเพ่ือวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาวเพ่ือเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล คณะ
กรรม การส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติจึงได้เห็นชอบให้จัดท าแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับ
ที่1(พ.ศ.2559-2564) โดยมีเป้าหมายหลักในการยกระดับจิตใจประชาชนให้มีคุณธรรม รวมทั้ง
ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่ง ชาติเพ่ือสร้างคุณ ธรรม
ในสังคมไทยและส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมในประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลกโดยมีขั้นตอนที่ส าคัญ 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 ขั้นเตรียมการ 1) การศึกษาข้อมูลด้านคุณธรรมจริยธรรมภาพรวมใน
ระดับชาติกฎหมาย/นโยบาย ที่เกี่ยวข้อง องค์ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม บริบทของสภาพ
ปัจจุบันและปัญหาด้านคุณธรรมจริย ธรรมในสังคมไทย ทฤษฎีทางสังคมและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งศึกษาหลักการแนวคิด งานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ 2) การจัดประชุม
ประชาพิจารณ์เพ่ือระดมความคิดเห็นและตรวจสอบการน ายุทธศาสตร์ไปใช้กับประชาชนในประ  
เทศ 
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 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นด าเนินการ เป็นการน าข้อมูลที่ได้ประมวลในขั้นตอนที่1มาก าหนดเป็น
กรอบเพ่ือสร้าง รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของคนไทยโดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ก าหนดยุทธศาสตร์ในการด าเนินงานเพ่ือใบรรลุ วัตถุประสงค์ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ ฉบับที ่1 (พ.ศ.2559-2564) และการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการระดับชาติต่อไป 
 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นการน าแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) 
ไปใช้เป็นการน ารูป แบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของคนไทยรวมทั้งยุทธศาสตร์ในการ
ด าเนินการไปใช้กับประชาชนในประเทศเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติและเพ่ือ
ตรวจสอบความเหมาะสมในการน ารูปแบบการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของคนไทยไปใช้ 
 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นปรับปรุงแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-
2564) หลังจากน า ไปใช้ในระยะ 6 เดือน และ 1 ปี 
 
กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนแม่บทในการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติของรัฐบาล  
 การจัดท าแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่1 (พ.ศ.2559-2564) รัฐได้
ด าเนินการตามกรอบแนวคิดการด าเนิน งานขั้นต้นเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ก าหนด 
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการศึกษาแนวคิดทฤษฎี สภาพคุณธรรมจริย ธรรมในสังคมไทยจาก
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาเป็นฐานความรู้ในการก าหนดเป็นแนวทางในการจัดท า
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1(พ.ศ.2559-2564) ประกอบด้วยสาระส าคัญ ดังนี้ 
 2.1 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย พระบรมราโชวาทและพระราช
ด ารัสเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หลักค าสอนทางศาสนา เช่น 
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู และศาสนา
ซิกข์ และแนวคิดของนักทฤษฎีที่เกี่ยวข้องทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ  เช่น ทฤษฎีต้นไม้
จริยธรรมของดวงเดือน พันธุมนาวิน ทฤษฎีโครง สร้าง-หน้าที่นิยมของทัลคอทท์ พาร์สัน (Talcott 
Parsons) ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา และทฤษฎีพัฒนา การทางจริยธรรมของ จังค์ เพียเจต์ 
(Jean Piaget) ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของลอว์เรนซ์ โคลเบอร์ก (Lawrence Kohlberg) 
เป็นต้น (สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์ และศศิกาญจน์ ทวิสุวรรณ, 2552) 
 2.2 แนวนโยบายและกฎหมายในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมภาครัฐ อันประกอบด้วย
การก าหนดแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ที่ต้องการเห็นประเทศไทยเป็น
สังคมที่มีคุณภาพ คือ สังคมอุดมปัญญา สังคมแห่งโอกาส สังคมที่เป็นธรรม สังคมแห่งคุณธรรม 
สังคมที่เกื้อกูลแบ่งปัน และโมเดลประเทศไทย 4.0 ที่ต้องการจะน าพาประเทศไทยไปสู่ความมั่นคง 
มั่งคั่ง และยั่งยืนได้ด้วย 2 แนวคิดส าคัญ คือ การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน และการเชื่อมโยง
เศรษฐกิจภายในกับเศรษฐกิจโลกที่เน้นการ “พัฒนาที่สมดุล” ใน 4 มิติ กล่าวคือมีความสมดุลใน
ความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจ การรักษ์สิ่งแวดล้อม การมีสังคมที่อยู่ดีมีสุข และการเสริม สร้างภูมิปัญญา
มนุษย์ โดยการพัฒนาที่สมดุลตั้งอยู่บนฐานคิดของ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งมีหลัก การ
ส าคัญว่า “เมื่อพร่อง ต้องรู้จักเติม เมื่อพอต้องรู้จักหยุด เมื่อเกิน ต้องรู้จักปัน” นอกจากนี้ในระเบียบ
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ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ .ศ. 2550 ที่ต้องการส่งเสริมและพัฒนา
คุณธรรมใน สังคมไทยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล โดยเฉพาะในนโยบายของ
รัฐบาลปัจจุบัน (พ.ศ. 2557) ที่เน้นการส่งเสริมคุณธรรม  
 2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ได้ประเมิน
สถานการณ์ ความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกันของประเทศ ในด้านการเปลี่ยนแปลงทางสภาวะสังคม 
ประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุจากการมีโครงสร้างประชากรที่วัยสูงอายุเพ่ิมขึ้น  วัยเด็กและวัย
แรงงานลดลง คนไทยได้รับการพัฒนาศักยภาพทุกช่วงวัย แต่มีปัญหาคุณภาพการศึกษาและระดับ
สติปัญญาของเด็ก พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ และผลิตภาพแรงงานต่ า ประชาชนได้รับการคุ้มครอง
ทางสังคมเพ่ิมขึ้น และมีการจัดสวัสดิการทางสังคมในหลายรูปแบบแต่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสยังไม่
สามารถเข้าถึงบริการทางสังคมได้อย่างทั่วถึง ความเหลื่อมล้ าทางรายได้ของประชากรและโอกาส
การเข้าถึงทรัพยากรเป็นปัญ หาการพัฒนาประเทศ สังคมไทยเผชิญวิกฤตความเสื่อมถอยด้านคุณ 
ธรรมและจริยธรรม และมีการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย รวมถึงเผชิญปัญหาการแพร่
ระบาดของยาเสพติดและการเพ่ิมขึ้นของการพนัน โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน แต่คนไทย
ตื่นตัวทางการเมืองและให้ความส าคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมและธรรมาภิบาลมากขึ้น 
นอกจากนี้ได้ประเมินความเสี่ยงด้านคุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่ดี ความเสื่อมถอยและประเพณี
ดั้งเดิมถูกบิดเบือนเนื่องด้วยการเปลี่ยน แปลงภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ส่งผลให้สังคมไทยมีความ
เป็นวัตถุนิยมให้ความส าคัญกับศีลธรรมและวัฒนธรรมที่ดีงามลดลง ทั้งการด ารงชีวิตประจ าวันการ
ใช้ชีวิตและความสัมพันธ์กับผู้อื่นมุ่งหารายได้เพ่ือสนองความต้องการบริโภค การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
ลดลง ความมีน้ าใจไมตรีน้อยลง แก่งแย่งเอารัดเอาเปรียบกันขาดความสามัคคี ไม่เคารพสิทธิผู้อ่ืน
และขาดการยึดถือประโยชน์ส่วนรวม 
 จากปัญหาสังคมดังกล่าว จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการสร้างภูมิคุ้มกันของประเทศ 
เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้
ประโยชน์จากภูมิคุ้มกันประเทศที่เป็นทุนทางสังคมของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศไทยมีการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข สถาบันพระมหากษัตริย์
เป็นสถาบันหลักที่ยึดโยงคนในชาติให้เกาะเกี่ยวกันอย่างแน่นแฟ้นเป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิต
ของคนในสังคม โดยเฉพาะรัชกาลปัจจุบันที่ทรงเป็นแบบอย่างของการด ารงชีวิตบนทางสายกลาง
และความพอเพียงทรงยึดมั่นในประโยชน์สุขของพสกนิกรในทุกด้าน ยึดโยงคนไทยให้เป็นปึกแผ่น
ลดอิทธิพลของความทันสมัยและความขัดแย้งในสังคมไทย ประชาชนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันท าให้สังคมไทยมีค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีงาม  ครอบครัว
สามารถบ่มเพาะความเป็นไทยที่มีจิตส านึกและอัตลักษณ์ให้บุตรหลานได้ตระหนักถึงรากเหง้าของ
ตนเอง นอกจากนี้ ชุมชนท้องถิ่นยังเป็นกลไกท่ีมีความสามารถในการบริหารจัดการและมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเชื่อมโยงกันเป็นพลังหลัก ในการพัฒนาฐานรากของประเทศให้มั่นคง 
ท าให้ชุมชนสามารถพ่ึงตนเอง บรรเทาปัญหาเศรษฐกิจสังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ระดับท้องถิ่นได้   
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 2.4 ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.)กล่าวถึงสภาพของสังคมไทย
ด้านธรรมา ภิบาลไว้ว่า ประเทศไทยจะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วน จาก
การประเมินผ่านดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ชี้ว่า สังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่
เย็นเป็นสุขร่วมกันอยู่ในระดับปานกลาง ในปี 2556 แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตย ที่มี
ธรรมาภิบาลอยู่ในระดับที่ต้องเร่งแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าว ถือเป็นความจ าเป็นของประเทศไทยที่
จะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วนเนื่องจากสถานการณ์วิกฤตคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยขณะนี้ ได้มีการสะสมตัวและลุกลามสู่ทุกภาคส่วน ได้แก่ 
ภาคการเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่มีการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง มีการทุจริตเพ่ือให้ได้รับการ
เลือกตั้ง มีผลประโยชน์ส่วนตนทับซ้อนกับผลประโยชน์รัฐหน่วยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงาน
ที่ไม่เป็นธรรมาภิบาล มีการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ หาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง ภาค
ธุรกิจบางส่วนมีการร่วมมือกับนักการเมืองและข้าราชการ กระท าการทุจริตเพ่ือให้ได้งานจากภาครัฐ 
ปิดงานอย่างรวดเร็ว ผูกขาดทางธุรกิจหลีกเลี่ยงภาษี ขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ภาค
ประชาชนมีแนวโน้มยอมรับการทุจริตต่าง ๆ ที่ตนเองได้รับประโยชน์มากขึ้น  
 2.5 แผนแม่บทวัฒนธรรมแห่งชาติ (พ.ศ. 2550-2559) 
 พันธกิจที่ 1 อุปถัมภ์คุ้มครองและส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ และความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมให้คงอยู่อย่างม่ันคง 
 พันธกิจที่ 2 สนองงานส าคัญของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ให้สืบทอด
และพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 พันธกิจที่ 3 สร้างสรรค์สังคมสันติสุขด้วยมิติทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมในทุก
ระดับ 
 พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสนับสนุนและมีส่วนร่วมด าเนินงานทางวัฒนธรรม 
เพ่ือเชิดชูคุณค่า และจิตวิญญาณของความเป็นไทย 
 พันธกิจที ่5 สร้างคุณค่าทางสังคมและส่งเสริมคุณค่าทางเศรษฐกิจด้วยทุนทางวัฒนธรรม 
 2.6 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2549-2559) มุ่งเน้นส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนให้
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และมีคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมใน
การด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 2.7 ข้อคิดเห็นของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรัฐต้องให้การสนับสนุน
ส่งเสริมให้ประชาชนน าหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือเป็นที่พ่ึงยึดเหนี่ยวทางจิตใจ  และน า
หลักธรรมทางศาสนามาประพฤติให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ 
 2.8 การส่งเสริมคุณธรรมในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในประเทศ เช่น 
ส านักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กรมการศาสนา และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กระทรวง
วัฒนธรรม ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมส านักงาน ก.พ. ศูนย์ส่งเสริมการให้และการอาสาช่วยเหลือสังคม 
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(ศกอส.) โครงการลูกพระดาบส โครงการพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โครงการ“เรายกวัดมาไว้ท่ีเซเว่นฯ” บริษัท ซีพี 
ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย และมูลนิธิธรรมดี (Do D Foundation) 

 
การวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และภาวะคุกคามในการด าเนินการขับเคลื่อน
แผนแม่บทในการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) 
 การจัดท าแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่1 (พ.ศ.2559-2564) มีความ
จ าเป็นต้องค านึงถึงบริบทของสภาพแวดล้อม ที่จะส่งผลต่อการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์และ
ศักยภาพ ในการขับเคลื่อนการด า เนินงานให้เกิดประสิทธิผล เพราะฉะนั้นในการจัดท าแผนแม่บท
ในการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาตินี้ จึงไดท้ าการวิเคราะห์สภาพ แวดล้อมและศักยภาพในการส่งเสริม
คุณธรรมในประเทศไทยใน 4 ด้าน คือ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม โดยมีรายละเอียด 
ดังต่อไปนี้ 
 3.1 จุดอ่อน (Weaknesses) 
 1) การขาดการประสานความร่วมมือและบูรณาการการท างานในภาครัฐ  ด้านบุคลากร
บทบาทหน้าที่ และงบ ประมาณการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม ตลอดจนขาดการติดตาม
ประเมินผลด้านประสิทธิภาพการท างานของเจ้าหน้าที่และการใช้งบประมาณ 
 2) ความผันผวนทางการเมือง อาจส่งผลให้การด าเนินงานตามแผนแม่บทฯ ขาดความ
ต่อเนื่องและอาจชะงักงัน หากมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลและนโยบายด้านการส่งเสริมคุณธรรม  
รวมทั้งผู้น าประเทศขาดความสน ใจไม่เข้าร่วมในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ 
 3) การขาดกระบวนการมีส่วนร่วม หรือกระบวนการตัดสินใจที่ต้องใช้การมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน ท าให้บางครั้งการขับเคลื่อนงานเป็นไปอย่างเชื่องช้า แม้แต่งานการส่งเสริมคุณธรรม
เพ่ือพัฒนาคุณภาพคนไทย ก็ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมเช่นเดียวกัน 
 4) โครงสร้างการบริหารจัดการขององค์กรขาดการเชื่อมโยงระหว่างฐานราก  และระดับ
นโยบาย และเป็นโครงสร้างการบริหารจัดการที่ไม่ชัดเจน ท าให้ความสัมพันธ์ของกลุ่มคนในองค์กร
ไม่แน่นแฟ้นและเกิดความอ่อนแอ ส่งผลให้ขาดระเบียบกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติที่ชัดเจน 
 5) การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและกระแสโลกาภิวัตน์มีผลกระทบต่อวัฒนธรรม 
ประเพณีดั้งเดิมที่ดีงาม ส่งผลให้สังคมไทยมีความเป็นวัตถุนิยม พฤติกรรมของคนในสังคม
เปลี่ยนแปลง คนไทยให้ความส าคัญกับศีลธรรม และวัฒนธรรมที่ดีงามลดลง ทั้งการด ารง
ชีวิตประจ าวัน การใช้ชีวิตและความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน มุ่งหารายได้เพ่ือสนองความต้องการ การ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันลดลง ความมีน้ าใจไมตรีน้อยลง ต่างแก่งแย่งเอารัดเอาเปรียบกันท าให้คนไทย
ขาดความสามัคคี การเคารพสิทธิผู้อ่ืน และการยึดถือประโยชน์ส่วนรวม ส่งผลต่อวิถีชีวิตคนไทยทั้ง
ระดับครอบครัว ชุมชน และประเทศ 
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 6) ความอ่อนแอในเชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตแบบไทย อันเนื่องมาจากชีวิตครอบครัว 
ลักษณะสังคมไทยเปลี่ยน แปลงไป พ่อแม่ไม่มีเวลาสั่งสอนอบรมลูก แม้ว่าเยาวชนเข้าเรียนหนังสือใช้
ชีวิตอยู่ในโรงเรียนตั้งแต่วัยเยาว์ แต่โรงเรียนไม่สามารถอบรมกล่อมเกลาเยาวชนในด้านคุณธรรม 
วัฒนธรรม และวิถีชีวิตได้เท่าเทียมกับพ่อแม่และชุมชน หรือจะกล่าวง่าย ๆ คือ วัด บ้าน โรงเรียน 
แยกส่วนกันไม่เป็นสังคมท่ีกลมกลืนกัน การหล่อหลอมและอบรมด้านคุณธรรม ตลอดถึงการสืบทอด
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตแบบไทยก็อ่อนด้อยไป ยิ่งเยาวชนที่อยู่ในวัยท างานต้องจากครอบครัวไปอยู่
ต่างถ่ิน อยู่ในสังคมโรงเรียน ยิ่งเกิดการแตกแยก ทั้งทางด้านจิตใจและการด าเนินชีวิตความอ่อนแอ
ในทางวัฒนธรรมท าให้ขาดจุดยืน ขาดความม่ันใจ ขาดการใคร่ครวญในการรับหรือไม่รับส่ิงต่าง ๆที่
เข้ามากระทบได้ง่าย เกิดความสับสนในการด าเนินชีวิตแบบไทยที่เหมาะสม เยาวชนจ านวนไม่น้อย
ฟุ่มเฟือยหนักไม่เอาเบาไม่สู้ หลงวัตถุ หลงเงินตรา ก่อปัญหาให้ตัวเองและสังคม 
 7) ระบบอุปถัมภ์ซึ่งแผ่กระจายไปทั่วในสังคมไทยเป็นปัญหาและอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการ
พัฒนาในด้านต่างน าไปสู่ผลในทางลบต่อระบบคุณธรรม ความสามารถท าให้ความเสมอภาคทาง
กฎหมายและความยุติธรรมทางสังคมเกิดได้ยาก 
 3.2 จุดแข็ง (Strengths) 
 1) ประเทศไทยมีสถาบันหลักของประเทศที่ส าคัญคือ พระมหากษัตริย์ทรงเป็นศูนย์รวม
และทรงเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของคนในชาติให้เกาะเกี่ยวกันอย่างแน่นแฟ้น  โดยเฉพาะรัชกาล
ปัจจุบันที่ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีงามในการด าเนินชีวิตบนทางสายกลางและความพอเพียงของคนใน
สังคมไทย 
 2) ประเทศไทยยึดหลัก“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ที่มุ่งให้ “คนเป็นศูนย์กลาง
ของการพัฒนา”และ“สร้างสมดุล การพัฒนา” ในทุกมิติ และขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติ
ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 
ในทุกระดับ 
 3) ประเทศไทยมีค่านิยม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาในด้านต่าง ๆ ที่ดีงาม
และทรงคุณค่า ซึ่งเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญที่ยึดโยงให้คนไทยมีความเป็นเอกภาพ 
 4) การมีหน่วยงานและองค์กรที่ท างานด้านการส่งเสริมคุณธรรมในหลายมิติ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งองค์กรหรือสถาบันทางศาสนาต่าง ๆ ซึ่งมีการด าเนินการส่งเสริมให้บุคลากรในศาสนาได้ท า
หน้าที่ส่งเสริมคุณธรรมตามหลักการทางศาสนาแก่ศาสนิกชนในรูปแบบต่าง  ๆ ตามความเหมาะสม 
ของแต่ละศาสนามาอย่างต่อเนื่อง 
 5) ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน ต่างให้ความส าคัญ
และสนับสนุนการส่งเสริมคุณธรรมให้แก่ประชาชน 
 6) การมีภาคีเครือข่ายในการด าเนินงาน ทั้งระดับชาติ ระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่น 
รวมถึงเครือข่ายภาควิชาการ คือ สถาบันการศึกษาและสถาบันการวิจัยต่าง ๆ ร่วมกันด าเนินงาน
ส่งเสริมคุณธรรมให้แก่ประชาชน 
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 7) ประเทศไทยมีการบรรจุความรู้เกี่ยวกับหลักการของศาสนาต่าง  ๆ ไว้ในหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาทั้งในรูปแบบการสอดแทรกเนื้อหาวิชาในสาระการเรียนรู้ต่าง  
ๆ และในรูปแบบของกิจ กรรมพัฒนาผู้เรียน 
 3.3 โอกาส (Opportunities) 
 1) การมีแผนระดับชาติสามารถน ามาใช้เป็นกรอบแนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมใน
ระดับต่าง ๆ ได้ 
 2) การเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนบริหารงานและด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ อย่างมีคุณธรรม ประกอบด้วย ความโปร่งใส มีธรรมาภิบาล (Good Corporate 
Governance) และมีจิตส านึก 
รับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) 
 3) คุณธรรมจริยธรรมของสังคมไทยก าลังวิกฤติหนัก เกิดเป็นกระแสสังคมให้บุคคลต่าง ๆ 
ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรทางศาสนา นักการเมือง และข้าราชการระดับสูง เป็นต้นแบบที่ดี 
 4) กลไกภาครัฐบางส่วนให้การสนับสนุนการเสริมสร้างคุณธรรมให้สังคมไทย  จึงเป็น
กลไกท่ีส าคัญในการก าหนดทิศทางและผลักดันการพัฒนาคนไทยให้มีคุณธรรม 
 5) การที่ภาคประชาชน ประชาสังคม และองค์กรพัฒนาเอกชน มีความสนใจร่วมกันใน
การขับเคลื่อนหรือด าเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมมากขึ้น โดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่รัฐเข้าไม่ถึง 
 6) การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ในปี 
2558 เนื่องจากประเทศสมาชิกอาเซียนหลายประเทศซึ่งเป็นเพ่ือนบ้านและมีพรมแดนติดกันมี
วัฒนธรรมคล้ายคลึงกัน 
 7) ประเทศไทยมีกระบวนการสื่อสารที่มีความทันสมัย โดยผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ ท าให้
สามารถเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสื่อสารเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและคล่องตัวมากข้ึน 
 8) ประเทศไทยมีทุนทางสังคมคือสิ่งดีงามต่าง ๆ ทั้งในส่วนที่ได้จากการสั่งสมและการต่อ
ยอดสืบต่อกันมาอย่างยาวนาน รวมถึงการรวมตัวของคนที่มีคุณภาพเพ่ือสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวม 
บนพ้ืนฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจ สายใยแห่งความผูกพันและวัฒนธรรมที่ดีงาม ได้แก่ ทุนคน ทุน
ความรู้ ทุนภูมิปัญญา และทุนทางวัฒนธรรม ซึ่งหากน ามาพัฒนาและใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม
แล้ว จะเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติและสังคมให้สมดุลและยั่งยืน 
 9) กระแสการเรียกร้องให้ปฏิรูปประเทศไทยในด้านต่าง ๆ ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านการเมือง
เศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา 
 3.4 ภาวะคุกคาม (Threats) 
 1) กระแสบริโภคนิยม และการโฆษณาชวนเชื่อ ก าลังเป็นกระแสที่มีอิทธิพลต่อค่านิยม
ของคนใสังคมไทย 
 2) ปัญหาความขัดแย้งความแตกแยกทางด้านการเมือง ปัญหาทางเศรษฐกิจตกต่ า และ
ปัญหาความเหลื่อมล้ าในสังคม ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการให้ความส าคัญกับเรื่องการส่งเสริม
คุณธรรมและค่านิยมนดีงามในสังคมไทย  
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 3) ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศในภาวะสังคมปัจจุบัน  แม้จะมี
ผลกระทบในเชิงบวกในเรื่องความสะดวก สบาย แต่อาจจะส่งผลกระทบในเชิงลบต่อการยึดมั่นใน
คุณธรรมของประชาชนในสังคมไทย 
 4) กระแสการไหลบ่าของวัฒนธรรมต่างชาติที่เข้ามาสู่สังคมไทยทางสื่อสารมวลชนและ
เทคโนโลยีสารสนเทศมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของคนไทยมากขึ้น  ท าให้รากเหง้าความเป็นไทยหลาย
ประการได้รับผลกระทบถูกลดคุณค่าลงและถูกเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมไทยก าลังถูกกลืนจากค่านิยมตะวันตก ส่งผลให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ต่างยึดติดกับค่านิยม
ของต่างชาติแล้วละเลยความเป็นไทย 
 5) ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศและ
การส่งเสริมคุณธรรมเป็นอย่างมาก เนื่องจากปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นมานานจนฝังรากลึกและพบ
เกือบทุกกลุ่มอาชีพในสังคมไทย อีกท้ังเก่ียวพันกับวิถีชีวิตของคนในสัง คมไทยมาอย่างยาวนาน หรือ
กล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของวัฒน ธรรมไทยไปแล้ว เมื่อปัญหาดังกล่าวผูกพันอยู่กับสังคมไทย จึง
ส่งผลให้คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องปกติและยอมรับได้ โดยมักจะใช้แนวคิด
ว่าผู้มีอ านาจก็มักจะโกงกันทุกฝ่าย ดังนั้นหากใครโกงแล้วท างานเก่งก็ถือว่าพอรับได้หรือคนโกงแต่
เก่งดีกว่าคนซื่อที่ท างานไม่เป็นท าให้สังคมไทยกลายเป็นสังคมคอร์รัป ชั่นเกือบจะสมบูรณ ์
 
การบริหารจัดการแผนแม่บทในการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
 กระบวนการเพ่ือให้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) 
น าไปสู่การปฏิบัติและประสบผลส าเร็จได้จะต้องอาศัยการบริหารจัดการ  ซึ่งมีระบบและขั้นตอนใน
การด าเนินงาน เนื่องจากปัจจุบันมีหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ส่งเสริมคุณธรรมหลายหน่วยงาน โดย
ที่ยังไม่มีการก าหนดทิศทางหรือบูรณา การแนวทางให้เป็นเอกภาพเดียวกัน รวมทั้งยังไม่มีหน่วยงาน
ที่เป็นศูนย์กลางในการประสานภารกิจดังกล่าวในภาพรวมของประเทศ เพราะฉะนั้น การมีแผน
แม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) นี้จะท าให้มีหน่วยงานที่จะเป็น
ศูนย์กลางในการประสานภารกิจด้านการส่งเสริมคุณธรรมอย่างชัดเจน  และมีการบูรณาการและ
พัฒนางานอย่างต่อเนื่องในทิศทางเดียวกันทั้งประเทศ ตามยุทธศาสตร์ประชารัฐเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
 ในแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) ได้กล่าวถึง
วิสัยทัศน์เป้าประสงค์พันธกิจ วัตถุประสงค์หลัก ตัวชี้วัด และยุทธศาสตร์ไว้อย่างชัดเจน เพ่ือให้
หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงานโดยตรง ทั้งที่เป็นหน่วยงานหลักและหน่วยงานร่วม
สามารถน าไปใช้ในการวางแผนปฏิบัติงานหรือก าหนดนโยบายส่งเสริมคุณธรรมภายใต้บทบาทและ
หน้าที่ของหน่วยงานได้ เนื่องจากแต่ละหน่วยงานอาจจะมีข้อจ ากัดที่แตกต่างกันออกไป เช่น การ
ขาดงบประมาณเพ่ือการปฏิบัติตามแผนแม่บทฯ การขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพ่ือท า
หน้าที่ส่งเสริมคุณธรรมในหน่วยงานหรือสร้างความเข้าใจในแผนแม่บทฯ  การมีภารกิจหน้าที่ไม่
อ านวยให้ปฏิบัติงานตามแผนแม่บทในการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้อย่างชัดเจน เป็นต้น 
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 นอกจากการบริหารจัดการแผนแม่บทในการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.
2559-2564) ไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายดังที่กล่าวมาแล้ว รัฐยังมีการก ากับติดตามและ
ประเมินผล ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการบริหารจัดการ เพ่ือจะช่วยให้หน่วยงานต่าง 
ๆ ได้ทราบว่าการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทยที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นบรรลุวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายที่ต้องการมากน้อยเพียงใด หรือด าเนินการประสบความส าเร็จ มีประสิทธิภาพหรือไม่ ผล
จากการก ากับติดตามและประเมินผลจะให้ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงความส าเร็จ จุดแข็ง จุดอ่อน และ
แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน ช่วยให้การบริหารจัดการแผนแม่บทในการส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้น การก ากับติดตามและประเมินผลจึงมี
ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการบริหารจัดการแผนแม่บทในการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 

 
บทบาทในการขับเคลื่อนขององค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วนและประชาชน 
 ปัจจัยเสริมที่ท าให้การบริหารจัดการแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติสู่การปฏิบัติ
ประสบผลส าเร็จคือ บทบาทของงรัฐกับการมีส่วนร่วมขององค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วนและ
ประชาชน ดังนี้ 
 5.1 ภาครัฐ มีบทบาทส าคัญในการด าเนินงานตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติสู่
การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จ โดยการให้ภาครัฐมีการกระจายอ านาจการ
ตัดสินใจและการบริหารราชการสู่ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นมากขึ้น พร้อมทั้งสนับสนุนและส่งเสริม
การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร มูลนิธิอาสาสมัครหรือการรวมตัวในชุมชนที่มีจุดมุ่งหมายใน
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กและประชาชนทั่วไปด้วยกลไกของรัฐที่มีอยู่หรือสร้าง
เพ่ิมขึ้น และมีมาตรการก ากับดูแลสื่อมวลชนอย่างเหมาะสมแทนการปล่อยเสรีจนเกินไป  อีกทั้งมี
การจัดสรรเวลาผ่านสื่อมวลชนของรัฐเพ่ือการเผยแพร่หลักธรรมค าสอน เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและวัฒนธรรมที่เป็นวิถีชีวิตที่ดีงามของไทย 
 5.2 ภาคประชาสังคม ภาคชุมชน และภาคประชาชน สังคมมีความเข้มแข็ง และมีโอกาสเพ่ิมขึ้นใน
การ มีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณธรรม สู่การปฏิบัติซึ่งประชาชนในวงกว้างได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของการมีส่วน ร่วมในการส่งเสริมคุณธรรมมากขึ้น และมีช่องทางในการมีส่วนร่วมใน
การส่งเสริมคุณธรรมร่วมกับภาครัฐและภาคีอ่ืน ๆ 
 5.3 ภาคธุรกิจเอกชน และภาควิชาชีพ ตระหนักถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมคุณธรรม โดยมีแนวคิดในการด าเนินธุรกิจที่อยู่บนฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น 
 5.4 ภาควิชาการและภาคสื่อมวลชน เกิดความตื่นตัวและได้รับการยอมรับมากขึ้นใน
บทบาทของการส่งเสริมคุณธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานการวิจัย และพัฒนามีบทบาทมากขึ้น
ในการเชื่อมโยงงานวิจัย 
ด้านการส่งเสริมคุณธรรม โดยน าหลักการทางวิชาการมาสร้างกระบวนการเรียนรู้ การบริหารจัดการ
ชุมชน ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือภายในชุมชน ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล การร่วมกันคิดวิเคราะห์
และตัดสินใจ เกิดเป็นเครือข่ายภาคีในการส่งเสริมคุณธรรม การประสานความร่วมมือกับภาครัฐ 
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ภาคเอกชน นักวิชาการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือสนองตอบต่อการแก้ไขปัญหาด้านการ
ส่งเสริมคุณธรรม อันเป็นปัญหาที่เกิดข้ึนในสังคมไทยในปัจจุบัน 
 5.5 ประชาชนทั่วไป มีบทบาทในการสนับสนุนการส่งเสริมคุณธรรม น าหลักธรรมทาง
ศาสนา มาปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน สร้างเครือข่ายความร่วมมือส่งเสริมคุณธรรมในระดับจังหวัด 
ชุมชน ท้องถิ่น และเข้าไปมีส่วนร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคประชาชน ในการส่งเสริม
คุณธรรมในพื้นท่ี ตลอดถึงให้การสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย 
 
แนวทางการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติของรัฐ 
 แนวทางการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1(พ.ศ. 2559-2564) 
ของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายส าคัญ คือ การผลักดันให้เป็นไปตามความต้องการของ
ประชาชนโดยเสียงสนับสนุนจากคนส่วนใหญ่ของสังคมไทย น าไปสู่การปฏิบัติที่ทุกภาคส่วนของ
สังคมให้การยอมรับและตระหนักถึงความส าคัญและพร้อมที่จะด าเนินการให้เกิดประสิทธิภาพ  โดย
ให้ความส าคัญกับการแปลงแผนแม่บทฯ สู่การปฏิบัติในระดับต่าง ๆ ให้กระจายลงสู่พ้ืนที่ยึดหลัก
ภารกิจและการมีส่วนร่วม เพ่ิมการใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ให้
เป็นเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ในทุกภาคส่วนทั้งระดับประเทศ จังหวัด และพ้ืนที่
ใช้กลไกภาคีเครือข่ายในภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจเอกชน ภาควิชาชีพ ภาควิชาการ ภาค
สื่อมวลชน และภาคประชาชนเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนอย่างบูรณาการตามยุทธศาสตร์ประชา
รัฐเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดมีแนวทางส าคัญ ดังนี้ 
 6.1 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่และประชุมชี้แจง สร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วน
ตระหนักถึงความส าคัญและพร้อมเข้าร่วมในการผลักดันแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 
1 (พ.ศ.2559-2564) โดยจัดท าแนวทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนตระหนักและ
ยอมรับในแผนแม่บทฯ เผยแพร่สร้างความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนที่เป็นภาคีเครือข่ายได้รับรู้และน าไป
ปฏิบัติ อาทิ พัฒนาศักยภาพประชาชนให้เห็นความส าคัญของหลักธรรมทางศาสนา ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และวัฒนธรรมประเพณีไทยที่ดีงาม เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบและชุมชน พร้อมรองรับกับความเปลี่ยนแปลง ผลักดันให้ชุมชน ศาสนสถาน 
และสถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ีมีบทบาทในการส่งเสริมคุณธรรมให้มากขึ้น สนับสนุนให้ภาคเอกชนมี
บทบาทในการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ เสริมสร้างสังคมที่ดีมีคุณธรรมและพัฒนาบุคลากรภาคเอกชน
ให้เป็นผู้มีคุณธรรม ฯลฯ 
 6.2 การสร้างความเชื่อมโยงในกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างแผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) และแผนระดับอ่ืน ๆ โดยก าหนดประเด็นส าคัญ
ภายใต้ยุทธศาสตร์แผนแม่บทฯที่เสนอต่อสาธารณะอย่างชัดเจน  บูรณาการประเด็นการส่งเสริม
คุณธรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ที่มีความเชื่อมโยงกันกับแผนต่าง ๆ เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
โดยจัดท าเป็นแผนบูรณาการที่ตอบสนองการพัฒนาในหลายมิติเชื่อมโยงแนวคิดพ้ืนฐานยุทธศาสตร์ 
ประเด็นการส่งเสริมคุณธรรมที่ส าคัญในภาพรวม 
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 6.3 การสร้างสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการขับเคลื่อนแผนของภาคีเครือข่ายต่าง ๆ โดยน า
การวิจัยเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1(พ.ศ. 2559-
2564) ปรับปรุงกฎ หมายต่าง ๆ ให้เอ้ือต่อการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ น าเทคโนโลยีสารสนเทศ มา
ใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารจัด ท าฐานข้อมูลที่ภาคส่วนต่าง ๆ เข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้ง่าย 
รวมทั้งสร้างช่องทางให้ภาคประชาสังคม มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมการ
ส่งเสริมคุณธรรม 
 6.4 การเพ่ิมความรับผิดชอบและการยอมรับบรรจุเป็นงานส าคัญ ร่วมขับเคลื่อนแผน
แม่บทส่งเสริม 
คุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) ในระดับประเทศและระดับพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยสนับ สนุนให้มีการเชื่อมโยงแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) 
มาเป็นกรอบด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งผลักดันกลไกทุกภาคส่วนให้ยอมรับและมีส่วนร่วม
ในการขับเคลื่อนมากขึ้น 
 6.5 การสร้างระบบติดตามประเมินผลให้ทุกภาคส่วน สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติด
ความก้าวหน้า ของแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที ่1 (พ.ศ.2559-2564) 
 
การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติสู่การปฏิบัติ 
 ในการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติสู่การปฏิบัติได้นั้นรัฐจะต้องอาศัย
หน่วยงานและองค์กร ภาคีเครือข่ายต่างๆ เพ่ือให้เกิดการด าเนินการขับเคลื่อนดังต่อไปนี้ 
 7.1 รัฐบาลควรคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการก ากับ
ติดตามการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย  คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ 
คณะอนุกรรมการด้านวิชาการ และคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์ เพ่ือด าเนินการขับเคลื่อน
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที ่1 (พ.ศ.2559-2564) โดยการบูรณาการการท างานของ
ทุกภาคส่วนในลักษณะประชารัฐ และน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 
 7.2 รัฐบาลควรจัดให้มีคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง ประกอบด้วย 
ปลัดกระทรวงเป็นประธานอนุกรรมการ รองปลัดกระทรวงเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ และอธิบดีกรมต่าง ๆ เป็นอนุกรรมการโดยให้มีหน้าที่ขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ ประสานงาน และก ากับติดตามการส่งเสริมคุณธรรมในหน่วยงาน เพ่ือส่งเสริมให้
ข้าราชการและประชาชนมีคุณธรรมและมีการเร่งรัดติดตามประเมินผลภายใต้บทบาทหน้าที่และ
งบประมาณของหน่วยงาน รวมทั้งรายงานผลความก้าวหน้าต่อคณะอนุกรรมการก ากับติดตามการ
ส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย และคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติตามล าดับ เพ่ือเสนอ
คณะรัฐมนตรี 
 7.3 รัฐบาลควรจัดให้มีคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด ประกอบด้วย 
ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานอนุกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด/ผู้ทรงคุณวุฒิเป็น
อนุกรรมการ และวัฒนธรรมจังหวัดเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ โดยให้มีหน้าที่ขับเคลื่อนแผน
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แม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ประสานงาน และก ากับติดตามการส่งเสริมคุณธรรมในหน่วยงาน 
เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนมีคุณธรรม และมีการเร่งรัดติดตามประเมินผลภายใต้
บทบาทหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงาน รวมทั้งรายงานผลความก้าวหน้าต่อคณะอนุกรรมการ
ก ากับติดตามการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย และคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ตามล าดับ เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรี 
 7.4 รัฐบาลควรจัดให้หน่วยงาน/องค์กรเครือข่ายต่าง ๆ ด าเนินการวิเคราะห์ บูรณาการ 
ปรับแผนงาน โครงการประจ าปีงบประมาณ 2559-2564 และจัดท าค าขอจัดตั้งงบประมาณใน
ปีงบประมาณ 2559-2564 พร้อมทั้งให้ด าเนิน การตามแผนงานโครงการดังกล่าว ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ในแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) รวมทั้งรายงานต่อ
คณะอนุกรรมการก ากับติดตามการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทยและคณะ  กรรมการส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติตามล าดับ ภายใน 30 วัน หลังจากสิ้นปีงบประมาณ 2559-2564 
ช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี 
 7.5 รัฐบาลควรให้ส านักงบประมาณ น าแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 
ไปใช้ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณตามแผนงานโครงการของหน่วยงานต่าง ๆและให้ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ น าแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559–2561) ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ.2560–2564) 
 7.6 รัฐบาลควรให้ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.)และส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราช การ (ก.พ.ร.) ทบทวนโครงสร้างของส่วนราชการ ปรับปรุง
กฎระเบียบและก าหนดตัวชี้วัด รวมทั้งการติดตามการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนแม่บทฯ 
 7.7 รัฐบาลควรให้คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เป็นผู้ก ากับหน่วยงานต่าง ๆ
ภายใต้ยุทธศาสตร์แผนแม่บท ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ โดยให้ปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่ง เสริมคุณธรรมแห่งชาติ  พ.ศ.2550 และรายงานผลต่อ
คณะรัฐมนตรี เพ่ือทราบผลการด าเนินงานในภาพรวม 

 
การก ากับติดตามและประเมินผลแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1(พ.ศ.
2559-2564) 
 บทบาทที่ส าคัญอีกประการหนึ่งที่รัฐพ่ึงกระท าคือ การก ากับติดตามความก้าวหน้า การ
ประเมินผลส าเร็จและผลกระทบของการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องตาม ประเด็นยุทธศาสตร์และผล
การด าเนินงานในภาพรวมตามแผนแม่บทฯ ซึ่งจะมีการก ากับติดตามและประเมินผลการส่งเสริม
คุณธรรมในระดับพ้ืนที่ โดยการสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนติดตามความก้าวหน้าในบทบาทหน้าที่ที่
รับผิดชอบ ตลอดจนจะมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายในทุกระดับ ทั้ง
ฐานข้อมูลระดับภาพรวมและระดับพ้ืนที่ โดยมีแผนการติดตามประเมินผล ดังนี้ 
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 8.1 รัฐควรให้ความส าคัญกับการก ากับติดตามความก้าวหน้าการประเมินผลส าเร็จและ
ผลกระทบของการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องตามประเด็นยุทธศาสตร์และผลการส่งเสริมคุณธรรมใน
ภาพรวม โดยใช้การก ากับติดตามประเมินผลเป็นเครื่องมือในการบริหารแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ ตั้งแต่การติดตามความก้าวหน้าของกระบวนการผลักดันแผนสู่การปฏิบัติ  ผลผลิตและ
ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดที่สะท้อนผลการส่งเสริมคุณธรรมอย่างชัดเจนภายใต้ยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทฯ 
เพ่ือประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยจัดท ารายงานเสนอคณะอนุกรรมการติดตามการส่งเสริม
คุณธรรมในสังคมไทย และคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติตามล าดับเพ่ือเสนอ
คณะรัฐมนตรี 
 8.2 รัฐควรมีกลไกการก ากับติดตามประเมินผลแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับ
ที่1 (พ.ศ.2559-2564) ได้แก่ 
  8.2.1 การก ากับติดตามประเมินผลการส่งเสริมคุณธรรมระดับพ้ืนที่  ให้
คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวงและจังหวัด ภายใต้การก ากับของคณะกรรมการ
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ มีบทบาทหน้าที่ในการก ากับติดตาม การประเมินผล การประสานงาน
ภาคีเครือข่ายเพื่อร่วมกันส่งเสริมคุณธรรมในระดับพ้ืนที่การบริหารจัดการแผนแม่บทฯ สู่การปฏิบัติ
และจัดท ารายงาน เสนอคณะอนุกรรมการก ากับติดตามการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย  และ
คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติตามล าดับ เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรี 
  8.2.2 การก ากับติดตามการวิเคราะห์ บูรณาการ ปรับแผนงาน โครงการประจ าปี
งบประมาณ 2559 -2564 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในแผนแม่บทฯ และเพ่ือให้การด าเนินการ
เป็นไปตามตัวชี้วัดบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด ให้คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม
ระดับกระทรวงและจังหวัด ภายใต้การก ากับ ของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ  จัดท า
รายงานเสนอคณะอนุกรรมการก ากับติดตามการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย  และคณะกรรมการ
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติตามล าดับ ภายใน 30 วัน หลังจากสิ้นปีงบประมาณ 2559-2564 ช่วง
เดือนพฤศจิกายนของทุกปี เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรี รวมทั้งให้สรุปผลการด าเนินงานตลอดแผน
แม่บทฯระยะเวลา 5 ปีและให้น าเสนอและจัดท าแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่  2 
ต่อไป 
  8.2.3 การปรับปรุงแก้ไขแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.
2559-2564) ให้คณะอนุกรรมการด้านวิชาการแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ  ทบทวน
ปรับปรุงแผนแม่บทฯ หลังจากน าไปใช้ในระยะ 6 เดือน และ 1 ปี 
  8.2.4 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายทั้งระดับภาพรวมและ
ระดับพ้ืนที่ส าหรับการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ ระดับภาพรวมนั้น ให้มีการพัฒนาระบบ
โครงข่ายข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานระดับนโยบาย  ในการติดตามผลการด าเนินงาน การ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ และเงื่อนไขต่าง ๆที่มีผลกระทบต่อการส่งเสริมคุณธรรม โดย
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของฐานข้อมูลที่มีอยู่จ านวน
มาก ส่วนระดับพ้ืนที่ให้มีการส่งเสริมการจัดท าระบบข้อมูลข่าวสารที่บ่งชี้ศักยภาพของบุคคล องค์กร
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ชุมชน ชุมชน และประชาสังคมอย่างเป็นระบบภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนประสานความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ให้
การสนับสนุนด้านวิชาการแก่ท้องถิ่นและชุมชนในการจัดท าฐานข้อมูลเพ่ือการวางแผน  และใช้
ประโยชน์ในการติดตามประเมินผล 
 
บทสรุป 
 จากการวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และภาวะคุกคาม รวมถึงทิศทางของแผน
แม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) ในบทบาทของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่ง
ได้เน้นการด าเนินงานเพื่อพัฒนาและยกระดับจิตใจประชาชนให้มีคุณธรรม พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรม ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณธรรมของชาติ รวมทั้ง
ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก  โดย
จัดท าแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน
ตามบริบทของหน่วยงานนั้น โดยรัฐได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานให้สอดคล้องกับแผนแม่บท
ฯ รวมทั้งก าหนดวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด และหน่วยงานที่รับผิดชอบ ทั้งหน่วยงานหลักและหน่วยงาน
ร่วมด าเนินการ แม้ว่าการส่งเสริมคุณธรรมจะเป็นภารกิจรองของหน่วยงานต่าง ๆ แต่การด าเนินการ
ให้ประสบผลส าเร็จ จะต้องด าเนินการให้ทุกภาคส่วนในหน่วยงานมีส่วนร่วมและใช้กระบวนการ
บริหารโดยการสร้างศรัทธา ทีมงาน การเรียนรู้และความเข้าใจในการจัดท าแผนปฏิบัติการ ทั้งนี้ 
เพ่ือให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติดังกล่าว เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพหน่วยงานทั้งหน่วยงานหลักและหน่วยงานร่วม จะต้องจัดท าแผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรม และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมภายใต้ภารกิจบทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานของ
ภาครัฐ ให้สอดรับกับยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน
ใช้เป็นกรอบแนวทางในการท างาน เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนอง
กับนโยบายของรัฐบาล  
 ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐจึงสนับสนุนส่งเสริมให้คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภาคอ่ืนๆทั้งทางตรงและทางอ้อมได้เป็นกลไกส าคัญในการมร่วม
จัดท าแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 ของแต่ละหน่วยงาน โดย
ให้แต่ละหน่วยงานได้จัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมประจ าปีงบประมาณในแต่ละปี พร้อม
กับน ายุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติไปบรรจุไว้เป็นกลยุทธ์หนึ่งใน
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปีของหน่วยงาน ให้จัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมประจ าปี
งบประมาณในแต่ละปี และก าหนดให้ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนดเป็นตัวชี้วัด“ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินการตามแนวทางส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน” ของรัฐบาลซึ่งเป็นตัวชี้วัดในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน โดยทบทวนและ
วิเคราะห์แผนปฏิบัติการและผลการด าเนินการตามแผนแม่บทฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
รววมถึงการวิเคราะห์ผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชน  และผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับ
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สถานการณ์ด้านการส่งเสริมคุณธรรมในหน่วยงาน ภายใต้วิสัยทัศน์ “สังคมไทยมีคุณธรรมเป็น
รากฐานที่ส าคัญในการด ารงชีวิต สืบสานความเป็นไทยอยู่ร่วมกันด้วยความสันติสุขในประเทศ
ไทย ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างย่ังยืน” 
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การศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษาต่อเนื่อง ตามการ
รับรู้ของครู สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

จังหวัดอ่างทอง 
A Study of Participation Level of Network Party in Continuing Education 

Management According to the Perception of the Teachers under 
Angthong Provincial Office of the Non-Formal and Informal Education 

 
อัยรินทร์ ธนอริยมินทร์  ธีระวัฒน์ มอนไธสง ศิริรัตน์ สุคนัธพฤกษ์ 

 
บทคัดย่อ  
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
ในการจัดการศึกษาต่อเนื่องตามการรับรู้ของครู สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดอ่างทอง และ 2) เปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
ในการจัดการศึกษาต่อเนื่องตามการรับรู้ของครู สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดอ่างทอง โดยจ าแนกตามระดับการศึกษา ประเภทของครู และ
ประสบการณ์ในการท างาน ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ครู สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดอ่างทอง จ านวน 93 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.96 สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยประชากร ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานประชากร และทดสอบสมมติฐาน
ด้วยการทดสอบค่าที และ วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษาต่อเนื่อง 
ตามการรับรู้ของครู สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัด
อ่างทอง โดยรวม อยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการวิเคราะห์ปัญหา และ
สาเหตุของปัญหา รองลงมา คือ ด้านการรับประโยชน์ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการ
ด าเนินงาน และ 2) ครู สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
จังหวัดอ่างทอง ที่มีระดับการศึกษา ประเภทของครู และประสบการณ์ในการท างาน ต่างกัน มีการ
รับรู้ต่อการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษาต่อเนื่อง ไมแ่ตกต่างกัน  
ค าส าคัญ : การมีส่วนร่วม; ภาคีเครือข่าย, การจัดการศึกษาต่อเนื่อง  

                                                           
 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาบริหารการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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Abstract 
 The purposes of this research were: 1) to study participation level of 
network party in continuing education management according to the perception of 
the teachers under Angthong provincial office of the non-formal and informal 
education; and 2) to compare participation level of network party in continuing 
education management according to the perception of the teachers under 
Angthong provincial office of the non-formal and informal education classified by 
level of education, types of teachers and working experience. Population are 93 
teachers under Angthong provincial office of the non-formal and informal education 
The research instrument used was a five-rating scale questionnaire with the 
reliability at .99. The statistical tools used for data analysis were mean, standard 
deviation, t-test and F test. 
 The results indicates that: 1) participation level of network party in 
continuing education management according to the perception of the teachers 
under Angthong provincial office of the non-formal and informal education overall 
were found in a high level. The highest mean was found in problem analysis and 
the cause of the problem, followed by benefits. The lowest level was found in 
operation; and 2) teachers under Angthong provincial office of the non-formal and 
informal education who differed in education, types of teachers and working 
experience no differences in perception of participation of network party in 
continuing education management.  
Keywords: Participation; Network party; Continuing education management.  
 
บทน า 
 ส านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้ก าหนดนโยบายด้านจัด
การศึกษาต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือมุ่งจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาการงาน และอาชีพ เพ่ือพัฒนา
งานระดับพ้ืนฐาน ระดับกึ่งฝีมือ และระดับฝีมือที่สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถนาความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ หรือเพ่ิมพูนรายได้ 
ตลอดจนการจัดการศึกษาต่อเนื่องหลักสูตรเชิงบูรณาการ เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาระบบคลังหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องให้ได้มาตรฐาน และสะดวกต่อการ
ใช้งาน และเพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและภาคีเครือข่าย (ส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, 2561 : 1-2) ดังนั้นศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดอ่างทอง ได้ท างานร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่าย ซึ่งมุ่งเสริมสร้าง
พลังภาคีเครือข่ายการศึกษา หวังใช้เป็นกลไกการประสานพลังขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาให้มี
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ความรู้ และสมรรถนะในการส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือในด้านการจัดการศึกษาให้ประชาชน
สามารถที่จะพ่ึงตนเองได้ สามารถเสริมสร้างพลังภาคีเครือข่ายทางการศึกษา และเกิดการผสานพลัง
ขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาสู่ประชาชน โดยเน้นการให้แนวคิดและแนวทางการพัฒนาภาคี
เครือข่ายการศึกษาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และได้จัดให้มีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
การศึกษาซ่ึงจะเกิดแรงผลักดันให้เกิดนโยบายการประสานงานประสานความร่วมมือของภาคี
เครือข่ายการศึกษาจากภาครัฐ เอกชนและภาคประชาชน ให้มีการท างานร่วมกันมากขึ้นก่อเกิด
ความเข้มแข็งบนพ้ืนฐานของการยอมรับ การเข้าใจในประโยชน์ของการร่วมมือปฏิบัติงาน ซึ่ง
เครือข่ายมีความสัมพันธ์ในการกระตุ้นและประสานงานแหล่งเรียนรู้ แหล่งความรู้ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน
เพ่ือรับและส่งหรือถ่ายทอดความรู้ประเภทต่าง ๆ ไปยังประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้อย่างต่อเนื่อง 
โดยที่ภาคีเครือข่ายมีเป้าหมายร่วมมือกันพัฒนาการศึกษาของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น (ส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, 2551 : 39)  แต่อย่างไรก็ตาม การด าเนินงานของ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดอ่างทอง ยังพบปัญหาการประสานงาน 
และการสื่อสารกับภาคีเครือข่าย ท าให้ภาคีเครือข่ายขาดความรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้องในการท า
หน้าที่ จึงท าให้การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษายังไม่มีความต่อเนื่องเท่าที่ควร จากความส าคัญ
และปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัด
การศึกษาต่อเนื่อง ตามการรับรู้ของครู สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย จังหวัดอ่างทอง เพ่ือน าข้อมูลที่ได้จากงานวิจัยมาเป็นแนวทางในการพัฒนา และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษาต่อเนื่อง ให้มีการท างานร่วมกันมากขึ้น
ก่อเกิดความเข้มแข็งบนพ้ืนฐานของการยอมรับ การเข้าใจในประโยชน์ของการร่วมมือปฏิบัติงาน 
และเกิดการผสานพลังขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาสู่ประชาชนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษาต่อเนื่อง ตาม
การรับรู้ของครู ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดอ่างทอง 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษาต่อเนื่อง 
ตามการรับรู้ของครู ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัด
อ่างทอง โดยจ าแนกตามระดับการศึกษา ประเภทของครู และประสบการณ์ในการท างาน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ครู สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดอ่างทอง ได้แก่ ครู การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
ต าบล (กศน. ต าบล) ครู อาสาสมัครการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (อาสาสมัครฯ) 
และครู ศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) จ านวน 93 คน  
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 2. ตัวแปรที่ศึกษา  
 ผู้วิจัยได้ก าหนดตัวแปรที่ศึกษา ดังนี้ 
  2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ ระดับการศึกษา ประเภทของครู และประสบการณ์ในการ
ท างาน  
  2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ระดับการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษา
ต่อเนื่อง ตามการรับรู้ของครู ประกอบด้วย 1) ด้านการวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุของปัญหา 2) 
ด้านการวางแผน 3) ด้านการด าเนินงาน 4) ด้านการติดตามและประเมินผล และ 5) ด้านการรับ
ประโยชน์ 
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้าง และพัฒนาขึ้นเพ่ือศึกษา
ระดับการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษาต่อเนื่อง ตามการรับรู้ของครู ส านักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดอ่างทอง มีลักษณะเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating scale) ตามแนวของลิเคิร์ท (Likert) ซึ่งมีค าตอบให้เลือก 5 ระดับ โดยมี
เนื้อหาแบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุของปัญหา จ านวน 5 ข้อ 2) 
ด้านการวางแผน จ านวน 8 ข้อ 3) ด้านการด าเนินงาน จ านวน 7 ข้อ 4) ด้านการติดตามและ
ประเมินผล จ านวน 9 ข้อ และ 5) ด้านการรับประโยชน์ จ านวน 6 ข้อ โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(Index of item-objective congruence : IOC) อยู่ระหว่าง 0.8 - 1.0 และ มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค เท่ากับ 0.96  
 4. สถิติที่น ามาใช้วิเคราะห์ข้อมูล  
 สถิติที่น ามาใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยประชากร ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ประชากร และทดสอบสมมติฐานด้วยการทดสอบค่าที และ วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  
  
ผลการวิจัย  
 1. ผลการวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษาต่อเนื่อง 
ตามการรับรู้ของครู ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัด
อ่างทอง แสดงดังตาราง 1  
ตาราง 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัด
การศึกษาต่อเนื่อง ตามการรับรู้ของครู ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย จังหวัดอ่างทอง โดยรวม  
 
ระดับการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายใน 
การจัดการศึกษาต่อเนื่อง 

µ  ระดับ 
การรับรู้ 

ล าดับ 

1. ด้านการวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุของปัญหา 4.59 0.64 มากที่สุด 1 
2. ด้านการวางแผน 4.40 0.66 มาก 4 
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3. ด้านการด าเนินงาน 4.33 0.68 มาก 5 
4. ด้านการติดตามและประเมินผล 4.41 0.70 มาก 3 
5. ด้านการรับประโยชน์ 4.45 0.56 มาก 2 
โดยรวม 4.43 0.65 มาก - 

 
 จากตาราง 1 พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษาต่อเนื่อง 
ตามการรับรู้ของครู ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัด
อ่างทอง โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยประชากรสูงสุด คือ 
ด้านการวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุของปัญหา รองลงมา คือ ด้านการรับประโยชน์ และด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยประชากรต่ าสุด คือ ด้านการด าเนินงาน  
 2. ผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษา
ต่อเนื่อง ตามการรับรู้ของครู ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
จังหวัดอ่างทอง โดยจ าแนกตามระดับการศึกษา ประเภทของครู และประสบการณ์ในการท างาน  
แสดงดังตาราง 2 
 
ตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษาต่อเนื่อง ตาม
การรับรู้ของครู ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดอ่างทอง 
โดยจ าแนกตามระดับการศึกษา ประเภทของครู และประสบการณ์ในการท างาน  

ระดับการมีส่วนร่วมของภาคี เครือข่ายในการจัด
การศึกษาต่อเนื่อง 

ระดับการศึกษา ประเภทของคร ู ประสบการณ์ใน
การท างาน 

t Sig. F Sig. F Sig. 
1. ด้านการวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุของปัญหา 2.11 0.25 0.66 0.60 3.25 0.07 
2. ด้านการวางแผน 0.16 0.69 0.66 0.61 0.16 0.92 
3. ด้านการด าเนินงาน 0.52 0.57 0.98 0.50 0.51 0.68 
4. ด้านการติดตามและประเมินผล 0.65 0.46 2.13 0.15 0.15 0.93 
5. ด้านการรับประโยชน์ 1.22 0.30 1.44 0.36 0.20 0.90 
โดยรวม 0.93 0.45 1.17 0.44 0.85 0.70 

  
 จากตาราง 2 พบว่า ครู สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย จังหวัดอ่างทอง ที่มีระดับการศึกษา ประเภทของครู และประสบการณ์ในการท างาน 
ต่างกัน มีการรับรู้ต่อการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษาต่อเนื่อง ไม่แตกต่างกัน  
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อภิปรายผล  
 1. ระดับการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษาต่อเนื่อง ตามการรับรู้ของ
ครู ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดอ่างทอง โดยรวม อยู่
ในระดับมาก อาจเนื่องมาจาก ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
จังหวัดอ่างทอง มีหลักการท างานโดยยึดชุมชนเป็นฐานในการด าเนินงานและการจัดการเรียนรู้ โดย
ใช้ต้นทุนของชุมชน เช่น อาคาร สถานที่ แหล่งวิทยาการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม ประเพณี มี
การประสานเครือข่ายในชุมชน ร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนใน
ชุมชน/สังคม เข้ามามีส่วนร่วมเป็นภาคีเครือข่าย ทั้งในฐานะผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ มีส่วนร่วมเป็น
เจ้าของ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา บูรณาการกระบวนการเรียนรู้ และจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ ดังนั้นครู ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดอ่างทอง 
จึงรับรู้ได้ว่า ภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ เบญญาภา 
ต่อมค า (2556 : 89) เรื่อง สภาพการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานของภาคีเครือข่าย สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ าเภอเมือง
พะเยา จังหวัดพะเยา พบว่า การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานนอก
ระบบของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา 
พบว่า โดยรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
 2. ครู สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัด
อ่างทอง ที่มีระดับการศึกษา ประเภทของครู และประสบการณ์ในการท างาน ต่างกัน มีการรับรู้ต่อ
การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษาต่อเนื่อง ไม่แตกต่างกัน อาจเนื่องมาจาก ครู 
สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดอ่างทอง  ทุกคนมี
ลักษณะการปฏิบัติงานที่เหมือนกัน โดยครูมีบทบาทในการจัดกิจกรรม กศน. ในหมู่บ้าน/ชุมชน ที่
รับผิดชอบ ประสานการท างานร่วมกับหัวหน้า กศน.ต าบล ชุมชน และภาคีเครือข่าย จึงท าให้ครูมี 
การรับรู้ต่อการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษาต่อเนื่อง ไม่แตกต่างกัน สอดคล้อง
กับ ปัทมนันท์ กุลเกษ (2561 : เว็บไซต์) ที่พบว่า ครูที่มีประสบการณ์ในการท างาน และมีระดับ
การศึกษาแตกต่างกันมีการรับรู้เกี่ยวกับ การบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในเขตทุ่งครุ 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน และ ปภาวิชญ์ สินสวัสดิ์ (2560 : เว็บไซต์) ที่พบว่า ครูที่มี
ประสบการณ์ในการท างานต่างกัน มีการรับรู้ต่อการบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของ
สถานศึกษาในเขตราษฎร์บูรณะ สังกัดกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1.1 ด้านการวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุของปัญหา ส านักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดอ่างทอง ควรเปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมใน
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การให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับหลักสูตรการจัดการศึกษาต่อเนื่อง โดยมีการ
จัดประชุมระดมความคิดเมื่อมีการจัดท าหลักสูตร  
  1.2 ด้านการวางแผน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยประชากรต่ าสุด ส านักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดอ่างทอง ควรเปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมใน
การก าหนดค าอธิบายรายวิชาของหลักสูตรการจัดการศึกษาต่อเนื่อง  
  1.3 ด้านการด าเนินงาน ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย จังหวัดอ่างทอง ควรเปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการลงมือจัดท าโครงสร้าง
หลักสูตรการจัดการศึกษาต่อเนื่อง  
  1.4 ด้านการติดตามและประเมินผล  ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดอ่างทอง ควรเปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่ายได้ติดตามผลการด าเนินงาน
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาต่อเนื่อง  
  1.5 ด้านการรับประโยชน์ ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย จังหวัดอ่างทอง ควรเปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่ายท ากิจกรรมร่วมกัน เพ่ือสัมพันธภาพที่
ดีกับบุคลากรในองค์กรและชุมชน 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
  2.1 ควรมีการศึกษาการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษาต่อเนื่อง 
โดยใช้การวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  
  2.2 ควรมีการศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษา
ต่อเนื่องของส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดอ่างทอง 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ระดับการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษาต่อเนื่อง ตามการรับรู้ของ
ครู สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดอ่างทอง 
โดยรวม อยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการวิเคราะห์ปัญหา และสาเหตุของ
ปัญหา รองลงมา คือ ด้านการรับประโยชน์ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการด าเนินงาน  
 2. ครู สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัด
อ่างทอง ที่มีระดับการศึกษา ประเภทของครู และประสบการณ์ในการท างาน ต่างกัน มีการรับรู้ต่อ
การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษาต่อเนื่อง ไม่แตกต่างกัน 
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ถอดบทเรียนจากพื้นที่ : การดูแลผู้สูงอายุตามแนวพุทธในจังหวัดภาคใต้ 
Lesson Learned from Area: Elderly care according to Buddhism Way in 

Southern of Thailand 
 

พระครูภาวนาจันทคุณ (วิ.) พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ พระปลัดระพิน พุทธิสาโร  
สุภาภรณ์ โสภา  อ าพล ปุญญา สุขอุษา นุ่นทอง พงศ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์ 
 
บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงคศ์ึกษาถอดบทเรียนภาคสนาม การจัดการผู้สูงอายุตามแนวพุทธใน
จังหวัดภาคใต้  โดยเล่าประสบการณ์การเก็บข้อมูลวิจัยภาคสนาม  
 ผลจากการศึกษาพบว่า คณะผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้สูงอายุในวัดพระพุทธศาสนา 2 
แห่ง คือวัดป่าหัวช้าง จ.นครศรีธรรมราช และวัดดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี  ข้อมูลที่พบวัดจะเป็นส่วน
หลักในการจัดการผู้สูงอายุตามแนวพุทธ  ตามหลักบุญกิริยาวัตถุ โดยมีชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วม
ก าหนดและสนับสนุนในการด าเนินกิจกรรม โดยเฉพาะกิจกรรมทางศาสนาที่เน้นการพัฒนาคุณภาพ
จิต ส่วนสิ่งอ านวยความสะดวกในเชิงกายภาพ กิจกรรมสัมพันธ์ จะมีภาคส่วนงานต่าง ๆ ทั้งรัฐและ
เอกชนเป็นผู้ให้การสนับสนุน อาทิ ภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัด อ าเภอ 
และต าบล เช่น อบจ./อบต./รพ.สต. ในพ้ืนที่ รวมทั้งชมรมผู้สูงอายุของแต่ละจังหวัด ซึ่งมีเป้าหมาย
เพ่ือส่งเสริมสุขภาวะของผู้สูงอายุในองค์รวมของทั้งสองจังหวัด 
ค าส าคัญ : ผู้สูงอายุ,ตามแนวพุทธ,สุราษฎร์ธานี,นครศรีธรรมราช 
 
Abstract 

This article had objective for fieldwork lesson learned about elderly 
management according to Buddhism way in Southern through tale from the 
experience from fieldwork 

                                                 
 ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 


 ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 


 ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 


 ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 


 ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 


 ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั 
(((((((ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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 The finding of this research found that researchers collected data from 
elders in Buddhism temples as Wat Pahuachang Nakornsreethammaraj province and 
Wat Donsak Suratthanee province. The data found that temples were main Official 
Sponsor in elderly management according to Buddhism way that followed by base 
of meritorious action and participated with community. The community 
participated for define and support activities especially Buddhism activity that 
emphasize in quality of mental development. In the other hand , the physical 
facilities and relationship activities were supported by both of government and 
private organization such as government unit , Local administration in each level : 
Provincial Administration Organization , Sub-district Administration Organization , 
Sub-district Health Promoting Hospital in each area. Moreover elders club in each 
province still had target for holistic elderly healthy promotion in both province. 
Keywords : Ageing, Buddhist Way,Surat Thanee,Nakon Srithamarat 
 
บทน า 

จากการที่ได้ลงพ้ืนที่วิจัยของคณะนักวิจัยในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช 
ในช่วง 16-17 มิถุนายน 2561 อันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื่อง “กลไกการขับเคลื่อน
ศักยภาพขีดความสามารถของผู้สูงอายุโดยบูรณาการหลักพุทธธรรม“ทุนมุ่งเป้าประจ าปีงบประมาณ 
2560 ของส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ  จากสภาพความเป็นจริงสู่การวิจัย กล่าวคือ
สังคมไทยในปัจจุบันก าลังเผชิญอยู่ในภาวะสังคมผู้สูงอายุที่มีสัดส่วนโครงสร้างประชากรวัยสูงอายุ
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ราว 10-20 ปี ข้างหน้านี้สังคมไทยก็จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ถึง
เวลาน้ันประชากรวัยสูงอายุจะเพ่ิมขึ้นหลายเท่าตัวเมื่อการพัฒนาเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นนี้ 
ประชากรที่ก าลังเข้าสู่วัยสูงอายุ และประชากรที่อยู่ ในวัยผู้สูงอายุต้องเร่งตระหนักโดยให้
ความส าคัญกับการเตรียมความพร้อม  จากตัวเลขวิเคราะห์ของนักวิชาการ ประเทศไทยมีผู้สูงอายุที่
มีอายุเกิน 60 ปี ขึ้นไปประมาณ 20% หรือประมาณ 13 ล้านคนจากประชากรไทย 68 ล้านคน 
ดังนั้นหลายหน่วยงานต่างตื่นตัวและเตรียมพร้อม ในการรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
ซึ่งถือว่าผู้สูงอายุเป็นกลุ่มบุคคลที่ควรค่าแก่การรักษา และท านุบ ารุงดูแล ให้มีชีวิตที่ดีตามวัยของผู้
อาวุโส อย่างไรก็ตามการบริหารด าเนินการต่อผู้สูงอายุ ต้องมีการบูรณาการ แบบมีส่วนร่วมในทุก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการพัฒนาผู้สูงอายุอย่างเป็นองค์รวม โดยสิ่งที่ส าคัญที่สุดคือ ต้องท า
กิจกรรม 3 อ. คือ อาหาร อารมณ์ และออกก าลังกาย โดยเน้นเรื่องของความสุขและเสียงหัวเราะ
ของผู้สูงอายุเป็นส าคัญ เช่น การอบรมความรู้ด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิตการดูแลตัวเองและผู้อ่ืน 
ทักษะด้านอาชีพ ทักษะใช้ชีวิตเมื่อเข้าสู่สังคม การเยี่ยมบ้านและการมีจิตอาสา 

ดังนั้นคณะนักวิจัยซึ่งได้รับงบประมาณสนันสนุนให้มีการด าเนินการวิจัยเกี่ยวกับผู้สูงอายุ 
เพ่ือแสวงหาองค์ความรู้ นวัตกรรม เพ่ือน าองค์ความรู้ไปส่งเสริม สร้าง พัฒนาให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพ
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ชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา โดยคณะวิจัยได้ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลจากวัด ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและ
จังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือหาแนวทางการจัดการองค์ความรู้  แนวปฏิบัติของวัด เพ่ือเป็น
แบบอย่างส าหรับวัดทั่วประเทศให้มีต้นแบบในการบริหารวัด ตามแนวทางที่ถูกต้องในเรื่องการ
จัดการผู้สูงอายุ เรียนรู้ สู่การปฏิบัติจริงเพ่ือแก้ไข ป้องกัน และสร้างมาตรการระยะยาวในการ
บริหารจัดการผู้สูงอายุตามแนวพุทธกรณีศึกษาที่วัดดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี และวัดป่าเขาหัวช้าง จ.
นครศรีธรรมราช ซึ่งจะได้น ามาเล่าแบ่งปันถึงการลงพ้ืนที่วิจัยต่อไป   
 
ผู้สูงอายจัุงหวัดนครศรีธรรมราช  
 นครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดที่มีการวิจัยศึกษาเกี่ยวกับผู้สูงอายุไว้อย่างแพร่หลาย ด้วยมี
ข้อมูลเป็นที่ประจักษ์ ในการบริหารจัดการเก่ียวกับผู้สูงอายุในหลายกลุ่มกรณีโรงเรียนผู้สูงอายุ หรือ
ชมรมผู้สูงอายุที่เข้มแข็งเป็นแบบอย่าง รวมทั้งมีงานวิจัยที่ศึกษาไว้ดังในงานของ จิรัชยา เคล้าดี, สุภ
ชัย นาคสุวรรณ์, และ จักรวาล  สุขไมตรี (2017: 27-32) ได้ท าการศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อ
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในจังหวัดนครศรีธรรมราช” ที่ให้ข้อมูลว่านครศรีธรรมราชมีผู้สูงอายุถึง 
256,617 คน และในการวิจัยสะท้อนว่าผู้สูงอายุ มีระดับคุณภาพชีวิตในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้ง
คุณภาพชีวิตด้านส่ิงแวดล้อม คุณภาพชีวิตด้านความสัมพันธ์ทางสังคม ซึ่งเป็นผลมาจาก
แนวนโยบายของรัฐที่ต้องการพัฒนาสุขภาพของประชาชน และความมั่นคงของชีวิตและสังคม เช่น 
การเตรียมความพร้อมของประชากรเพ่ือวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ การส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ มี
ระบบคุ้มครองทางสังคมส าหรับผู้สูงอายุ บริหาร จัดการเพ่ือพัฒนางานด้านผู้สูงอายุอย่างบูรณาการ
..” หรือจากข้อมูลของ เลขาธิการส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) นพ.ศักดิ์ชัย กาญ
จนวัฒนา  ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการด าเนินงานการดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว (Long 
Term Care: LTC) ในพ้ืนที่ อ.ท่าศาลา  จ.นครศรีธรรมราช  เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2560 ได้ข้อสรุป
เกี่ยวกับภาพสะท้อนของผู้สูงอายุในพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช “ต้นแบบดูแลผู้สูงอายุ อ.ท่าศาลา 
จ.นครศรีธรรมราช เปล่ียนสูงวัยติดบ้านติดเตียง เป็นติดสังคม” ดังมีข้อมูลว่า “ภาพรวมของการ
ดูแลผู้สูงอายุใน อ.ท่าศาลานั้น มีการท างานที่ดีข้ึน ที่นี่เริ่มเป็นพ้ืนที่น าร่องตั้งแต่ปี 2559 ทั้งอ าเภอมี
ผู้สูงอายุในภาวะพ่ึงพิงที่ต้องดูแล 118 คน อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลท่าศาลาและ 
อบต.ท่าศาลาในพื้นที่ อบต.ท่าศาลาจะดูแลผู้สูงอายุประมาณ 100 คน ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงมาก 
เราพยายามท าให้ผู้สูงวัยจากติดบ้านติดเตียง เปลี่ยนเป็นติดสังคมให้มากขึ้น ในส่วนของมีผู้ดูแลหรือ 
Care Giver (CG) ก็มีการอบรมให้ความรู้และใช้ช่องทางสื่อสารทาง LINE เพ่ือปรึกษาการท างาน
ระหว่างกัน และพยายามให้มีบันทึกการท างาน แต่ยังไม่ประสบความส าเร็จ” 
 

 ตาราง จ านวนประชากร ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ พ.ศ.2555-2559 หน่ ว ย  : 
คน 

รายการข้อมูล พ . ศ .
2555 

พ . ศ .
2556 

พ . ศ .
2557 

พ . ศ .
2558 

พ . ศ .
2559 
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จ านวนประชากรทั้ ง
จังหวัด 

1,534,
887 

1,541,8
43 

1,548,0
28 

1,552,
530 

1,554,4
32 

จ านวนผู้สูงอายุ (60 ปี
ขึ้นไป) 

210,11
5 

221,993 229,088 233,76
9 

240,552 

จ านวนผู้สู งอายุได้รับ
เบี้ยงยังชีพ 

181,70
5 

192,874 198,853 199,69
2 

209,400 

ที่มา : ส านักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช  ณ วันที่ 31 ก.ค.2560 
 
ตาราง 1 สถิติผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.2555-2559 

จากข้อมูลของ นวรัตน์  อินทศิลา ผู้สื่อข่าวภูมิภาค   ส านักข่าวทีนิวส์   จ.นครศรีธรรมราช 
ได้น าเสนอภาพข่าวว่า “..ผู้สูงอายุยุคไทยแลนด์ 4.0 !!! สมาคมสภาผู้สูงอายุเมืองคอนเปิดเครือข่าย
ออนไลน์ เดินหน้าพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างเครือข่ายทั่วจังหวัด...” โดยให้ข้อมูลว่า มีการจัดการ
ประชุมเวทีประชุมเสวนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพกรรมการสมาคมสภาผู้สูง อายุแห่ง
ประเทศไทยในพ้ืนที่ สาขาอ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือพัฒนาศักยภาพกรรมการ 
สมาคมสภาผู้สูงอายุฯ สาขาอ าเภอพรหมคีรี  ให้เป็นองค์กรที่เข้มแข็งสามารถน าไปขยายผลและเพ่ิม
ศักยภาพให้กับชมรมเครือข่ายผู้สู งอายุ ในอ าเภอพรหมคีรี ให้ครบทุกหมู่บ้านในจังหวัด
นครศรีธรรมราชต่อไปการ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 100 คน  โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญร่วม
บรรยายพิเศษ ในเรื่องที่เป็นประโยชน์แก่ผู้สูงอายุ สร้างความรู้ความเข้าใจต่อการพัฒนางานของ
สมาคมผู้สูงอายุในแต่ละสาขาของจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้มีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรมอย่าง
ชัดเจนต่อไป และยังเป็นการสร้างขวัญก าลังใจให้กับผู้สูงอายุในการพัฒนาศักยภาพให้มีความ
เข้มแข็งใช้ชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบันได้อย่างมีความสุข...”  

 

 
ภาพที่ 1 การเก็บข้อมูลวิจัยภาคสนามของคณะนักวิจัยที่วัดป่าเขาหัวช้าง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
(ภาพ : คณะนักวิจัย 16 มิถุนายน 2561) 
 

รวมไปถึงในงานของ พิมพ์ลภัส จิตต์ธรรม (Pimlapas  Jittham, 2558,pp. 65-76) ท า
วิจัยเรื่อง “นโยบายสวัสดิการสังคมของภาครัฐที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขต
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เทศบาล ต าบลท่างิ้ว อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช” หรือในงานวิจัยของ ราตรี ฤทธิรัตน์ 
และคณะ (Ratree Rittirat and others, 2005,pp.30-43) ในวิจัยเรื่อง “การดูแลพ้ืนฐานการ
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช” หรือในงานของ วรัญญา 
วรัญญา และคณะ (Waranya Jitbantad and Others,2560,pp.5-16) ในงานวิจัยเรื่อง “ความรู้
ความเข้าใจ ทัศนคติ และความสามารถในการดูแลผู้สูงอายุของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน และความพึงพอใจของผู้สูงอายุ ในต าบลนาเคียน อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช” 
หรือในงานของ พวงรัตน์  จินพล  และคณะ  (Puangrat Jinpon, and 
Others,2017/2560 ,pp.175-184) ในเรื่อง “การบูรณาการแผนภาพข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการ
ตัดสินใจส่งเสริมการรับรู้สิทธิตาม พ.ร.บ. ผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 ในจังหวัดนครศรีธรรมราช” หรืองาน 
ยุพิน ทรัพย์แก้ว (Yupin  Sapkaew,2016, pp.25-39) เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้วย
หลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ ของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช” โดยงานวิจัยเกือบทั้งหมดสะท้อนถึงการเข้าไปจัดการ 
หรือการสร้างองค์ความรู้ต่อผู้สูงอายุว่าจะเป็นไปในทิศทางเป็นประโยชน์เพ่ือการจัดการในองค์รวม 
เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความสมบูรณ์ของร่างกายและจิตใจ มีกลไกของครอบครัวเข้ามาเป็นส่วน
สนับสนุน  การดูแลกันเองโดยตนเอง บุคคลในครอบครัว และเพ่ือนบ้าน และการดูแลแพทย์ รัฐ 
แพทย์แผนโบราณ การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ   การท ามาหากิน  การพักผ่อนให้เพียงพอ การ
พัฒนาจิตใจ โดยการท าใจให้สงบ และร่าเริงแจ่มใส และ  การหมั่นท าบุญ ด้วยการไปวัดไปงาน ท า
ทาน และการท่องเที่ยวเชิงท าบุญ เป็นต้น ดังนั้นภาพรวมของการด าเนินงานด้านผู้สูงอายุ ผลจาก
งานของงานวิจัยที่ปรากฏในพ้ืนที่นครศรีธรรมราช นัยหนึ่งเป็นฐานข้อมูล รวมทั้งความส าเร็จที่
สามารถพบได้ ซึ่งท าให้คณะนักวิจัยเลือกนครศรีธรรมราช เป็นกลุ่มจังหวัดหนึ่งในการเข้าไปส ารวจ
ถึงกลุ่มที่ประสบความส าเร็จ รวมทั้งจะไปร่วมพัฒนาเป็นต้นแบบของวัดในการบริหารจัดการศาสนา
ส าหรับผู้สูงอายุด้วยเช่นกัน  

 
ภาพที่  2 เก็บข้อมูลวิจัยภาคสนามของคณะนักวิจัย  กลุ่มผู้สู งอายุชมุชนวัดป่าเขาหัวช้าง 
 จังหวัดนครศรีธรรมราช  (ภาพ : คณะนักวิจัย 16 มิถุนายน 2561) 
 
ผู้สูงอายุจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
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ข้อมูลจากงานวิจัยของปลื้มใจ ไพจิตร (Pluemjai Paijit, 2015,pp 158-179) ที่ท าวิจัย
เรื่อง “คุณภาพในการด ารงชีวิตของผู้สูงอายุในจังหวัดสุราษฎร์ธานี - Quality of Life of the 
Elderly in Surat Thani Province…” ที่ให้ข้อมูลว่า “..คุณภาพในการด ารงชีวิตของผู้สูงอายุ ใน
ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับคุณภาพดี ได้แก่ ด้านสัมพันธภาพทางสังคมด้านจิตใจ ด้านร่างกาย
และด้านสิ่งแวดล้อม ผลเปรียบเทียบคุณภาพในการด ารงชีวิตของผู้สูงอายุ  จ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคลพบว่า เพศ อายุ วุฒิการศึกษา แหล่งที่มาของรายได้หลัก และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่าง
กันท าให้คุณภาพในการด ารงชีวิตของผู้สูงอายุต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 ระดับความพึง
พอใจในการจัดสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุพบว่าในภาพรวม อยู่ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาราย
ด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก 3 ด้านและระดับปานกลาง 7 ด้าน ผลการศึกษาปัญหาและ
ข้อเสนอแนะในการจัดสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุมีปัญหาที่ส าคัญ คือ การจ่ายเบี้ยยังชีพไม่ตรง
เวลา ความล่าช้าการให้บริการ  การบริการของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขไม่ทั่วถึงพ้ืนที่ชนบท
ข้อเสนอแนะที่ส าคัญ คือ เพ่ิมเบี้ยยังชีพและจ่ายตรงเวลามีหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขให้ความรู้การดูแลสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ และตั้งศูนย์ตรวจสุขภาพของผู้สูงอายุทุก ๆ 
เดือน…”  

ตาราง จ านวนประชากร ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ พ.ศ.2555-2559 หน่ ว ย  : 
คน 

รายการข้อมูล พ . ศ .
2555 

พ . ศ .
2556 

พ . ศ .
2557 

พ . ศ .
2558 

พ . ศ .
2559 

จ านวนประชากรทั้ ง
จังหวัด 

1,023,
288 

1,031,8
12 

1,040,2
30 

1,046,
772 

1,050,9
13 

จ านวนผู้สูงอายุ (60 ปี
ขึ้นไป) 

118,00
5 

126,035 131,082 134,96
7 

141,617 

จ านวนผู้สู งอายุได้รับ
เบี้ยงยังชีพ 

ไ ม่ มี
ข้อมูล 

ไ ม่ มี
ข้อมูล 

ไ ม่ มี
ข้อมูล 

ไ ม่ มี
ข้อมูล 

85,751 

ที่มา : ส านักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ณ วันที่ 31 ก.ค.2560 
ตาราง 2 สถิติผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพจังหวัดสุราษฎร์ธานี  พ.ศ.2555-2559 

โดยในการส ารวจเกี่ยวกับงานวิจัยที่จ าเพาะไปที่เรื่องผู้สูงอายุ แนวทางศึกษา การดูแล 
รวมทั้งทิศทางที่จะก าหนดเป็นแนวปฏิบัตินโยบายปรากฏในงานวิจัยของ ธีระศักดิ์ แปะปอง 
(2558:27-36) ที่ท าการศึกษาเกี่ยวกับ “พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุต าบลบานนา 
อ าเภอบานนาเดิม จังหวัดสุราษฎรธานี” ที่ท าการศึกษาผ่านอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุที่บาน พร้อม
ทั้งศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุ พัฒนาไปสู่ความสัมพันธของการใหบริการดานถา
ยทอดความรูที่เปนประโยชนในการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุใหส้ร้างความสัมพันธ ในการใหบริการ
กระตนุใหผูสูงอายุปฏิบัติตัวเพ่ือใหมีสุขภาพดีตอตนเองของผูสูงอาย ุซึ่งงานวิจัยเน้นไปถึงแนวทางใน
การดูแลผู้สูงอายุ นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยอาทิ ปิยะดา ยุ่ยฉิม และคณะ (Piyada Yuychim and 
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Others, 2018,pp.44-56) ในงานวิจัยเรื่อง “ผลของโปรแกรมการมีส่วนร่วมของครอบครัวในการ
จัดการปัญหาการใช้ยาต่อพฤติกรรมการใช้ยาของผู้สูงอายุโรคเรื้อรังในชุมชน” หรือในงาน เบญจมา
ภรณ์ คงชนะ และคณะ (Benjamaporn kongchana,and Others,2017,pp.2-20) ในเรื่อง “The 
Use of Information Technology in Health Promotion of Elderly People” โดยงานส่วน
ใหญ่เป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ปรากฏผลของการให้
ความส าคัญในการแสวงหาองค์ความรู้เพ่ือผู้สูงอายุ ทีน่ าไปสู่การออกแบบ หรือการน าองค์ความรู้ไป
ก าหนดเป็นนโนยาย แผน เพ่ือการปฏิบัติในการบริหารจัดการดูแลผู้สูงอายุในพ้ืนที่ดังกล่าว จาก
สภาพโดยรวมของกลุ่มผู้สูงอายุในภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี จึงเป็นกลุ่ม
จังหวัดที่มีความโดดเด่น และแนวทางที่น่าศึกษา รวมทั้งมีกลุ่มด าเนินการที่ประสบความส าเร็จ มี
ต้นแบบในหลายแห่ง รวมทั้งมีการสร้างเครือข่ายของสมาชิกผู้สูงอายุที่กลไกภาครัฐเข้าไปสนับสนุน
จัดตั้งมีความเติบโต และก่อให้เกิดพลังขับเคลื่อนในภาพรวมได้เป็นอย่างดี  

ดังนั้นจากภาพรวมของทั้งสองจังหวัด สะท้อนให้เห็นว่าภาวะของผู้สูงอายุไม่ได้เป็นปัญหา
ส าหรับพื้นที่ใดจังหวัดแต่เดียงพ้ืนที่เดียวไม่ แต่เป็นสภาพปัญหาที่จะพึงเกิดขึ้นในองค์รวมในด้านต่าง 
ๆ ทั้งสุขภาวะ อาหาร การเป็นอยู่ อาชีพ รายได้ หรือเร่ืองอ่ืน ๆ ในวงกว้าง ดังปรากฏในงานวิจัย
ของวันทนีย์ ชัยฤทธิ์ และคณะ (Wantanee Chairit,and others, 2012,pp. 311-326) ในเรื่อง 
“ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความมั่นคงทางอาหารของผู้สูงอายุในชุมชนชนบททางภาคใต้” ที่ให้
ข้อมูลว่าอาหารก็เป็นส่วนหนึ่งของความมั่นคงด้านสุขภาวะของผู้สูงอายุด้วยเช่นกัน ซึ่งไม่เฉพาะแต่
ภาคใต้แต่หมายถึงผู้สูงอายุในองค์รวมด้วยเช่นกัน ดังนั้นการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลวิจัยเกี่ยวกับผู้สูงอายุ
ในภาคใต้ จึงจ าเพาะไปที่ 2 จังหวัดที่ยกมาในช่วงเวลาที่ก าหนด เป็นส่วนหนึ่งของการส ารวจและ
เก็บข้อมูลในพื้นท่ีวิจัย   
 
ความจริงในพื้นที่วิจัยของผู้สูงอายภุาคใต้  
 จากค าบอกเล่าของผู้เฒ่าในพ้ืนที่สะท้อนถึงนโยบายรัฐในภาพรวมกับการที่จัดการชุมชน
ภายใต้สถานการณ์ท่ีเหมาะสมของชุมชน ความพยายามของผู้สูงอายุที่จะสร้างพ้ืนที่ส าหรับคนสูงวัย
ในการด าเนินกิจกรรม ภาพลักษณ์แต่เดิมที่ผู้สูงอายุต้องอยู่บ้านเลี้ยงหลาน เฝ้าบ้าน จนกระทั่ง
กลายเป็นความซึมเซา ติดบ้าน หรือไปจนกระทั่งกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียง เป็นมิติเดิมที่เกิดขึ้น 
ภายใต้สถานการณ์อย่างใหม่ที่เกิดขึ้น ผู้สูงอายุได้ถูกกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดศักยภาพด้านการ
จัดการ การร่วมกลุ่มในนามกลุ่มผู้สูงอายุ รวมทั้งการเข้าไปสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมเชิงเครือข่าย 
ความร่วมมือของกันและกัน จนกระทั่งกลายเป็นกลไกร่วมของการจัดการให้เกิดประโยชน์ในองค์
รวมได้  

สถานการณ์จริงของผู้สูงอายุที่เกิดขึ้นจากการลงพ้ืนที่ จะพบว่าผู้สูงอายุถูกกระตุ้นและให้
ความส าคัญในฐานะเป็นภาวะเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ต่อความเก็บป่วย ความชราภาพ 
ไปสู่การเป็นผู้ป่วยติดเตียง รวมไปถึงภาวะเสื่อมถอยด้านสุขภาวะ การเข้าไปศึกษาแสวงหาองค์
ความรู้จากภาคส่วนหน่วยต่าง ๆ จึงเกิดขึ้นในวงกว้างเพราะเมื่อสอบถามจากผู้ สูงอายุในพ้ืนที่ก็จะ
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เล่าถึงหน่วยภาคีต่าง ๆ เช่น กระทรวงสาธารณสุข รพ.สต.ในพ้ืนที่ วัด/ศาสนาสถาน ชมรมผู้สูงอายุ 
และส่วนงานอ่ืน ๆ ที่เข้ามาเป็นกลไกขับเคลื่อนภาพรวมของชุมชนต่อการบริหารจัดการผู้สูงอายุใน
องค์รวม  รวมไปถึงแนวคิดในการที่จะออกแบบสิ่งสร้างเฉพาะผู้สูงอายุ ซึ่งเท่าที่พบยังไม่มี
“อารยสถาปัตย์” ที่จะสอดคล้องกับผู้สูงอายุในการใช้ชีวิตร่วมกับสมาชิกในชุมชนได้โดยไม่เป็นภาระ 
หรือท าให้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เพ่ิมขึ้น  จนสามารถใช้ชีวิตร่วมกับชุมชนได้ ยังไม่มีการออกแบบ
กิจกรรมที่เข้าไปส่งเสริมสุขภาพทางรายได้อาชีพ อันหมายถึงการสร้างกิจกรรมเสริมที่จะท าให้
ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตทางด้านการเงินโดยไม่ต้องขอ หรือรอรับเงินรายได้จากผู้อ่ืน ซึ่งจะท าให้
ผู้สูงอายุมีสุขภาวะที่ดี มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในการที่จะใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนอย่างไม่เป็นภาระ  

ในข้อเท็จจริงที่ปรากฏวัดส่วนใหญ่ยังไม่ได้มีการออกแบบเพ่ือรองรับ หรืออ านวยความดก
สะดวกส าหรับผู้สูงอายุเสียทีเดียว แต่จะไปเน้นเรื่องรูปแบบวิถีพุทธเชิงศาสนาที่หมายถึงด าเนิน
กิจกรรมทางวัดในเชิงของการพัฒนาคุณภาพจิต ที่ให้มีการอยู่ศีลอุโบสถ  ท าบุญใส่บาตร รักษาศีล 
รักษาศาสนา และในการรักษาเหล่านี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงความจ าเป็นและกลไกของการด าเนินการ 

  
ภาพที่ 4 เก็บข้อมูลวิจัยภาคสนามของคณะนักวิจัยที่วัดดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี  (ภาพ : คณะ
นักวิจัย,16 มิถุนายน 2561)   
 
ความคาดหวังของผู้สูงอายุตามแนวพุทธต่อทิศทางของการดูแลตนเองในอนาคต 
 การยกคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ จากการลงพ้ืนที่และสัมภาษณ์และสังเกตร่วมกับผู้สูงอายุ
ถึงผู้สูงอายุอาจจะได้ออกตัว หรือบอกตรง ๆ แต่จากการพบและพูดคุยแลกเปลี่ยนทั้งเป็นการถาม
แบบตรง หรือการถามแบบสอบทวนทัศนคติ ผลที่ได้และสะท้อนคิดออกท าให้เห็นว่าอย่างไรเสีย
มนุษย์ทั้งหมดต้องการความมั่นคงและในความม่ันคงนั้นอาจหมายถึงจิตใจ คุณภาพชีวิต และสถานะ
ทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจประมวลรวมได้ในเชิงความตระหนกหรือคาดหวังได้ว่า  
 1.ความคาดหวังเชิงศาสนา วัดทั่วประเทศควรเป็นแบบอย่างของชุมชนในการดูแล
ผู้สูงอายุตามคติทางพระพุทธศาสนาในเรื่อง “กตัญญุตา” หรือแนวคิดในเรื่องสมาชิกในสังคมตาม
หลักทิศ 6 ที่สมาชิกในสังคมจะต้องช่วยเหลือกัน ตามบทบาทหน้าที่และความสัมพันธ์ทางสังคม 
เพ่ือให้เป็นต้นแบบโดยวัดดอนสัก และวัดป่าเขาหัวช้าง ก็เป็นวัดที่มีแบบอย่างในด้านกิจกรรมทาง
ศาสนา ที่ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมบุญวิถีทางศาสนาที่ท าให้ผู้สูงอายุมีพ้ืนที่ได้พบปะ และสามารถรักษา
จิตพัฒนาใจตามแนวทางของศาสนาได้ ดังปรากฏในงานของ สมบูรณ์ วัฒนะ (Somboon  
Watana, 2016/2559 ,pp.173-193) ในงานเรื่อง “แนวคิดการดูแลผู้สูงอายุ ตามแนว
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พระพุทธศาสนาเถรวาท หรือในงาน พระสุนทรกิตติคุณ, (Phrasunthornkittikhun 2560 11-25) 
ในงานวิจัยเรื่อง “หลักพุทธธรรมกับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมในผู้สูงอายุ” เป็นต้น  
 2.ความคาดหวังเชิงสังคม เมื่อวัดเป็นฐานชุมชนและสังคมในภาพกว้างก็ได้มาเป็นส่วน
สนับสนุน จากการเก็บข้อมูลจะพบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีกิจกรรมในนามชมรมผู้สูงอายุ มีกิจกรรม
กลุ่มสัมพันธ์ การเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง การท ากิจกรรมกิจอาสาชุมชนที่วัด ดังนั้นในความ
คาดหวังทางสังคม คือสังคมในภาครัฐ และส่วนราชการได้เข้ามามีบทบาทก ากับให้ผู้สูงอายุเป็นส่วน
น า ส่วนเติมเต็มด้วยองค์ความรู้แบบเก่าและพัฒนาเป็นองค์ความรู้เฉพาะส่วนเฉพาะด้านด้วยเช่นกัน  
ดังปรากฏในผลการศึกษาของ รัถยานภิศ พละศึก เบญจวรรณ ถนอมชยธวัช (Ratthayanaphit 
Phalasuek, Benjawan Thanomchayathawatch,2017,pp.135-150) ในงานวิจัยเรื่อง “ตัว
แบบของครอบครัวในการดูแลผู้สูงอายุ” ซึ่งอาจหมายถึงชุมชน สังคม และรัฐที่จะมาเป็นส่วน
ขับเคลื่อนความเป็นผู้สูงอายุต่อไป    
 3.ความคาดหวังด้านสุขภาวะ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะมีความคาดหวังในความเป็นปกติด้าน
สุขภาวะ คือมีร่างกายแข็งแรง หรือเจ็บป่วยให้น้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้ พร้อมทั้งสามารถท า
กิจกรรมร่วมกับชุมชนได้ จากการสอบถามผู้สูงอายุส่วนใหญ่อยากมาวัด หรือท าให้มีกิจกรรมเชิง
ศาสนาในวัด เช่น การไหว้พระ สวดมนต์ การเป็นผู้อาสาแรงงงานในวัดในกิจกรรมต่าง เช่น กฐิน 
ผ้าป่า หรือการมาร่วมงานบุญในทุกโอกาส ดังนั้นความดาดหวังในเชิงสุขภาพ จึงเป็นความคาดหวัง 
หน่วยงานด้านสุขภาพการสร้างเสริมสุขภาวะทางจิตของผู้สูงอายุในยุคของการเป็นสังคมผู้สูงอายุมี
ความส าคัญยิ่ง เพราะผู้สูงอายุต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติของสุขภาวะ ทั้งมิติทางกาย 
ทางจิต ทางสังคมและทางจิตวิญญาณ ท าให้เกิดผลกระทบต่อผู้สูงอายุ ดังปรากฏในงานของ มินตรา 
สาระรักษ์ (Mintra Sararuk. (2015/2558,pp.23-36) เรื่อง “การส่งเสริมกิจกรรมทางกายในวัย
สูงอาย”ุ ดังนั้น การสร้างเสริมสุขภาวะทางจิตที่ดีจึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง ซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาวะที่
สมบูรณ์ในทุกๆ มิติ สุขภาวะทางจิตที่ดีท าให้ผู้สูงอายุสามารถยอมรับและจัดการกับการ 
 4. ความคาดหวังในเชิงเศรษฐกิจ รายได้หรือช่องทางรายได้  ซึ่งจะได้มาในรูปของ
สวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุจากภาครัฐ อันหมายถึงรายได้ และการด าเนินสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุ 
ซึ่งในกลุ่มผู้สูงอายุเองถ้าเป็นจ านวนแล้วยังมีส่วนน้อยที่จะเข้าถึงสวัสดิการหรือยังมีรายได้เข้ามา
ส าหรับการยังชีพ ดังนั้นการเสริมสร้างสวัสดิการก็ดี หรือการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุยังมีช่องทางให้มาซึ่ง
รายได้ แม้ในชนบทจะเป็นสังคมเกษตรจะสามารถยังประกอบอาชีพในวิถีเกษตรได้อยู่แต่ ก็เป็นไป
ตามกลไกแบบเดิมที่ไม่ได้มีการจัดการอย่างเป็นระบบ  สอดคล้องกับการวิจัยของ กัญญาณัฐ ไฝค า 
(Kanyanat Faikum. (2014/2557,pp.92-99) ในเรื่อง “การบริหารจัดการสวัสดิการผู้สูงอายุใน
ประเทศไทย” ที่ก าหนดให้รัฐ หรือหน่วยงานเข้าไปจัดสวัสดิการหรือสร้างกลไกเชิงระบบที่จะจัด
สวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุโดยตรง 
 ดังนั้นความคาดหวังของผู้สูงอายุที่พบ จึงเป็นการบอกเล่าผ่านความคาดหวัง นัยหนึ่งเป็น
การเสริมให้ผู้สูงอายุเห็นความส าคัญต่อชีวิตหลังวัยเกษียณอย่างมีความสุข สมดุลทั้งด้านคุณภาพ
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ชีวิต คุณภาพจิตทางศาสนา และการด าเนินชีวิตที่เหลืออยู่กับเวลาทีมีอยู่อย่างมีคุณภาพและมี
ความสุข  
 

 
ภาพที่ 4 การเก็บข้อมูลวิจัยภาคสนามของคณะนักวิจัยที่วัดดอนสัก  และศูนย์ปฏิบัติธรรม 
 จ.สุราษฎร์ธานี  (ภาพ : คณะนักวิจัย,16 มิถุนายน 2561) 
 
สรุปถอดบทเรียน  
 จากการเก็บข้อมูลของผู้สูงอายุใน 2 จังหวัดโดยคณะนักวิจัย การที่คณะนักวิจัยเป็น
พระภิกษุ รวมทั้งมีเครือข่ายในภาคใต้ อาทิ ดร.สุภาภรณ์  โสภา อาจารย์ประจ าหน่วยวิทยบริการ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีพ้ืนถิ่นภาคใต้ จึงได้รับการไว้วางใจง่ายกว่า รวมทั้งตอบสนองให้ข้อมูลแบบ
เป็นกันเอง ในอริยาบถที่ผ่อนคลาย รวมทั้งการให้ข้อมูลเต็มไปด้วยความกระตือรือร้น นอกจากนี้
การประสานผ่านพระภิกษุในพ้ืนที่ อาทิ พระครูภาวนาจันทคุณ (กรีฑา) ที่ประสานลงไปยังวัดกลุ่ม
ตัวอย่าง ท าให้ภาพการประสานพ้ืนที่และกลุ่มตัวอย่างมีความใกล้ชิด เป็นกันเอง แม้คณะนักวิจัยจะ
ล่าช้าด้วยเหตุผลว่ามี “กิจกรรม” อ่ืนเข้ามาแทรกในระหว่างการลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูล การบริหาร
เวลาก็มีส่วนส าคัญด้วยเช่นกันในการพบกลุ่มตัวอย่าง ผู้ให้ข้อมูลเพ่ือสัมภาษณ์ที่นัดเวลาไว้แล้ว พอ
ถึงเวลาจริงเกิดความเคลื่อนคลาด ผู้ให้ข้อมูลไปท าอาชีพ ท ากิจกรรมอ่ืน ๆ เช่น ผู้ให้ข้อมูลขอ
อนุญาตคณะนักวิจัยไปร่วมงานบวช ไปร่วมงานศพ เป็นต้น ซึ่งเป็นการให้ข้อมูลด้วยความเกื้อกูล ทั้ง
การที่นักวิจัยเป็นพระภิกษุ (1) สามารถพูดภาษาถิ่นได้ (2) สามารถประสานกับบุคคลที่มีความ
น่าเชื่อถือ กรณีเป็นนักบวช พระภิกษุสงฆ์ในพุทธศาสนา ความสนิทในเชิงศรัทธา วัดพระสงฆ์ และ
ความคุ้นชินส่วนตัว มีผลต่อการที่นักวิจัยกล้าที่จะให้ข้อมูลแบ่งปันที่สอดคล้องกับความจริงมาก (3) 
การใช้ภาษาพ้ืนถิ่นได้ ท าให้บรรยากาศดูผ่อนคลายและเป็นกันเอง ภาษาเพ่ือการวิจัย จึงมีส่วน
ส าคัญและจะเป็นประโยชน์ส าหรับนักวิจัยในพ้ืนที่  หรอต้องลงเก็บข้อมูลในภาคสนาม (4) วัดและ
พระสงฆ์ ยังเป็นต้นแบบและเป็นศูนย์รวมศรัทธาเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุมาท ากิจกรรมทางศาสนา ใน
แบบชุมชนชาวพุทธ (5) ความสามัคคีและเห็นประโยชน์ของวัดในการใช้เป็นสถานที่พบปะ แนวคิด
เรื่องสามัคคีช่วยท าให้เกิดกิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุ ท าให้ผู้สูงอายุมีพ้ืนที่นอกเหนือจากที่บ้าน ผ่าน
กิจกรรมชุมชน การไปช่วยงานวัดดังกรณีวัดดอนสัก ที่ผู้สู งอายุเข้าร่วมกิจกรรมกับทางวัดในทุก
เกือบกิจกรรมโดยเกี่ยวกับศาสนาและวิถีธรรมทางศาสนา (6) การขาดการออกแบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานอันเป็นปัจจัยหลักของผู้สูงอายุ เช่น ราวจับ ห้องน้ าผู้สูงอายุ ทางลาดส าหรับเดิน ลิฟท์ ที่
จอดรถ หรือพ้ืนที่มีความเรียบมันน้อย  หรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุยังไม่พบมากนัก โดยรวมยัง
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ต้องพัฒนาเพ่ือไปสู่ความเป็น “อารยสถาปัตย์” เพ่ือรองรับอนาคต แต่เมื่อสอบถามทางเจ้าอาวาส
หรือหน่วยทางศาสนาของวัดดอนสัก และวัดป่าเขาหัวช้าง (พระครูไพโรจน์ธรรมรุจิ,พระครูภาวนา
จันทคุณ,สัมภาษณ์,16 มิ.ย.61) ผู้บริหารวัดทั้ง 2 ท่านก็ได้มีแนวคิดและนโยบายที่จะพัฒนาเพ่ือ
รองรับการจัดการส าหรับผู้สูงอายุ (7) ในส่วนการออกแบบกิจกรรมเชิงอาชีพ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใน
ระดับหนึ่งที่หมายถึงจะส่งเสริมให้ผู้สูงอายุที่สุขภาพทางกาย จิต ความคิด ปัญญา รวมทั้งรายได้เพ่ือ
เป็นการเสริมสร้างศักยภาพทางจิตวิญญาณให้กับผู้สูงอายุได้ เป็นสิ่งที่ภาครัฐ หน่วยงานภาคีร่วม 
และหน่วยงานทางศาสนาจะต้องด าเนินการร่วมกันต่อไป (8) หลักธรรมหรือแนวคิดทาง
พระพุทธศาสนาที่ปรากฏ คือเรื่องความกตัญญูที่บุตรหลานพึงแสดงออกด้วยความเคารพต่อบุพพกา
รีชน แนวคิดเรื่อง “บุญกริยาวัตถุ” ที่วัดเป็นฐานในการด าเนินกิจกรรมทางศาสนาเพ่ือท าให้ผู้สูงเข้า
อายุมาเข้ามีส่วนในกิจกรรมทางศาสน หลักการเรื่องสามัคคีธรรม ที่จะเป็นส่วนสนับสนุนให้ทุกภาค
ส่วนทั้งรัฐ หน่วยงานเกี่ยวเนื่อง องค์กรศาสนาเข้ามาด าเนินกิจกรรมร่วมกันเพ่ือพัฒนาผู้สูงอายุไปสู่
จิตวิญญาณทางศาสนาต่อไป  
 ดังนั้นจากภาพรวม ผู้ให้ข้อมูลก็ให้ด้วยความเต็มใจ และอยากแบ่งปันประสบการณ์ พร้อม
แนวทางคาดหวัง จะเป็นส่วนสนับสนุนผลักดันให้เกิดกลไกร่วมระหว่างศาสนา หน่วยงานภาครัฐ 
ชุมชน และภาคีภาคชุมชนอ่ืน ๆ ที่เป็นส่วนสนับสนุนให้เกิดการจัดการดูแลผู้สูงอายุตามเงื่อนไขที่
จ าเป็น เมื่อคณะนักวิจัย สัมภาษณ์สอบถาม สังเกต จึงน ามาแบ่งปันเล่าต่อ เพ่ือประโยชน์ของ
การศึกษาในพ้ืนที่ต่อไป ในส่วนสถานภาพของผู้สูงอายุมีการรวมตัวกันท ากิจกรรม โดยมีหน่วยงาน
ภาครัฐ องค์กรทางศาสนา และภาคีอ่ืน ๆ เข้าไปสนับสนุนท าให้เกิดกิจกรรมในเชิงสังคม การพบปะ 
และการสร้างคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุในองค์รวม แม้จะไม่ครอบคลุมหรือได้ประโยชน์ส าหรับ
ผู้สูงอายุโดยตรงแต่อย่างน้อยก็เห็นทิศทางในการสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุในองค์รวมได้ นัยหนึ่ง
เพ่ือเป็นการก าหนดทิศทางในเชิงนโยบาย อีกนัยหนึ่งเพ่ือเป็นการเข้าไปพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ดูแลผู้สูงอายุให้เกิดสุขภาวะทางกาย ทางจิต และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีวัดเป็นฐาน ในการ
สนับสนุนส่งเสริมสุขภาวะดีวิถีพุทธ ตามกรอบของการด าเนินกิจกรรมของแต่ละวัดต่อไป    
 
กิตติกรรมประกาศ  

บันทึกขอบคุณคณะนักวิจัยในพ้ืนที่  ซึ่ งเป็นคณาจารย์จากห้องเรียนวัดพัฒนาราม 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยลัย จ.สุราษฎร์ธานี อันประกอบด้วย พระครูภาวนาจันทคุณ 
(วิ./ดร./กรีฑา จนฺทว โส) วัดป่าเขาหัวช้าง จ.นครศรีธรรมราช พระอธิการธวัชชัย คมฺภีรโต วัดเนิน
ดินแดง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ดร.สุขอุษา นุ่นทอง, ดร.อ าพล ปุญญา,ดร.สุภาภรณ์ โสภา (พ่ีแหวว) ที่
ประสาน อ านวยความสะดวก และร่วมเก็บข้อมูลในพ้ืนที่วิจัย และกราบขอบพระคุณเจ้าอาวาสวัด
ป่าเข้าหัวช้าง เจ้าอาวาสวัดดอนสัก รวมทั้งผู้ให้ข้อมูลชมรมผู้สูงอายุของวัดดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี 
และวัดป่าเขาหัวช้าง จ.นครศรีธรรมราช ที่ให้ข้อมูลทั้งการสัมภาษณ์ ตอบแบบสอบถามจากการเก็บ
ข้อมูลในพื้นท่ีวิจัย  
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ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี 
Reform Strategies for Buddhism Propagation of Buddhist Monks in 

Nonthaburi Province 
 

พระพิภพ  แพงท้าว  สุพจน์ ทรายแก้ว 
 

บทคัดย่อ 
บทความนี้ มี วั ตถุประสงค์  เ พ่ือศึกษาสภาพการณ์ปัญหาและทิศทางการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ในจังหวัดนนทบุรี และเพ่ือน าเสนอแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการศึกษา
เอกสารที่เกี่ยวข้อง การสังเกต การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพ
ปัญหาในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ได้แก่ จ านวนพระเผยแผ่มีไม่เพียงพอ เน้นการบริหารเชิงรับ การ
เผยแผ่เป็นไปตามยถากรรม ไม่มียุทธศาสตร์ ขาดงบประมาณสนับสนุน ซึ่งควรก าหนดทิศทางในการเผย
แผ่ ให้มียุทธศาสตร์ที่เท่าทันยุคสมัย พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ เน้นการเผยแผ่ในเชิงรุก 
และมีการสนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอ และ 2) ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของจังหวัดนนทบุรี ด้วยเทคนิค Balanced Scorecard 4 มุมมอง ด้วย 4 ยุทธศาสตร์
ส าคัญ ได้แก่ 1) มุมมองด้านการเงิน ใช้ยุทธศาสตร์จัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการเผยแผ่กิจการ
พระพุทธศาสนา ด้วย โครงการจัดตั้งกองทุนเพ่ือการเผยแผ่  2) มุมมองด้านลูกค้า ใช้ยุทธศาสตร์สร้าง
ความม่ันคงด้านพระพุทธศาสนา ด้วยการเผยแผ่เชิงรุก เพ่ิมศักยภาพทางปัญญา ปลูกฝังศรัทธาที่มั่นคง 
3) มุมมองด้านกระบวนการบริหาร ใช้ยุทธศาสตร์ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน ด้วย
ร่วมมือภาคีเครือข่ายให้เกิดสัมฤทธิผล การพัฒนาระบบธรรมภิบาล และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การเผยแผ่  
ค าส าคัญ : ยุทธศาสตร์, การเผยแผ่พระพุทธศาสนา  
 
Abstract 

The purposes of this study were to examine conditions, problems, and 
directions of Buddhism propagation of Buddhist monks in Nonthaburi Province, and 
to propose reform strategies for Buddhism propagation of Buddhist monks in 
Nonthaburi Province.  This paper applied qualitative methodology by investigating 
                                                           

  นักศึกษาปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์, Doctor of 
Public Administration Program in Public Administration 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, Valaya Aongkorn Rajabhat 
University under the Royal Patronage 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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relevant documents, observing, and conducting in-depth interview and focus group.  
The findings were presented as follows: 1) there were several problems with 
Buddhism propagation, for example, lack of sufficient number of monks, too much 
focus on reactive management, lack of strategies for propagation, and lack of 
budget.  Therefore, the effective strategies should be defined to suit current 
situations and to develop personnel for proactive propagation.  Also, adequate 
budget should be provided; 2) the reform strategies for Buddhism propagation of 
Nonthaburi Province should implement balanced scorecard including four 
important perspectives: 1) finance – a fund should be established to provide 
resources to Buddhism propagation; 2) customer – the proactive propagation 
should be promoted to reinforce Buddhism, enhance intellectual potential, and 
foster solid faith; 3) internal process – internal management should be improved by 
promoting collaboration between networks, developing good governance system, 
and implementing technology for Buddhism propagation; and 4) personnel – 
Buddhist learning in organizations should be encouraged by arranging projects to 
increase capabilities of Buddhist personnel and strengthen knowledge of Buddhism. 
Keywords: Buddhism propagation, Strategies 
 
บทน า 

พระพุทธศาสนาได้อุบัติขึ้นเพ่ือประโยชน์สุขแก่มวลมนุษย์โลกมากว่า 2562 ปีแล้ว 
นับว่าเป็นศาสนาหนึ่งที่มีอายุกาลยั่งยืนยาวนาน ปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งซึ่งท าให้ พระพุทธศาสนา
ด ารงอยู่นาน คือ มีการประกาศเผยแผ่สืบทอดศาสนธรรมในหมู่พุทธสาวกกันมา  การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาท าให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองและขยายไปอย่างกว้างขวาง เป็นศูนย์รวมจิตใจ
ของสังคมไทย เป็นหลักในการพัฒนาชาติไทย พระพุทธศาสนาจึงมีความส าคัญกับวิถีชีวิตของคน
ไทยเป็นส่วนใหญ่ ถือว่าเป็นสิ่งส าคัญและมีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิต เป็นดุจประทีปส่องน าทางใน
การด าเนินชีวิต เป็นหนึ่งในสามสถาบันหลักของชาติไทย จนกล่าวได้ว่าประวัติศาสตร์ของไทย เป็น
ชนชาติที่นับถือพระพุทธศาสนา และช่วยประคับประคองสังคมไทยให้เป็นปึกแผ่น เป็นศูนย์รวม
จิตใจของคนไทยอีกทั้งยังเป็นแหล่งให้การศึกษาที่สอนให้คนไทยมีนิสัยรักอิสรภาพ มีจิตใจรักสงบ
และยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เสมอ ให้มีความเมตตา กรุณา เสียสละ ไม่เบียดเบียนบุคคลอ่ืน และชี้แนวทาง
เพ่ือน าหลักธรรมค าสอนไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันในการแก้ไขปัญหาชีวิตตามระดับสติปัญญาและ
ความประสงค์ของแต่ละบุคคลในสังคม (พระมหาสมชาย กลิ่นจันทร์, 2559 : 3) 

สภาพปัจจุบัน บทบาทของสถาบันพระพุทธศาสนาซึ่งได้แก่ วัดและพระสงฆ์ในฐานะ
ศูนย์กลางของชุมชนเริ่มสูญเสียไป เพราะความเจริญแบบตะวันตกเข้ามาสู่สังคมไทย ท าให้การ
เปลี่ยนแปลงของชุมชนเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง 
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วัฒนธรรม และเทคโนโลยี (พระประเสริฐศักดิ์ รตนญาโณ (ตันติชุฬา), 2554 : 2-3) ในขณะเดียวกัน
สถานการณ์ของวัดเริ่มมีผลกระทบจากความแปลกแยกหลากหลายในความคิดและประชาชนมีวิถี
ชีวิตที่เปลี่ยนไป วิถีชีวิตของคนไทยส่วนใหญ่ถูกปรับเปลี่ยนให้หลงใหลมัวเมาเสพบริโภควัตถุ โดยตก
เป็นทาสของอารยธรรมที่ไหลบ่ามาจากต่างประเทศอย่างรวดเร็ว จนหลงลืมวิถีพุทธไปอย่างไม่รู้ตัว
โดยขาดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ที่จะศึกษาปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เพราะไม่เห็นคุณค่า
และความส าคัญของพระพุทธศาสนาที่มีอยู่คู่ชาติไทยมาช้านาน ทั้งนี้อาจเป็นสาเหตุ 3 ประการ 
ดังนี้ (กองพุทธศึกษา ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2554) (1) การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของพระสงฆ์มีลักษณะต่างรูปต่างท าการเผยแผ่ไปตามความถนัด ในรูปแบบและวิธีการที่สืบทอด
และต่อเนื่องอย่างเคยชินของแต่ละรูปและแต่ละส านัก โดยขาดการน านโยบายและวิธีการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาที่หลากหลายมาบูรณาการและปฏิบัติอย่างเป็นเอกภาพ จึงไม่ส่งผลดีในการเผยแผ่
เท่าที่ควร (2) พระภิกษุมีศิลปะในการถ่ายทอดประกาศพุทธธรรมได้เป็นอย่างดีมีคุณภาพเป็นที่
ดึงดูดประทับใจของประชาชนมีอยู่จ านวนจ ากัด ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการของคนไทยในสังคม
ปัจจุบัน ซึ่งพระภิกษุสงฆ์ที่มีความเพียบพร้อมในด้านทักษะและวิธีการเผยแผ่นั้น จะต้องได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเพ่ิมขึ้น และ (3) ขาดการสนับสนุนด้านนโยบาย วิธีการท่ีเป็นระบบ และ
แผนแม่บทที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีลักษณะต่างคนต่างท า ขาดการ
ประสานเชื่อมโยงและสัมพันธ์กันท าให้การด าเนินงานยังไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าท่ีควร 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในจังหวัดนนทบุรีก็ได้รับผลกระทบจากสภาพสังคมที่มีความ
เจริญขึ้นมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีมากขึ้น คนสนใจธรรมะน้อยลง เมื่อมีความทุกข์เกิดขึ้นก็ไม่
สามารถแก้ไขปัญหาชีวิตตนเองได้จะเข้าวัดก็ไม่มีแรงจูงใจ ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในจังหวัด
นนทบุรี จึงต้องมแีผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี โดยมี 
4 ยุทธศาสตร์ส าคัญ ได้แก่ 1) สร้างความมั่นคงด้านพระพุทธศาสนา 2) ยกระดับกระดับ
กระบวนการบริหารจัดการภายใน 3) พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ และ 4) มีทรัพยากร
เพียงพอในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา อย่างมปีระสิทธิผลต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพ่ือศึกษาสภาพการณ์ปัญหาและทิศทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ใน
จังหวัดนนทบุรี 
 2.2 เพ่ือน าเสนอแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะ
สงฆ์จังหวัดนนทบุรี 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วย
การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Documentary Analysis) การสังเกต (Observation) การสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-depth Interview) โดยผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 28 รูป/คน ซึ่งเป็นบุคลากรฝ่าย
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สนับสนุนคณะสงฆ์ พระสังฆาธิการ พระฝ่ายเผยแผ่ และพุทธศาสนิกชนและนักวิชาการทาง
พระพุทธศาสนา และการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ด้วยเทคนิค Balanced 
Scorecard (BSC) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 12 รูป/คน 
 
สรุปผลการวิจัย 
 4.1 สภาพการณ์ปัญหาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ในจังหวัดนนทบุรี ได้แก่ 
จ านวนพระเผยแผ่มีจ านวนน้อยเกินไป ไม่เพียงพอต่อกิจการการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ไม่สามารถ
ตอบสนองกลุ่มเป้าหมายที่หลากกลายได้ กิจการด้านการเผยแผ่ของคณะสงฆ์เน้นการบริหารเชิงรับ 
ไม่มีการเผยแผ่ในเชิงรุก การเผยแผ่เป็นไปตามยถากรรมตามแต่พระสงฆ์แต่ละรูปจะท าได้ ไม่มีการ
บริหารจัดการโดยส่วนกลางหรือโดยคณะสงฆ์ในภาพรวม ไม่มียุทธศาสตร์ด้านการเผยแผ่ที่ชัดเจน 
ขาดงบประมาณสนับสนุน 
 การก าหนดทิศทางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ในจังหวัดนนทบุรี  ควรมี
การจัดท ายุทธศาสตร์ร่วมกันของคณะสงฆ์ ให้มีความเท่าทันยุคสมัย ร่วมกันพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองกลุ่มเป้าหมายที่มีความหลากหลายได้ เช่น กลุ่มเด็ก
และเยาวชน กลุ่มพนักงานบริษัท กลุ่มข้าราชการ กลุ่มผู้สูงอายุ เป็นต้น   เน้นการเผยแผ่ในเชิงรุก
มากยิ่งขึ้น และมีการสนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอ และ  
 4.2 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของจังหวัดนนทบุรี ด้วย
เทคนิค Balanced Scorecard 4 มุมมอง ด้วย 4 ยุทธศาสตร์ส าคัญ ได้แก่  

1) มุมมองด้านการเงิน ใช้ยุทธศาสตร์จัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการเผยแผ่กิจการ
พระพุทธศาสนา ด้วย โครงการจัดตั้งกองทุนเพ่ือการเผยแผ่   

2) มุมมองด้านลูกค้า ใช้ยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงด้านพระพุทธศาสนา ด้วยการ
เผยแผ่เชิงรุก เพ่ิมศักยภาพทางปัญญา ปลูกฝังศรัทธาที่มั่นคง  

3) มุมมองด้านกระบวนการบริหาร ใช้ยุทธศาสตร์ยกระดับกระบวนการบริหาร
จัดการภายใน ด้วยร่วมมือภาคีเครือข่ายให้เกิดสัมฤทธิผล การพัฒนาระบบธรรมภิบาล และระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่ และ  

4) มุมมองด้านบุคลากร ใช้ยุทธศาสตร์พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ ด้วย
โครงการเพิ่มขีดความสามารถศาสนบุคคล เสริมสร้างความรู้ด้านพระพุทธศาสนาให้เข้มแข็ง 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

5.1 สภาพปัญหาในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในจังหวัดนนทบุรี ได้แก่ จ านวนพระเผย
แผ่มีไม่เพียงพอ ไม่มีกระบวนการพัฒนาศักยภาพของพระเผยแผ่อย่างเป็นระบบ เป็นกิจจะลักษณะ 
คณะสงฆ์จึงควรมีการสร้างบุคลากรด้านการเผยแผ่ ทั้งกระบวนการฝึกฝนอบรม ที่เป็นระบบ ทั้งอา
จาระของผู้เผยแผ่ วิธีการในการเผยแผ่ การใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมส าหรับการเผยแผ่ เพ่ือเพ่ิม
จ านวนบุคลากรด้านการเผยแผ่ที่มีคุณภาพให้มากขึ้น เพียงพอต่อการตอบสนองกลุ่มเป้าหมายที่
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หลากหลาย ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ พระทินวัฒน์  จนฺทปญฺโญ (สุขสง) (2559: 1) ที่
ศึกษาแนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในโลกตะวันตก ซึ่งพบว่า แนวทางที่เหมาะสมส าหรับการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาในโลก ตะวันตกมีองค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่ วิธีการเผยแผ่ ควรสร้าง
บุคลากรที่มีคุณสมบัติที่ เหมาะสม ควรสร้างสถานที่ ส าหรับปฏิบัติธรรมที่ เหมาะสมกับวิถี
ชาวตะวันตก และควรผลิตสื่อที่เหมาะสมกับความต้องการของชาวตะวันตก  

ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรีที่ผ่านมาเน้นการบริหารเชิงรับ 
เป็นไปตามยถากรรม ไม่มียุทธศาสตร์ ขาดงบประมาณสนับสนุน ซึ่งสอดคล้องตรงกันกับผล
การศึกษาของ ทั้งนี้คณะสงฆ์ ควรก าหนดทิศทางในการเผยแผ่ ให้มียุทธศาสตร์ที่เท่าทันยุคสมัย เน้น
การเผยแผ่ในเชิงรุกให้มากขึ้น ควรมีการจัดงบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอส าหรับงานด้านการเผย
แผ่ในเชิงรุก ให้เหมาะสมกับยุคสมัยที่เป็นยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งสอดคล้องกับผล
การศึกษาของ พระครูญาณเพชรรัตน์ (เทวินทร์  ปิยทสฺสี) (2560) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ยุทธศาสตร์การ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ยุทธศาสตร์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก
ไว้ 4 ประเด็นหลักประกอบด้วย 1) หลักการวิเคราะห์แบบสวอท (SWOT Analysis) 2) การใช้
ทฤษฎี 4 ส. ประกอบ ด้วย สัททัสสนา-แจ่มแจ้ง สมาทปนา-จูงใจ สมุเตชนา-แกล้วกล้า สัมปหังส
นา-ร่าเริง 3) หลักกัลยาณมิตรธรรม 7 ได้แก่ เป็นที่รัก เป็นที่เคารพ เป็นที่ยกย่อง รู้จักชี้แจง เป็นผู้
อดทน พูดด้วยค าลึกซึ้งได้ ไม่ชักน าในทางเสื่อม และ 4) การสร้างเครือข่ายการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา เช่นเดียวกับผลการศึกษาของ ที่พบว่าพระมหาสมชาย กลิ่นจันทร์  (2559) ได้
ท าการศึกษา การพัฒนารูปแบบและวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกของคณะสงฆ์ไทย ซึ่งผล
การศึกษาพบว่า ปัจจุบันพระสงฆ์ได้ปรับปรุงรูปแบบการเผย แผ่พุทธธรรมให้เหมาะสมกับยุคสมัยที่
เปลี่ยนไป เช่น การปรับเป็นรูปแบบการเทศน์การปาฐกถาธรรม การอภิปรายธรรม การสนทนา
ธรรม การสอน   สมถกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐาน การใช้สื่อ  และอุปกรณ์ประกอบการสอน
ธรรม การเทศน์มหาชาติหรือการเทศน์แหล่ การเทศน์ปุจฉา-วิสัชนา การสอนพุทธศาสนาใน
โรงเรียน การเป็นพิธีกรรายการ การเขียนบทความทางวิทยุและโทรทัศน์การเขียนบทความลง
วารสารหรือหนังสือพิมพ์การเป็นมัคคุเทศก์การเป็นครู อาจารย์ หรือวิทยากร  การจัดรายการวิทยุ
และโทรทัศน์และการสอนธรรมผ่านกิจกรรม 

5.2 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของจังหวัดนนทบุรี 
ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ส าคัญ ได้แก่ 1) ยุทธศาสตร์จัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการเผยแผ่
กิจการพระพุทธศาสนา ซึ่งควรมีการจัดท าโครงการจัดตั้งกองทุนเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  2) 
ยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงด้านพระพุทธศาสนา ด้วยการเผยแผ่เชิงรุก เพ่ิมศักยภาพทางปัญญา 
ปลูกฝังศรัทธาที่มั่นคง 3) ยุทธศาสตร์ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน ด้วยร่วมมือภาคี
เครือข่ายให้เกิดสัมฤทธิผล การพัฒนาระบบธรรมภิบาล และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
เผยแผ่ และ 4) ยุทธศาสตร์พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ ด้วยโครงการเพ่ิมขีด
ความสามารถศาสนบุคคล เสริมสร้างความรู้ด้านพระพุทธศาสนาให้เข้มแข็ง ซึ่งจะเห็นได้ว่า มีการให้
ความส าคัญกับมุมมอง ด้วยเทคนิค Balanced Scorecard 4 มุมมอง ได้แก่ ด้านการเงิน ด้านลูกค้า 
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ด้านกระบวนการบริหาร และด้านบุคลากร ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ พระมหาปรีชา สาเส็ง 
(2560)  ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง ประสิทธิผลการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตอาสา ใน 5 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตอาสาใน 
5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ (1) ภาวะผู้น าของพระธรรมทูตในการเป็นแบบอย่างและให้
ประชาชนไว้วางใจ โดยการท าความเข้าใจ ศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพ้ืนที่ (2) การ
บริหารทั่วไป ยึดหลักความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา เพ่ือลดความขัดแย้งสร้างความปรองดอง จัด
กิจกรรมและท างานร่วมกับคนในพ้ืนที่ ออกตรวจเยี่ยมสร้างก าลังใจ (3) ทรัพยากรการบริหาร ได้แก่ 
บุคลากร งบประมาณ สื่อเพ่ือการเผยแผ่ และ (4) วิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเน้นการเข้าถึง
ประชาชนในท้องถิ่น สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ไพฑูรย์ ตรงเที่ยง, เกษมชาติ นเรศเสนีย์  และ
ภาณุวัฒน์ ภักดีวงศ์  (2560, หน้า  170 -181) เร่ือง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศ
อินโดนีเซีย ซึ่งพบว่า ด้านการบริหารจัดการ มีปัจจัยการบริหารจัดการองค์การ 7 ด้าน ได้แก่ (1) 
ด้านกลยุทธการจัดองค์การ (2) ด้านโครงสร้างองค์การ (3) ด้านระบบการปฏิบัติการองค์การ (4) 
ด้านการจัดการบุคลากร (5) ด้านทักษะความรู้ความสามารถองค์การ (6) ด้านรูปแบบการบริหาร
จัดการ และ (7) ด้านค่านิยมร่วม ยังต้องได้รับการจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

 
ข้อเสนอแนะ 

6.1 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี ทั้ง 
4 ยุทธศาสตร์ ควรมีการจัดการแนวทางการน านโยบายเชิงยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ไปใช้
อย่างเป็นระบบ เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลในเชิงปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  

6.2 ควรมีระบบก ากับติดตาม ประเมินผลเชิงยุทธศาสตร์ แล้วน ามาสรุปบทเรียน ในการน า
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปใช้ ในแต่ละช่วงเวลา เช่น ระยะเวลา 6 เดือน 
ระยะเวลา 1 ปี เป็นต้น 

6.3 ในการส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องจากงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
เป็นงานอาสา เพ่ือประสิทธิผลในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา จึงควรมีการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติ มี
ตัวชี้วัดในการประเมิน มีกระบวนการตรวจสอบประเมินที่มีความชัดเจน เป็นรูปธรรม และควรมี
มาตรการในการจูงใจที่ชัดเจนมากข้ึน เช่น การใช้งานเผยแผ่พระพุทธศาสนามาเป็นหลักในการพิจารณา
สมณศักดิ์ และต าแหน่งทางการปกครอง เป็นต้น  
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พุทธวิธีการบ าบัดโรคและการรักษาสุขภาพด้วยธรรมโอสถ 
The therapist with the Buddhist Dharma into good health dispensary 

 
พระมหานารทะ จริยเมธี (แก้วนิล)* 

 
บทคัดย่อ 

เรื่องโรคภัยไข้เจ็บคงไม่มีใครอยากให้เกิดข้ึน การเอาใจใส่สุขภาพจึงเป็นเรื่องส าคัญมาก 
ซึ่งตามหลักการทางพระพุทธศาสนา ที่องค์พระบรมศาสดา ทรงแสดงไว้ประการหนึ่งว่า “ร่างกาย
เป็น รังแห่งโรค” การที่ร่างกายเป็นฐาน หรือที่ตั้งแห่งโรค ย่อมจะเจ็บป่วยอย่างใด อย่างหนึ่งไม่มาก
ก็น้อยเป็นธรรมดา และอีกค าหนึ่ง คือ ค าว่า “อโรคฺย” ไม่มีโรค ดังพุทธภาษิตว่า “อาโรคฺยา ปรมา 
ลาภา” ซึ่งแปลว่า ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ และค าว่า อโรคฺย อีกประการหนึ่งหมายถึง 
ภาวการณ์ปราศจากโรคทางจิตเพียงอย่างเดียว  ดังพุทธพจน์ที่ว่า ผู้ที่ปราศจากโรคทางกายเป็น
เวลานานๆ หรือไม่มีโรคทางกายปรากฏอยู่เลยนั้น พอหาได้ แต่คนที่ไม่มีโรคทางใจ แม้เพียงชั่ว
ขณะหนึ่งนี้ หายาก ยกเว้นพระอรหันต์ผู้หมดกิเลสแล้วเท่านั้น ในบทความนี้จึงกล่าวถึงพุทธวิธีบ าบัด
โรคทั้งสองส่วน แต่จะเน้นโรคทางใจเป็นส าคัญเพราะใจเป็นนายกายเป็นบ่าว สุขภาพใจดี ย่อมส่งผล
ดีต่อกายและวาจาด้วย  
ค าส าคัญ: ธรรมโอสถ, พุทธวิธีบ าบัด, การรักษาสุขภาพ 
 
Abstract 

About sickness. Nobody wants it to happen. Health care It is very 
important. Principles of Buddhism. Perceived Illness the Buddha described one as 
"the body is a nest of disease," the body as a base. Or location of disease it would 
be ill A more or less common, is another word for “Arogaya” and there is no 
disease that proverbs. "Arogaya parama Laba" means that the disease is no good 
fortune that zoos mosques and other words mean. Situation without mental 
disorder alone. The Buddha said that those without physical disease for a long 
time. Or no physical presence is not enough, however, for people without heart 
disease. Even if only for a while, but this is rare saint who put passion only. In this 
article, I discussed how Buddhist therapist both. It will focus on diseases of the 
mind because the mind is as important as a healthy body is a slave indeed benign 
impact on physical and verbal. 
Keywords: fair Dispensary, Buddhist therapist, Healthy living 
                                                           

 
*

 Mahachulalongkornrajavidyalaya University 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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บทน า 
“ความสุข” คือความสบายกายและใจ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการและพากันแสวงหาถึง

หนทางที่จะพบกับความสุขในชีวิต แต่ความสุขในชีวิตของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน บางคนสุขเพราะ
ประสบความส าเร็จในชีวิต สุขเพราะได้อยู่กับคนที่รัก สุขเพราะได้ท าในสิ่งที่ตนเองรัก แต่มีความสุข
อยู่อย่างหนึ่งที่แสวงหาเพียงอย่างเดียวไม่ได้ แต่ต้องสร้างให้มันเกิดขึ้นด้วยตนเอง นั่นคือความสุขที่
ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ “การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ” คงเป็นค าพูดที่ทุกคนคุ้นหูและได้ยินกันมา
นาน แต่จะท าอย่างไรให้ห่างไกลจากโรคต่างๆ ได้อาจเป็นค าถามที่อยู่ในใจใครหลายๆ คน ซึ่งคง
ทราบกันดีอยู่แล้วว่า สุขภาพกายและใจมีความสัมพันธ์กันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  หากมีร่างกายที่
สมบูรณ์แข็งแรง ก็ย่อมส่งผลให้จิตใจร่าเริง สดชื่น ในขณะเดียวกัน หากไม่แข็งแรง เจ็บไข้ได้ป่วย ก็
ส่งผลให้จิตใจห่อเหี่ยว ซึ่งองค์ประกอบของการมีสุขภาพท่ีดี 

พระบรมศาสดา ตรัสถึงความส าคัญของการมีสุขภาพร่างกายดี ไม่มีโรคภัยเบียดเบียน
ว่า เป็นช่วงเวลาที่เหมาะแก่ การบ าเพ็ญเพียรอย่างยิ่ง หากร่างกายเจ็บป่วย ไม่อาจเยียวยาได้แล้ว 
พระองค์จะทรงมุ่งเน้นการเยียวยา ทางด้านจิตใจเป็นหลัก ดังเรื่องที่ปรากฏว่า ครั้งหนึ่งมี ภิกษุ
ทุพพลภาพป่วยหนัก ระยะสุดท้าย พระพุทธเจ้าทรงเยียวยารักษาด้านจิตใจ ทรงมีพระด ารัสว่า “แม้
ร่างกายจะเจ็บหนัก แต่ยังสามารถพัฒนาให้ไปสู่การบรรลุธรรมได้” 

อธิบายว่า “สุขภาวะ” หรือ “สุขภาพ” เป็นค าเดียวกันในภาษาบาลี แต่ภาษาไทย
แผลง “ว” เป็น “พ” เป็นค าว่า “สุขภาพ” เมื่อความหมายของสุขภาพคือสุขภาพทางกาย จิต 
สังคม และปัญญา จึงสื่อความหมายใกล้ความสุข ภาวะที่ปลอดทุกข์ เป็นสุข เป็นภาวะที่สมบูรณ์ ค า
สมัยใหม่เรียกว่า “องค์รวม” ความสุขแนวพุทธ หรือสุขภาพแนวพุทธ ประกอบด้วยลักษณะที่เป็น
วิชชา (ความสว่างผ่องใส) วิมุตติ (ความหลุดพ้นเป็นอิสระ) วิสุทธิ (ความหมดจด ไม่ขุ่นมัวเศร้า
หมอง) สันติ (ความสงบไม่ร้อนรนกระวนกระวาย) ซึ่งเป็นภาวะที่เป็นความดีงามของชีวิต 

องค์การอนามัยโลก (World Health Organization) ซึ่งเรียกโดยย่อว่า WHO ได้ให้
บทนิยามของค าว่า “สุขภาพ” ไว้ว่า “สุขภาพ คือ ความสุขที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และ
สังคม ไม่เพียงแต่ความปราศจากโรค หรือทุพพลภาพเท่านั้น” ความหมายของค าว่า สุขภาพ
ดังกล่าวนี้ ใช้กันแพร่หลายทั่วโลก ผู้เชี่ยวชาญของ องค์การอนามัยโลกหลายคน มีความเห็นว่า บท
นิยามที่ได้ให้ไว้ยังขาดความสมบูรณ์ น่าจะมีการเพ่ิมองค์ประกอบทางจิตวิญญาณเข้าไปด้วย ดังนั้น
ค าจ ากัดความของ สุขภาพขององค์การอนามัยโลก ค าว่า “สุขภาพ” หรือ Health จึงหมายถึง สุข
ภาวะที่สมบูรณ์ ใช้ค าว่า “Complete Well-being” ทางกาย (Physical) ทางจิต (Mental) ทาง
สังคม (Social) และทางจิตวิญญาณ (Spiritual) ฉะนั้นค าจ ากัดความดังกล่าว เป็นค านิยามที่ลึก
ที่สุดกว้างที่สุด ครอบคลุมทุกอย่างทั้ง ทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทางจิตวิญญาณ สุขภาพจึง
ไม่ใช่เรื่องโรค เรื่องโรงพยาบาล หรือเรื่องยาเท่านั้น แต่เป็นเรื่องท่ีครอบคลุมไปทั้งหมด 

สุขภาวะ เป็นการดูแลรักษา การป้องกัน และการเยียวยา ทั้งทางด้าน ร่างกาย สังคม 
และจิตใจ มนุษย์ทุกคนจ าต้องปฏิบัติ ประยุกต์ใช้หลักธรรมเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการดูแล การ
ป้องกันและการเยียวยา ชีวิต โดยเฉพาะทางด้านจิตใจ การส่งเสริมก าลังใจ ให้ผู้ป่วยหนัก มี
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ความหวังที่จะดูแลรักษาใจ ซึ่งถือว่าส าคัญที่สุด เพ่ือผู้ป่วยสามารถประคองจิต ที่ดีของตนได้
ตลอดไป จนกว่าจะสิ้นชีวิต หรือหากประคองจิตได้ถึงขั้นสูงสุด คือ การบรรลุธรรมได้ พร้อมกับการ
สิ้นชีวิต ที่พระพุทธศาสนาเรียกว่า “ชีวิตสมสีสี” ถือว่าเป็นการบรรลุ เป้าหมายชีวิตในโอกาสสุดท้าย
ที่สูงสุด 
 
พุทธวิธีการดูแลสุขภาพทั่วไป 

หลักฐานในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายแห่ง  ระบุถึงความมีสุขภาพอนามัยของ
พระพุทธเจ้าไว้หลายประการ เช่น บ าเพ็ญพุทธกิจได้เกือบตลอดทั้งวัน คือ เวลาเช้าเสด็จบิณฑบาต
เพ่ือโปรดสัตว์ เวลาเย็นทรงแสดงธรรม เวลาค่ าทรงประทานโอวาทแก่เหล่าภิกษุ และจวนสว่างทรง
ตรวจพิจารณาสัตว์ ที่สามารถและที่ยังไม่สามารถบรรลุธรรม อันควรจะเสด็จไปโปรด พระองค์ทรงมี
สติสัมปชัญญะบริบูรณ์ดี แม้จะทรงมีพระชนมายุถึง 80 พรรษา 60 แล้วก็ตาม ดังที่ตรัสยืนยันว่า 
พระองค์เป็นคนแก่ชรา แม้ว่าจะทรงเจ็บป่วยอย่างหนัก ก็ไม่ท าให้พระองค์หลงลืม สติและปัญญา 
พระองค์เสด็จด้วยพระบาทจาริก ไปเผยแผ่ธรรมตามที่ต่างๆ จนช่วงสุดท้ายแห่งชีวิต ขณะที่พระองค์
ทรงประชวรหนัก ด้วยโลหิตปักขันทิกาพาธ (ถ่ายเป็นพระโลหิต) ยังทรงสามารถเดินทางไกล จาก
เมืองปาวา สู่เมืองกุสินารา อันเป็นสถานที่ปรินิพพานได้ 

บุคคลที่ใกล้ชิดพระพุทธเจ้า กล่าวขานถึงพระองค์ว่า ทรงเป็นผู้มีพระโรคาพาธน้อย 
ทรงกระปรี้กระเปร่า มีพระพลานามัยสมบูรณ์ อยู่ส าราญดี พระองค์ตรัสกับพราหมณ์ผู้หนึ่ง ถึง
ความเป็นอยู่ของพระองค์ไว้ว่า 

“พราหมณ์ เราอาศัยหมู่บ้าน หรือต าบลใดในโลกนี้อยู่ ในเวลาเช้า เราครองอันตรวาสก 
ถือบาตรจีวร เข้าไปสู่หมู่บ้าน หรือต าบลนั้นแล เพ่ือบิณฑบาต กลับจากบิณฑบาต หลังจากฉันเสร็จ
แล้วเข้าไปสู่ชายป่า กวาดหญ้า หรือใบ้ไม้ที่มีอยู่ ในที่นั้นรวมเป็นกองแล้วนั่งขัดสมาธิ ตั้งกายตรง
ด ารงสติมั่นไว้ สงัดจากกาม และอกุศลธรรมแล้ว บรรลุปฐมฌาน....บรรลุทุติยฌาน....บรรลุตติยฌาน
....บรรลุจตุตถฌาน ที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุข มีสติบริบูรณ์ เพราะอุเบกขาอยู่” 

ข้อวัตรปฏิบัติของพระพุทธเจ้าจากพุทธพจน์ได้ ดังนี้ 
การบริโภคอาหาร พระองค์ ฉันอาหารมื้อเดียว นอกจากจะทรงถือหลักในการฉัน

อาหารมื้อเดียว ตลอดชีวิตพรหมจรรย์แล้ว พระองค์ยังทรงพร่ าสอน และแนะน าให้เหล่าภิกษุสงฆ์
ฉันอาหารมื้อเดียวด้วย ดังพุทธพจน์ว่า  

“ตถาคตฉันมื้อเดียว ไม่ฉันในเวลาวิกาล พระองค์รู้สึกว่า กระปร้ีกระเปร่าท าให้มีโรค
น้อย ภิกษุทั้งหลาย มาเถิด แม้เธอทั้งหลาย ก็จงฉันอาหารมื้อเดียวเถิด เธอทั้งหลายฉันอาหารมื้อ
เดียว จักรู้สึกว่า มีโรคน้อย” 

พิจารณาอาหารก่อนฉัน ดังพุทธพจน์ว่า.. 
“ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พิจารณาโดยแยบคายแล้วฉันบิณฑบาต ไม่ใช่เพ่ือเล่น ไม่ใช่เพ่ือ

มัวเมา ไม่ใช่เพ่ือตกแต่ง ไม่ใช่เพ่ือประดับประดา แต่เพียงเพ่ือความด ารงอยู่ได้แห่งกายนี้ เพ่ือให้
ชีวิตินทรีย์เป็นไปได้ เพ่ือบ าบัดความหิว เพ่ืออนุเคราะห์พรหมจรรย์ ด้วยความคิดเห็นว่า โดยอุบายนี้ 
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เราจักก าจัดเวทนาเก่าเสีย และจักไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้น ความด ารงอยู่แห่งชีวิต ความไม่มีโทษ 
และการอยู่โดยผาสุกจักมีแก่เรา แล้วจึงบริโภคอาหาร” 

พระพุทธเจ้าทรงมีเป้าหมายในการบริโภค ที่ประกอบด้วยองค์ธรรม 10 ประการ คือ 
1. ทรงมีสติและรู้ประมาณในการบริโภค 
2. ทรงบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ไม่ก่อโทษต่อร่างกาย 
3. ทรงพิจารณาอาหารว่ามีลักษณะเป็นเพียงธาตุชนิดหนึ่ง 
4. ไม่บริโภคเพ่ือเล่นสนุกสนานเพลิดเพลิน 
5. ไม่บริโภคเพ่ือความเมามัน 
6. ไม่บริโภคเพ่ือประดับ 
7. ไม่บริโภคเพ่ือตกแต่ง 
8. บริโภคเพ่ือยังพระชนม์ชีพ 
9. บริโภคเพ่ือป้องกันความล าบาก 
10. บริโภคเพ่ืออนุเคราะห์แก่การประพฤติพรหมจรรย์ 
ทรงเลือกพิจารณา ฉันเฉพาะอาหารที่เป็นประโยชน์ ไม่ก่อโทษต่อร่างกายเท่านั้น ดังที่

ทรงห้ามภิกษุดื่มสุราและเมรัย เพราะเป็นบ่อเกิดของการเกิดโรค มีสติในการฉันอาหาร พระองค์
ตรัสแนะน า พระเจ้าปเสนทิโกศลและภิกษุทั้งหลายให้เป็นผู้มีสติในการบริโภค ดังพุทธพจน์ว่า  

“…มนุษย์ผู้มีสติอยู่ทุกเมื่อ รู้ประมาณในการบริโภค ที่ได้แล้ว ย่อมมีเวทนาเบาบาง เขา
ย่อมแก่ช้า อายุยั่งยืน”  

“เราทั้งหลาย จักเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะ ท าความรู้สึกตัว ในการก้าวไป.....การฉัน การ
ดื่ม การเค้ียว การลิ้ม”  

รู้ประมาณในการฉัน ดังพุทธพจน์ว่า  
“ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พิจารณาโดยแยบคายว่า เราบริโภคอาหารไม่ใช่เพ่ือเล่น เพ่ือ

ความมัวเมา เพ่ือประเทืองผิว และเพ่ือความอ้วนพี แต่เพ่ือกายนี้ด ารงอยู่ การพิจารณาในการ
บริโภค นี้เรียกว่า ความเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภค” 

ในพระไตรปิฎก ระบุถึงความมีสุขภาพอนามัยดี ของพระพุทธเจ้าไว้หลายประการ 
ได้แก่ บ าเพ็ญพุทธกิจได้เกือบตลอดทั้งวัน สติสัมปชัญญะบริบูรณ์ดี มีโรคน้อย มีเป้าหมายในการ
บริโภค มีสติพิจารณาฉัน เฉพาะอาหารที่เป็นประโยชน์ รู้ประมาณในการบริโภค และห้ามดื่มสุรา
และเมรัย ท าให้มีพระพลานามัยสมบูรณ์  
 
พุทธวิธีบ าบัดรักษาโรคด้วยธรรมโอสถ 

พระพุทธเจ้าทรงน าธรรมโอสถ มาบ าบัดรักษาโรค ให้กับภิกษุสงฆ์และคฤหัสถ์ จะ
น ามากล่าวพอสังเขปดังนี้ 

พระพุทธเจ้า ประทับ ณ พระเวฬุวันวิหาร ทรงประชวรหนัก ได้รับทุกขเวทนาแรงกล้า 
ครั้งนั้น พระมหาจุนทะ สวดสาธยายโพชฌงค์ 7 ให้พระองค์ฟัง พระองค์พิจารณาตามธรรมนั้นไป
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ด้วย ครั้นพระมหาจุนทะ แสดงธรรมจบลง ก็ทรงหายจากพระประชวร พระองค์ตรัสกับพระมหาจุน
ทะว่า “จุนทะ โพชฌงค์ดีนัก จุนทะ โพชฌงค์ดีนัก” 

พระพุทธเจ้าทรงแนะน าหลักท่ัวไป ในการแก้ความคิด ความด าริที่เป็นอกุศล ดังนี้ 
1. โรคโลภะ ทรงสอนให้เป็นผู้รู้จักพอ รู้จักการถือสันโดษ และรู้จักการให้ทาน 
2. โรคโทสะ ทรงสอนให้เป็นผู้มีความเมตตากรุณา มุทิตา และรู้จักการให้อภัย 
3. โรคโมหะ ทรงสอนให้เป็นผู้รู้จักการศึกษา (สุตะ) การเจริญสติสัมปชัญญะ และการ

หมั่นเจริญภาวนา 
การดูแลรักษาตามที่ปรากฏในพระคัมภีร์ มีทั้งกรณีที่เป็นโรคทางกายและโรคทางใจ 

การรักษาทางกาย เช่น พระบาทห้อพระโลหิตใช้ยาทา โรคไข้ตัวร้อนฉันรากบัว เง้าบัว การผ่าตัด
เนื้องอก การรักษาทางใจ เช่น การแยกกายกับจิตเมื่อเจ็บป่วย การฟังบทสวดโพชฌงค์ 7 สัญญา 10 
เสริมก าลังใจ ใช้การก าหนดรู้สติปัฏฐาน 4 ใช้การก าหนดสติรู้เวทนาเข้าสู่โพชฌงค์ 7 ประกอบด้วย
สติสัมโพชฌงค์ ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ วิริยสัมโพชฌงค์ ปีติสัมโพชฌงค์ ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ สมาธิสัม
โพชฌงค์ และอุเบกขาสัมโพชฌงค์ ใช้สมาธิพิจารณาเร่ืองขันธ์ 5 ว่าไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา 
ฟังพรหมวิหาร 4 อันเป็นหนทางไปสู่พรหมโลก 
 
ประเภทของโรคในทางพระพุทธศาสนา 

ค าว่า “โรค” ในทางพระพุทธศาสนามาจากรากศัพท์บาลีว่า “รุช” แปลว่า เสียดแทง 
มีความหมายว่า สิ่งที่เสียดแทงให้เจ็บปวด 

โรคะ ตามคัมภีร์แพทย์โบราณว่า ด้วยสมุฏฐานแห่งโรค หมายถึง โรคประจ าตัวโรคที่
ติดตัวอยู่ประจ ารักษาไม่หาย 

ค าว่า “โรค” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ให้ค าจ ากัดความไว้
ว่าหมายถึง ความเจ็บไข้ ความเจ็บป่วย 

พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ได้ให้ความหมายว่า “โรค” คือ สิ่งที่เสียดแทงชีวิต 
ใช้แทนค าว่า ทุกข์ ซึ่งทั้งโรคและทุกข์ เป็นสิ่งที่บีบคั้นขัดข้องเป็นปัญหาต้องแก้ไข ต้องก าจัดออกไป 
ชีวิตจะไม่ได้ล าบาก” โรค นี้เป็นค าที่ใช้แทนค าว่า “ทุกข์” ซึ่งเป็นปัญหาของมนุษย์ทุกคน ทุกข์ก็คือ 
ปัญหาของชีวิต 

นักวิชาการแพทย์สมัยใหม่ ได้ให้ความหมาย โรคไว้ว่า โรค หมายถึง ภาวะผิดปกติที่
เกิดขึ้นในร่างกาย เนื่องจากองค์ประกอบของร่างกายท างานผิดปกติ  ท าให้รู้สึกไม่สบาย หรือมี
อาการที่ผิดปกติที่แสดงออกมาให้เห็น เช่น มีไข้ตัวร้อน ไอ จาม ปวด บวม เป็นต้น แต่ในบางครั้ง 
เราอาจเป็นโรคโดยที่ไม่มีการผิดปกติ หรือไม่รู้ตัวว่าเป็นโรคเลยก็ได้ ถ้าความผิดปกตินั้น เกิดขึ้น
เพียงเล็กน้อย หรืออยู่ในระยะแอบแฝงตัว ยังไม่แสดงอาการออกมา 

โรค หมายถึง ความเจ็บไข้ ความเจ็บป่วย ความไม่สบาย โรคประจ าตัวโรคที่ติดตัวอยู่
ประจ ารักษาไม่หาย ซึ่งเป็นปัญหาของมนุษย์ทุกคน ปัญหาของชีวิตคือทุกข์ อาจเป็นโรคแอบแฝงตัว 
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โดยที่ไม่มีการผิดปกติออกมา ภาวะผิดปกติท่ีเกิดขึ้น ท าให้รู้สึกไม่สบาย เสียดแทงให้เจ็บปวด หรือมี
อาการท่ีผิดปกติแสดงออกมาให้เห็น 

ประเภทของโรค 
โรคที่เกิดขึ้นทางกายจากพระไตรปิฎก พบว่า มีโรคชนิดต่างๆ ที่มีการกล่าวถึง เป็น

จ านวนมาก โดยเฉพาะโรคทางกาย คือ โรคตา โรคหู โรคจมูก โรคลิ้น โรคปาก โรคศีรษะ โรคใบหู 
โรคกาย โรคฟัน โรคหืด โรคไอ โรคไข้หวัด โรคไข้พิษ โรคไข้เซื่องซึม โรคท้อง โรคลงแดง โรคจุก
เสียด โรคลงราก โรคเรื้อน โรคกลาก โรคมองคร่อ โรคลมบ้าหมู โรคคุดทะราด โรคหิดเปื่อย โรคหิด
ด้าน โรคหูด โรคละอองบวม โรคอาเจียนเป็นโลหิต โรคเบาหวาน โรคเริม โรคพุพอง โรคริดสีดวง 
โรคอหิวาตกโรค โรคฝีดาษ โรคหิด โรคตุ่ม โรคกลิ่นตัวแรง โรคอมนุษย์เข้าสิง โรคหน่อที่เท้า โรค
ปวดร้อนศีรษะ โรคลมตามอวัยวะ โรคลมขัดยอกตามข้อ โรคลม โรคเท้าแตกโรคฝี เนื้องอก แผลไม่
งอก โรคท้องผูก โรคผอมเหลือง โรคโดนยาแฝด โรคงูพิษ โรคผดผื่นคัน โรคร้อนในกาย โรคลมใน
ท้อง โรคเนื้องอกในลาไส้ โรคท้องร่วง โรคปอด โรคลมชัก โรคพันธุกรรม77 โรคอลสกะ โรคอัมพาต 
โรคที่พระพุทธพุทธองค์ ทรงห้ามบรรพชาอุปสมบทมีอยู่ 5 ชนิด คือ โรคเรื้อน โรคฝี โรคกลาก โรค
มองคร่อ โรคลมบ้าหมู พระพุทธเจ้าทรง จ าแนกชนิดของโรคออกเป็น 2 ชนิด คือ โรคทางกาย (กา
ยิกโรโค) และ โรคทางใจ (เจตสิกโรโค) 

1. โรคทางกาย หมายถึง การเจ็บป่วยทางกาย เช่น ป่วยด้วยโรคตา โรคหู โรคจมูก โรค
ลิ้น โรคในกาย โรคศีรษะ โรคในช่องหู โรคปาก 

2. โรคทางใจ หมายถึง โรคท่ีเกิดทางใจ เช่น ความโลภ ความโกรธ ความหลง ความ
อิจฉาริษยา ความหึงหวง ความวิตกกังวล ความอาลัยอาวรณ์ ความคับแค้นใจ 

ท่านพุทธทาส ได้แบ่งโรคออกเป็น 3 ประเภท คือ 1 โรคทางกาย ได้แก่ ความเจ็บป่วย
ที่เกิดขึ้นกับร่างกาย 2 โรคทางจิต ได้แก่ โรคจิตที่เกี่ยวเนื่องกันอยู่กับกาย 3 โรคทางวิญญาณ ได้แก่ 
การที่วิญญาณหรือจิตส่วนลึก ประกอบด้วยกิเลส โดยเฉพาะอย่างยิ่งอวิชชาหรือมิจฉาทิฏฐิ เมื่อคนมี
ความเห็นผิด ก็เป็นเหตุให้คิดผิด พูดผิด และการกระท าผิด หรืออาจจะกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า โรคทาง
วิญญาณก็ คือ การยึดมั่นถือมั่นว่า เป็นเรา เป็นเขา ด้วยเหตุที่แพทย์ในปัจจุบันได้ใช้ค าว่า “โรคจิต” 
กับผู้ที่มีความผิดปกติทางจิต และต้องท าการรักษากับจิตแพทย์ ความหมายจึงไม่ตรงกับพุทธพจน์ 
ดังนั้น ท่านพุทธทาสจึงได้บัญญัติค าว่า “โรคทางวิญญาณ” ขึ้นมาใหม่ 

สาเหตุของโรค 
พระพุทธศาสนาได้กล่าวถึง โรค 2 อย่าง คือ โรคทางกายและโรคทางใจ ดังพุทธพจน์ที่

ตรัสไว้ว่า “ภิกษุทั้งหลาย โรค 2 อย่างนี้ คือ 1 โรคทางกาย 2 โรคทางใจ 
 1) สาเหตุของโรคทางกาย 
 ในพระไตรปิฎกได้มีปรากฏ ถึงสาเหตุของการเกิดโรคทางกาย ไว้หลายประการสาเหตุ

ที่ส าคัญ คือ ความไม่สมดุลของธาตุทั้ง 4 และสาเหตุที่ปรากฏใน คิริมานันทสูตร 8 ประการ ที่พระ
พุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่ากายนี้ มีทุกข์มาก มีโทษมาก เพราะฉะนั้น อาพาธต่างๆ จึงเกิดข้ึนในกาย นี้ คือ 

 1. อาพาธมีดีเป็นสมุฏฐาน 
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 2. อาพาธมีเสมหะเป็นสมุฏฐาน 
 3. อาพาธมีลมเป็นสมุฏฐาน 
 4. อาพาธมีไข้สันนิบาตเป็นสมุฏฐาน 
 5. อาพาธอันเกิดแต่ฤดูกาลแปรปรวน 
 6. อาพาธอันเกิดแต่การบริหารกายไม่สม่ าเสมอ 
 7. อาพาธอันเกิดแต่ความเพียรเกินกาลัง 
 8. อาพาธอันเกิดแต่วิบากของกรรม 
 การเกิดโรคทางกาย ดังที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนานี้ ใกล้เคียงกับศาสตร์ทาง 

การแพทย์ มีเพียงสาเหตุเดียว ที่มีกล่าวเฉพาะในพระพุทธศาสนา คือ สาเหตุของโรคที่เกิดจาก ผล
กรรม ดังพุทธพจน์ที่ว่า 

 “บุคคลในโลกนี้.....เป็นผู้เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลาย ด้วยฝ่ามือบ้าง ด้วยก้อนหินบ้าง 
ด้วยท่อนไม้บ้าง ด้วยศัสตราบ้าง เพราะกรรมนั้นที่เขาให้บริบูรณ์ ยึดมั่นไว้อย่างนั้น.... หลังจากตาย
แล้ว ถ้าไม่ไปเกิดในอบาย ทุคติ วินิบาต นรก กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในที่ใดๆ เขาก็จะเป็นผู้มีโรคมาก 
.... มาณพ การที่บุคคล เป็นผู้เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลาย ด้วยฝ่ามือบ้าง....นี้เป็นปฏิปทา ที่เป็นไปเพ่ือ
ความมีโรคมาก” 

เรามีกรรมเป็นของตน เป็นผู้รับผลของกรรม มีกรรมเป็นก าเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มี
กรรมเป็นที่พ่ึงอาศัย เราท ากรรมใดไว้ จะเป็นกรรมดี หรือกรรมชั่วก็ตาม ย่อมเป็นผู้รับผลของกรรม
นั้น “โรคกรรม” พบได้ในทางการแพทย์แผนปัจจุบัน ที่ว่าโรคบางชนิดแพทย์ไม่สามารถหาสาเหตุ
และวินิจฉัยโรคได้ เรียกโรคท านองนี้ว่า “โรคที่รักษาไม่หาย” หรือ “โรคที่รักษายาก” เป็นต้น ทาง
พระพุทธศาสนาเรียกว่าเป็น “โรคกรรม” จะรักษาอย่างไร ใช้ความพยายามแค่ไหน ก็ไม่หาย 
จนกว่าจะสิ้นกระแสแห่งกรรมนั้น 

บุคคลท ากรรมใด ทางกาย ทางวาจา ทางใจ กรรมนั้นแลเป็นสมบัติของเขา ทั้งเขาจะ
น ากรรมนั้นไปได้ อนึ่ง กรรมนั้นย่อมติดตามเขาไป ดุจเงาติดตามตัวไป ฉันนั้น 

การเกิดโรคทางกาย มีหลายสาเหตุ คือ โรคเกิดจากดี เสมหะ ลม ไข้สันนิบาต ฤดู
แปรปรวน การบริหารไม่สม่ าเสมอ การใช้ความเพียรเกินก าลัง ผลของกรรม หนาว ร้อน หิว
กระหาย ปวดอุจจาระ ปวดปัสสาวะ ธาตุ 4 ไม่สมดุล การไม่รู้ประมาณในการบริโภค การถูกสัมผัส
จากเหลือบยุงและสัตว์เลื้อยคลาน การถูกท าร้าย และการมีอายุมาก 

โรคทางกายมีหลายสาเหตุ ความไม่สมดุลของธาตุทั้ง 4 เป็นสาเหตุที่ส าคัญ สาเหตุอ่ืนๆ 
ได้แก่ เกิดจากดี เสมหะ ลม การเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล การบริหารไม่สม่ าเสมอ การใช้ความเพียร
เกินก าลัง และผลของกรรม ความรุนแรงของโรค ซึ่งเกิดจากสาเหตุดังกล่าว อาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่
กับสภาพความสมบรูณ์ของร่างกาย และผลจากกรรมในแต่ละบุคคล 

2) สาเหตุของโรคทางใจ 
โรคทางใจ ได้แก่ การที่จิตใจของคนเราถูกครอบง าด้วยกิเลส ความเศร้าหมอง คือ 

โลภะ โทสะ และโมหะ เข้าครอบง าที่เรียกว่า อนุสัยหรืออาสวะ ที่นอนเนื่องอยู่ภายในของภวังคจิต 
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ประกอบไปด้วย ราคะ ปฏิฆะ อวิชชา โรคที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ก็มี เฉพาะทางกาย และทางใจเท่านั้น 
คนบางคนอาจจะไม่มีโรคทางกาย ตั้งแต่แรกเกิดจนแก่ชรา แต่ส าหรับคนทั่วไปแล้ว ซึ่งมีจิตใจที่หนา
ไปด้วยกิเลสตัณหา เป็นผู้มีโรคทางใจกันทั้งนั้น เว้นแต่ว่าใครจะมีมากน้อยเพียงใดเท่านั้น มีแต่พระ
อรหันต์ผู้ที่หลุดพ้นจากกิเลสเท่านั้น ที่ไม่มีโรคทางใจ 

 ในทางพระพุทธศาสนา ได้อธิบายถึงสาเหตุที่ท าให้เกิดโรคทางใจ ที่เกิดขึ้นจากกิเลส
และตัณหามีอยู่ 3 ประการ คือ 

 1. โรคเกิดขึ้น เพราะความโลภ ความโลภไม่ว่าจะเกิดขึ้นในใจของผู้ใด ผู้นั้นเป็นโรค
ทางใจที่เกิดจากความโลภ ท าให้อยากได้ อยากมี อยากเป็น และบางครั้งก็อยากได้เกินขอบเขต
จนถึงเบียดเบียนผู้อ่ืน เพราะความโลภท าให้เป็นคนเห็นแก่ตัว เกิดความกระหายอยากได้ไม่มีที่
สิ้นสุด ท าให้เป็นคนที่มีจิตใจเร่าร้อน มีความทะเย่อทะยานอยากได้ในทางที่ผิด เมื่อความปรารถนา
ไม่สมหวังในสิ่งที่ตนมุ่ง ก็เกิดความคับใจ อันเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดความทุกข์ เมื่อมีความทุกข์มาก ๆ 
ผลที่ตามมาก็คือ สุขภาพจิต ท าให้นอนไม่ได้ บางคนเป็นบ้าเสียสติไปเลยก็มี เกิดการอิจฉาผู้อ่ืน เมื่อ
ตนเองไม่ได้ดังความปรารถนาของตน แม้ในที่สุดถึงตรอมใจตาย 

 2. โรคเกิดขึ้น เพราะความโกรธ เมื่อเกิดข้ึนกับผู้ใดแล้ว คนผู้นั้นเป็นโรคทางใจ เพราะ
ความโกรธท าให้จิตใจ ของผู้มักโกรธนั้น เป็นคนที่มีจิตใจขัดเคือง หงุดหงิด ขุ่นเคืองผู้อ่ืน ท าให้จิตใจ
เร้าร้อนกระวนกระวายอยู่ไม่เป็นสุข แผดเผาร้อนรนในใจของตนเอง มีจิตใจที่มุ่งร้ายอาฆาตพยาบาท
ผู้อื่น อันเป็นสาเหตุน าไปสู่การเบียดเบียน ล้างผลาญ ซึ่งกันและกัน ผลก็คือ ความทุกข์ท่ีเกิดจากใจ 

 3. โรคเกิดจากความหลง (โมหะ) เพราะความหลงเกิดขึ้นกับผู้ใด ผู้นั้นเป็นโรคทางใจ 
เป็นบุคคลที่เชื่อง่าย และเชื่อในสิ่งที่ผิด เข้าใจในสิ่งที่ผิด มีจิตใจที่มืดบอด มองไม่เห็นทาง ไม่รู้จักผิด
ชอบชั่วดี มักจะถูกชักน าไปในทางท่ีผิดได้ง่าย เช่น เห็นดีเป็นชั่ว เห็นชั่วเป็นดี เห็นทุกข์เป็นสุข ความ
หลงท าให้ได้รับความทุกข์ เพราะการคิดผิดของตนเอง ที่ท าให้เกิดความร้อนใจ ที่น าความเสียหาย
มาให้แก่ตนเอง อย่างมากมาย เพราะการคิดผิด ท าให้ส่งผลกระทบต่อจิตใจ ให้ได้รับความทุกข์
ทรมาน อันเป็นความทุกข์ทางใจ 

 โรคทางใจ คือ การที่จิตใจของมนุษย์ถูกครอบง าไปด้วย โลภะ โทสะ โมหะ ซึ่งแสดง
ออกมาทางกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม 

 ชีวิตนี้มีโรค แต่โรคนั้นแก้ไขได้ จุดหมายของพระพุทธศาสนา คือ การแก้ไขความไม่
สบายหรือโรคของชีวิต ค าว่า “โรค” เป็นค าที่ใช้แทนค าว่า “ทุกข์” ซึ่งเป็นปัญหาของมนุษย์ทุกคน 
ทุกข์ คือปัญหาของชีวิต เพราะฉะนั้น เมื่อใช้ค าว่า โรค แทนค าว่า ทุกข์ ก็ถือว่า ทุกข์นั้นเป็นโรค 
เป็นสิ่งบีบคั้น เป็นปัญหาที่ต้องแก้ไข 

 ภาวะที่หายทุกข์หรือหมดทุกข์ มีสุขหรือปลอดทุกข์และเป็นสุข เป็นด้านหนึ่งของ
ภาวะที่สมบรูณ์ เป็นส่วนหนึ่ง หรือด้านหนึ่งของภาวะองค์รวม ซึ่งยังมีภาวะด้านต่างๆ อยู่ด้วยกัน 
กับความสุข เป็นลักษณะองค์ประกอบของภาวะ ที่เป็นความดีงามสมบรูณ์ของชีวิต 

 การเกิดโรคนั้นเป็นความทุกข์อย่างหนึ่ง เมื่อพิจารณาถึงโรคที่เกิดขึ้น ทั้งสองประเภท 
ท าให้รู้ว่ามีความสอดคล้องกับ ทุกขอริยสัจ ได้แก่ ความเกิด ความแก่ ความเจ็บ และความตาย นี้
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จัดเป็นโรคทางกาย ความเศร้าใจ ความร าคาญ คร่ าครวญ พิไรร าพัน ความไม่สบายใจ ความคับ
แค้นใจ ความประจวบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รัก ความพลัดพรากจากสิ่งที่รัก ความไม่ได้ในสิ่งที่ตน
ปรารถนา เหล่านี้จัดเป็นโรคทางจิต ว่าโดยย่อ อุปาทานขันธ์ 5 เป็นทุกข์ จัดเป็นโรคทางใจ 

 โรคทางใจ คือ การที่จิตใจของคนเราถูกครอบง า ด้วยกิเลสความเศร้าหมอง ด้วยความ
โลภ อยากได้ อยากมี ท าให้มีจิตใจเร่าร้อน เมื่อความปรารถนา ไม่สมหวังในสิ่งที่ตนมุ่ง ความโกรธ 
ท าให้เป็นคนที่มีจิตใจ ขัดเคือง หงุดหงิด ขุ่นเคืองผู้อ่ืน ท าให้จิตใจเร้าร้อน กระวนกระวายอยู่ไม่เป็น
สุข ความหลง ท าให้เชื่อในสิ่งที่ผิด เข้าใจในสิ่งที่ผิด มีจิตใจที่มืดบอด มองไม่เห็นทาง ไม่รู้จักผิดชอบ
ชั่วดี มักจะถูกชักน า ไปในทางท่ีผิดได้ง่าย ความโลภ โกรธ หลง ท าให้เกิดความทุกข์ 

 3) สาเหตุของโรคทางจิต 
 โรคทางจิต ตามวิถีแพทย์ปัจจุบัน ความแปรปรวนทางจิต เกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ ซึ่ง

มีความแตกต่างกันออกไป ได้แก่ โรคทางจิตมีสาเหตุมาจาก พันธุกรรม ความผิดปกติทางโครโมโซม 
โครงสร้างของร่างกาย อายุ เพศ การแต่งงาน เชื้อชาติ การตั้งครรภ์ อาชีพ และภาวะทางการงาน 
ปัจจัยทางครอบครัว สังคม และวัฒนธรรม สุรา ความเจ็บป่วย ความแปรปรวนทางสมองทั่วไป การ
ติดเชื้อ สิ่งเป็นพิษ ความแปรปรวนทางต่อมไร้ท่อ การขาดสิ่งที่จ าเป็น การขาดออกซิเจน การขาด
อาหาร การขาดวิตามิน การขาดการนอน การขาดความฝัน การขาดสิ่งเร้า การแยกจากสังคม 
ความส าคัญระหว่างบุคคล ความเศร้าใจความขัดแย้งทางใจ 

 ความแปรปรวนทางจิตใจ ชนิดรุนแรง เช่น เอะอะ โวยวาย ก้าวร้าว หลงผิด ประสาท
หลอน หวาดระแวง มีสาเหตุมาจากจิตใจ หรือร่างกาย และมีผลท าให้เกิดความผิดปกติ ในการคิด
การตอบสนองทางอารมณ์ ความจ า การสื่อสาร การตีความหมาย และพฤติกรรมที่เหมาะสม จน
เป็นอุปสรรคต่อการด ารงชีวิต มีความคิดแปรปรวน สับสนขาดเหตุผล พูดสับสนหลายเร่ืองพูดไม่
ติดต่อ เพ้อเจ้อ วกวน เหม่อลอย ท าให้ประสาทหลอน และอาการหลงผิด มีอารมณ์แปรปรวน เดี่ยว
ดีเดี่ยวร้าย คลุ้มคลั่งอาจ เป็นอันตรายกับคนที่อยู่ใกล้ชิด ความโศกเศร้า ความคร่ าครวญ ความไม่
สบายใจ ความคับแค้นใจ ความประสบกับสิ่งที่ไม่ชอบใจ ความพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รัก ความไม่
สมปรารถนา ซึ่งเป็นอาการแสดงออกของจิต ที่ประสบทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่ง 

 
บทสรุป 

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงเป็นนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พระองค์มีความสามารถที่
จะรักษาโรค คือ กิเลสพร้อมทั้งอนุสัย อันได้แก่ ความโลภ ความโกรธ ความหลง และความมัวเมา 
พระองค์ทรงใช้ญาณตรวจดูโรค เมื่อรู้ภาวะของเหล่าสรรพสัตว์แล้ว ก็ทรงวางยา (แสดงธรรม) คือ 
ธรรมะโอสถ ธรรมะบางหมวด เมื่อฟังแล้วพิจารณาตาม ท าให้จิตใจสงบระงับผ่อนคลาย เป็นสมาธิ 
ส่งผลไปถึงกายให้หายจากโรคทางกาย  และโรคทางใจได้ ดังพระมหากัสสปะเถระ ที่อาพาธ 
พระพุทธเจ้าเสด็จไปเยี่ยมแล้วพระองค์ทรงแสดงโพชฌงค์ 7 ให้ฟังพระมหากัสสปะพิจารณาตาม
ธรรมน้ันก็หายจากโรค เมื่อภิกษุอาพาธ พระองค์ทรงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลาย รักษาพยาบาลกันเอง 
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และทรงรับสั่งว่า “ถ้าหากภิกษุรูปใด มีความปรารถนาจะพยาบาล เราตถาคตแล้วไซร้ ขอเธอ
ทั้งหลายจงพยาบาลภิกษุไข้” 

พุทธวิธีบ าบัดรักษาโรคของพระพุทธองค์ ในการรักษาโรคต่างๆ ด้วยเภสัช 5 ชนิด คือ 
เนยใส เนยข้น น้ ามัน น้ าผึ้ง น้ าอ้อย ยาสมุนไพรอ่ืน การใช้ความร้อนบ าบัด และการผ่าตัด การ
รักษาโรคทางใจ คือ ตัดกิเลส พร้อมทั้งอนุสัย อันได้แก่ ความโลภ ความโกรธ ความหลง และความ
มัวเมา ทรงแสดงธรรมะโอสถ เลือกธรรมะตรง ตามภาวะของโรค เมื่อฟังแล้วพิจารณาตาม ท าให้
จิตใจสงบระงับผ่อนคลาย เป็นสมาธิ ส่งผลไปถึง กายให้หายจากโรคทางกาย และโรคทางใจได ้

 
ข้อเสนอแนะ 

ควรศึกษาวิธีการรักษาโรคทางใจสู่การพัฒนาจิตที่ยั่งยืน นั่นคือการหมดจดจากโรคคือ
กิเลสทั้งหลายทั้งปวง จนกระทั่งโรค (กิเลส) ไม่สามารถเกิดหรือเข้าใกล้เราได้เลย สภาวะนั้นคือ 
“อรหันต์” หมายถึงผู้ไกลจากกิเลส เมื่อเราไม่เกิดแม้โรคทางกายก็มิอาจมีได้อีกเลยเช่นกัน 
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การพัฒนาระบบสืบค้นและการอนุรักษ์เอกสารและคัมภีร์โบราณของวัดในสังคมไทย 
Development of the Ancient Scripture’s Retrieving and Conserving 

Systems for Buddhist Temples in Thailand 
 

พระเทพสุวรรณเมธี (สุชาติ กิตติปญฺโญ) 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบสืบค้นและการอนุรักษ์เอกสารและคัมภีร์โบราณของวัดใน

สังคมไทย มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพ่ือส ารวจและจัดหมวดหมู่เอกสารคัมภีร์โบราณทางพุทธศาสนา
ของวัดในสังคมไทย 2) เพ่ือวิเคราะห์เนื้อหาและการจัดท าดัชนีการค้นค าของเอกสารคัมภีร์โบราณ
ทางพระพุทธศาสนาของวัดในสังคมไทย และ 3) เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์เอกสารคัมภีร์โบราณเพ่ือ
เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมในสังคมไทย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยวิธีการวิเคราะห์
เอกสาร (Documentary Research) เพ่ือการศึกษาวิเคราะห์และจัดหมวดหมู่เนื้อหาคัมภีร์โบราณ
ทางพระพุทธศาสนาจากบันทึกในเอกสารหรือคัมภีร์โบราณ และหลักฐานจากโบราณคดีที่จัดเก็บที่
วัดในไทยทั้ง 4 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคใต้ การเก็บรวบรวม ใช้แบบ
บันทึกข้อมูลเพ่ือบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับกลุ่มความรู้เดิม ประกอบด้วย หมวดความรู้ หมวดย่อย 
และหมู่ย่อย (Division) ขอบเขต และน าข้อมูลที่ได้จากเอกสารทั้งหมดมาจัดกลุ่มเนื้อหาและคัดแยก
เนื้อหา 

วัดและชาวบ้านที่ครอบครองเอกสารคัมภีร์โบราณไว้ ยังขาดการเก็บรักษาอย่างเป็น
ระบบท้ังการจัดหมวดหมู่ ขาดการส ารวจ จ านวนและการท าบัญชีรายชื่อเอกสาร เอกสารกลุ่มนี้มี
ปัญหาเรื่องต้นฉบับช ารุด เพราะขาดความพร้อมในด้านสถานที่ที่เหมาะสมในการอนุรักษ์คัมภีร์
โบราณ การยกระดับความส าคัญและสร้างความตระหนักให้พระสงฆ์ วัดและชุมชนในการอนุรักษ์
คัมภีร์ ในฐานะเจ้าของพ้ืนที่ ได้เห็นความส าคัญเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้และสืบทอดพระพุทธศาสนาใน
สังคมไทยต่อไป 
ค าส าคัญ: คัมภีร์โบราณ, การอนุรักษ์เอกสาร  
  

                                                           


 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศีกษาพทุธโฆส นครปฐม,  

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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Abstract 
This research work entitled ‘Development of the Ancient Scripture’s 

Retrieving and Conserving Systems for Buddhist Temples in Thailand’ aims at; 1) 
survey and grouping various ancient scriptures of Buddhism found in temple in 
Thailand, 2) analyzing and index making of ancient scriptures of Buddhism found in 
temple in Thailand and 3) supporting the conservation of ancient scriptures to be 
learning center of Buddhism and culture in Thailand. 

It was a qualitative research by using primary documentary analysis as 
main tool. The ancient scriptures were collected from records of ancient texts and 
archaeological objects kept in Buddhist temples from northern, middle, north-east 
and southern parts of Thailand. Collecting method was record template with its 
previous details of knowledge including knowledge section, category and division, 
scope. Finally collected data was brought for grouping and classifying its contents 
systematically. 

The Buddhist temples and villagers who possess ancient scriptures had no 
preservation management, its classification, amount of scripture survey and name list 
of the texts. These texts also were found in damage due to its lack of suitable place 
to store them properly for correct preservation therefore it needs the correct 
guideline for standardizing and awareness of importance of scripture preservation to 
Buddhist monks, temple and communities as the owners of such valuable scriptures 
to be the learning resource and Buddhist heritages of Thailand for long time. 
Keyword : Ancient Scripture, Conserving Systems 
 
บทน า 

คัมภีร์โบราณเป็นคัมภีร์ที่ถูกจารหรือการจดบันทึกด้วยอักษรโบราณ เรียกโดยทั่วไปว่า
หนังสือคัมภีร์โบราณ แต่เนื่องจากคนในอดีตนิยมบันทึกเรื่องราวในด้านพระพุทธศาสนาลงในใบลาน
จึงนิยมใช้คัมภีร์โบราณว่า คัมภีร์ใบลาน นอกจากจะบันทึกเรื่องราวในด้านพระพุทธศาสนาแล้วยังมี
การบันทึกความรู้ ภูมิปัญญาในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ด้านกฎหมาย จดหมายเหตุ ต านานโหราศาสตร์
ปฏิทินโหร ไสยศาสตร์ เวชศาสตร์ ดาราศาสตร์ ธรรมคดี พงศาวดาร วรรณคดี อักษร ประวัติศาสตร์
หมู่ยุทธศาสตร์ รวมทั้งความเชื่อประเพณีวัฒนธรรมในแต่ละยุคสมัยที่ผ่านมาความรู้ในคัมภีร์โบราณ
ได้รับความสนใจทั้งในระดับสากลและระดับประเทศในระดับสากลพบว่า องค์การการวิจัย
วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ให้ความสนใจความรู้ที่อยู่ในคัมภีร์โบราณ 
ในฐานะเป็นแหล่งความรู้ที่เป็นมรดกความทรงจ าของโลก ซึ่งควรได้รับการอนุรักษ์และสงวนรักษา
และพัฒนาให้คนสามารถเข้าถึงความรู้ที่อยู่ในคัมภีร์โบราณได้ จึงมีการเคลื่อนไหวขึ้นมาศึกษาและ
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ฟ้ืนฟูมรดกทางวัฒนธรรมโดยองค์กรการวิจัยวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ  
(UNESCO) จากการศึกษาพบว่าหน่วยงานในประเทศไทยท่ีมีการจัดการระบบความรู้ที่อยู่ในคัมภีร์
โบราณ พบว่าความรู้ที่อยู่ในคัมภีร์โบราณส่วนมากเป็นต านานวรรณกรรมของกลุ่มภาคเหนือและกลุ่ม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่บันทึกเรื่องราวบทบาทของพระสงฆ์ การปฏิบัติทางศาสนา  

หลักฐานที่เกี่ยวกับคัมภีร์ใบลานที่มีอายุมากที่สุดในหอสมุดแห่งชาติปัจจุบัน คือ คัมภีร์
ใบลาน เรื่อง สมนฺตปาสาทิกา วินยฏฺฐกถา (ทุติย) ปาจิตฺติยวณฺณนา เป็นฉบับที่จารด้วยอักษรขอม 
ภาษาบาลี ฉบับชาดทึบ ปรากฏหลักฐานการสร้างเมื่อ จ .ศ. 977 ตรงกับ พ.ศ. 2158 ซึ่งอยู่ในสมัย
อยุธยารัชกาลสมเด็จพระเอกาทศรถ สภาพของใบลานปัจจุบันยังสมบูรณ์ ตัวอักษรปรากฏชัดเจน 
ส่วนคัมภีร์ใบลานที่ปรากฏหลักฐานเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยปัจจุบันนี้ คือ คัมภีร์ใบลาน เรื่อง ติส
นิปาต (ติงสนิบาต) เป็นฉบับที่จารด้วยอักษรธรรมล้านนา ภาษาบาลี ปรากฏหลักฐานการสร้างเมื่อ    
จ.ศ. 833 ตรงกับ พ.ศ. 2014 

คัมภีร์ใบลานเป็นคัมภีร์โบราณประเภทหนึ่ง ซึ่งจารลายลักษณ์อักษรลงบนใบของต้น
ลาน ใบลานจึงเป็นวัสดุธรรมชาติอย่างหนึ่งที่นิยมน ามาใช้จารหนังสือ ทั้งนี้ เพราะใบลานสามารถ
น ามาจารหนังสือ ได้รวดเร็ว งดงาม เบา และบาง น าเคลื่อนที่ไปได้สะดวกคล่องตัว นับตั้งแต่
สังคายนาครั้งที่ 5 ที่ลังกาทวีปเป็นต้นมา ตามต านานของพระพุทธศาสนาว่าการท าสังคายนาครั้งที่ 5 
( ปัญจมสังคายนา ) นี้ ได้ปรากฏว่า คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาได้เริ่มบันทึกลายลักษณ์ลงบนใบลาน 
เรียกว่า หนังสือใบลาน หรือ คัมภีร์ใบลาน 

การท าสังคายนาครั้งนี้ ได้ท าที่มหาวิหาร เมืองอนุราธปุระ ประเทศศรีลังกา มีพระ
พุทธทัตตะเถระและพระติสสะ เป็นประธาน ท าอยู่ 1 ปี จึงเสร็จเรียบร้อย ในการท าสังคายนาครั้งนี้
ได้แสดงไว้ในคัมภีร์สังคีติยวงศ์ ว่า 

“เอวเมว ภิกฺขุสงฺโฆ ธมฺมวินยญฺจ มุขปา โต โปฏฺ เกสุ ลิกฺขาปยมาโน ปิฏกวเสน จ 
นิกายวเสน จ ธมฺมวินยสงฺขาต  เตปิฏกพุทฺธวจน  สาตฺถกกญฺจ โปฏฺ เกสุ ลิกฺขาปยิตฺวา ป จ-
วสฺสสหสฺสานิ สาสนสฺส จิรฏฺ ติก  กตฺวา ปญฺจม  ธมฺมสงฺคีติสทิสเมว อกาสิฯ” 

แปลว่า การสังคายนาครั้งนี้ ภิกษุสงฆ์ เมื่อจะให้จารพระธรรมวินัย แต่มุขปาฐะลงในใบลาน
ก็ให้จารพระพุทธวจนะ คือ พระไตรปิฎก โดยจ านวนปิฎกและนิกายพร้อมทั้งอรรถกถาลงในใบลาน 
กระท าให้สถิตอยู่ได้นานประมาณถึง 5,000 พระพรรษา ได้ชื่อว่าเหมือนกับพระธรรมสังคีติที่ 5 แล้วการ
สืบค้นเอกสารคัมภีร์โบราณ จึงถือเป็นแนวทางในการอนุรักษ์ เป็นการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมที่
เกิดจากภูมิปัญญาของบรรพชนไทย และยังเป็นการช่วยให้เอกสารคัมภีร์โบราณมีอายุยืนยาว ผู้วิจัย
จึงมีความประสงค์ศึกษา การพัฒนาระบบสืบค้นและการอนุรักษ์เอกสารและคัมภีร์โบราณของวัดใน
สังคมไทย เพ่ือศึกษาส ารวจและจัดหมวดหมู่เอกสารคัมภีร์โบราณทางพุทธศาสนาของวัดใน
สังคมไทย วิ เคราะห์ เนื้อหาและการจัดท าดัชนีการค้นค าของเอกสารคัมภีร์ โบราณทาง
พระพุทธศาสนาของวัดในสังคมไทย อีกทั้งยังส่งเสริมการอนุรักษ์เอกสารคัมภีร์โบราณเพ่ือเป็นแหล่ง
เรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมในสังคมไทย โดยการส ารวจ สืบค้น แหล่งเอกสารคัมภีร์
โบราณในพ้ืนที่ การลงทะเบียนและการจัดระบบการอนุรักษ์และจัดเก็บเป็นสมบัติของท้องถิ่น  เป็น
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การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในเรื่องเอกสารคัมภีร์โบราณ อันน าไปสู่ความรักความหวงแหน การ
อนุรักษ์เอกสารคัมภีร์โบราณ มิให้ถูกท าลาย สูญหายเพื่อเป็นศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้ของชุมชนต่อไป 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1 เพ่ือส ารวจและจัดหมวดหมู่เอกสารคัมภีร์โบราณทางพุทธศาสนาของวัดในสังคมไทย 
2 เพ่ือวิเคราะห์เนื้อหาและการจัดท าดัชนีการค้นค าของเอกสารคัมภีร์โบราณทาง

พระพุทธศาสนาของวัดในสังคมไทย 
3 เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์เอกสารคัมภีร์โบราณเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน

พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมในสังคมไทย 
 

ขอบเขตการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยวิธีการวิเคราะห์

เอกสาร (Documentary Research) เพ่ือการศึกษาวิเคราะห์และจัดหมวดหมู่เนื้อหาคัมภีร์โบราณ
ทางพระพุทธศาสนาจากบันทึกในเอกสารหรือคัมภีร์โบราณ และหลักฐานจากโบราณคดีที่จัดเก็บที่
วัดในไทยทั้ง 4 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคใต้ การเก็บรวบรวม  ใช้แบบ
บันทึกข้อมูลเพ่ือบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับกลุ่มความรู้เดิม ประกอบด้วย หมวดความรู้ หมวดย่อย 
และหมู่ย่อย (Division) ขอบเขต และน าข้อมูลที่ได้จากเอกสารทั้งหมดมาจัดกลุ่มเนื้อหาและคัดแยก
เนื้อหา 

1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
การสืบค้นเอกสารคัมภีร์โบราณ โดยเฉพาะการลงส ารวจในพ้ืนที่ที่มีรูปแบบการจัดเก็บ

แล้ว และส ารวจสืบค้นเบื้องต้นในส่วนที่ยังไม่เคยมีการส ารวจมาก่อน เป็นลักษณะของโครงการ
งานวิจัยเชิงรุกตามกรอบแผนงานที่ก าหนดไว้ 

การส ารวจวัดที่มีรูปแบบการจัดเก็บ ผู้วิจัยเก็บการจัดระบบหมวดหมู่ความรู้ในคัมภีร์
โบราณทางพระพุทธศาสนาโดยวิธีวิเคราะห์เอกสาร (Document Analysis) ได้แก่ คู่มือส ารวจ 
จัดหา รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศ เอกสารคัมภีร์โบราณ คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเอกสารคัมภีร์
โบราณ คู่มือชื่อเรื่อง และชื่อหนังสือทางพระพุทธศาสนา เอกสารการแบ่งหมวดจากข้อมูลของ
คัมภีร์โบราณทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในส านักหอสมุดแห่งชาติ 

ส่วนที่ยังไม่เคยมีการส ารวจ ในลักษณะนี้ยังไม่มีข้อมูลเบื้องต้น จึงจ าเป็นต้องขอ
ค าแนะน าของผู้ที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่ ส่วนมากจะเป็นพระสังฆาธิการ อาทิ เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะ
อ าเภอ เจ้าอาวาสต่างๆ เป็นต้น ในการส ารวจนี้จะไปตามวัดที่เป็นแหล่งชุมชนเก่า และวัดต่างๆ 
เพ่ือให้ได้ขอ้มูลพื้นฐานประกอบการส ารวจและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเอกสารคัมภีร์โบราณ 

2 ขอบเขตด้านพื้นที่ในการวิจัย 
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ผู้วิจัยก าหนดพื้นที่ในการวิจัยครั้งนี้ครอบคลุมทั่วประเทศ ทั้ง 4 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ 
ภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคใต้ 

ภาคเหนือ การคัดเลือกวัดที่เก็บรักษาคัมภีร์ใบลานเอาไว้ แต่ยังไม่มีการส ารวจและการ
จัดเก็บอย่างเป็นระบบ ผู้วิจัยศึกษาในจังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน  
โดยเลือกวัดที่ได้รับข้อมูลว่ายังมีคัมภีร์ใบลานที่ตกส ารวจ รวม 4 จังหวัด จังหวัด ละ 2 วัด รวม
จ านวน  8 วัด 

ภาคกลาง ที่ปรากฏคัมภีร์โบราณที่มีรูปแบบการจัดเก็บแล้ว ได้รับการสืบค้นและจัด
หมวดหมู่คัมภีร์โบราณจังหวัดและวัดในเขตภาคกลาง ได้แก่ วัดที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่เขตจังหวัดภาคกลาง 
6 จังหวัดวัดในจังหวัดภาคกลาง ประกอบด้วย วัดสุวรรณภูมิ ต าบลท่าพ่ีเลี้ยง อ าเภอเมือง 
สุพรรณบุรี, วัดสามชุก ต าบลสามชุก อ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี,วัดศรีโสมโมสร (กุดจอ) 
ต าบลกุดจอก อ าเภอหนองมะโม จังหวัดชัยนาท, วัดประดู่ทรงธรรม ต าบลหัวรอ อ าเภอเมือง
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดอยุธยา, วัดต าหนักเหนือ ต าบลบางตะไนย์ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี, วัดมะขาม ต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี, วัดสุทธิวราราม แขวงยานนาวา 
เขตสาธร จังหวัดกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น 7 วัด 6 จังหวัด 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิจัยได้ท าการคัดเลือกวัดที่มีเอกสารคัมภีร์โบราณในท้องถิ่น
จัดเก็บไว้ วัดใน 4 จังหวัดภาคอีสาน ได้แก่  วัดเดิมพิมาย และวัดวังวารีวน จังหวัดนครราชสีมา วัดธาตุ 
(พระอารามหลวง) วัดนทโรวาส บ้านหนองงูเหลือม และวัดโพธิ์ศรี จังหวัดขอนแก่น วัดมณีวราราม 
วัดหนองช้างทอง และวัดทุ่งขุนจังหวัดอุบลราชธานี และวัดบวร วัดบรมคงคา และวัดมณีจันทร์ 
จังหวัดบุรีรัมย์ รวมทั้งสิ้น 11 วัด 4 จังหวัด 

ภาคใต้ ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารคัมภีร์โบราณของวัดในเขตภาคใต้ของ
จังหวัดตรังและจังหวัดกระบี่ ยังไม่มีการจัดหมวดหมู่ และการจัดระบบการอนุรักษ์เอกสารคัมภีร์
โบราณท่ีถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยลงพ้ืนที่ศึกษาใน 4 วัด ที่พบคัมภีร์โบราณ ได้แก่ วัดไร่พรุ 
ต าบลน้ าผุด อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง วัดกะช่องเปี่ยมราษฎร์ ต าบลช่อง อ าเภอนาโยง จังหวัดตรัง 
วัดเขาหัวสิงห์ ต าบลเขาเขน อ าเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่  วัดสุวรรณธาราราม ต าบลกระบี่
น้อย อ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ และที่ได้ขึ้นทะเบียนกับหอสมุดกาญจนาภิเษก สงขลาแล้ว ได้แก่ 
วัดวังตะวันตก ต าบลคลัง อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  วัดบูรณาราม ต าบลคลัง อ าเภอ
เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช วัดจันทาราม ต าบลท่าวัง อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ส่วน
วัดปลักหนู ต าบลปลักหนู อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา วัดขุนทอง ต าบลจะโหนง อ าเภอจะนะ 
จังหวัดสงขลา วัดท่าช้าง ต าบลท่าช้าง อ าเภอบางกล่ า จังหวัดสงขลา รวมทั้งสิ้น 10 วัด 4 จังหวัด 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  

1 รูปแบบการวิจัย 
การส ารวจข้อมูลคัมภีร์ใบลานใน 4 ภูมิภาคทั่วประเทศไทย ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ โดยผู้วิจัยได้ท าการคัดเลือกวัดที่มีเอกสารโบราณในท้องถิ่น



การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3262

จัดเก็บไว้ และได้ท าการส ารวจรายการเอกสารดังกล่าว ตามวิธีการส ารวจและอนุรักษคัมภีรใบลาน 
จากนั้นจะได้รับการลงรายการ จัดหมวดหมู่ เพ่ือการสืบค้น จัดเก็บห่อด้วยวิธีดั้งเดิม จะเป็นการยืด
อายุของคัมภีร์ 

การส ารวจและจัดระบบสืบค้นคัมภีรใบลาน ผู้วิจัยได้ท าการลงพ้ืนที่ท างานภาคสนามใน
การส ารวจและสืบค้นคัมภีร์ใบลานร่วมกับการเผยแพร่องค์ความรู้ในการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน การ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาในการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานเพ่ือสานต่อภูมิปัญญาในการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน ให้
เป็นแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น ร่วมถึงกระตุ้นให้ประชาชนในท้องถิ่นตะหนักถึงความส าคัญและมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์คัมภีร์โบราณ  

การส ารวจวัดที่มีรูปแบบการจัดเก็บ ผู้วิจัยเก็บการจัดระบบหมวดหมู่ความรู้ในคัมภีร์
โบราณทางพระพุทธศาสนาโดยวิธีวิเคราะห์เอกสาร (Document Analysis) ได้แก่ คู่มือส ารวจ 
จัดหา รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศ เอกสารคัมภีร์โบราณ คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเอกสารคัมภีร์
โบราณ คู่มือชื่อเรื่อง และชื่อหนังสือทางพระพุทธศาสนา เอกสารการแบ่งหมวดจากข้อมูลของ
คัมภีร์โบราณทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในส านักหอสมุดแห่งชาติ 

ส่วนที่ยังไม่เคยมีการส ารวจ ในลักษณะนี้ยังไม่มีข้อมูลเบื้องต้น จึงจ าเป็นต้องขอ
ค าแนะน าของผู้ที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่ ส่วนมากจะเป็นพระสังฆาธิการ อาทิ เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะ
อ าเภอ เจ้าอาวาสต่างๆ เป็นต้น ในการส ารวจนี้จะไปตามวัดที่เป็นแหล่งชุมชนเก่า และวัดต่างๆ 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลพื้นฐานประกอบการส ารวจและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเอกสารคัมภีร์โบราณ 

2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ผู้วิจัยจึงใช้ระบบการสืบค้นข้อมูลและการจัดระบบหมวดหมู่ความรู้มาสังเคราะห์  และ

จัดกลุ่มเนื้อหารวมกันโดยใช้หลักการพ้ืนฐานการจัดหมวดหมู่ความรู้ เพ่ือจ าแนกความรู้และแต่ละ
กลุ่มให้เป็นหมวด หมวดย่อย และหมู่ย่อย โดยการวิเคราะห์เนื้อหาที่ปรากฏโครงสร้างระบบการ
จัดระบบหมวดหมู่ในคัมภีร์โบราณทางพระพุทธศาสนา สรุปขอบเขตความรู้และโครงสร้างในคัมภีร์
โบราณทางพระพุทธศาสนาให้เป็นหมวด หมวดย่อย หมู่ย่อย และคุณลักษณะความรู้แต่ละหมวด 
เพ่ือให้ได้โครงสร้างหมวดหมู่ การสืบค้นและจัดหมวดหมู่ คัมภีร์โบราณทางพระพุทธศาสนาของวัด
ในในประเทศไทย ปัจจุบันยังคงมีเอกสารโบราณที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นตกค้างอยู่ในภูมิภาคต่าง 
ๆ ทั่วราชอาณาจักร เอกสารโบราณเหล่านั้นจัดเป็นเอกสารขั้นต้นที่ให้ประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้า
เรื่องราวต่าง ๆ ที่บ่งบอกถึงความเคลื่อนไหวของอารยธรรม และค่านิยมแห่งสังคมในกลุ่มชนโบราณ
แต่ละยุคสมัย ทุกภูมิภาคของประเทศ อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ในการศึกษาวิชาการ ด้าน
ประวัติศาสตร์ โบราณคดี อักษรศาสตร์ ภาษาศาสตร์ อักขรวิทยา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี และเรื่องอ่ืน ๆ อันเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของกลุ่มชนในอดีต ผู้วิจัยได้
สืบค้นจากแหล่งที่มาต่าง ๆ และจัดหมวดหมู่ไว้ในลักษณะของวัดที่จัดตามแหล่งที่มา ได้มีการ
ตรวจสอบความซ้ าซ้อนและจัดกลุ่มเนื้อหา  ผู้วิจัยได้จัดกลุ่มหมู่เนื้อหาคัมภีร์โบราณทาง
พระพุทธศาสนา การสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสร้างแหล่งเรียนรู้  คัมภีร์โบราณทาง
พระพุทธศาสนาในขั้นนี้เป็นการจัดหมวดหมู่เนื้อหาในคัมภีร์โบราณโดยน ากลุ่มเนื้อหาที่ได้จากการ
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วิเคราะห์ทั้งหมดมาจัดเป็นหมวดหมู่ เพ่ือให้เนื้อหาที่มีเนื้อหาเดียวกันเข้าไว้ด้วยกัน และความรู้ที่มี
เนื้อหาคล้ายคลึงกันไว้ใกล้กัน โดยด าเนินการตรวจสอบความซ้ าซ้อน จ าแนก และจัดกลุ่มเนื้อหาได้
อย่างละเอียดชัดเจนยิ่งขึ้น  

3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
จากการส ารวจข้อมูลคัมภีร์ใบลานใน 4 ภูมิภาคทั่วประเทศไทย ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ โดยผู้วิจัยได้ท าการคัดเลือกวัดที่มีเอกสารโบราณในท้องถิ่นจัดเก็บ
ไว้ และได้ท าการส ารวจรายการเอกสารดังกล่าว ตามวิธีการส ารวจและอนุรักษคัมภีรใบลาน จากนั้นจะ
ได้รับการลงรายการ จัดหมวดหมู่ เพ่ือการสืบค้น จัดเก็บห่อด้วยวิธีดั้งเดิม จะเป็นการยืดอายุของคัมภีร์ 

การส ารวจและจัดระบบสืบค้นคัมภีรใบลาน ผู้วิจัยได้ท าการลงพ้ืนที่ท างานภาคสนามใน
การส ารวจและสืบค้นคัมภีร์ใบลานร่วมกับการเผยแพร่องค์ความรู้ในการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน การ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาในการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานเพ่ือสานต่อภูมิปัญญาในการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน ให้
เป็นแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น ร่วมถึงกระตุ้นให้ประชาชนในท้องถิ่นตะหนักถึงความส าคัญและมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์คัมภีร์โบราณ ในการส ารวจนี้จะไปตามวัดที่เป็นแหล่งชุมชนเก่า และวัดต่างๆ 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบการส ารวจและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเอกสารคัมภีร์โบราณ โดยมี
การด าเนินการในเบื้องต้น การส ารวจคัมภีร์ใบลาน เป็นงานด้านการส ารวจและอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน
ที่เก็บไว้ตามวัดต่างๆ เพื่อให้ทราบจ านวน ชื่อเรื่อง ตลอดจนถึงสภาพคัมภีร์ใบลานเพ่ือซ่อมแซมและ
เก็บรักษาให้เหมาะสม คัมภีร์ใบลานจ านวนมากมายที่มีอยู่ในปัจจุบันบางแห่งยังไม่ได้รับการดูแลเอา
ใจใส่เท่าที่ควร ซึ่งเมื่อปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลานานก็ถูกท าลายจากสัตว์ต่างๆ ตลอดจนความร้อนและ
ความชื้นเมื่อเก็บไว้ในสถานที่ที่ไม่เหมาะสมก็เป็นสาเหตุหนึ่งของการผุพังของคัมภีร์ใบลาน 

5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. ศึกษาการจัดระบบหมวดหมู่ความรู้ในคัมภีร์โบราณทางพระพุทธศาสนาโดยวิธี

วิเคราะห์เอกสาร (Document Analysis) ได้แก่ เอกสารคัมภีร์โบราณ คู่มือส ารวจ จัดหา รวบรวม
ทรัพยากรสารสนเทศ คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเอกสารคัมภีร์โบราณ คู่มือชื่อเรื่อง และชื่อหนังสือทาง
พระพุทธศาสนา เพ่ือจ าแนกเอกสารแบ่งหมวดหมู่ความรู้ 

2. ศึกษาการจ าแนกหมวดหมู่คัมภีร์โบราณทางพระพุทธศาสนาจากเอกสารคัมภีร์
โบราณที่ปริวรรตแล้ว โดยเก็บรวบรวมข้อมูลของคัมภีร์โบราณทางพระพุทธศาสนาตามที่ปรากฏใน
ส านักหอสมุดแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่อนุรักษ์คัมภีร์โบราณ โดยพิจารณาจากบันทึกในเอกสาร
หรือคัมภีร์ และด าเนินการศึกษาสภาพปัจจุบันของการจัดระบบความรู้เอกสารคัมภีร์โบราณของ
ส านักหอสมุดแห่งชาติ โดยวิเคราะห์สภาพปัญหาของคัมภีร์ ข้อจ ากัดการเข้าถึง และการจัดระบบ
ความรู้ในคัมภีร์โบราณในปัจจุบัน  

3. น าผลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 และ 2 มาจ าแนกและจัดระบบหมวดหมู่ความรู้ในคัมภีร์
โบราณทางพระพุทธศาสนาให้เป็นระบบเดียวกันเพ่ือก าหนดกรอบของการจัดระบบหมวดหมู่ความรู้
ในคัมภีร์โบราณทางพระพุทธศาสนาตามโครงสร้างของระบบการจัดระบบหมวดหมู่ความรู้โดยใช้
แนวคิดการจัดระบบหมวดหมู่ความรู้ตามขั้นตอนดังนี้  
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3.1 จัดกลุ่มความรู้ของคัมภีร์โบราณทางพระพุทธศาสนาที่มีอยู่ในปัจจุบัน  โดยใช้
แนวคิดการจัดระบบหมวดหมู่ความรู้ จากการจ าแนกทั้งในระบบเดิมและจากการวิเคราะห์ความรู้
จากคัมภีร์โบราณที่มีอยู่ในปัจจุบันโดยใช้แนวคิดการจัดระบบหมวดหมู่ความรู้ 

3.2 จัดความกลุ่มความรู้แต่ละกลุ่มให้เป็นหมวด หมวดย่อย และหมู่ย่อย 
3.3 ใช้หลักเกณฑ์การตรวจสอบความซ้ าซ้อนในแต่ละหมวดเนื้อหา ได้แก่ 1) เนื้อหา ค า 

แนวคิด ที่เหมือนกันเขียนตรงกัน จะถูกตัดออกเหลือเพียง 1 รายการ และ 2) เนื้อหา ค า แนวคิด ที่
เขียนไม่เหมือนกันเขียนแต่มีความหมายตรงจะยังคงไว้ เนื่องจากลักษณะเฉพาะของคัมภีร์โบราณนั้น
มีการจาร หรือ บันทึกในคัมภีร์โบราณ ด้วยอักษรและภาพหลายรูปแบบ สืบเนื่องจากยุคสมัยอดีตมี
ปกครองหลายกลุ่มชนชาติ ได้แก่ กลุ่มวัฒนธรรมล้านนา กลุ่มวัฒนธรรมล้านช้าง ไทยยวน ลาว พม่า 
เป็นต้น จึงมีการใช้รูปแบบอักษรและภาษาท่ีต่างกันจาก 

4. จัดล าดับคัมภีร์โบราณตามหมวดความรู้ที่แสดงโครงสร้างหมวดหมู่เนื้อหาจากกว้าง
ไปแคบ 

 
ผลการวิจัย 

จากการส ารวจคัมภีร์โบราณทางภาคเหนือ ผู้วิจัยศึกษาในจังหวัดเชียงราย จังหวัด
พะเยา จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน การสืบค้นคัมภีร์ใบลานล้านนาที่ได้จากการส ารวจตามวัดต่าง 
ๆ ในจังหวัดล้านนา โดยจ าแนกตามแหล่งที่มา การศึกษาในคร้ังนี้สามารถ แสดงรายการคัมภีร์
ทั้งหมดได้ 357 รายการ คัมภีร์ใบลานจ านวนมากมายที่มีอยู่ในปัจจุบันบางแห่งยังไม่ได้รับการดูแล
เอาใจใส่เท่าที่ควร ซึ่งเมื่อปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลานานก็ถูกท าลายจากสัตว์ต่างๆ ตลอดจนความร้อน
และความชื้นเมื่อเก็บไว้ในสถานที่ที่ไม่เหมาะสมก็เป็นสาเหตุหนึ่งของการผุพังของคัมภีร์ใบลาน  ได้
ด าเนินการจัดท าทะเบียนคัมภีร์ใบลาน และด าเนินการอนุรักษ์เบื้องต้น โดยเริ่มจากการ น าคัมภีร์ใบลานอ
อกมาท าความสะอาด ตรวจสภาพ เรียงอังกา (หน้าคัมภีร์ใบลาน) ใส่ปกหน้า ปกหลัง เปลี่ยนสายสนอง
ที่เปลื่อยขาด หรือช ารุด อ่านคัดแยกประเภทอักษร เช่น อักษรขอม ไทย มอญ พม่า ธรรมล้านนา และ
ธรรมอีสาน เป็นต้น ภาษา เช่น บาลี สันสกฤต ไทย ไทยล้านนา และไทยอีสาน เป็นต้น และเนื้อหาตาม
หมวดหมู่คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาที่เป็นส่วนพระพุทธพจน์ (บาลี) อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา นวฎีกา 
โยชนา และคัณฐี เป็นต้น แล้วจึงจัดท าบัญชีคัมภีร์ใบลานโดยให้ราย ละเอียดเกี่ยวกับ มัดที่ เลขที่ ชื่อ
เรื่อง ( ชื่อแบบฉบับการตั้งชื่อคัมภีร์ ตามหลักเกณฑ์การจัดหมวดหมู่ และเรียกชื่อหนังสือประเภทตัวเขียน
ทางพระพุทธศาสนา 

การส ารวจคัมภีร์โบราณทางภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การส ารวจข้อมูล
ของคัมภีร์โบราณทางพระพุทธศาสนาในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลางที่ได้รับการสืบค้นและจัดหมวดหมู่
คัมภีร์โบราณจังหวัดและวัดในเขตภาคกลางพบว่า ข้อมูลที่ปรากฏในส านักหอสมุดแห่งชาติ ผู้วิจัย 
พบว่าได้มีการจัดระบบความรู้ที่ปรากฏในคัมภีร์โบราณตามมาตรฐานอย่างเป็นระบบแต่ไม่ได้มีการ
จัดเรียงเนื้อหาที่เป็นหมวดหมู่ เน้นการจัดเรียงตามล าดับการเข้ามาของเอกสาร ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้อง
เนื้อหาหรือตัวคัมภีร์โบราณ และยังไม่มีวัดในพ้ืนที่ที่ได้มีการจัดระบบสืบค้นซึ่งอยู่ในคัมภีร์โบราณ
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อย่างเป็นระบบ ท าให้การสืบค้นและเข้าถึงเนื้อหาในคัมภีร์โบราณทางพระพุทธศาสนานั้นเป็นไปได้
ยากและใช้เวลานาน 

ผู้วิจัยจึงใช้ระบบการสืบค้นข้อมูลและการจัดระบบหมวดหมู่ความรู้มาสังเคราะห์  และ
จัดกลุ่มเนื้อหารวมกันโดยใช้หลักการพ้ืนฐานการจัดหมวดหมู่ความรู้ เพ่ือจ าแนกความรู้และแต่ละ
กลุ่มให้เป็นหมวด หมวดย่อย และหมู่ย่อย โดยการวิเคราะห์เนื้อหาที่ปรากฏโครงสร้างระบบการ
จัดระบบหมวดหมู่ในคัมภีร์โบราณทางพระพุทธศาสนา สรุปขอบเขตความรู้และโครงสร้างในคัมภีร์
โบราณทางพระพุทธศาสนาให้เป็นหมวด หมวดย่อย หมู่ย่อย และคุณลักษณะความรู้แต่ละหมวด 
เพ่ือให้ได้โครงสร้างหมวดหมู่ การสืบค้นและจัดหมวดหมู่ คัมภีร์โบราณทางพระพุทธศาสนาของวัด
ในในประเทศไทย ปัจจุบันยังคงมีเอกสารโบราณที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นตกค้างอยู่ในภูมิภาคต่าง 
ๆ ทั่วราชอาณาจักร เอกสารโบราณเหล่านั้นจัดเป็นเอกสารขั้นต้นที่ให้ประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้า
เรื่องราวต่าง ๆ ที่บ่งบอกถึงความเคลื่อนไหวของอารยธรรม และค่านิยมแห่งสังคมในกลุ่มชนโบราณ
แต่ละยุคสมัย 

ภาคใต้ ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารคัมภีร์โบราณของวัดในเขตภาคใต้ของ
จังหวัดโดยลงพ้ืนที่ศึกษาคัมภีร์โบราณ ได้แก่ วัดไร่พรุ ต าบลน้ าผุด อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง  วัดกะ
ช่องเปี่ยมราษฎร์ ต าบลช่อง อ าเภอนาโยง จังหวัดตรัง วัดเขาหัวสิงห์ ต าบลเขาเขน อ าเภอปลาย
พระยา จังหวัดกระบี่ วัดสุวรรณธาราราม ต าบลกระบี่น้อย อ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ วัดวังตะวันตก 
ต าบลคลัง อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช วัดบูรณาราม ต าบลคลัง อ าเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช วัดจันทาราม ต าบลท่าวัง อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ส่วนวัดปลักหนู 
ต าบลปลักหนู อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา วัดขุนทอง ต าบลจะโหนง อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 
วัดท่าช้าง ต าบลท่าช้าง อ าเภอบางกล่ า จังหวัดสงขลา ได้ขึ้นทะเบียนกับหอสมุดกาญจนาภิเษกสง
ขลา รวมทั้งสิ้น 10 วัด 4 จังหวัด นครศรีธรรมราชการจัดท าทะเบียนคัมภีร์ใบลานของวัดทาง
ภาคใต้ในจังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า วัดที่ได้ไปเก็บรวบรวมข้อมูลทั้ง 3 วัด ยังไม่มีการท า
ทะเบียนคัมภีร์ใบลาน มีการจัดเก็บดังนี้ 

1. วัดวังตะวันตก ได้ด าเนินการคัดแยกคัมภีร์โบราณเป็นเรื่องๆ ได้จ านวน 98 เรื่องและ
ท าการนับจ านวนผูกได้ 98 ผูก ได้แยกภาษา อักษร ฉบับ เรียบร้อยแล้ว ในจ านวน 98 เรื่อง มีเรื่อง
ที่เกี่ยวกับพระอานิงส์ที่ไม่มีไม้ประกับ 11 เรื่อง นอกนั้นอีก 87 เรื่องที่มีไม้ประกับเรียบร้อย แต่ยัง
ไม่ได้ท าการขึ้นทะเบียน ถ่ายไมโครฟิล์มและท าการจัดเก็บไว้ที่หอสมุด เพราะเอกสารได้อยู่ที่วัดวัง
ตะวันตก 

2. วัดบูรณาราม ได้ด าเนินการคัดแยกคัมภีร์เป็นมัดรวมได้ 86 มัด เบื้องต้นได้ท าการคัด
แยกคัมภีร์เป็นมัดและใช้ผ้าห่อคัมภีร์น าใส่หีบ จากการส ารวจพบว่า ทางวัดไม่ได้แยกเป็นหมวดหมู่
ของคัมภีร์ ดังนั้นจ านวนที่มีอยู่ในปัจจุบันที่ได้คัดแยกเป็นมัดและจ านวนผูกจึงไม่มี 

3. วัดจันทาราม ได้ด าเนินการคัดแยกคัมภีร์เป็นมัดรวมได้ 160 มัด เบื้องต้นได้ท าการ
คัดแยกคัมภีร์เป็นมัดและนับจ านวนผูก พร้อมกับท าการแยกฉบับและใช้ผ้าห่อคัมภีร์น าใส่ตู้ จากการ
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ส ารวจพบว่า ทางวัดไม่ได้แยกเป็นหมวดหมู่ของคัมภีร์ ดังนั้นจ านวนที่มีอยู่ในปัจจุบันที่ได้คัดแยก
เป็นมัดและจ านวผูกการคัดแยกคัมภีร์โบราณ 

การจัดท าทะเบียนคัมภีร์ใบลานของวัดทางภาคใต้ในจังหวัดสงขลา ที่คณะผู้วิจัยได้ท า
การส ารวจคัมภีร์โบราณทั้ง 3 วัด ยังไม่มีการท าทะเบียนคัมภีร์ใบลานอยู่ 2 วัด แต่มีอยู่หนึ่งวัดที่ได้
ท าทะเบียนคัมภีร์ใบลานบางส่วน ดังนี้รายละเอียดดังนี้ วัดปลักหนู ได้ด าเนินการคัดแยกคัมภีร์ใบ
ลานแยกออกเป็นมัด รวมได้จ านวน 210 มัด ซึ่งได้ท าการคัดแยกคัมภีร์ออกเป็นมัดและท าการนับ
จ านวนผูก ท าการแยกฉบับและใช้ผ้าห่อคัมภีร์น าใส่ตู้ ยังมีบางส่วนที่ทางวัดยังไม่ได้จัดท าการแยก
หมวดหมู่ของคัมภีร์ ยังพบอีกว่ามีคัมภีร์บางส่วนที่ได้เก็บไว้ที่บนฝ้าเพดาน (ใต้หลังคากุฏิ) และในหีบ
ไม้อีกจ านวนหนึ่ง และบางส่วนมีการท าขึ้นทะเบียนบัญชีคัมภีร์โบราณไว้แล้วที่หอสมุดกาญจนา
ภิเษก สงขลา แต่ยังไม่ได้ถ่ายภาพไมโครฟิล์ม วัดขุนทอง ได้ด าเนินการคัดแยกคัมภีร์รวมเป็นมัด 
แยกฉบับและเก็บใส่ตู้ไว้ และยังมีบางส่วนที่ทางวัดไม่ได้แยกหมวดหมู่ของคัมภีร์อีกจ านวนหนึ่ง วัด
ท่าช้างได้ด าเนินการคัดแยกคัมภีร์ใบลานมี 2 ผูก ได้แก่ คัมภีร์ใบลานว่าด้วยเรื่องต ารายาสมุนไพร 
(ต าราเวชศาสตร์) 1 ผูก และคัมภีร์ใบลานว่าด้วยเรื่องพระวิภังคปกรณ์ 1 ผูก 

เอกสารคัมภีร์โบราณที่วัดไร่พรุ ต าบลน้ าผุด อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยมีเอกสาร
คัมภีร์โบราณที่ส ารวจและสืบค้นได้ จ านวน 5 ผูก (มัด) อกสารคัมภีร์โบราณที่วัดกะช่องเปี่ยมราษฎร์ 
ต าบลช่อง อ าเภอนาโยง จังหวัดตรัง มีเอกสารคัมภีร์โบราณ จ านวน 3 ผูก (มัด) เอกสารคัมภีร์
โบราณของวัดเขาหัวสิงห์ ต าบลเขาเขน อ าเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ มีเอกสารคัมภีร์โบราณ 
จ านวน 7 ผูก (มัด) เอกสารคัมภีร์โบราณของวัดสุวรรณธาราราม ต าบลกระบี่น้อย อ าเภอเมือง 
จังหวัดกระบี่ มีเอกสารคัมภีร์โบราณ จ านวน 4 ผูก (มัด) 

การส ารวจ สืบค้น และรวบรวมเอกสารคัมภีร์โบราณทางพระพุทธศาสนาของวัดในเขต
ภาคใต้ ยังมีการส ารวจ สืบค้น และรวบรวมเอกสารคัมภีร์โบราณที่ถูกต้องตามหลักวิชาการน้อยมาก 
และมีปัญหาอุปสรรคท่ีค้นพบ คือ ทางวัดยังขาดงบประมาณในการด าเนินการ ขาดบุคลากรที่มีองค์
ความรู้เฉพาะในเรื่องเอกสารคัมภีร์ โบราณและการสืบสานองค์ความรู้เหล่านี้ ยังไม่ได้รับการ
สนับสนุนจากองค์กรภาครัฐหรือหน่วยงานใดๆ  

 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

1 อภิปรายผล 
การส ารวจมีการรวบรวมคัมภีร์โบราณ เพื่อตรวจดูจ านวนคัมภีร์โบราณที่ต้องส ารวจและ

วางแผนในการด าเนินงานให้เหมาะสม ต่อมาแยกคัมภีร์โบราณในมัด น าเอาคัมภีร์ใบลานทั้ง หมดมา
เรียงกัน หลังจากนั้นท าความสะอาด ซ่อมแซม บันทึกข้อมูล จัดหมวดหมู่และมัดหรือห่อคัมภีร์ ใบ
ลานเพ่ือน าไปเก็บในสถานที่ที่เหมาะสม และท าการบันทึกข้อมูลจากคัมภีร์ใบลาน 

ด้านเอกสารใบลาน พบว่ายังมีหลงเหลืออยู่ในวัดและที่ชาวบ้านบางคนที่ครอบครอง
เอกสารคัมภีร์โบราณไว้ ยังขาดการเก็บรักษาอย่างเป็นระบบทั้งการจัดหมวดหมู่ ขาดการส ารวจ  
จ านวนและการท าบัญชีรายชื่อเอกสาร เอกสารกลุ่มนี้มีปัญหาเรื่องต้นฉบับช ารุด ตัวอักษรที่บันทึก
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บางเล่มเลือนหาย ทางวัดได้รวบรวมน าเก็บในตู้เอกสารเพื่อรอการศึกษาส ารวจของนักวิชาการที่สนใจ 
นอกจากปัญหา ใบลานซึ่งยังขาดการอนุรักษ์ทั้งต้นฉบับ และการศึกษาอย่างเป็นระบบแล้ว สิ่งที่เป็น
ปัญหาอีกประการหนึ่งที่พบในการส ารวจเอกสารกลุ่มนี้ คือการขาดความพร้อมในด้านสถานที่ที่
เหมาะสมในการอนุรักษ์ต้นฉบับ 

กระบวนการอนุรักษ์ของแหล่งข้อมูลยังขาดการด าเนินงานอย่างจริงจัง การอนุรักษ์เท่าที่
ผ่านมาจึงเป็นการเก็บดูแลเท่าที่กระท าได้โดยขาดความรู้อย่างเป็นระบบและถูกต้องตามหลักวิชาการ 
นอกจากนี้การขาดบุคลากรที่ดูแลทั่วถึงก็ท าให้ต้นฉบับบางเล่มที่อาจมีความส าคัญในการศึกษาข้อมูล
ของท้องถิ่นสูญหาย หรือเอกสารอาจถูกขโมยไป ในยุคหนึ่งที่มีปัญหาชาวต่างประเทศมาสืบค้น
ต้นฉบับ เอกสารท้องถิ่นโดยเฉพาะเอกสารประเภทต ารายา สมุนไพรพื้นบ้าน ปัญหานี้มักจะเกิดขึ้นใน
กรณีท่ีแหล่ง ข้อมูลขาดบุคลากรดูแลทั่วถึง และขาดระบบในการจัดเก็บเอกสารที่รัดกุม 

งบประมาณ พบว่ายังขาดการจัดงบประมาณในการดูแลสนับสนุนบุคลากรที่เข้ามา
ช่วยเหลือ และการจัดซื้อวัสดุในการเก็บรักษาต้นฉบับเอกสารจึงเป็นไปอย่างจ ากัด ปัญหาในด้าน
ระบบของแหล่งข้อมูล การเก็บข้อมูลเอกสารทั้งใบลานของทางวัด ปัจจุบันเพียงเก็บใส่ตู้เอกสาร  
บางส่วนเก็บโดยการมัดและกองไว้ในโบสถ์ ขาดการจัดหมวดหมู่ และการดูแลอย่างถูกต้อง จนไม่
สามารถยืดอายุของเอกสาร โบราณดังกล่าว ซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น  

กระทรวงวัฒนธรรมที่ส่งเสริมให้ท้องถิ่นรวมตัวกันสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ให้กับคนใน
ชุมชน เพื่อเป็นการปลูกฝังความเป็นไทยและวิถีชีวิตที่เหมาะสม เพ่ิมคุณค่าทางวัฒนธรรม ตลอดจน
สามารถน าไปพัฒนาผลผลิตของชุมชน เน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมโดยการบูรณาการร่วมกันทั้ง
กระบวนการความคิดและการปฏิบัติ เป้าหมายหลัก คือ ประชาชนมีความสุขด้วยการประพฤติธรรม 
และน าความสุขนั้นเผยแผ่ต่อคนรุ่นหลังได้รับความสุขนั้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  

ด้านการสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน โดยเป้าหมายเพ่ือให้บุคลากร 
และ ชุมชน ในฐานะเจ้าของพ้ืนที่ ได้เห็นความส าคัญของสิ่งที่จะอนุรักษ์นอกจากผู้น าในวัดเห็น
ความส าคัญแล้วผู้น าชุมชน และประชาชนก็ต้องเห็นความส าคัญเช่นกัน 

การสร้างศรัทธาต่อคนในชุมชน คือ การพัฒนาวัดให้เป็นวัดจริง ๆ เพ่ือประโยชน์แก่คน
ในชุมชนตามแนวทาง ของหน่วยงานที่ดูแลวัดโดยตรง  

1. ด้านการสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน โดยเป้าหมายเพ่ือให้
บุคลากรและ ชุมชน ในฐานะเจ้าของพ้ืนที่ ได้เห็นความส าคัญของสิ่งที่จะอนุรักษ์นอกจากผู้น าในวัด
เห็นความส าคัญแล้วผู้น าชุมชน และประชาชนก็ต้องเห็นความส าคัญเช่นกันโดยปัจจุบันทางวัดได้
ด าเนินการสร้างความตระหนักดังนี้ แผนพัฒนาวัดให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น เริ่มแรก
ของการสร้างศรัทธาต่อคนในชุมชน คือ การพัฒนาวัดให้เป็นวัดจริง ๆ เพ่ือประโยชน์แก่คนในชุมชน 
และ ผู้ที่ตัดสินใจที่จะมาร่วมบุญในพระพุทธศาสนา ทางวัดโฆษา จึงตัดสินใจ ในการเข้าร่วมการ
พัฒนาวัดตามแนวทาง ของหน่วยงานท่ีดูแลวัดโดยตรงพัฒนาวัดเป็นแหล่งท่องเที่ยว หลังจากที่มี
การปรับโครงสร้างพ้ืนฐาน และ การบริหารจัดการภายในวัดแล้ว อีกขั้นตอนหนึ่งที่ส าคัญ คือ การ
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เชื่อมโยงกับ บุคคลภายนอก เพ่ือตอกย่ าให้เกิดศรัทธายิ่งขึ้นของคนในชุมชน มีคนมาชื่นชม ให้
ก าลังใจ ในผลงานที่เกิดจากชุมขน เพ่ือให้ชุมชนเกิดความม่ันใจและท าดียิ่ง ๆ ขึ้นไป รักษามาตรฐาน
ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนา นอกจากจะเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก
ได้เข้ามาชมผลงาน ของคนในชุมชนที่ช่วยกันพัฒนาวัดแล้ว ยังเป็นการสร้างรายได้ สร้างคุณค่าทาง
เศรษฐกิจให้กับคนในชุมชน อันเป็นประโยชน์ระยะยาว ในการพัฒนาที่ยั่งยืน  

2. ด้านการบริหารจักการอย่างเป็นระบบ โดยเป้าหมายเพ่ือให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมใน
การวางแผนและก าหนดวิธีการการอนุรักษ์คัมภีร์ร่วมกัน  

3. การอนุรักษ์ โดยเป้าหมายเพ่ือให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน 
และ เข้าถึงเนื้อหาในคัมภีร์ธรรม และมีจิตใจที่จดจ่อต่อสิ่งดีงาม เพ่ือให้เกิดบุญและกุศล โดยในขั้นนี้ 
โดยการก าหนดให้มีการอนุรักษ์คัมภีร์ ในรูปแบบกิจกรรม ประเพณี และ เทศกาลต่างๆ  

4. ด้านการจัดท าแหล่งเรียนรู้และสร้างเครือข่ายโดยเป้าหมายเพ่ือรวบรวมข้อมูลที่ได้ 
จัดท าเป็นฐานข้อมูลและสารสนเทศที่เป็นประโยชน์โดยเฉพาะด้านการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน ตลอด
ถึง ข้อมูลอ่ืน ๆ ด้านศาสนาศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี หรือ แม้แต่อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับคัมภีร์
ธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดแสดง เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ พัฒนาวิธีการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน ให้
เหมาะกับยุคสมัยต่อไป  

5. ด้านการถ่ายทอดและเผยแพร่ โดยเป้าหมายเพ่ือน าความรู้ที่ได้จากการอนุรักษ์คัมภีร์
ใบลานที่ได้ท าส าเร็จแล้วเผยแพร่ ไปยังสาธารณะชน ซึ่งอาจจะเป็นแรงบันดาลใจมาช่วยกันอนุรักษ์
ที่วัดโฆษา เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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หลักธรรมเพ่ือการบริหารตน บริหารคน และบริหารงาน 
Dhamma for Self-Administration, Personnel Administration  

and Job Administration 
 

พระมหาจรูญ อภิธมฺมจิตฺโต ปิยวรรณ หอมจันทร์ภัทรพล ใจเย็น 

 
 
บทคัดย่อ 
 
 หลักธรรมนั้นมีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องคุณธรรมความดี ความงาม และความสุข เป็นการ
ก าหนดคุณค่าของแนวทางมาตรฐานความประพฤติเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ของมนุษย์ที่มีต่อกันด้วย
การปลูกฝังลักษณะนิสัยในตนเองไปจนถึงการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งพระพุทธศาสนา 
ถือว่า สังคมเป็นสื่อกลางที่ช่วยให้ทุกคนมีโอกาสอันเท่าเทียมกันที่จะพัฒนาตนเอง  และเข้าถึง
ประโยชน์สุขได้มากที่สุด เพราะฉะนั้น การด าเนินชีวิตที่จ าเป็นต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องส่วนตน บุคคล
รอบข้าง ญาติมิตร เพ่ือนร่วมงาน จึงจ าเป็นต้องมีธรรมะเป็นเครื่องก ากับ เพ่ือเกื้อหนุนจุดหมายที่ตั้ง
ไว้ และเพ่ือบรรลุประโยชน์สุขของชีวิตไปตามล าดับขั้นอันเหมาะสม ซึ่งในบทความนี้จักได้น าเสนอ
หลักธรรมอันเป็นไปเพ่ือการบริหารตน บริหารคน และบริหารงาน 

ค าส าคัญ : บริหารตน, บริหารคน, บริหารงาน 
 
Abstract 

Dhamma is covered about merit system ,goodness, beauty and happiness 
that to set the value of behavior standard guideline for human relations creation of 
humans to each other  through cultivating the good habit to create the interest for 
society that Buddhism realizes the society is as the center to help every one to 
have the equal opportunity for self-development and to reach the maximum 

                                                           

  นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
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Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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happiness. Therefore, the way of living is related to personal affairs , surrounding 
person or close person, relatives, friends and working colleague that it is necessary 
to have Dhamma as the controlled tool for facilitate the set target and for attaining 
the benefit of life  in the propriate way that in this article presents Dhamma for 
self-administration, personnel administration and job administration 
Keywords : Self-Administration, Personnel Administration and Job Administration  

 
บทน า 

คุณธรรมจริยธรรมเป็นหลักของการตัดสินพฤติกรรมของบุคคล และเป็นอีกมุมหนึ่งที่
ส าคัญภายในองค์กรเพราะจะช่วยในการแนะแนวพฤติกรรมที่เหมาะสมให้กับคนและงาน ผู้บริหาร
จึงมีหน้าที่ในการก าหนดแนวทางความรับผิดชอบที่มีต่องาน มีบทบาทส าคัญในการริเริ่มหรือรักษา
คุณธรรมอันดีงามให้คงอยู่เสมอ องค์กรทุกประเภทจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องน าหลักธรรมมาใช้ใน
การบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาอย่างถูกวิธีเพ่ือให้ได้รับความเชื่อถือ มีภาพพจน์ที่ดี อันจะน ามา
ซึ่งชื่อเสียง เกียรติยศ ความก้าวหน้าในระยะยาว และความผาสุกของบุคคลในองค์กร การบริหาร
จัดการองค์กรจึงมีความจ าเป็นต้องใช้หลักการบริหารจัดการสมัยใหม่ผสมผสานเข้าด้วยกันกับ
หลักการทางพระพุทธศาสนาและน ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์กรเพ่ือให้ทันกับสังคมที่
มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้ให้ทัศนะของค าสอนพุทธศาสนาที่มีต่อการด าเนิน
ชีวิตว่า พระพุทธศาสนาสอนแนวทางความประพฤติตามหลักสัจธรรมที่เป็นอกาลิโกว่าด้วย
ประโยชน์สุขท่ีพึงได้ อันเกิดจากการอยู่ร่วมสัมพันธ์กันโดยใช้ปัญญาด้วยเมตตากรุณา และพร้อมกัน
นั้นก็มุ่งให้บรรลุถึงอิสรภาพทางจิตปัญญาที่เป็นจุดหมายสูงสุดถึงขั้นที่ท าให้อยู่ในโลกได้โดย  
ไม่ติดโลก ฉะนั้น หลักของพระพุทธศาสนาจึงมีบทบาทในการบริหารจัดการเรื่องต่างๆในองค์กร  
พุทธศาสนากับคนไทยจึงมีความผูกพันกันมานานไม่สามารถแยกออกจากกันได้ ศาสนาพุทธเป็น
ศาสนาประจ าชาติไทยและเจริญมั่นคงในประเทศไทย หลักธรรมของพระพุทธศาสนาเป็นที่มาของ
ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต วัฒนธรรม ทัศนคติในด้านความรู้สึกนึกคิดต่างๆของคนไทยจะมี
หลักพระพุทธศาสนามาเกี่ยวข้อง การที่ผู้บริหารน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นเครื่อง
ก ากับในการบริหารงานทุกด้านย่อมเป็นการประสานความเชื่อแนวคิดในเชิงจริยธรรมของสังคมเข้า
กับการปฏิบัติหน้าที่ ตามทฤษฎีการบริหารซึ่งท าให้การด าเนินการใดๆที่เกี่ยวกับองค์กรนั้นอยู่บน
พ้ืนฐานที่สอดคล้องกับความเชื่อถือการยอมรับของสังคม ตลอดจนสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ในองค์กรที่สามารถท างานภายใต้กรอบหลักธรรมอันจะสร้างศรัทธาท าให้องค์กรสามารถ
พัฒนาไปในทิศทางท่ีต้องการได้อย่างดี 

ดังนั้น การที่บุคคลจะประสบความส าเร็จในชีวิตได้จึงจ าเป็นต้องวางรากฐานชีวิตให้มั่นคง
เสียก่อนเพ่ือเป็นทุนในการด าเนินชีวิต และเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลอ่ืนๆ ในสังคม
รอบตัว และกิจการงานในอนาคต หากบุคคลใดมีการวางแผนชีวิต วางรากฐานชีวิตได้ดี ก็จะเป็น
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ปัจจัยเอื้อให้บุคคลนั้นประสบความส าเร็จในชีวิตการงานได้ง่ายขึ้น ดังจะเสนอหลักธรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาชีวิตเพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารตน คน งาน ในหัวข้อต่อๆไป 
 
การบริหารองค์กรแนวใหม่ 

โดยทั่วไปการบริหารงานในปัจจุบันได้ยึดหลักระบบคุณธรรม แต่หลักระบบคุณธรรมนั้น
ไม่ได้ช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคลอย่างเต็มที่เท่าที่ควร ทั้งนี้เนื่องจากปัญหาตัว
บุคคลนั้นสลับซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับอารมณ์และจิตใจ ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ปัจจุบันจึง
ได้มีการศึกษาค้นคว้าปรับปรุงการบริหารงานบุคคลให้กว้างขวางยิ่งขึ้นเพ่ือช่วยพัฒนาตัวบุคคล
ปรับปรุงส่งเสริมสมรรถภาพและเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานซึ่ง (วิจิตร ศรีสอ้าน, 
2541:48) ได้กล่าวว่ามีหลักการส าคัญ ดังนี้ 

1. หลักความเสมอภาค ยึดถือการเปิดโอกาสที่เท่าเทียมกันส าหรับผู้มีคุณสมบัติตามที่
ต้องการในการสมัครเข้าท างานโดยไม่มีข้อกีดกันเรื่อง ฐานะ เพศ ผิว และศาสนา เป็นการเปิดรับ
สมัครทั่วไป 

2. หลักความสามารถ ยึดถือความรู้ความสามารถ หรือหลักคุณวุฒิเป็นเกณฑ์ในการ
เลือกสรรบุคคลเข้าท างาน รวมทั้งการพิจารณาความดีความชอบและการเลื่อนต าแหน่ง 

3. หลักความมั่นคง ถือว่าการปฏิบัติงานเป็นอาชีพที่มั่นคงถาวร การจะให้ออกจากงาน
ต้องมีเหตุผล เมื่อพ้นจากงานแล้ว โดยไม่มีความผิด มีผลตอบแทนที่ด ารงชีวิตได้ตามสมควรแก่
อัตภาพ 

4. หลักความเป็นกลางทางการเมือง ถือว่าข้าราชการประจ าต้องไม่ฝักใฝ่ทางการเมือง มุ่ง
ปฏิบัติงานให้บังเกิดผลดีต่อประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาลและในการปฏิบัติงานนั้นข้าราชการ
ประจ ามีความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากการแท้รกแซงทางการเมืองหรืออยู่ภายใต้
อิทธิพลของนักการเมืองหรือพรรคการเมืองใด ๆ 

5. หลักการพัฒนา ได้แก่ การจัดให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถของบุคลากรโดย
การให้การศึกษาอบรม จัดระบบนิเทศและตรวจตราการปฏิบัติงานที่ดีเพ่ือให้เกิดความ
เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ตลอดจนการจัดระบบการพิจารณาความดีความชอบและการเลื่อน
ต าแหน่งอย่างเป็นธรรม 

6. หลักความเหมาะสม เป็นหลักของการใช้คนให้เหมาะสมกับงาน โดยการแต่งตั้งหรือ
มอบหมายงานที่เหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ และความถนัดของตน 

7. หลักความยุติธรรม เป็นหลักปฏิบัติในการบริหารงานบุคคล โดยเว้นจากการเลือกที่รัก
มักที่ชัง มีการก าหนดค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับปริมาณและคุณภาพของงานที่รับผิดชอบยึดหลัก
งานเท่ากันเงินเท่ากัน 

8. หลักสวัสดิการ ได้แก่ การจัดให้มีบริการสวัสดิการต่างๆ ที่จะเอ้ืออ านวยให้
ผู้ปฏิบัติงานสามารถอุทิศตนให้กับงานได้เต็มที่ เช่น การจัดที่ท างานให้ถูกสุขลักษณะการรักษา
สุขภาพความปลอดภัย และการสงเคราะห์ต่างๆ 
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9. หลักการเสริมสร้าง ได้แก่ การเสริมสร้างจริยธรรมและคุณธรรมทั้งในทางป้องกันการ
กระท าผิดและประพฤติมิชอบของบุคลากร ตลอดจนกวดขันลงโทษผู้กระท าผิด 

10. หลักมนุษย์ธรรม ได้แก่ การยอมรับนับถือศักดิ์ศรีของบุคคลแต่ละคนโดยยึดหลัก
ประชาธิปไตยในการท างาน โดยการเสริมสร้างบรรยากาศและสัมพันธ์ภาพอันดีให้เกิดขึ้นในระหว่าง
บุคลากรของหน่วยงาน 

11. หลักประสิทธิภาพ ถือว่าการท างานใดๆ จะต้องพยายามท าให้เกิดผลดีที่สุดโดยใช้คน 
เวลา และค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด การจะกระท าเช่นนี้ได้ต้องมีการวางแผนการประสานงานการจัด แบ่ง
หน้าที่ รวมทั้งวิธีการท างานที่ดี 

12. หลักการศึกษาวิจัย การบริหารงานบุคคลจ าเป็นต้องได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสม
ทันสมัยอยู่เสมอ ระบบบริหารงานบุคคลที่ดีจ าเป็นต้องมีการศึกษาวิจัยปัญหาอุปสรรค์ต่างๆ เพ่ือจะ
ได้น าวิทยาการใหม่ๆ มาใช้ปรับปรุงการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

นอกจากนี้แล้วการบริหารก้าวใหม่ผู้บริหารต้องมีคุณลักษณะเฉพาะตนในการบริหาร
จ าเป็นต้องมีเครื่องมือของผู้บริหาร (Executive Tools) เพราะเครื่องมือในการบริหารจะสามารถท า
ให้ผู้บริหารสามารถท างานที่ท าอยู่ให้เกิดผลดีโดยถ้ามีเครื่องมือดีก็ท าให้การบริหารเสียก าลังและ
เวลาน้อยที่สุดในการบริหารก็เป็นโอกาสในการบริหารและแข่งขันกับคู่แข่งในกลุ่มฐานธุรกิจเดียวกัน 

1. ผู้บริหารต้องมีความกระตือรือร้น (Enthusiasm) โดยมีความกระตือรือร้นในการจัดการ
สิ่งใดก็ตาม ถ้าผู้บริหารมีความกระตือรือร้นในการท างานแล้วผู้ใต้บังคับบัญชาก็มีความกระตือรือร้น
ตามมีความสนใจในการท างาน ถ้าผู้บริหารไม่มีความกระตือรือร้นแล้วก็จะท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
ท างานเฉื่อยชาไปด้วย ความกระตือรือร้นนั้นเป็นสิ่งที่ดีถ้าผู้บริหารใช้ความกระตือรือร้นมากเกินไปก็ท า
ให้ผู้ ใต้บังคับบัญชาเกิดความรู้สึกทางอารมณ์ที่ตึงเครียดในการท างาน การท างานที่มีความ
กระตือรือร้นนั้นการท างานก็จะมีการด าเนินการไปตามปกติเกิดความราบรื่นในการท างานภายใน
องค์กรโดยไม่ต้องบอกพนักงานไม่ต้องกระตุ้นหรือปลุกความกระตือรือร้นในตัวบุคลากรรายบุคคล 

2. ผู้บริหารต้องมีความสดชื่นรื่นเริง (Cheerfulness) ความสดชื่นรื่นเริงท าให้เกิดความรู้สึก
ว่ามีความเลื่อมใสและเชื่อถือ ท าให้เกิดบรรยากาศที่เหมาะส าหรับการท างาน ท าให้ผ่านความ
ยากล าบากและอุปสรรคต่างๆไปได้ ความรู้สึกแบบนี้จะท าให้ผู้บริหารสามารถเรียกร้องความร่วมมือ
และก่อให้เกิดบรรยากาศในการยากท างานของบุคลากรได้ และ 

3. ความไม่เห็นแก่ตัว (Unselfishness) ความไม่เห็นแก่ตัวเป็นเครื่องมือของผู้บริหาร 
ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ไว้ใจเจ้านายที่เห็นแก่ตัว โดยเฉเพาะถ้าเห็นแก่ตัวนั้นถึงกับท าให้เจ้านายคนนั้นฮุบ
เอาความดีความชอบอันเกิดจากข้อเสนอของผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นของตนเอง ต่อเมื่อผู้ใต้บังคับบัญชามี
ความรู้สึกว่าเจ้านายของตนมีความสนใจในผลประโยชน์ของผู้ ใต้บังคับบัญชาอย่างแท้จริง 
ผู้ใต้บังคับบัญชาจึงจะมีความจงรักภักดีตอบแทนดังนั้นผู้บริหารจึงสมควรที่ไม่เห็นแก่ตัว(วิญญู อังคณา
รักษ,์ 2520:12-14) 
 
 



273การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3

การบริหารองค์กรเชิงพุทธ 
การบริหารองค์กร (Organization Management) ถือว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งในการ

น าพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งในการบริหารองค์กรนั้นจะต้องมีการบริหาร 4 ด้าน คือ      
1.การบริหารทรัพยากรมนุษย์  2.การบริหารงบประมาณ  3.การบริหารวัสดุอุปกรณ์ และ 4.การ
บริหารงาน และจะมีผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป ฉะนั้น การน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จนั้นไม่ง่าย 
จึงจะต้องมีการบริหารอย่างเป็นระบบเพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน ซึ่งหลักการบริหาร
ในตะวันตกได้เสนอไว้หลายทฤษฎี เช่น ทฤษฎี POCCC ทฤษฎี POSDCORB เป็นต้น แต่ใน
บทความนี้จะเสนอแนวทางการบริหารองค์กรตามแนวคิดทางตะวันออก คือ การน าหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการบริหารองค์กร  

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา คือ หลักที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ แม้จะผ่านมาแล้วกว่า 
2,600 ปี แต่ยังสามารถน ามาใช้ส าหรับการบริหารในปัจจุบันได้ ซึ่งในการบริหารองค์กรผู้เขียนจึงขอ
เสนอหลักธรรมพอสังเขป ดังนี้ 

อริยสัจ 4 ถือว่าเป็นหลักธรรมที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งส าหรับพระพุทธศาสนา และถือว่า
เป็นอีกหนึ่งหัวใจหลักของชาวพุทธที่ยึดถือปฏิบัติตามเพ่ือใช้แก้สภาพปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตและ
สังคม เพราะหลักอริยสัจ 4 เป็นหลักที่เป็นเหตุเป็นผลสามารถน ามาปรับใช้เพ่ือเป็นแนวทางในการ
แก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งในสังคมและบริหารจัดการในองค์กร 
 สารณียธรรม  หมายถึง ธรรมเป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน(ที.ปา. (ไทย) 11/324/321) เป็น
ธรรมที่มีอุปการะมาก(ที.ปา. (ไทย) 11/356/387) ท าให้เป็นที่รัก ท าให้เป็นที่เคารพ เป็นไปเพ่ือ
ความสงเคราะห์กัน เพื่อความไม่วิวาทกัน เพ่ือความสามัคคีกัน เพื่อความเป็นอันเดียวกัน(ม.มู. (ไทย) 
12/492/531) 1.เมตตากายกรรม หมายถึง การตั้งมั่นเมตตากายกรรมในเพ่ือนพรหมจารีทั้งหลาย
ทั้งต่อหน้าและลับหลัง  2.เมตตาวจีกรรม หมายถึง การตั้งมั่นเมตตาวจีกรรมในเพ่ือนพรหมจารี
ทั้งหลายทั้งต่อหน้าและลับหลัง 3.เมตตามโนกรรม หมายถึง การตั้งมั่นเมตตามโนกรรมในเพ่ือน
พรหมจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและลับหลัง 4.สาธารณโภคิตา หมายถึง การบริโภคโดยไม่แบ่งแยก 5.
สีลสามัญญตา หมายถึง การมีศีลที่ไม่ขาด ไม่ทะลุ ไม่ด่าง ไม่พร้อย 6.ทิฏฐิสามัญญตา หมายถึง การ
มีอริยทิฏฐิในอริยมรรค(องฺ.ฉกฺก.อ. (บาลี) 3/11/103) อันเป็นธรรมเครื่องน าออก เพ่ือความสิ้นทุกข์
โดยชอบแก่ผู้ท าตามเสมอกันกับเพื่อน  

สัปปุริสธรรม  คือ คุณธรรมคุณงามความดีเป็นตัวคอยก าหนดให้ผู้บริหารในฐานะเป็น
หัวหน้าต้องปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาสมควรต้องกระท าตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคคลากรอ่ืนและ
จะต้องบังคับใจตนเองให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมอันดีงาม(พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต),2538:276) 
1.ธัมมัญญุตา รู้หลักการ เมื่อด ารงต าแหน่งมีฐานะหรือจะท าอะไรก็ตามต้องรู้หลักการรู้งานรู้หน้าที่ 
2.อัตถัญญุตา รู้จุดหมาย ผู้น าถ้าไม่รู้จุดหมายก็ไม่รู้ว่าจะน าคนและกิจการไปในทิศทางใด 3.อัตตัญญุ
ตา รู้ตนคือต้อง รู้ว่าตนเองคือใครมีภาวะเป็นอะไรอยู่ในสถานะใดมีคุณสมบัติมีความพร้อมมีความ
ถนัดสติปัญญาความสามารถอย่างไร 4.มัตตัญญุตา รู้ประมาณคือ รู้จักความพอดีหมายความว่าต้อง
รู้จักขอบเขตขีดขั้นความพอเหมาะที่จะจัดท าในเรื่องต่างๆ 5.กาลัญญุตา รู้กาลคือ รู้จักเวลา รู้จัก
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การวางแผนงาน 6.ปริสัญญุตา รู้ชุมชนคือ รู้สังคมเพ่ือสนองความต้องการได้ถูกต้องหรือแก้ไขปัญหา
ได้ตรงจุด 7.ปุคคลัญุตา รู้บุคคลคือ รู้จักบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้ร่ วมงานเพ่ือการปฏิบัติได้
ถูกต้องเหมาะสม 

ดังนั้น เมื่อก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ผู้บริหารไม่ว่าจะองค์กรประเภทใดหรือระดับใดก็ตาม 
จะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง อันเป็นผลที่เกิดจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  
โลกข้อมูลข่าวสาร ภาวการณ์แข่งขันท่ีไร้พรมแดน ภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจและภาวะที่มีทรัพยากร
จ ากัด ผู้บริหารจึงต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มีความสามารถในการกระตุ้นให้บุคลากรในองค์กรได้ใช้
ศักยภาพ ท างานให้เกิดผลสูงสุด เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ความสามารถ สร้างพันธมิตรทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร ซึ่งบุคลากรในองค์กรนั้นถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดในการปฏิบัติงาน องค์กรจะประสบ
ความส าเร็จบรรลุตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้ได้นั้นต้องอาศัยความร่วมมือช่วยกันท างาน
ของบุคลากรหรือคนงานที่ท างานในองค์กร ดั่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า “รถม้าแล่นไปได้เพราะมีลิ่ม
สลักคอยตรึงส่วนประกอบต่าง ๆ ของรถม้าเข้าด้วยกันฉันใด คนในสังคมก็ฉันนั้น” 
 
หลักธรรมเพ่ือการบริหารตน บริหารคน และบริหารงาน 

หลักปาปณิกธรรม 3 เพื่อการบริหารตน  
การบริหารเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคนและงานเป็นสิ่งที่มีความส าคัญต่อการบริหาร ผู้บริหาร

จึงเป็นบุคคลซึ่งมีอิทธิพลที่จะท าให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตามวัตถุประสงค์และบรรลุวัตถุประสงค์นั้นด้วยกัน  
เป็นบุคคลที่ท าให้องค์กรมีความก้าวหน้าและบรรลุผลส าเร็จ และการที่จะพัฒนาองค์กรเพ่ือน าพา
ไปสู่การมีประสิทธิภาพสูงนั้นได้ผู้บริหารต้องมีหลักในการบริหารตนเองเสียก่อน ซึ่งสิ่ งที่ส าคัญ
ประการหนึ่งคือหลักคุณธรรมของผู้น า ได้แก่ ปาปณิกธรรม 3 (องฺ.ติก. 20/459/146) โดยที่หลัก
ปาปณิกธรรมนั้น สามารถน ามาปรับใช้กับผู้น าได้ ดังเช่น พระธรรมโกศาจารย์ (2549:38-39) ได้
อธิบายรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

1. จักขุมา หมายถึง ปัญญามองการไกล เช่นถ้าเป็นพ่อค้าหรือนักบริหารธุรกิจต้องรู้ว่า
อนาคตเศรษฐกิจหรือตลาดจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไร สามารถคาดการณ์อนาคตในการด าเนินธุรกิจ
ได้แม่นย าจากการอาศัยกระบวนการคิดที่รอบคอบและมีเหตุผลโดยอาจใช้ประสบการณ์ในอดีตร่วม
ในการตัดสินใจและวางแผนด้วย ซึ่งคุณลักษณะข้อแรกนี้ตรงกับภาษาอังกฤษค าว่า Conceptual 
Skill คือ การช านาญในการใช้ความคิดหรือ ทักษะทางด้านความคิด 

2. วิธูโร หมายถึง จัดการธุระได้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่นนักการเงินต้องมีความรู้
และความเชี่ยวชาญทางการเงินสามารถค านวณอัตราผลตอบแทนต่างๆได้หรือเข้าใจในงบการเงิน  
ที่ใช้ในการประกอบการตัดสินใจได้ เป็นต้น คุณลักษณะนี้ตรงกับค าภาษาอังกฤษค าว่าTechnical 
Skill คือ ความช านาญการด้านเทคนิค หรือ ทักษะทางด้านการปฏิบัติงาน 

3. นิสสยสัมปันโน หมายถึง พ่ึงพาอาศัยคนอ่ืนได้เพราะเป็นคนมีมนุษย์สัมพันธ์ดี 
มีความสามารถในการติดต่อประสานงานให้งานส าเร็จลุล่วงไปได้ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด  
มีความสามารถในการสื่อสารสามารถ ประสานผูกใจคนให้เป็นที่รักของคนโดยสามารถท าให้
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พนักงานแต่ละคนปฏิบัติงานตามค าสั่งด้วยความเต็มใจได้  เป็นต้น คุณลักษณะนี้ตรงกับค าว่า 

Human Relation Skill คือความช านาญด้านมนุษยสัมพันธ์ หรือทักษะทางด้านมนุษยสัมพันธ์ 
กล่าวโดยสรุปว่า ผู้บริหารหรือนักบริหารจ าต้องบริหารตนเองให้มีความเชี่ยวชาญช านาญ

การเสียก่อน ทั้งนี้คุณลักษณะทั้งสามประการนั้นมีความส าคัญมากน้อยแตกต่างกันขึ้นอยู่กับระดับ
ของนักบริหาร ถ้าเป็นนักบริหารระดับสูงที่ต้องรับผิดชอบในการวางแผนและควบคุมคนจ านวนมาก
คุณลักษณะข้อที่ 1 และ 3 มีความส าคัญมาก ส่วนข้อที่ 2 มีน้อยเพราะเขาสามารถใช้
ผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีความสามารถเฉพาะด้านได้ ส าหรับนักบริหารระดับกลางคุณลักษณะทั้ง 3 ข้อมี
ความส าคัญพอๆ กัน คือต้องมีความช านาญเฉพาะด้านและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือนร่วมงานและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ในขณะเดียวกันต้องมองภาพกว้างและไกลเพ่ือเตรียมตัวส าหรับเป็นนักบริหาร
ระดับสูง นอกจากนั้นต้องมีความสามารถในการสื่อสารประสานงานในการถ่ายทอดนโยบายและ
ยุทธศาสตร์จากผู้บริหารระดับสูงมาสู่การปฏิบัติในผู้บริหารและพนักงานระดับล่างและน าผลการ
ด าเนินงานที่ได้จากการปฏิบัติงานมาสรุปและน าเสนอต่อผู้บริหารระดับสูง 
 
หลักสังคหวัตถุธรรมเพ่ือการบริหารคน 

ในยุคทีมี่การพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปอย่างรวดเร็ว สังคมการ
ท างานในปัจจุบันจึงประกอบด้วยปัจจัยหลายด้านที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมงานในองค์กร
ซึ่งปัจจัยประการหนึ่งที่ส าคัญต่อการตัดสินใจเข้าร่วมงานในองค์กรของบุคคลคือ ผู้บริหารที่มี
ความสามารถน าองค์กรไปสู่ความส าเร็จ นอกจากความสามารถ ความเชี่ยวชาญในกิจการงานต่างๆ
แล้ว ผู้บริหารยังต้องมีความเสมอภาค การให้ความมั่นคงในงานแก่บุคลากร  ความยุติธรรมที่เป็น
หลักปฏิบัติในการบริหารงานบุคคล และการเสริมสร้างจริยธรรมและคุณธรรม  ซึ่งสอดคล้องกับ 
ค าสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเรื่องของหลักการสงเคราะห์เกื้อกูลซึ่งกันและกัน หลักการ
ยึดเหนี่ยวน้ าใจผู้อ่ืนนั้น คือ  สังคหวัตถุธรรม ซึ่งพระมหาบุญเพียร ปุญฺญวิริโย(2539:119) ได้ให้
ความหมายและองค์ประกอบของ สังคหวัตถุธรรม หมายถึง หลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ าใจ
ของผู้อื่น ผูกไมตร ีเอ้ือเฟ้ือ เกื้อกูล หรือเป็นหลักการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน มีอยู่ 4 ประการ ได้แก่  

1. ทาน คือ การให้ปัน เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ การเสียสละ แบ่งปัน ช่วยสงเคราะห์ ตลอดจนให้
ความรู้ความเข้าใจ และศิลปวิทยาเพ่ือประโยชน์แก่บุคคลอ่ืน คุณธรรมข้อนี้จะช่วยให้ไม่เป็นคนเห็น
แก่ตัว  

2. ปิยวาจา คือ การพูดจาด้วยถ้อยค าสุภาพ ที่ไพเราะอ่อนหวาน พูดด้วยความจริงใจ
แนะน าในสิ่งที่เป็นประโยชน์ มีเหตุมีผล ชักจูงในทางที่ดีงาม แสดงความเห็นอกเห็นใจ เป็นก าลังใจ
รู้จักพูดให้เกิดความเข้าใจอันดี สมานสามัคคี เกิดไมตรี ท าให้รักใคร่นับถือและช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
ไม่พูดหยาบคายก้าวร้าว พูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ เหมาะส าหรับกาลเทศะ  

3. อัตถจริยา คือ การสงเคราะห์ทุกชนิดหรือการประพฤติในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืนให้
ความช่วยเหลือด้วยแรงกายและขวนขวายกิจการต่างๆ บ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ รวมทั้งช่วยแก้ไข
ปัญหาและช่วยปรับปรุงส่งเสริมในด้านจริยธรรม  
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4. สมานัตตตา คือ การเป็นผู้มีความสม่ าเสมอ หรือมีความประพฤติเสมอต้นเสมอปลาย 
ให้ความเสมอภาค ปฏิบัติสม่ าเสมอกันต่อคนทั้งหลาย ไม่เอาเปรียบ ร่วมทุกข์ร่วมสุข ร่วมรับรู้ ร่วม
แก้ไขปัญหา เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกัน คุณธรรมข้อนี้จะช่วยให้เราเป็นคนมีจิตใจหนักแน่น ไม่
โลเล รวมทั้งยังเป็นการสร้างความนิยม และไว้วางใจให้แก่ผู้อื่นอีกด้วย 
 
หลักอิทธิบาทเพื่อการบริหารงาน 

การท างานที่จะให้ประสบความส าเร็จนั้นต้องอาศัยองค์ประกอบต่าง ๆ มากมาย แต่สิ่งที่
ส าคัญและขาดไม่ได้ คือคุณธรรม ส าหรับผู้บริหารในการบริหารงานต้องมีการส่งเสริมผู้ปฏิบัติงานให้
ได้ใช้ศักยภาพที่มีในการท างานอย่างเต็มที่ บุคคลจ านวนมากที่ท างานแล้วไม่ประสบความส าเร็จ 
และท างานแล้วไม่มีประสิทธิภาพ เพราะสิ่งที่ขาดไปนั่น คือการน าหลักธรรมมาใช้สนับสนุนในการ
ท างาน ซึ่งหลักธรรมที่เกี่ยวกับการท างานในพระพุทธศาสนา เรียกว่า อิทธิบาท 4 หลักแห่ง
ความส าเร็จ หลักธรรมนี้เป็นคุณธรรมที่ส่งเสริมให้ เกิดความส าเร็จในการท างาน ในขณะเดียวกัน 
พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (2551:92) ได้กล่าวถึง การท างานให้ประสบความส าเร็จตามแนวพุทธ
ศาสนา พระพุทธเจ้าทรงแนะให้ปฏิบัติตามหลักอิทธิบาท 4 อิทธิบาท แปลว่า หลักพ้ืนฐานแห่ง
ความส าเร็จ หรือทางสู่ความส าเร็จ มีองค์ประกอบ 4 ประการ คือ  

1. ฉันทะ คือ มีใจรัก ท างานด้วยใจรักงาน  
2. วิริยะ คือ พากเพียรท า รักแล้วต้องขยัน ความขยันคือ ภาคปฏิบัติการของความรัก

ความรักในงานจะท าให้เรารู้ว่าควรท างานอะไร ส่วนความขยันจะท าให้งานนั้นก้าวไปสู่ความส าเร็จ 
การท างานถ้าขาดความขยัน ความช านาญก็จะไม่เกิด  

3. จิตตะ คือ จดจ าจ่อจิต หมายความว่า ท าอะไรก็ตามให้เจาะลงไป ปักใจลงไปในสิ่งนั้น
อย่างลึกซึ้ง อย่างมุ่งมั่น อย่างจริงจัง และอย่างทุ่มเท ใครก็ตามที่ท างานด้วยการเอาใจจดจ่ออยู่กับ
งานนั้น คนนั้นจะประสบความส าเร็จ  

4. วิมังสา คือ วินิจวิจัย ได้แก่ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์ พัฒนานั่นเอง  
เมื่อเราท างานอะไรก็ตามให้พินิจพิเคราะห์ สร้างสรรค์พัฒนา พระพุทธเจ้าทรงเป็น

ตัวอย่างของนักวิจัยชั้นยอดของโลกพระองค์ทรงสามารถสร้างปัญญาขึ้นมาใหม่จากเหตุการณ์ที่คน
ทั้งหลายมองไม่เห็นว่าเป็นทางมาของปัญญาได้อย่างไร หากเราจ าพุทธประวัติได้ก็จะพบว่า สาเหตุที่
ท าให้พระพุทธเจ้าแต่เมื่อยังเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกผนวช ก็เป็นเพราะว่าพระองค์ทรงรู้จักใช้
ปัญญาในเชิงสร้างสรรค์อันได้แก่ การรู้จักคิดเชิงวิเคราะห์ 
 
บทสรุป 

การบริหาร เป็นการด าเนินงานหรือกระบวนการของบุคคลทั้ง 2 คนขึ้นไปมาร่วมมือ ร่วม
แรง ร่วมใจกันท างาน เพื่อที่จะให้งานนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งเอาไว้ การบริหารเป็นเครื่องบ่งชี้ให้
ทราบถึงความเจริญก้าวหน้าของสังคม ความก้าวหนาทางวิทยากรด้านต่างๆ ท าให้การบริหารเกิด
การเปลี่ยนแปลงและก้าวหนารวดเร็วยิ่งขึ้น  ซึ่งในการบริหารองค์กรนั้นจะต้องมีหลักการบริหาร 4 
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ด้าน คือ การบริหารทรัพยากรมนุษย์, การบริหารงบประมาณ, การบริหารวัสดุอุปกรณ์ และการ
บริหารงาน หรือกล่าวโดยรวมว่า เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารคนและงาน ซึ่งผู้บริหารที่มี
ความสามารถน าองค์กรไปสู่ความส าเร็จ นอกจากความสามารถ ความเชี่ยวชาญในกิจการงานต่างๆ
แล้ว ผู้บริหารยังต้องมีความเสมอภาค ความยุติธรรม และเสริมสร้างจริยธรรมและคุณธรรมด้วย 

การน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการบริหารองค์กรจะช่วยให้
องค์กรประสบความส าเร็จบรรลุตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ได้ ผู้บริหารต้องมีหลักในการ
บริหารตนเองเสียก่อน ซึ่งสิ่งที่ส าคัญประการหนึ่งคือหลักคุณธรรมของผู้น า ได้แก่ ปาปณิกธรรม 3 
และการบริหารคนที่เป็นสิ่งส าคัญต่อการตัดสินใจเข้าร่วมงานในองค์กร ผู้บริหารต้องมีหลักการยึด
เหนี่ยวน้ าใจผู้อ่ืนนั้น คือ  สังคหวัตถุธรรม นอกจากนี้ในการบริหารงานให้เกิดความส าเร็จในการ
ท างาน พระพุทธเจ้าทรงแนะให้ปฏิบัติตามหลักอิทธิบาทธรรม แปลว่า หลักพ้ืนฐานแห่งความส าเร็จ 
หรือทางสู่ความส าเร็จ ดังนั้น การบริหารจัดการองค์กรจึงมีความจ าเป็นต้องใช้หลักการบริหาร
จัดการสมัยใหม่ผสมผสานเข้าด้วยกันกับหลักการทางพระพุทธศาสนาและน ามาประยุกต์ใช้ใน  
การบริหารจัดการองค์กรเพื่อให้ทันกับสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
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จิตอาสาสัจจะทางสังคมหรือมายาคติ 
 

พระมหาวิฑูรย์ สิทฺธิเมธี, ดร.* 
Phramaha Uuithun sittsimetsi Dr. 

 
บทคัดย่อ 

บทความจิตอาสาสัจจะทางสังคมหรือมายาคติ ผู้เขียนต้องการแสดงให้เห็นถึงแนวคิดใน
เรื่องของการ เป็นจิตอาสา หรือการช่วยเหลือผู้อ่ืนอย่างไม่หวังสิ่งตอบแทน ในหลักค าสอนทาง
พระพุทธศาสนา ที่ปรากฏถึงการช่วยเหลือผู้อ่ืน ที่กล่าวถึงการปฏิบัติตนเป็นพระโพธิสัตว์มาแต่เดิม
เพ่ือให้ตนเองบรรลุเป้าหมายของความเป็นพุทธะ 

ดังนั้นบทความเรื่องนี้จึงเน้น ศึกษาเรื่องจิตอาสาที่เป็นแนวคิดของปรัตถนิยม ด้วยการ
กล่าวถึงการช่วยเหลือผู้คนให้พ้นจากความทุก และกระท าเพ่ือประโยชน์สุขแก่ส่วนรวมเป็นหลัก จิต
อาสาเป็นการกระท าที่เป็นไปเพ่ือสังคมจริงในแนวคิดของพุทธปรัชญามหายาน จิตอาสาเป็นมายา
คติในแนวคิดของนักปรัชญาตะวันตกบางคน ส่วนในสังคมไทยจิตอาสาเป็นการกระท าความดีเพ่ือ
ความดี ดังนั้นแนวคิดจิตอาสาจะเป็นสัจจะทางสังคม หรือมายาคติ ก็อยู่ที่มุมมองของแต่ละคนไป 
ค าส าคัญ : จิตอาสา, สัจจะทางสังคม, มายาคติ, 
 
Abstract 

Voluntary articles, social truth or myths The author wants to show the 
idea of being a volunteer or helping others without hope. In the Buddhist doctrine 
That appears to help others That discusses the practice of being a Bodhisattva in 
the past, in order to achieve their goals 

Therefore, this article focuses on Study about volunteerism that is the 
concept of Pratthanakhom. By mentioning to help people from all And act for the 
benefit of the public as a whole Volunteer mind is a real action for the society in 
the concept of Mahayana philosophy. Volunteer spirit is a myth in some Western 
philosophers. In Thai society, volunteering is a good deed for goodness. Therefore, 
the concept of volunteering will be a social truth or a myth. It is in each person's 
perspective. 
Keywords : Voluntary mind, Social truth, Maya. 
 

                                                        
* มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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บทน า 
ตั้งแต่สมัยโบราณทางตะวันตก หรือทางตะวันออก ก็ได้ยินแนวคิดเรื่องของความมีน้ าใจ

ในการช่วยเหลือคนอ่ืนในรูปแบบต่าง ๆ ที่ได้ฟังและได้อ่านมา หรืออาจกล่าวได้ว่าในสมัยปัจจุบันจะ
เปลี่ยนจากความมีน้ าใจมาเป็น “จิตอาสา” การกระท าในรูปแบบของการช้วยเหลือกันและกันเป็น
สิ่งที่สังคมต้องการให้เกิดมีขึ้น แต่หากมองในด้านหนึ่งของผู้ที่เป็นจิตอาสาแล้วบุคคลเหล่านั้น  มี
ความคิดอย่างไรในการเป็นจิตอาสาท าเพ่ือคนอ่ืน  

แนวคิดท่ีกล่าวถึงการกระท าเพ่ือผู้อื่นก็มีปรากฏอยู่หลายที่เหมือนกัน เช่นในทางศาสนาก็
มีการสอนในเรื่องของการกระท าเพ่ือผู้อ่ืน ที่กล่าวถึงแนวคิดของปรัตถนิยม (altruism) ที่ถือว่า
ประโยชน์ของผู้อ่ืนส าคัญกว่าประโยชน์ส่วนตัว(Philosophical Dictionary, English-Thai 2548 : 
30) [in Thai] หากดูในเรื่องของการแสดงถึงการกระท าเพ่ือผู้อ่ืนแล้ว แนวคิดของปรัตถนิยม ก็เป็น
แนวคิดที่กล่าวถึงการท าประโยชน์ให้เกิดมีต่อผู้อ่ืนและต่อตนเองนั้น ซึ่งก็มีความสอดคล้ องกับ
แนวคิดในเรื่องของการเป็น “จิตอาสา” ที่ถือว่าเป็นการกระท าที่ก่อให้เกิดประโยชน์สุขมากที่สุดแก่
คนจ านวนมากที่สุด ถือเป็นการกระท าท่ีดี(Philosophical Dictionary, English-Thai 2548 : 101) 
[in Thai] จะเห็นได้ว่าแนวคิดเรื่องการท าประโยชน์ต่อผู้อ่ืนนี้ เป็นแนวคิดที่มีความสอดคล้องของ ผู้
ที่แสดงตนเองว่าเป็นจิตอาสา แนวคิดของปรัตถนิยม (altruism) จึงมีความสอดคล้องกันกับแนวคิด
จิตอาสา  

แนวคิด “จิตอาสา” ที่เห็นได้เป็นอย่างดีและชัดเจนจะปรากฏในรูปแบบการแสดงออกใน
ด้านของศาสนาที่กล่าวถึงการปฏิบัติตนเป็นพระโพธิสัตว์ อันเป้นแนวคิดหลักของพระพุทธศาสนา
มหายาน 

แนวคิดจิตอาสาในทางปรัชญาตะวันตก ซึ่งเป็นแนวคิดที่ให้ความส าคัญกับผู้อ่ืนเป็นหลัก
ส าคัญ ดังค ากล่าวของโจเซฟ บัทเลอร์ (Joseph Butler) ยังโต้แย้งว่าการค านึงถึงประโยชน์ผู้อ่ืนไม่
จ าเป็นต้องเป็นเรื่องของการปฏิเสธตนเอง ในทางตรงข้าม การใส่ใจในประโยชน์ของผู้อ่ืนและการใส่ใจใน
ประโยชน์ของตนเองมักจะเสริมซึ่งกันและกันเสียด้วยซ้ า (http://www.parst.or.th/philospedia) หาก
ศึกษาเรื่องของจิตอาสาก็คิดถึงเรื่องของการบ าเพ็ญเพียรของพระโพธิสัตว์ 

อย่างไรก็ตาม หากมองข้ามประเด็นเรื่องความเป็นไปได้ จะเห็นว่าปรัตถนิยมเชิงจริย
ศาสตร์ซึ่งเห็นว่าการกระท าที่ถูกต้อง คือ การกระท าเพ่ือประโยชน์ผู้อ่ืนโดยไม่ค านึงถึงประโยชน์ส่วน
ตนนั้น ก็เป็นแนวคิดที่มีมาอย่างยาวนานในศาสนาต่างๆ เช่น คริสต์ศาสนาซึ่งมีพระเยซูในฐานะ
สัญลักษณ์แห่งปรัตถนิยมดังที่เป็นเป้าการโจมตีของฟรีดริก นิตเช่ (Friedrick Nietzche) หรือพุทธ
ศาสนามหายานซึ่งมีแนวคิดเรื่องพระโพธิสัตว์จริง ๆ แล้วค าว่า “altruism” นี้ประดิษฐ์ขึ้นใน
ศตวรรษที่ 19 โดย ออกุส กองต์ (August Comte) และถือใช้กันมาเรื่อยในฐานะคู่ตรงข้ามกับอัต
นิ ย มก่ อนหน้ า นี้ จ ะ ใ ช้ ค า อ่ื น ๆ  ใ น ก า รกล่ า ว ถึ ง แน วคิ ดนี้  เ ช่ น “คว ามปร า รถนาดี ”
( benevolence)“น้ า ใ จ ” ( charity)ค ว า ม รั ก ห รื อ ค ว า ม เ ม ต ต า ก รุ ณ า 
(http://www.parst.or.th/philospedia) ที่กล่าวมาก็แสดงให้เห็นถึงแนวคิดของปรัตถนิยมทั่ว ๆ 
ไปที่มีความหมายในการปฏิบัติเพื่อผู่อื่นเป็นส่วนใหญ่ 
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บทความนี้ผู้เขียนจะพิจารณาโดยน าแนวคิด“เรื่องจิตอาสา”โดยมีแนวคิดทางปรัตถนิยม
มาเป็นแนวทางในการมองหลักปฏิบัติของพุทธปรัชญามหายานที่กล่าวถึงเรื่องของการบ าเพ็ญของ
พระโพธิสัตว์ และการเข้าถึงเป้าหมายหลักของพุทธปรัชญามหายาน และกล่าวถึงความเป็นพุทธะ
โดยมองผ่านแนวคิดของปรัตถนิยมในเรื่องของการกระท าเพ่ือประโยชน์สุขแก่ส่วนรวมเป็นหลัก 
หรือกล่าวอีกอย่างว่า จิตอาสากระท าความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ด้วยเหตุนั้นแนวคิดเรื่องจิต
อาสาจะปรากฏในรูปแบบของพระโพธิสัตว์ดังจะเห็นได้ว่าจากการพิจารณาแนวคิดของจิตอาสากับ
แนวคิดเรื่องการบ าเพ็ญประโยชน์ในพุทธปรัชญามหายานจึงมีประเด่นที่ต้องพิจารณาอยู่ 3 ประเด็น
คือ  

แนวคิดจิตอาสาแบ่งเป็นประเภทหลัก ๆ ได้อย่างไรบ้าง แนวคิดเรื่องการท าหน้าที่ของ
พระโพธิสัตว์ หรืออุดมการณ์ของพระโพธิสัตว์ มีเกณฑ์อะไรส าหรับตัดสิน หรืออาจกล่าวได้ว่าการ
กระท านี้เป็นการกระท าของพระโพธิสัตว์ แนวคิดที่มีความสอดคล้องกับปรัตถนิยมในทางพุทธ
ปรัชญาก็มีแนวคิดเรื่องหลักของประโยชน์เช่นกัน คือ อัตตัตถ ที่กล่าวถึงประโยชน์ตน ปรัตถะ ที่
กล่าวถึง ประโยชน์ผู้อ่ืน หรือประโยชน์เพ่ือคนอ่ืน(Dictionary of Buddhism, Glossary 2551: 
207) [in Thai] อุภยัตถะ ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย ประโยชน์ร่วมกัน(Dictionary of Buddhism, 
Glossary 2551: 272) [in Thai] ความหมายของจิตอาสาเป็นเหตุผลของการสร้างความดีใน
รูปแบบของการช่วยเหลือคนอ่ืนให้พ้นจากความทุกอันเป็นหลักส าคัญของผู้ที่เป็นจิตอาสา จาก
แนวคิดท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้นจัดเป็นประเด็นที่เราจะได้ศึกษาตามล าดับไป 

 
แนวคิดเรื่องจิตอาสา 

จิตอาสา (Voluntary Mind) ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ฉบับ พ.ศ.2542 
ได้ให้ความหมายของค าว่า จิตอาสา (Voluntary Mind) ไว้ว่า จิต ค าแรกนั้นเป็น ค านาม หมายถึง
ใจ สิ่ งที่มีหน้าที่ รู้  คิดและนึก ส่วนค าว่า อาสา เป็นค ากริยา แปลว่า เสนอตัวเข้ารับท า  
(http://rirs3.royin.go.th/new-search/word-6-search.asp) หรืออาจกล่าวได้ว่า “จิตอาสา” 
คือ จิตที่พร้อมจะสละแรงกาย ความสามารถ สติปัญญา รวมทั้งเวลาเพ่ือประโยชน์แก่ผู้อ่ืนในสังคม 
เป็นจิตที่เป็นสุขเมื่อได้ท าความดี ไม่นิ่งดูดายเมื่อพบเห็นผู้ประสบกับความทุกข์ยาก (Phra Phaisan 
Visalo.2548:5) [in Thai] 

พระโพธิสัตว์ในพุทธปรัชญามหายานเป้าหมายหลัก คือ อุดมการณ์ของพระโพธิสัตว์ หลัก
โพธิจิต และหลักมหากรุณา เป็นต้น ล้วนมีรากฐานจากปรัชญาปารมิตาสูตรมหายาน และถือว่าพระ
สูตรนี้ส าคัญและศักดิ์สิทธิ์มาก พระพุทธเจ้าทรงแสดงต่อมหายานโดยเฉพาะ ท่ามกลางชุมนุมของ
เหล่าพระโพธิสัตว์ที่ภูเขาคิชกูฏ เมืองราชคฤห์ สาระส าคัญของพระสูตรกล่าวถึงความศูนย์ของเบญจ
ขันธ์ ค าว่า “ศูนย์” ไม่ได้หมายถึงความขาดสูญซึ่งเป็นอุจเฉททิฏฐิ แต่หมายเอาการไม่มีตัวตนของ
เบญจขันธ์ซึ่งเป็นสิ่งปรุงแต่ง แต่ที่เข้าใจว่ามีตัวตน เป็นเพราะอวิชชาของเราเอง กล่าวโดยสรุป
ปรัชญาปารมิตาสูตรก็คือ การอธิบายอนัตตา และปฏิจจสมุปบาทในอีกแนวหนึ่งนั่นเอง  (Wittaya 
Sakya Phinan.2552 : 3) [in Thai] 
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แนวคิดและสาระส าคัญทางจริยธรรมของปรัชญาปารมิตาก็ คือ ในสภาพศูนยตา จะไม่มี
ความเห็นแก่ตัวหลงเหลืออยู่ เป็นความเต็มบริบูรณ์ด้วยปัญญา (ปรัชญาปารมิตา) ซึ่งเป็นการบรรลุ
ทางจิตก่อนการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ในภาวะเช่นนี้ ความแตกต่างระหว่างตนเองกับผู้อ่ืนไม่มี
หลงเหลืออีกต่อไป จะมีก็แต่ความเมตตาสงสารในสัตว์ทั้งหลาย เพราะมีความเข้าใจในสิ่งทั้งหลาย
ตามเป็นจริง (ตถตา) ว่าอยู่ในสภาพศูนยตา ไม่มีสัตว์ บุคคล ตัวตน เราเขาใด ๆ อีก 

นิกายที่เด่นชัดในพุทธศาสนามหายานที่แสดงถึงอุดมการณ์พระโพธิสัตว์ ในพระสูตรที่
พรรณนาถึงปณิธานของพระโพธิสัตว์ได้อย่างจับใจยิ่งคือ สุขาวดีวยูหสูตร ในพระสูตรนี้ พระธรรมกร
โพธิสัตว์ได้ตั้งความปรารถนาว่า จะไม่ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าจนกว่าจะรื้อขนสรรพสัตว์ทั้งหมดให้พ้น
จากความทุกข์เสียก่อน จากหลักอุดมการณ์พระโพธิสัตว์ที่กล่าวมานี้ ได้มีแนวคิดเร่ืองการบ าเพ็ญ
บารมีตามแนวคิดปรัตถนิยมในพุทธปรัชญามหายาน  

เนื้อความท่ีกล่าวมาไม่ได้จะยกย่องแนวคิดใดแนวคิดหนึ่ง เพียงแต่ผู้เขียนเกิดความสงสัย
ว่า ถ้าหากการกระท าบางอย่างเพ่ือที่จะเข้าถึงเป้าหมาย เราจะเรียกว่าเป็นการกระท าเพ่ือผู้อ่ืนอีก
หรือไม่ เพราะเหตุใดการบ าเพ็ญตนเป็นพระโพธิสัตว์จึงเป็นแนวคิดหลักของปรัชญามหายาน 

การบ าเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ที่จะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการที่จะบรรลุผล
เกี่ยวกับการบ าเพ็ญบารมี ตั้งแต่การตั้งความปรารถนา มีปณิธาน มุ่งมั่นที่จะบ าเพ็ญบารมี และเกิด
วิริยะอุตสาหะที่จะช่วยบุคคลอ่ืนให้เข้าถึงพุทธภูมิโดยอาศัยการบ าเพ็ญบารมีอย่างสม่ าเสมอมาโดย
ตลอด เพ่ือช่วยเหลือบุคคลให้มีความสุขปราศจากความทุกข์ สามารถบรรลุภูมิธรรม หลักปฏิบัติที่
เป็นเป้าหมายในการช่วยเหลือหมู่สัตว์นี้ จึงสอดคล้องกับแนวคิดปรัตถนิยม ที่เราจะได้ศึกษากัน
ต่อไป 

ความหมายของพระโพธิสัตว์ ที่มีการกล่าวถึงการช่วยเหลือหมู่สัตว์ ให้พ้นจากความทุกข์
นั้น ได้มีผู้รู้ได้แสดงไว้ในหลายแห่งเช่น ความหมายของค าว่า “โพธิสัตว์”ว่า “ท่านผู้ที่จะได้ตรัสรู้เป็น
พระพุทธเจ้า ” (Royal Academy Dictionary 2549 : 609) [in Thai] อีกหนึ่ง คือ พจนานุกรม
พุทธศาสน์ฉบับประมวลศัพท์ ได้ให้ความหมายของค าว่า “โพธิสัตว์” ว่า “ท่านผู้ที่จะได้ตรัสรู้เป็น
พระพุทธเจ้า ซึ่งก าลังบ าเพ็ญบารมี 10 คือ ทาน ศีล เนกขัมมะปัญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐาน 
เมตตา และอุเบกขา (Phra Thep Arena (Prayut Piyotto) 2533 : 97) [in Thai] จากความหมาย
ของค าว่าพระโพธิสัตว์ที่กล่าวมานี้เป็นการการบ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือช่วยเหลือผู้ที่หลงผิดและเห็นผิด 
พุทธศาสนามหายานมีแนวคิดท่ีโดดเด่นเรื่องนี้ที่จัดเป็นปรัตถนิยม 

แนวคิดปรัตถนิยมเป็นหลักปฏิบัติ คือ“พฤติกรรมและชีวิตแบบพระโพธิสัตว์ จึงเป็น
ระบบที่อุทิศเพ่ือมวลชนโดยเฉพาะ ทั้งนี้เพราะแรงกระตุ้นจากมหากุศลกรุณาจิตที่ปรารถนาให้ผู้อ่ืน
มีแต่ความสุขตลอดไป” (Sethayapunrungsee 2543 Abstract) [in Thai] หลักของปรัตถนิยมที่
เป็นหลักการปฏิบัติผ่านการบ าเพ็ญด้วยการเข้าถึงพระโพธิสัตว์ในแบบของพุทธศานามหายาน ที่
กล่าวกันในเชิงปรัชญาในการสร้างหลักเพ่ือให้ตนเองถึงในสิ่งที่ตนหวัง  

ประพจน์ อัศววิรุฬหการ ได้กล่าวแนวคิดเรื่องสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง พระโพธิสัตว์
ไว้เป็น 2 ประเด่น คือ สาเหตุภายใน ซึ่งมาจาการพัฒนาความคิดและแนวทางในพุทธศาสนาเอง 
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(Prayot Asawawirunkan 2546 : 72-88) [in Thai] สาเหตุภายใน เป็นการพัฒนาของ
พระพุทธศาสนาที่ต้องการบ าเพ็ญเพ่ือเป็นประโยชน์แก่สังคม หรือมีความเกี่ยวข้องกับสังคมมากขึ้น 
อีกท้ังการพัฒนาหลักปรัชญาในเรื่องของศูนย์ตา และเรื่องภักติ ซึ่งสาเหตุเหล่านี้ล้วนน าพาก่อให้เกิด 
พระโพธิสัตว์ตามคติมหายานขึ้น คือ  

1.การเน้นเรื่องการช่วยเหลือผู้อ่ืนผลต่อการบ าเพ็ญธรรมของ พระโพธิสัตว์ด้านความมี
กรุณาโดยตรง 

2.ลักษณะของพระพุทธเจ้ากับโพธิ พระพุทธศาสนามหายานกล่าวว่า ความรู้หรือโพธิของ
พระพุทธเจ้าคือ ศูนยตา ซึ่งเป็นความจริงอันสูงสุด เป็นสภาวะของทุกสิ่งทุกอย่าง เป็นปรัชญา เป็นอ
ไทวตะ และเป็นเหตุให้ทุกคนเป็นพระโพธิสัตว์ได้ และมีผลต่อการบ าเพ็ญธรรมของพระโพธิสัตว์ใน
ด้านปรัชญา หรือแสดงความคิดเรื่องศูนยตา 

3.การเน้นวิธีการหลุดพ้นด้วยศรัทธามีผลต่อลักษณะของพระโพธิสัตว์หรือหน้าที่ของพระ
โพธิสัตว์รวมทั้งให้เกิดพระโพธิสัตว์ประเภทต่างๆด้วย 

สาเหตุภายในที่แสดงมาพอให้เข้าใจถึงพระโพธิสัตว์ ฉะน้ันการท าความเข้าใจใน
ความหมายของพระโพธิสัตว์ จากสาเหตุภายนอกว่ามีความหมายอย่างไร ซึ่งจะท าให้เราเข้าใจ
แนวคิดปรัตถนิยมดีข้ึนอีกระดับหนึ่ง 

สาเหตุภายนอก พระพุทธศาสนามหายานเกิดขึ้น เนื่องด้วยสาเหตุที่ศาสนาฮินดูก าลัง
เฟ่ืองฟู จึงจ าเป็นต้องปรับปรุงวิธีการเผยแผ่ให้เป็นที่ชอบใจแก่คนส่วนใหญ่ อีกทั้งการเจริญของพุทธ
ศาสนามหายานในขณะนั้นก็ได้รับการอุปถัมภ์จากพระเจ้ากนิษกะ ซึ่งกษัตริย์ชาวต่างชาติแห่งแคว้น
แคชเมียร์ เชื้อสายชาวกรีก (Phra Maha Somjintsamapapanyo 2542 : 5) [in Thai] จากสาเหตุ
ภายนอกที่ท าให้พระพุทธศาสนามหายานเกิดพระโพธิสัตว์ขึ้นมีอยู่ 

1.อิทธิพลจากศาสนาฮินดู และอิทธิพลจากศาสนาอ่ืนๆ อารยธรรมภายนอกที่เข้ามามี
บทบาทและปรากฏตัวอยู่ในดินแดนพุทธศาสนาแต่ดั้งเดิมด้วยเหตุนั้นจากการที่ได้กล่าวมาข้างต้น 
จึงเป็นการเข้าถึงความประสงค์ของพระโพธิสัตว์ที่ปรารถนาแบ่งปันความสุขอันเกิดแต่โพธิของ
ตัวเองแก่สรรพสัตว์ โดยสอนให้เขาปฏิบัติธรรมอันสูงสุด เพ่ือความเป็นโพธิสัตว์เหมือนตัวเอง พระ
โพธิสัตว์เหล่านี้ หวังให้สรรพสัตว์เข้าถึงนิพพานก่อนตัวเอง แม้ตัวเองจะมีโอกาสเข้าถึงได้ แต่ก็
ปฏิเสธภาวะนั้น โดยตั้งใจอย่างมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือสรรพสัตว์และจะขอเข้าพระนิพพานเป็นคน
สุดท้าย เป็นต้น นี้คือ อุดมคติของพระโพธิสัตว์ทั้งหลาย 

2.ในพระพุทธศาสนามหายานนั้นมีความคิดในเร่ืองของพระโพธิสัตว์ต่างกันออกไป ใน
บางส านักมีหลักปฏิบัติที่แสดงถึงความเป็นไปต่างๆ แต่เป้าหมายเหมือนกัน ด้วยเหตุนั้นเราลองมาดู
แนวคิดของส านักหนึ่งที่ปฏิบัติ พระพุทธศาสนานิกายมหายานเน้นการเป็นพระโพธิสัตว์ซึ่งเป็นหนึ่ง
ในวิธีการบรรลุเป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งมีหน้าที่ในการช่วยเหลือสรรพสัตว์ เกิดจากการเน้นหลักค าสอน
ของพระพุทธศาสนาที่มหายานเห็นว่า จะสามารถเข้าถึงประชาชนได้สะดวกพร้อม ๆ กับผสมผสาน
กับความเชื่อและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น ขณะที่ค าสอนที่เป็นแก่นของพระพุทธศาสนาจริง 
ๆ คือ ขันธ์ 5 อริยสัจ 4 ปฏิจจสมุปบาท และนิพพาน 
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ด้วยเหตุนั้นหลักการปฏิบัติของพระโพธิสัตว์ในทางพุทธปรัชญามหายาน จึงมีความเป็นป
รัตถนิยมที่กล่าวถึงเรื่อง “จิตอาสา” พอสมควร แต่ก็ไม่ได้เป็นแนวคิดปรัตถนิยมเลยทีเดียว จาก
แนวคิดเรื่องอุดมคติของพระโพธิสัตว์ จะเห็นได้ว่ายังมีความหวังเพ่ือตนเองอยู่ ด้วยต้องการที่จะ
เข้าถึงความเป็นพุทธะ ซ้อนอยู่กับความปรารถนาของการกระท าเพ่ือผู้อ่ืน ก็เพ่ือให้ตนเองบรรลุ
เป้าหมายจุดนี้ละจึงเป็นข้อถกเถียงกันว่าตกลงแล้งแนวคิดปรัตถนิยมเป็นแนวคิดที่ท าเพ่ือผู้อ่ืนจริง
หรือ ? พร้อมกับแย้งว่าการบ าเพ็ญของพระโพธิสัตว์ในทางพุทธปรัชญามหายานเป็นการกระท าเพ่ือ
ตนเอง 

ในคัมภีร์อมิตายุอุปเทศศาสตร์ ของท่านวสุพันธุ (Sathien Phothananta 2514 : 226) 
[in Thai] กล่าวถึงหลักปฏิบัติเพ่ือเข้าถึงแดนสุขาวดีไว้ว่า บุคคลที่ปรารถนาจะไปบังเกิดในแดน
สุขาวดีต้องมีคุณธรรม ดังต่อไปนี้ 

(1) เคารพพระอมิตาภพุทธเจ้าเป็นนิตย์  
(2) ยกย่องพระเกียรติและท่องพระนามของพระองค์  
(3) ตั้งสัจจะและอธิษฐานเพื่อไปบังเกิดในแดนสุขาวดี  
(4) มีจิตตั้งมั่นในพระอมิตาภะ พระโพธิสัตว์และดินแดนสุขาวดี  
(5) มีจิตเมตตากรุณา ปรารถนาให้สรรพสัตว์เห็นแจ้งในสัจธรรม 
คุณธรรมทั้ง 5 ประการนั้นก็คือ การให้กระท าความดีทั้งทางกาย วาจาและทางใจ โดย

สรุปมี 3 ประการ คือ มีความศรัทธา มีจิตตั้งมั่นหรือมีปณิธานและกระท าความดีนั่นเอง  
คัมภีร์สมาธินิเทศสูตรของท่านส้านเต้า ที่ได้แสดงวิธีการจะไปบังเกิดในแดนสุขาวดีไว้ใน

ลักษณะเช่นเดียวกับ 2 คัมภีร์ข้างต้นว่า 
(1) การเอ่ยพระนามของพระอมิตาภพุทธเจ้า  
(2) การท่องพระสูตรมหายาน 
(3) การท าสมาธิโดยใช้จิตเพ่งที่องค์พระอมิตาภะ 
(4) การเคารพสักการะพระพุทธปฏิมา  
(5) การสวดสรรเสริญพระพุทธคุณ  
จะเห็นได้ว่า วิธีปฏิบัติเพื่อเข้าถึงแดนสุขาวดีนั้นเป็นวิธีปฏิบัติง่ายๆ ด้วยการสวดพระนาม

ของพระอมิตาภพุทธเจ้าด้วยจิตตั้งมั่นและมี ความศรัทธา และการกระท าความดีหรือการบ าเพ็ญ
กุศลพร้อมทั้งความตั้งใจที่จะไปบังเกิดในแดนสุขาวดี 

ด้วยเหตุนั้นการปฏิบัติเพ่ือเป็นพระโพธิสัตว์นั้น เป็นการช่วยเหลือผู้อ่ืนให้พ้นจากความ
ทุกข์ ตามอรรถาธิบายได้กล่าวความหมายของพระมหาปณิธานของพระอมิตาภะพุทธเจ้าที่เป็นอุดม
คติของพระโพธิสัตว์ไว้เฉพาะเบ้ืองพระพักตร์แห่งพระโลเกศวรราชาพุทธเจ้าตอนเสวยพระชาติเป็น
ธรรมากรภิกษุทั้ง 48 ประการอันเป็นหลักในการกระท าเพ่ือประโยชน์แก่ผู้อ่ืน 

หากในโลกธาตุของเรา หากมีนรก เปรต เดรัจฉานแล้วไซร้ หากเทวดาและมนุษย์ใน
โลกธาตุ ภายหลังที่สิ้นชีพลงแล้ว ยังตกสู่อบายภูมิทั้ง 3 อีกไซร้ หากเทวดาและมนุษย์ทั้งหมดใน
โลกธาตุมิได้มีรูปกายดั่งสุวรรณบริสุทธิ์แล้วไซร้ หากเทวดาและมนุษย์ในโลกธาตุมีรูปลักษณ์ที่
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แตกต่างกัน ยังมีศุภลักษณ์และอัปลักษณ์อยู่ ไซร้  หากเทวดาและมนุษย์ในโลกธาตุ ไร้ซึ่ ง
บุพเพนิวาสานุสติญาณ มิสามารถล่วงรู้ย้อนไปอย่างน้อยร้อยพันโกฏินยุตะ กัลป์ได้แล้วไซร้ 
(http://palungjit.org) ฯลฯ หากเทวดาและมนุษย์ในโลกธาตุมิอาจบรรลุถึงทิพยจักษุ แล้วแลเห็น
พุทธประเทศต่างๆจ านวนอย่างน้อยร้อยพันโกฏินยุตะได้แล้วไซร้ การกล่าวอ้างว่าหากปฏิบัติตาม
หลักของพระโพธิสัตว์แล้วจะได้ไปสู่ดินแดนสุขขาวดีอันเป็นดินแดนที่กล่าวกันว่าดี  

จะเห็นได้ว่าแนวคิด “จิตอาสา” หรือกล่าวอีกว่าแนวคิดปรัถนิยมเชิงจริยศาสตร์ หมายถึง 
ทุกคนมีหน้าที่ทางจริยธรรมที่จะต้องดูแลสุขทุกข์ของผู้อ่ืน หรือพระโพธิสัตว์นั้นจะต้องดูแลสุขทุกข์
ของผู้อื่นที่เป็นประณิธานของพระโพธิสัตว์แล้วนั้น ในการดูแลผู้อ่ืนนั้นเป็นการบอกความหมายในแง่
หน่ึงว่า เป็นการกระท าไปเพ่ือเป้าหมายของตนในบางอย่าง เช่นเพ่ือไปบังเกิดในดินแดนสุขาวดีที่
เป็นเป้าหมายในการบ าเพ็ญสิ่งนี้ที่เรียกว่ากระท าเพ่ือตนเอง จะอย่างไรก็แล้วแต่ก็ยังถือว่าเป็นการ
ปฏิบัติเพ่ือตนเอง จะมองเห็นว่าแนวคิดเร่ืองพระโพธิสัตว์ในพุทธปรัชญามหายาน กล่าวถึง
อุดมการณ์ในการสร้างบารมีทั้ง 48 มาปฏิบัติ เพ่ือความเป็นไปในแนวคิดเร่ืองพระโพธิสัตว์ ที่เป็น
การกล่าวถึงความสอดคล้องของทฤษฎีปรัถนิยมเชิงจริยศาสตร์ของพุทธปรัชญามหายาน อันเป็น
การมองถงึหลักการปฏิบัติในการสร้างประโยชน์และช่วยเหลือสรรพสัตว์ทั้งหลายให้บรรลุธรรมก่อน 

 
จิตอาสาที่ปรากฏในสังคมไทย 

แนวคิดเรื่องจิตอาสาที่ปรากฏในสังคมไทยปัจจุบัน จากความเปลี่ยนแปลงในยุคสมัยที่
แสดงถึงรูปแบบของการช่วยเหลือผู้คนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน หรืออีกความหมายว่า “จิตอาสา” ใน
สังคมไทยก็ได้เกิดกลุ่มที่แสดงตนเองว่าเป็นกลุ่มจิตอาสา ดังมีกลุ่มร่วมกตัญญูที่ร่วมกันท างานในการ
ช่วยเหลือผู้คนทีประสพอุบัติติเหตุช่วยเหลือผู้คนที่ตกทุกข์ ช่วยเหลือผู้คนที่ถูกรังแก โดยมีหลัก
ประจ าแนวคิดท่ีว่า ช่วยเหลือผู้คนให้พ้นจากความเดือดร้อน แนวคิดต่าง ๆ ที่กล่าวมากเป็นแนวคิด
จิตอาสาที่ปรากฏในสังคมไทย  

ดังที่กล่าวมาแต่ต้นกล่าวถึงกลุ่มที่มีแนวคิดด้านจิตอาสา และยังส่งผลต่อคนสมัยใหม่ ไม่ว่า
จะเป็นองค์กรต่าง ๆ และนักเรียนนักศึกษา ดังค าขวัญวันเด็กจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีว่า “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” (https://news.thaipbs.or.th/ 
content/276313) จากค ากล่าวที่แสดงถึงค่านิยมในเรื่องของจิตอาสา จึงส่งผลให้ผู้มีจิตอาสาในการ
ช่วยเหลือคนอ่ืนเกิดมีอย่างมากมาย ด้วยเหตุนั้นค าว่าจิตอาสาจึงปรากฏมีอยู่ทั่วไปในสังคมไทย ดัง
จะเห็นได้ว่าเวลาจะตั้งองค์การอะไรใหม่ ๆ ขึ้นมาจะต้องมีการอิงอาศัยความเป็นจิตอาสาตลอด  

หากว่าความเป็นจิตอาสาเป็นการแสดงถึงเป้าหมายหลักในการในการช่วยเหลือผู้คนตาม
เจตนาหลัก ก็สร้างแนวคิดหลัก ๆ และได้สร้างกลุ่มแนวคิดจิตอาสามาอย่างมากมาย ดังที่เราได้ยิน
ถึงกลุ่มจิตอาสาต่าง ๆ เช่น ศูนย์ส่งเสริมการให้และการอาสาช่วยเหลือสังคม, มูลนิธิอาสาสมัครเพ่ือ
สังคม (มอส.), มูลนิธิจิตอาสาช่วยเหลือสังคมเพ่ือสังคม (https://th.wikipedia.org/wiki) และกลุ่ม
จิตอาสาอีกมากท่ีท างานเกียวกับการช่วยเหลือสังคม 
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ค าว่า “จิตอาสา” เกิดครั้งแรกหลังจากการเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติคลื่น สึนามิตามชายฝั่ง
ทะเลอันดามันใน 4 จังหวัดภาคใต้ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2548 โดยในครั้งนั้นมี “อาสาสมัคร” 
เป็นจ านวนมากจากทั่วประเทศ และทั่วโลกเข้ามาร่วมมือกันระดมความช่วยเหลือผู้ประสบภัย กอบ
กู้ศพผู้เสียชีวิต ท าความสะอาดบริเวณชายฝั่งทะเล จนเกิดกระแสท าให้ผู้คนเห็นคุณค่า และ
ความส าคัญของความสามัคคี การมีส่วนร่วมในการท างาน การมีคุณธรรม และการสร้างสรรค์
ประโยชน์สุขให้แก่สังคม โดยที่อาสาสมัครเหล่านั้นมาจากภาครัฐ และภาคเอกชน ประชาชนทั่วไป 
จนท าให้ค าว่า “อาสาสมัคร” มีความหมายรวมไปถึงผู้ที่หน้าที่ ที่มีผลตอบแทนในรูปแบบของ
เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง ที่มีค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานต่างๆ ไปด้วย เกิดการคิดค าใหม่เพ่ือเรียกผู้ที่ไป
ช่วยความสมัครใจ และไม่ได้หวังผลตอบแทนใดๆ นอกเหนือไปจากการได้รับความสุขจากการให้ว่า 
“จิตอาสา” ตั้งแต่นั้นมากลุ่มจิตอาสาจึงเกิดมีขึ้นในสังคมไทยต่อมา จนเมื่อถึงงานพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ได้จัด
ให้มีข้ึนในช่วงระหว่างวันที่ 25 – 29 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ได้เกิดปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ในการ
ร่วมกันท าความดี ด้วยมีการลงทะเบียนรับสมัครจิตอาสาเข้าช่วยงานในพระราชพิธีนี้มากถึง 
2,010,429 คน (https://www.matichon.co.th/news/676101) ซึ่งถือเป็นจ านวนจิตอาสาที่มาก
ที่สุดในโลกก็ว่าได ้

ดังจะมีค าพระราชทานถึงความหมายของจิตอาสาที่ทรงกล่าวว่า จิตอาสาพระราชทานว่า 
“เราท าความ ดี ด้วยหัวใจ”หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราท าความ ดี ด้วยหัวใจ ณ 
อาคาร 606 ส านักพระราชวัง สนามเสือป่า ซึ่งเป็นสถานที่ที่เปิดรับสมัครจิตอาสาในโครงการจิต
อาสา “เราท าความ ดี ด้วยหัวใจ” ภาพของประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ไปสมัครเป็นจิต
อาสาในโครงการอย่างเนืองแน่น เพ่ือร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์และท า
กิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือสังคมส่วนรวมในโอกาสต่างๆ (https://news.mthai.com/webmaster-
talk/593330.html) จากเหตการณ์ที่ปรากฏจึงเป็นการจุดกระแสในเรื่องของการท าความดี ใน
รูปแบบของจิตอาสา ดังมีค ากล่าวที่ว่า “เราท าความ ดี ด้วยหัวใจ” 

ด้วยเหตที่กล่าวมาก็เกิดจิตอาสาเฉพาะกิจในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
ประเภทของงานอาสาสมัคร และรายละเอียดงานที่ท า มีดังนี้ 

งานดอกไม้จันทน์ (บัตรสีม่วง) ปฏิบัติงานสนับสนุนเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องการจัด
ซุ้ม การแจก การรับ การเชิญดอกไม้จันทน์ และช่วยจัดระเบียบแถวประชาชนในการเข้าแถวถวาย
ดอกไม้จันทน์ 

งานด้านประชาสัมพันธ์ (บัตรสีคราม) ช่วยประชาสัมพันธ์ให้บริการข้อมูล (Information) 
เกี่ยวกับงานในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รวมถึงช่วยดูแลต้อนรับ/รับรอง (Reception) 
ประชาชน ณ จุดบริการต่างๆ 

งานโยธา (บัตรสีน้ าเงิน) ปฏิบัติงานสนับสนุนเรื่องการจัดเตรียมสถานที่ ช่วยดูแลรักษา
ความสะอาด เรียบร้อยของสถานที่จัดงาน ให้มีความสวยงามและสมพระเกียรติ ทั้งก่อนระหว่างและ
หลังงานพระราชพิธี 
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งานขนส่งเพ่ือความปลอดภัยของประชาชน (บัตรสีเขียว) ปฏิบัติงานสนับสนุนเรื่องงาน
รับส่ง ประชาชนด้วยยานพาหนะ เช่น รถยนต์ จักรยานยนตร์ เรือโดยสาร รถกอล์ฟไฟฟ้า รถพ่วง 
ฯลฯ รวมถึงการอ านวยความสะดวกในเรื่องการแนะน าเส้นทางมายังพ้ืนที่จัดงาน 

งานบริการประชาชน (บัตรสีเหลือง) ปฏิบัติงานสนับสนุนเรื่องการจัดหาและหรือการ
บริการอาหาร น้ าดื่ม การเตรียมร่ม เสื้อกันฝน และช่วยประสานงาน ดูแลความเรียบร้อยในพ้ืนพัก
คอยของประชาชน 

งานแพทย์ (บัตรสีแสด) ปฏิบัติงานสนับสนุนและช่วยอ านวยความสะดวกแก่แพทย์ 
พยาบาล รวมถึงช่วยอ านวยความสะดวกด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ( First Aid ) และช่วยเหลือ
กู้ชีพ ( Basic Life Support ) ตลอดจนช่วยดูแลเรื่องเส้นทางฉุกเฉินส าหรับรถพยาบาลช่วยเหลือ
ผู้ป่วย 

งานรักษาความปลอดภัย (บัตรสีแดง) ช่วยสอดส่อง สังเกต ระมัดระวังความปลอดภัย
บุคคลและสถานที่ และแจ้งข้อมูลให้เจ้าพนักงานทราบ กรณีพบสิ่งผิดปกติ ทั้งก่อน ระหว่าง และ
หลังงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 

งานจราจร (บัตรสีชมพู) ปฏิบัติงานสนับสนุนและช่วยดูแลด้านการจราจรโดยรอบสถานที่
จัดงาน เช่น ดูแลการหยุดรถ จอดรถ การข้ามทางของประชาชน การแนะน าเส้นทาง การแจ้ง
อุบัติเหตุการจราจรให้แก่เจ้าพนักงานทราบ เป็นต้น 

การท างานจิตอาสานั้น หลักส าคัญจะต้องเสียสละเวลา และทุนทรัพย์หรือรายได้
บางอย่างของตน จะต้องเป็นคนที่ประกอบด้วยความเมตตา เอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ แก่ผู้อ่ืน มุ่งหวังเพ่ือให้
ผู้อ่ืนมีความสุข พ้นจากความทุกข์ ในช่วงเวลาที่ผ่านมาของประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 จนถึง
ปัจจุบัน ประเทศไทยมีปัญหาในหลายด้าน ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ความขัดแย้ง ท าให้
เกิดการแบ่งพรรคแบ่งพวก มีเห็นแก่ตัว ขาดความรับผิดชอบต่อสังคม ขาดความจิตสาธารณะ 
(Public Mind) (Prof. Dr. Prawet Wasi 2542 : 21) [in Thai] ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ซึ่ง
สภาพสังคมเช่นนี้ สร้างสภาวะแห่งความแตกแยกห่างเหิน ความแล้งน้ าใจ อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
ภาวะรูปการเช่นนี้ถือเป็นความเสื่อมถอยแห่งการมีจิตอาสาให้เกิดขึ้น 
 
สรุป 

ดังนั้นสาระส าคัญของแนวคิดปรัตถนิยมจะเห็นได้ว่า มุ่งไปที่การกระท าเพ่ือประโยชน์
ของผู้อื่น โดยการกระท านั้นเป็นไปโดยไม่ได้หวังผล แต่ผลที่เกิดจากการกระท า จะเกิดขึ้นเอง ซึ่งถือ
เป็นแนวคิดส าคัญ ที่ท าให้มนุษย์ช่วยเหลือกันโดยไม่หวังอะไรจากการกระท านั้นเกิดขึ้นในสังคม 
แนวคิดเช่นนี้ ก่อให้เกิดจิตอาสาที่ให้การช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่ได้หวังผล ปรากฏอยู่ในสังคมปัจจุบัน  

แนวคิดจิตอาสาที่เป็นมีอยู่ในปัจจุบันในสังคมไทยเป็นจิตอาสาแบบสัจจะนิยม หรือเป็น
จิตอาสาแบบมายาคติ ตามความหมายทางพระโพธิสัตว์ในพุทธปรัชญามหายานเป้าหมายหลัก คือ 
อุดมการณ์ของพระโพธิสัตว์ หลักโพธิจิต และหลักมหากรุณา แนวคิดจิตอาสาในทางพุทธศาสนา
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มหายาน เน้นเรื่องอุดมคติ เพ่ือให้ตนเองบรรลุธรรม อาจเป็นเสมือนว่าเป็นการใช้มนุษย์เป็น
เครื่องมือในการบรรลุธรรม โดยมองในมุมของเครื่องมือเพ่ือตนเอง ก็อาจจะเป็นมายาคติก็เป็นไปได้ 

ด้วยเหตุนั้นกลุ่มที่ท างานในด้านจิตอาสา ก็อาจจะเป็นกลุ่มหนึ่งที่ท างานเพ่ือหวัง
ประโยชน์ตนเองท่ีพึงจะได้ ดังเช่น หวังให้ตนเองมีความสุข หวังให้ตนเองดูดีในสังคม พร้อมให้เป็นที่
ยอมรับของชาวโลกในเรื่องของการช่วยเหลือผู้คนให้พ้นจากความทุกข์ ดูเหมือนว่าการเป็นจิตอาสา
จะเป็นการกระท าท่ีเป็นการเสียสละเป็นอย่างยิ่ง แต่พิจารณาดูหลักการปฏิบัติจริง ๆ แล้วก็เป็นการ
ท างานเพ่ือให้ทั้งตนเองและส่วนรวมอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขบนพ้ืนฐานของความเป็นมนุษย์
ด้วยกัน 

ดังนั้นจะเห็นได้ว่า แนวคิดจิตอาสาในการท าความดีไม่ว่าจะเป็นการท าเพ่ือคนอ่ืนหรือ 
เพ่ือตนเองแล้ว ในทางปฏิบัติของมหายานเป็นการปฏิบัติเพ่ือมุ่งให้ตนเองประสบผลส าเร็จด้วยการ 
น าสรรพสัตว์หรือมนุษย์เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงเปาหมายที่ตนเองหวัง  หากแต่มีการปฏิบัติต่อ
มนุษย์หรือสรรพสัตว์ในรูปแบบของการเมตตาให้ความช้วยเหลือ โดยมีหลักค าสอนในทางพุทธ
ศาสนามหายานมาแนวทางในการปฏิบัติโดยมีเป้าหมายในการปฏิบัติ คือ การเป็นพระโพธิสัตว์ หรือ 
การเข้าถึงดินแดนสุขาวดี อันเป็นเป้าหมายหลักของมหายาน 

เพราะฉะนั้นจะเห็นถึงความสอดคล้องของแนวคิดของพระโพธิสัตว์ พร้อมกับแนวคิดจิต
อาสาที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาที่กล่าวถึงการท าความดี ที่มุ่งไปที่การกระท าเพ่ือประโยชน์ของผู้อ่ืน 
โดยการกระท านั้นเป็นไปโดยไม่ได้หวังผล ก็เป็นการสนองความต้องการของตนเองอยู่ตลอดเวลา 
เพราะการกระท าแสดงออกถึงความรู้สึก อารมณ์ ไม่ว่าจะมองในด้านใดแนวคิดเร่ืองจิตอาสาก็ยัง
เป็นการกระท าเพ่ือตนเอง เพียงแต่อาศัยเครื่องมือที่ต่างกันตามวาระต่าง ๆ  

หากมีค าถามว่าจิตอาสาเป็นสัจจะทางสังคมหรือมายาคติ ก็อาจจะแยกตอบได้ 2 แนวคิด
ด้วยกัน คือ หากกล่าวถึงการท าหน้าที่ในความเป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตาย ในทางหลักธรรมทางศา
นาแล้วถือว่าการช่วยเหลือผู้อ่ืนเป็นการกระท าตามหลักธรรม แนวคิดหนึ่ง คือ กระท าเพ่ือหวังให้
ผู้อ่ืนหลุกพ้นจากความทุกข์ และตนเองก็หลุกพ้นจากความทุกข์ด้วย แต่จิตอาสาจะเป็นสัจจะทาง
สังคมหรือมายาคติ ก็อยู่ที่บริบทของผู้กระท า และสังคมนั้น ๆ  
 
เอกสารอ้างอิง 
ราชบัณฑิตยสถาน. (2548) พจนานุกรม ศัพท์ปรัชญา อังกฤษ-ไทย. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์

ศักดิโสภาการพิมพ์,. 
ราชบัณฑิตยสถาน. (2549) พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพมหานคร: อักษรเจริญ

ทัศน์. 
ประพจน์ อัศววิรุฬหการ. (2546).โพธิสัตวจรรยา : มรรคาเพื่อมหาชน . กรุงเทพมหานคร: 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), (2551) พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้ง

ที่ 11, กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอส. อาร์. พริ้นติ้ง แมส โปรดักส์ จ ากัด,. 



289การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3

พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). (2533) พจนานุกรมพุทธศาสน์. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพมหานคร: 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,. 

พระมหาสมจินต์ สมฺมาปญฺโญ. (2542) พระพุทธศาสนาในอินเดีย พัฒนาการและสารัตธรรม 12 
ปี บัณฑิตวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,. 

วิทยา ศักยาภินันท์. (2552) อุดมการณ์พระโพธิสัตว์พุทธจริยศาสตร์เพ่ือมหาชน. วารสาร
มนุษยศาสตร์ ปีที่ 16  ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน  . 

เสฐียร พันธรังษี. (2543) พุทธศาสนามหายาน. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพมหานคร : สุขภาพใจ,  
เสถียร โพธิ นันทะ.  (2514 )  ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา ฉบับมุขปาฐะ ภาค 1 . 

กรุงเทพมหานคร: มหามกุฏราชวิทยาลัย,. 
ศ.นพ.ประเวศ วะสี, (2542) ยุทธศาสตร์แก้วิกฤตชาติ, กรุงเทพมหานคร : สถาบันชุมชนท้องถิ่น

พัฒนา,. 



การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3290



291การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3

ปัจเจกนิยมในพุทธปรัชญา 
Individual in Buddhist Philosophy 

 
พูนศักดิ์ กมล* 

 
บทคัดย่อ 
 บทความนี้ศึกษาถึงแนวคิดปัจเจกนิยมในพุทธปรัชญา โดยศึกษาแนวคิดปัจเจกนิยมใน
แนวคิดปรัชญาอัตถิภาวนิยม การกล่าวถึงการมีเสรีภาพและความรับผิดชอบในการเลือกที่จะ
ยอมรับหรือปฏิเสธต่อปรากฏการณ์ของชีวิตที่มนุษย์ต้องเผชิญหน้าด้วยความเป็นตัวของตัวเองโดย
การยอมรับผลที่ เกิดขึ้นแก่ตนเองและสังคม ส่วนปัจเจกนิยมในพุทธปรัชญากล่าวถึงคุณ
ลักษณะเฉพาะของความเป็นมนุษย์ที่แต่ละบุคคลจะมีความสามารถปฏิบัติเพ่ือแสวงหาความจริง
ของชีวิตตามแนวคิดและวิถีของตนเอง ในการพัฒนาความเป็นอิสระทางจิตที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นในวัตถุ
และรู้เท่าทันความเป็นจริงของชีวิตและสังคมแบบมีปฏิสัมพันธ์อย่างสอดคล้องซึ่งกันและกัน 
 ดังนั้นแนวคิดปัจเจกนิยมในปรัชญาอัตถิภาวนิยมมีความเข้มข้นในด้านความมีเสรีภาพ
โดยไม่สนใจผู้อ่ืน ซึ่งต่างจากปัจเจกนิยมพุทธปรัชญา เป็นปัจเจกนิยมที่แสดงถึงการพัฒนาตนเอง
และพร้อมที่จะช่วยเหลือคนอ่ืน โดยอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจตนเอง และเข้าใจผู้อ่ืนด้วย และพร้อมที่
จะเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์อันเป็นการพัฒนาความเป็นปัจเจกนิยมโดยรวม 
ค าส าคัญ : ปัจเจกนิยม, พุทธปรัชญา, 
 
Abstract 
 Buddhist philosophy consist of three objectives: indicated that the 
individualism concept in existential philosophy refers to the freedom and 
responsibility of choosing to accept or reject the phenomenon of life that human 
beings face in their own way by accepting the results for themselves and society. 
The Individualism in Buddhism Philosophy discusses the unique characteristics of 
humanity that each person is capable of practicing in order to seek the truth of life 
according to his or her own ideas and paths. To develop a mental independence 
that does not hold on to objects and knows the realities of life and society in a 
mutually coherent way. 
 concept of individualism in existential philosophy is concentrated in terms 
of liberty without regard for others. Unlike the concept of individualism in 

                                                        
* มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภมูิ 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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Buddhism philosophy which is an individualism that represents self-improvement 
and is ready to help others by living together in self-understanding, understand 
others and understand the nature of man which are the development of 
individualism as a whole. 
Keyword: Individualism, Buddhist Philosophy,  
 
บทน า 
 ในยุคสมัยที่มีความเปลี่ยนแปลงและมีการพัฒนาทางด้านความคิดต่าง จึงส่งผลถึง
เสรีภาพและความสามารถในการคิด พูด ท า พร้อมกับพัฒนาตนเองของมนุษย์ได้อย่างดี โดยเป็น
การแสดงในรูปแบบต่าง ๆ ทางมโนกรรม วจีกรรม และกายกรรมนี้ถือได้ว่าเป็นเสรีภาพ 
(Freedom) ของการกระท ากับการเป็นอยู่ของบุคคล เมื่อเป็นเช่นนี้เสรีภาพจึงเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคน
ปรารถนาเสรีภาพจึงเป็นหลักที่สามารถน ามาพัฒนาความเป็นปัจเจกภาพของบุคคลได้ เสรีภาพจึง
เป็นสิ่งที่ทรงอ านาจและควรค่าแก่การแสวงหาเพราะเป็นหลักประกันของการกระท า อย่างน้อย
มนุษย์ต้องยอมรับว่า ความคิด (Thinking) การใช้ความคิด หรือสิ่งที่ถูกเรียกว่า เจตจ านงเสรี (Free 
will) เป็นสิ่งที่มนุษย์มีอยู่ในตัวเองพร้อมเป็นหลักในการด าเนินชีวิตทั่วไปของมนุษย์  
 เห็นได้ว่ามนุษย์นั้นมีอยู่หลากหลายแนวคิด จากความหลากหลายนี้จึงเกิดลัทธิปัจเจก
นิยมที่เป็นลัทธิทางสังคมเกิดขึ้นในยุคกลาง ที่กล่าวถึงแนวคิดมนุษย์ในการด าเนินชีวิตตามแบบและ
แนวทางของลัทธิปัจเจกนิยม มนุษย์ได้อาศัยแนวคิดนี้เป็นการแสดงออกถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพ
ของมนุษย์ที่อยู่เหนือโชคชะตา และยังเคารพเพ่ือนมนุษย์ด้วยกันเอง พร้อมกับการหาเหตุผลในการ
แสดงถึงคุณค่าของมนุษย์ อาจกล่าวได้ว่าแนวคิดลัทธิปัจเจกนิยมจัดเป็นลัทธิที่ให้ความส าคัญกับ
มนุษย์เป็นหลัก โดยมีความเชื่อว่าแต่ละคนล้วนมีเอกลักษณ์ความพิเศษในแบบของตน มีความเท่า
เทียมกันในทุกด้านและให้ความส าคัญกับตนเอง แต่ละคนเคารพสิทธิกันไม่มายุ่งเรื่องส่วนตัว พ่ึงพา
กันพอประมาณ แต่ถ้าเป็นแนวคิดแบบสุดโต่งก็จะมองว่าตนเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาล (สุธน 
หิญ (2556) สืบค้นเมื่อ 6 มีนาคม 2557) ด้วยเหตุนั้นแนวคิดนี้มีความเป็นมาอย่างไร? แล้วมีปรากฏ
ในปรัชญาอัตถิภาวนิยมที่กล่าวถึงเสรีภาพอย่างไร? และการแสดงออกถึงความรับผิดชอบอย่างไร?  
 แนวคิดท่ีกล่าวถึงเจตนาที่แสดงถึงความเห็นแก่ตัวของมนุษย์ ด้วยการแสดงออกถึงความ
ต้องการของตนผ่านการกระท าของบุคคลอ่ืนเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ถึงแม้ว่าผลประโยชน์ที่
ได้มาจะเป็นการสร้างความทุกข์กับผู้อ่ืน หรือการกระท าที่ให้ประโยชน์ที่เกิดขึ้นเป็นของบุคคลอ่ืน 
โดยที่ตนเองเป็นผู้กระท าแต่ตนเองไม่ได้รับผลนั้น ในที่สุดแล้วการกระท าสิ่งใดก็แล้วแต่จะเป็นผล
หรือไม่เป็นผลแก่ตนเองหรือต่อผู้อ่ืนก็ไม่ค านึงถึง แต่เป็นการกระท าที่ตนเองคิดว่าเป็นหน้าที่ที่ต้อง
กระท าตามเจตนาของตน โดยไดก้ล่าวไว้ คือ 1) เจตนาที่จะให้ตนเองได้ประโยชน์ แม้ว่าจะเป็นโทษ
แก่ผู้อ่ืนก็ท าถ้าหากจ าเป็นในการที่ ตนเองจะได้ประโยชน์ 2)เจตนาที่จะให้โทษแก่ผู้อ่ืน โดยที่ตนไม่
หวังประโยชน์อะไร 3)เจตนาที่จะให้ผู้อ่ืนได้ประโยชน์ แต่ทั้งนี้ก็เพียงเพราะว่าเป็นหนทางที่จะท าให้
ตนเองได้ประโยชน์ 4)เจตนาที่จะให้ผู้อ่ืนได้ประโยชน์ โดยไม่ค านึงว่าตนเองจะได้ประโยชน์หรือไม่ 



293การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3

5)เจตนาที่จะให้ผู้อ่ืนได้ประโยชน์ โดยที่รู้ว่าเป็นโทษแก่ตนเอง 6)ไม่มีเจตนาที่จะให้ประโยชน์หรือ
โทษ ไม่ว่าแก่ตนเองหรือผู้อ่ืน แต่ที่กระท าเพราะถือว่าเป็นหน้าที่ หรือเป็นไปตามหลักการหรือ
อุดมการณ์หรือเป็นความรับผิดชอบของตน (วิทย์ วิศทเวทย์ 2532 : 16) 
 มนุษย์ตามทัศนะของพุทธปรัชญา กล่าวคือ จะเป็นผู้ประเสริฐเพราะชาติก าเนิดก็หาไม่ 
หากแต่ความเป็นมนุษย์จะมีความหมายหรือคุณค่าได้ก็อยู่กับการกระท า ด้วยเหตุนั้นการเกิดมาเป็น
มนุษย์เป็นสิ่งส าคัญ พุทธปรัชญา จึงเน้นให้มนุษย์ตระหนักรู้ตัวเอง เพ่ือเป็นหลักในการด าเนินชีวิต
อย่างมีคุณค่า โดยการตระหนักรู้ถึงตัวเองเป็นส าคัญ ว่าให้มนุษย์ส านึกรู้ถึงการฝึกตนเองก่อนดังค า
กล่าวที่ว่า “อตฺตนา โจทยตฺตาน  จงเตือนตนด้วยตนเอง”(สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ธรรมบท 
25/379/151).กล่าวได้ว่าเป็นการพัฒนาปัจเจกภาพของบุคคลอย่างมีเสรีภาพตามกระบวนการ และ
มีความเป็นตัวของตัวเองเป็นอย่างด ี
 โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดกับมนุษย์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งภายนอก แต่เป็นเพียงสถานการณ์ให้
เกิดการเรียนรู้ที่ต้องน ามาแก้ไขที่ตัวเอง โดยตัดสินใจเลือกอย่างอิสระ ดังพระพุทธพจน์ที่ตรัสไว้ว่า 
“ตนแลเป็นที่พ่ึงแห่งตน คนอ่ืนใครเล่าจะเป็นที่พ่ึงของเราได้” (สุตตันตปิฎก ขุททกนิกายธรรมบท 
25/168/82) จะเห็นได้ว่าเป็นค ากล่าวที่แสดงถึงความเป็นมนุษย์ที่ไม่ต้องขึ้นอยู่กับอ านาจของพระ
เจ้าผู้สร้างหรือเทพเจ้าองค์ใดที่จะปล่อยให้เป็นไปตามที่ก าหนดของโชคชะตา แต่มนุษย์คือผู้ก าหนด
บทบาทของตัวเอง “เมื่อมนุษย์รู้จักตนเองเช่นนี้แล้ว จึงจะได้ชื่อว่ามีตนเป็นเกราะ มีตนเป็นที่พ่ึง”
(สุตตันตปิฎก ทีฆนิกายปาฏิกวรรค 11/81/59).ตามทัศนะของพุทธปรัชญา ให้ความส าคัญในเรื่อง
คุณค่าความเป็นมนุษย์มาแต่เดิม พุทธปรัชญา มองมนุษย์เป็นสัตว์ที่สามารถพัฒนาให้ถึงความเป็น
จริงได้ แต่อาจแตกต่างจากแนวคิดของนักปรัชญาร่วมสมัยของอินเดีย และแนวคิดของปรัชญา
ตะวันตกสมัยโบราณและสมัยใหม่อยู่บ้างก็เป็นได้ 
 พุทธปรัชญา ยอมรับว่าปัจจัยเป็นสิ่งที่เกื้อกูลต่อการส านึกรู้ตัวเองได้ด้วย ความสัมพันธ์
ของมนุษย์กับโลกภายนอกมีความส าคัญ จึงมีเหตุการณ์ในคราวหนึ่งที่พระพุทธองค์ตรัสว่า“กุมาร
ทั้งหลาย พวกเธอจะแสวงหาหญิง หรือแสวงหาตน อย่างไหนจะประเสริฐกว่ากัน”(วินัยปิฏกมหา
วิภังค์ 4/36/45).หลังจากได้ฟังแล้วสิ่งที่ปรากฏแก่กุมารเหล่านั้นที่มัวส่งใจไปภายนอก คือ เรื่องของ
สตรีนางนั้น จึงท าให้กุมารได้สติกลับคืนด้วยการตระหนักได้แล้วตอบว่า“การที่ข้าพระองค์แสวงหา
ตนนี่แหละ ประเสริฐกว่า”(วินัยปิฏกมหาวิภังค์ 4/36/46)“เธอจงเตือนตนด้วยตนเอง จงพิจารณาดู
ตนด้วยตนเอง ถ้าเธอคุ้มครองตนเองได้แล้ว มีสติเธอก็จักอยู่เป็นสุข” (สุตตันตปิฎกขุททกนิกาย
ธรรมบท 25/379/151)  จากข้อความนี้ พุทธปรัชญา  มองความส าคัญของมนุษย์ว่ า
“พระพุทธศาสนาได้น าหน้าปรัชญามนุษยนิยม (Humanism) มานานแล้ว โดยให้เกียรติแก่มนุษย์ 
ยกย่องมนุษย์ ตั้งขึ้นโดยมนุษย์ และเพ่ือมนุษย์ด้วยกัน.เน้นให้มนุษย์พยายามด้วยตนเองในการ
บรรลุผลต่าง ๆ มนุษย์จึงมีเสรีภาพในการเลือก วิถีชีวิตของตนเอง” (วศิน อินทสระ 2537 : หน้าค า
น า) 
 หลักส าคัญของพุทธปรัชญา อย่างหนึ่ง คือ มนุษย์ควรท าความเข้าใจตัวเอง โดยมุ่งเน้นให้
มนุษย์พัฒนาตนเองไปสู่เป้าหมายด้วยความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ดังได้มีการกล่าวว่า“ตนแล เป็นที่
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พ่ึงของตน ตนแลเป็นคติ ของตน เพราะฉะนั้น เธอจงสงวนตนให้ดี” (สุตตันตปิฎกขุททกนิกายธรรม
บท 25/380/151) หลักนี้คือ“เป้าหมายเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ตัวเองให้มากขึ้นและเข้าใจตัวเอง
ดังที่โสคราตีสกล่าวไว้ว่า“จงรู้จักตัวเจ้าเอง (Known thyself)” (พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) 
2544 : 108) ความเป็นมนุษย์มิใช่สิ่งที่ถูกสร้างมาเพ่ือถูกโปรแกรมข้อมูลใส่อย่างเดียว เพียงแต่
มนุษยส์ามารถพัฒนาตัวเองได้ ความเป็นมนุษย์มิใช่ต้องข้ึนอยู่กับอ านาจภายนอกหรือพระเจ้าองค์ใด
องค์หนึ่ง หากแต่มนุษย์คือผู้ก าหนดบทบาทของตัวเอง แล้วสร้างประโยชน์ที่เป็นสากล  
 เห็นได้ว่าพุทธปรัชญา มีหลักและกระบวนการในการพ่ึงตนเองที่เป็นแนวคิดด้านเสรีภาพ
ไว้อย่างสูงส าหรับน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายในชีวิตด้วยความพากเพียร โดยเฉพาะการให้
ความส าคัญแก่ความเป็นมนุษย์มาเป็นอันดับแรก โดยเน้นที่ปัจเจกบุคคลเพ่ือการพัฒนาตนเองไปสู่
เป้าหมายโดยมิให้ยอมจ านนอยู่กับอ านาจภายนอกหรือโชคชะตา “พระพุทธเจ้าไม่ได้ปฏิเสธแนวคิด
เชิงปรัชญาทั้งในฐานะท่ีเป็นหลักการหรือทฤษฎี ทั้งในฐานะท่ีเป็นมรรคาหรืออุบายที่จะน าไปสู่ความ
ดับทุกข”์ (พระศรีคัมภีรญาณ 2556 : 53) “อันเป็นพลังแห่งสติปัญญาของมนุษย์เองโดยไม่ต้องอ้อน
วอนขอต่อสิ่งใด ๆ เป็นหลักแห่งการพึ่งตนเองโดยแท้” (สนิท ศรีส าแดง 2544 : 4) ที่เป็นเอกลักษณ์
ในทางพุทธปรัชญาด้วยการแสดงถึงความสามารถของมนุษย์ในการเป็นอยู่ และการแก้ปัญหาที่
มนุษย์ต้องพบเจอ 
 ความส าคัญของเสรีภาพของมนุษย์ ในเรื่องของการด าเนินชีวิต การเป็นอยู่ของตนเอง 
และเสรีภาพการเป็นอยู่ในท่ามกลางของสังคมที่มีความคิดหลากหลาย และเสรีภาพในการเลือก
ตัดสินใจ จากสังคมที่มีแนวคิดของชาวตะวันตกเข้ามาให้ได้ศึกษาถึงความคิดของกลุ่มคนต่าง ที่มี
ความคิดในเรื่องเสรีภาพ พร้อมกับการกลับมองดูแนวคิดทางพระพุทธศาสนาว่า จากการด าเนินชีวิต
และความเป็นอยู่ของตามหลักค าสอนของพระพุทธศาสนานั้นในแนวคิดของทั้งสองมีความคล้ายกัน
และสอดคล้องกันมากน้อยแค่ไหน ด้วยค าถามท่ีว่า แนวคิดปัจเจกนิยมมีความเป็นเสรีภาพอย่างไร ? 
แล้วในทางพุทธปรัชญา มีแนวคิดปัจเจกนิยมหรือไม่อย่างไร ? และแค่ไหน ดังนั้นจึงท าให้ผู้เขียนมี
ความสนใจต้องการศึกษาแนวคิดเรื่องปัจเจกนิยมที่ปรากฏในปรัชญาอัตถิภาวนิยม และแนวคิดเรื่อง
ปัจเจกนิยมในพุทธปรัชญา  ที่ปรากฏในหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาว่าเป็นปัจเจกนิยมอย่างไร  
 
แนวคิดปัจเจกนิยม 
 จากที่กล่าวมาแล้วนั้น เพ่ือให้คิดถึงแนวคิดปัจเจกนิยม อันเป็นการแสดงถึงความหมาย
ของค าว่า“ปัจเจกนิยม” (Individualism) คือแสดงถึงแนวคิด (concept) ของบุคคลที่แสดงออกถึง
คุณลักษณะเฉพาะตัวและลักษณะแนวคิด (concept) ปัจเจกนิยมนี้ ทางพจนานุกรมศัพท์ปรัชญา 
อังกฤษ – ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (พจนานุกรมศัพท์ปรัชญา, 2548 : 49) ได้ให้ความหมายของ
ปัจเจกนิยมไว้ว่า ทรรศนะที่เน้นความส าคัญหรือความเป็นจริงของปัจเจกบุคคล ด้วยวิธีการในการ
อธิบายและเข้าใจความรู้ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของปัจเจกบุคคลเป็นอย่างดี ด้วยกระบวนการทาง
ความคิดของบุคคลนั้น ๆ เพื่อจะสามารถเข้าใจแนวคิดปัจเจกนิยมได้  
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 แนวคิดปัจเจกนิยมตามความหมายข้างต้นมีความสอดคล้องกับปรัชญา“อัตถิภาวนิยม”ที่
กล่าวถึงมนุษย์ และท าให้มนุษย์มีอิสรเสรีที่จะเลือกอย่างเต็มที่ เพราะมนุษย์มีธรรมชาติของการ
เลือกดังมีค ากล่าวว่า “ชีวิตที่ไม่มีการสนทนามิใช่ชีวิตที่มีคุณค่าส าหรับมนุษย์”( Will Durant แปล
โดย วันเพ็ญ บงกชสถิต 2535 : 5) เป็นการแสดงถึงคุณค่ามนุษย์ ในการเรียนรู้ตนเองเป็นหลัก คือ 
“จงรู้จักตัวเจ้าเอง”(known thyself) (พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) 2544 : 108) เมื่อมองถึง
คุณค่าของมนุษย์แล้ว และการเข้าใจตนเองแล้ว หลักของแนวคิดอัตถิภาวนิยมจึงมีท่าทีเกี่ยวกับ
มนุษย์ว่า “มนุษย์จะมีคุณค่าขึ้นอยู่กับภาวะอันหนึ่งคือการรู้จักตัวเอง”(สมภาร พรมทา2538 : 124) 
จึงแสดงให้เห็นว่าอัตถิภาวนิยม กับแนวคิดปัจเจกนิยมมีความสอดคล้องและความต่างกัน ดังนั้นจึง
ศึกษาแนวคิดปัจเจกนิยม 
 แนวคิดปัจเจกนิยม ตามความหมายของพจนานุกรมศัพท์ปรัชญา อังกฤษ – ไทย ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน (พจนานุกรมศัพท์ปรัชญา 2548 : 64) ได้กล่าวถึง แนวคิดและวิธีของปัจเจกนิยม 
(methodological Individualism) โดยได้กล่าวถึงทรรศนะที่ถือว่าการที่จะอธิบายและเข้าใจ
พฤติกรรมของสังคมได้นั้น เพียงแต่มีความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของปัจเจกบุคคลเป็นอย่างดี ด้วยการ
แสดงถึงปัจเจกบุคคล (individual) ที่หมายถึงบุคคลหรือสิ่งซึ่งมีอยู่ได้ด้วยตนเอง ในการแยกออก
อย่างชัดเจนจากส่ิงอ่ืน แต่ตัวเองไม่อาจแยกได้โดยไม่สูญเสียความเป็นตัวเอง  (พจนานุกรมศัพท์
ปรัชญา 2548 : 64) ที่กล่าวมาแล้วนั้นแสดงออกถึงความกว้างของแนวคิดปัจเจกนิยมท่ีต้องท าความ
เข้าใจอีกหลากหลายแนวคิด ที่อธิบายถึงแนวคิดปัจเจกนิยมในมุมมองต่าง ๆ ของสังคม 
 ด้วยเหตุนั้นเราจะศึกษาถึงแนวคิดใดนั้นเป็นเรื่องที่ส าคัญอยู่เหมือนกันที่เราจะต้องรู้ถึง
ความเป็นมาของแนวคิดต่าง ๆ ก่อนเราจึงมาศึกษาถึง ลัทธิปัจเจกนิยม ( Individualism) ที่เป็น
แนวคิดแบบส่วนย่อยเป็นใหญ่ ในสมัยของโลกตะวันตกช่วง คริสตวรรษที่ 17 – 19 แนวคิดนี้มีความ
เชื่อว่าส่วนรวมมาจากการรวมกันของหน่วยย่อย(ศาสตราจารย์ปรีชา ช้างขวัญยืน 2544 : 1) ลัทธิ
ปัจเจกนิยมมีแนวคิดที่แสดงให้เห็นว่าการเอาตัวปัจเจกชนเป็นหลัก คือ การให้แต่ละคนส าคัญ
ส่วนรวมไม่มีจริง ส่วนรวมเป็นเพียงชื่อเรียกกลุ่มของส่วนย่อย ท่าทีของปัจเจกนิยมจึงมุ่งเข้าหา
ตัวเองและจบที่ตัวเอง ด้วยการใช้สิทธิเสรีภาพเพ่ือประโยชน์ส่วนตัวเป็นหลักใหญ่ 
 ตามแนวคิดที่กล่าวถึงเสรีภาพของปัจเจกบุคคลในการด าเนินการด้านเศรษฐกิจต้องไม่ถูก
จ ากัดโดยระเบียบของรัฐบาลหรือของสังคม หรือการปล่อยให้ด าเนินการอย่างเสรี หรือมือใครยาว
สาวได้สาวเอานั้น นักปัจเจกนิยมสอนให้คิดถึงผลประโยชน์ส่วนตัว คือ เป้าหมายที่เหมาะสมส าหรับ
การกระท าของมนุษย์ (เจษฎา ทองรุ่งโรจน์ 2547 : 97) ความหมายที่กล่าวมาพอที่จะเข้าใจได้ว่า 
แนวคิดปัจเจกนิยมเป็นแนวคิดที่เน้นให้มนุษย์อยู่กับตนเอง สร้างสิ่งของต่าง ๆ เพ่ือตัวเองก่อน 
แนวคิดปัจเจกนิยมนี้เป็นการมองตัวเราเองเป็นหลักใหญ่ก่อนสิ่งอ่ืนใด ก่อนที่จะมองออกไปถึงสังคม
โดยรอบที่เราอยู่แล้วพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในแบบต่าง ๆ เช่น 
 แบบร่วมมือกันมีลักษณะแนวคิดที่กล่าวถึงเสรีภาพ คือ มูลฐานของพฤติกรรมทาง
ศีลธรรมของมนุษย์เอง ซ่ึงมีข้อจ ากัดอยู่ในตัวว่าพฤติกรรมเช่นนั้นจะไม่ล่วงล้ าเสรีภาพของผู้อ่ืน และ
พฤติกรรมของมนุษย์จะออกนอกขอบเขตของเสรีภาพไปอยู่ในขอบเขตของอาชญากรรมเมื่อ
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พฤติกรรมเช่นนั้นได้ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืนการยอมรับความมีอัตลักษณ์และความเป็นเอกเทศ
ของบุคคลหนึ่ง ที่กล่าวถึงคุณค่าทางปัจเจกนิยมด้วยแล้ว 
 แนวคิดนี้จึงเป็นการแสดงถึงตัวตนว่าเราเป็นแบบนี้ คือ ให้เราอยู่ที่ความเป็นตัวของ
ตัวเอง มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง มีอิสระทางความคิดและการสร้างสรรค์ (พรเพ็ญ กงศรี พิชญ์สิรี 
ถาวรเศรษฐ 2552 สืบค้นเมื่อ 6 มีนาคม 2557) และยังมีแนวคิดปัจเจกนิยมแบบสุดโต่งก็ คือ การ
มองว่ามนุษย์อยู่แยกจากกันมิใช่สัตว์สังคม และไม่มีความจ าเป็นที่ต้องเกี่ยวเนื่องกัน ความสุข ทุกข์ 
ดี เลว ล้วนแต่เป็นเรื่องส่วนบุคคลทั้งสิ้น การคิดในลักษณะนี้ คือ การคิดแบบปัจเจกนิยมแบบสุดโต่ง 
(สุธน หิญ 2556 สืบค้นเมื่อ 6มีนาคม 2557) ซ่ึงก็เป็นแนวคิดแบบปัจเจกนิยมที่มีแนวคิด 2 ระบบ
ตามท่ีกล่าวมาแล้วเพ่ือเข้าใจ 
 แนวคิดที่กล่าวมาข้างต้นเป็นการแสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคัญของมนุษย์ในความ
เป็น อิสระและเสรีภาพ ซึ่ งแนวคิดนี้ เป็นการให้ เสรีภาพแก่มนุษย์  เหตุนั้ นปัจ เจกนิยม 
(Individualism) จึงเป็นแนวคิดแบบมนุษย์นิยมแบบหนึ่ง ที่มีแนวคิดว่า ตัวบุคคลหนึ่งคนส าคัญเท่า 
ๆ กันอย่างเสมอภาคในแนวคิดปัจเจกนิยมนี้มีอยู่สองแนวคิดด้วยกัน คือ การมองถึงคุณค่าของม
มนุษย์ ด้วยความเป็นตัวของตัวเองอย่างมีเสรีภาพจากการเชื่อมั่นในตนเอง ในด้านอิสระทาง
ความคิดและการสร้างสรรค์ และในอีกแนวคิด คือ การมองว่ามนุษย์ไม่ได้เป็นสัตว์สังคม ไม่มีความ
เกี่ยวข้องกันอย่างความสุขความทุกข์ ซึ่งเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลไป ต่างคนต่างมีไม่เหมือนกัน 
 ด้วยเหตุนั้นการตระหนักในปัญหาด้วยตนเองและตัดสินใจยึดถือข้อปฏิบัติและแสวงหา
ค าตอบด้วยการตัดสินใจที่เป็นแนวคิดของตนเองกล่าวถึง“การกระท าใด ๆ ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีถ้าเป็น
การสร้างความพึงพอใจให้แก่บุคคล แต่ความเลวก็ คือ สิ่งที่ลดความพึงพอใจหรือสร้างความ
เจ็บปวด”(อภิชัย พันธเสน 2547 : 189) แนวคิดทางปรัชญาที่พิจารณาปัจเจกนิยมว่ามีความเป็น
ตัวตน กับด้วยประสบการณ์แนวคิดปัจเจกนิยมของแต่ละคน และความพิเศษอันเป็นหนึ่งเดียวของ
สิ่งที่กล่าวมา เป็นสิ่งที่ส าคัญและเป็นพ้ืนฐานในการท าความเข้าใจธรรมชาติของการแสวงหา และ
การมีอยู่ของมนุษย์ ดังที่มีนักคิดกล่าวถึงปัจเจกนิยมไว้ คือ  
 คีร์เคกอร์ดหรือผู้เป็นต้นคิดแบบอัตถิภาวนิยมที่มีแนวคิดสอดคล้องกันกับแนวคิดปัจเจก
นิยม ที่เสนอไว้ว่าไม่มีความจริงนิรันดร์ให้ยึดเป็นสรณะตายตัวความจริงที่แท้ก็คือสภาพของมนุษย์ 
(humancondition)”(กีรติ บุญเจือ 2522 : 104) นักคิดของปรัชญาแนวนี้ โดยทั่วไปจะแสดงให้
เห็นถึงความเชื่อในอิสรภาพ และยอมรับในผลสืบเนื่องจากการกระท าของปัจเจกนิยม และยังเชื่อว่า
ปัจเจกบุคคลนั้นจะต้องรับผิดชอบกับทางเลือกที่ได้เลือกไว้แล้วด้วย แนวคิดปัจเจกนิยมนั้น ให้
ความส าคัญกับแนวคิดแบบอัตวิสัย (subjectivity) และมองว่ามนุษย์นั้นเป็นสิ่งที่ด าเนินชีวิตอยู่ใน
โลกที่ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษ และเต็มไปด้วยความมีตัวตนมากในแต่ละระดับของบุคคลที่แสดงออก
ในรูปแบบต่าง ๆ  
 เมื่อมนุษย์มีเสรีภาพในการก าหนดการกระท าของตนเอง ถึงแม้ว่าเสรีภาพบางอย่างจะถูก
จ ากัดขอบเขตก็ตาม มนุษย์ก็ยังสามารถมี อิสระในการพัฒนาตนเอง และรู้แจ้งด้วยตัวเองว่า
“เสรีภาพคือ การตัดสินใจด้วยตัวเอง ก าหนดด้วยตัวเอง ด้วยอัตตาที่มีเสรีภาพ ในความหมายว่า
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ไม่ได้ถูกก าหนดโดยตัวการภายนอก แต่อัตตาเป็นตัวก าหนดตัวเอง อัตตาเป็นเหตุหรือก าหนดเจตนา
ของมันเองเพ่ือที่จะรู้แจ้งความดีของมันเอง ความดีสูงสุดของอัตตาหรือเสรีภาพแห่งอัตตา (พระ
ทักษิณคณาธิกร 2544 : 163 – 164) เป็นความคิดที่มีลักษณะเฉพาะบุคคลและมีหลากหลายใน
รูปแบบของแนวคิด 
 แนวคิดที่แสดงถึงท่าทีทางและการด าเนินชีวิตส่วนตัวของมนุษย์เอง“ที่สงสัยความมีอยู่
ของโลก จึงน ามาสู่การค้นหาพฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ (อดิศักดิ์ ทองบุญ 2546 : 92) แล้วมนุษย์
เองก็เกิดความสงสัยการเกิดและมีอยู่ของธรรมชาติ “ตลอดถึงความไม่พอใจในความเป็นไปของ
สังคมบ้านเมือง” ปรากฏการณ์เหล่านี้จึงเกิดแนวคิดของนักปัจเจกนิยมขึ้นเพ่ือกลับมาตรวจสอบถึง
ตัวเองก่อนที่จะกล่าวถึง“รูปแบบที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพ่ือตอบสนองธรรมชาติของตนเอง”(พระมหา
อุทัย ญาณธโร 2539 : 259) เพ่ือตอบสนองความต้องการของการรอดพ้นจากการถูกเบียดเบียน 
และการได้รับอรรถประโยชน์สุข และการพัฒนาตนเอง จัดเป็นรูปแบบทางวัตถุธรรมท่ีสะท้อนจาก
ธรรมชาติในจิตมนุษย์ของแต่ละปัจเจกบุคคล ในแนวคิดนี้ปัจเจกนิยมสามารถตอบสนองธรรมชาติ
ของตนเองตามเจตจ านงได้อย่างอิสระ 
 ไฮเด็กเกอร์ที่กล่าวถึงแนวคิดจากการเลือกมนุษย์เป็นจุดเริ่มต้นของปรัชญา ด้วยการ
กล่าวว่าก็เพราะว่ามนุษย์เป็น (Metaphysical being) ในชีวิตของคนนั้น คนจะให้ความส าคัญและ
สนใจในความจริงของตัวเขาเอง คือ มนุษย์เท่านั้นที่พยายามค้นหาความเข้าใจใน (being) ของตัว
เขาเอง การพยายามค้นหาตัวตนที่แท้จริงของมนุษย์นั้น เป็นข้อเท็จจริงที่แสดงให้เห็นถึงความเป็น
จริงของตัวเขาเอง (ดร.ม.ล. นิพาดา เทวกุล2549 : 53)แนวคิดนี้ท าให้เห็นว่าไฮเด็กเกอร์มีความคิด
ว่ามนุษย์เท่านั้นที่สามารถคิดพิจารณาความจริงสูงสุดได้ เพราะมนุษย์มีลักษณะของความเป็น
ปัจเจก 
 ปรัชญาสมัยใหม่ที่นิยมเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ ได้น าเสนอทฤษฎีไว้อย่างสับสนเกี่ยวกับ
เหตุผลในเรื่องตัวตนที่เหนือธรรมชาติ (Transcendence Ego) เหมือนอย่างที่นักปรัชญาที่ชื่อว่าฮุ
สเซิร์ลเคยเสนอไว้เช่นกันว่า ในการศึกษาสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติ ด้วยการน าเสนอในแนวคิดทาง
อภิปรัชญามากเกินไปที่สุดแล้วมันก็เต็มได้ด้วยความไม่แน่นอน (ฌอง-ฟรองซัว เรอเวล vs มัตติเยอ 
ริการฺ 2542 : 323) จึงอาจท าให้เกิดท่าที่ต่าง ๆ ที่ไม่สามารถอธิบายถึงตัวตนได้มากเท่าที่ควร 
แนวคิดปัจเจกนิยมจึงเสนอแนวคิดให้กลับมาหาตัวตน โดยแสวงหาความส าคัญของตนใน“การด ารง
อยู่ของมนุษย์”(human existence) มาเป็นแกนกลางในการท าความเข้าใจมนุษย์(รชฎ สาตราวุธ 
สารานุกรมออนไลน์ฉบับสังเขป ออนไลน์ 22 มิ.ย. 2556) นักปรัชญาทั้งสองได้ชวนให้มนุษย์หัน
กลับมาอยู่กับตัวเอง ศึกษาตัวเองให้มากแทนที่จะไปศึกษาโลกและจักรวาล จึงปรากฏเป็นแนวคิด
ปัจเจกนิยมท่ีแสดงให้เห็นว่า 
 แนวคิดท่ีแสดงถึงความส าคัญของมนุษย์เป็นหลักใหญ่แล้วก็ต้องเป็นแนวคิดที่มีความเป็น
ปัจเจกนิยมเป็นส่วนมาก เพราะอัตถิภาวนิยมเป็นแนวคิที่แสดงออกในการให้คุณค่าความเป็นมนุษย์
เป็นส่วนมาก โดยส่วนมากลัทธิปัจเจกนิยม (Individualism) เป็นแนวคิดแบบส่วนย่อยเป็นใหญ่ ใน
สมัยของโลกตะวันตกช่วง คริสตวรรษที่ 17 – 19 แนวคิดนี้มีความเชื่อว่าส่วนรวมมาจากการรวมกัน
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ของหน่วยย่อย อันเป็นแนวคิดท่ีมองความคิดของมนุษย์เป็นเรื่องหลัก เป็นอาจจะกล่าวอย่างเป็น
ความหมายตรง ๆ แล้วอาจจะเป็นการล าบากนิดหนึ่ง จึงได้แสดงออกมาในทางของปรัชญาอัตถิ
ภาวนิยมที่กล่าวถึงเสรีภาพของมนุษย์ในการหลอกตัวเองในอีกรูปแบบหนึ่ง  
 แนวคิดปัจเจกบุคคลเป็นแนวคิดที่มีความสอดคล้องกับแนวคิดของอัตถิภาวนิยมว่าเป็น
แนวคิดที่มีความเป็นปัจเจกบุคคลเช่นไร โดยจะศึกษาแนวคิดของอัตถิภาวนิยมที่มักจะถูกมองไป
ในทางที่ไม่ดี จึงจะมองว่านักอัตถิภาวนิยมเป็นแนวคิด ที่เน้นการกล่าวถึงแต่ในด้านที่มืดของชีวิต
มนุษย์ จึงถูกมองว่าเป็นพวกที่สิ้นหวัง ท าตัวไร้กฏระเบียบ ไม่ยอมรับความจริง ไม่มีสิ่งยึดถืออะไรที่
นอกจากท าอะไรตามอ าเภอใจ กลายเป็นการยึดถือในลัทธิที่น่าเกลียด (Jean-Paul Sartre) หรือ
อาจจะกล่าวอีกแบบหนึ่งก็ คือ การมองมนุษย์ในรูปแบบของการมองตนเองเป็นหลัก “อัตถิภาวะคือ
การด ารงอยู่ของมนุษย์ หมายถึงการด ารงอยู่ในความเป็นมนุษย์” (พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร 
ธมฺมจิตฺโต) 2551 : 80) อันเป็นการแสดงถึงมนุษย์ที่ด ารงอยู่ให้เห็นโดยมิได้เกิดข้ึนด้วยอ านาจใด ๆ  
 หากจะมองในรูปแบบของแนวคิดอัตถิภาวนิยม โดยจัดเป็นแนวคิดที่มีเอกลักษณ์ทางการ
ให้เสรีภาพในด้านความคิด และกระท าของมนุษย์ ซึ่งอาจจะมองดูว่าเป็นให้เสรีภาพอันจะพึงมีพึง
เกิดแก่บุคคลนั้น และเสรีภาพของปัจเจกบุคคลที่จะพึงปฎิบัติได้ในฐานะของความเป็นมนุษย์ จะเห็น
ได้ว่าแนวคิดเรื่องปัจเจกนิยมของส านักอัตถิภาวนิยม จะให้พ้ืนที่ในการแสดงความคิดได้อย่าง
เสรีภาพ 
 แนวคิดอัตถิภาวนิยมหลัก ๆ คือ เป็นการกล่าวถึงความสามารถว่ามนุษย์แต่ละบุคคคลซึ่ง
มีอิสระและเลือกก าหนดความหมายในการใช้ชีวิตของตัวเองที่ว่า“มนุษย์ไม่ควรต่อสู้กับผู้มีอ านาจที่
ปกครองเราอยู่ เราไม่ควรต่อต้านผู้มีอ านาจ เราไม่ควรพยายามท าตัวให้สูงกว่าฐานะของเรา การ
กระท าใด ๆ ที่ขัดแย้งกับผู้มีอ านาจจึงเป็นสิ่งที่เหลวไหล” (Jean-Paul Sartre ) จากการกล่าวถึง
ความหมายท่ีไม่ได้แสดงถึงความเป็นตนเอง แต่เป็นการแสดงถึงคามสามารถของมนุษย์เองที่จะ
กระท าอย่างเสรีภาพ ที่ไม่มีอ านาจจากสิ่งใดนอกจากการเลือกของตนเอง 
 แนวคิดอัตถภาวนิยมน าวิธีของปรากฏการณ์วิทยามาใช้ในการสืบค้นด้วยตนเอง จึงพบ
ความจริงที่ว่ามันคือภาวะ (being) สองชนิด คือ ภาวะซึ่งมีอยู่เป็นอยู่ด้วยตัวของมันเองได้แก่สิ่งไร้
ส านึก คือวัตถุทั้งหลาย และภาวะส าหรับตัวเองได้แก่อัตถิภาวะทั้งหลายที่มีส านึกและสามารถ
ก าหนดหรือท าให้สิ่งต่าง ๆ มามีความหมายส าหรับตัวมันเอง (กีรติ บุญเจือ 2522 : 96)ด้วยเหตุนั้น
แนวคิดพ้ืนฐานของภาวะ (being) นั่นคืออัตถิภาวะ (existent) ของมนุษย์ที่เป็นการน า
ปรากฏการณ์วิทยามาอธิบายถึงความเป็นมนุษย์ 
 จะเห็นได้ว่าท่าทีของมนุษย์เป็นหลักส าคัญในการเข้าใจตนเองและหลักของธรรมชาติที่
ปรากฏ จึงกล่าวได้ว่ามนุษย์เองพยายามที่จะอยู่กับธรรมชาติพร้อมกับการเข้าใจตนเองเป็นส่วนใหญ่ 
เพราะหากจะกล่าวอีกแบบหนึ่งไม่ว่ามนุษย์จะกระท า หรือแสดงออกในรูปแบบใดก็ตามจะเป็นการ
กระท าเฉพาะตนเสมอ ซึ่งก็มีความสอดคล้องกันกับแนวคิดอัตถิภาวนิยมเสมอ ปัจเจกบุคคลกล่าวถึง
ท่าทีของมนุษย์ที่ต้องอยู่ในสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลงพร้อมแสดงออกถึงชึ่งตัวตนอย่างเสรีภาพ 
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 เสรีภาพของปัจเจกบุคคลเป็นการแสดงว่ามนุษย์ คือ ตัวแทนแห่งเสรีภาพเพราะสามารถ
กระท าการใด ๆ ที่ตนเลือกได้ และอยู่ในฐานะเลือกที่จะท าชั่วหรือท าดีได้ด้วย มนุษย์ไม่ได้ถูกดึงลง
หรือถูกกดขี่ด้วยปัจเจกบุคคลหรือสังคมใด ๆ หรือสัมพันธภาพใด ๆ แม้แต่กับพระเจ้า แต่ก็ไม่ได้
หมายถึงความปราศจากความรับผิดชอบ เพราะมนุษย์สามารถเข้าใจเสรีภาพได้ในภาวะกระท าการ
อย่างใดอย่างหนึ่ง ในการกระท าการหรือกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นย่อมมีผลที่เกิดขึ้นตามมาเป็น
พันธะแห่งการกระท าท่ีผู้กระท าจะต้องรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นแง่ลบหรือแง่บวกเสรีภาพของเราต้อง
อยู่ในขอบเขตที่เหมาะสมอันหมายถึง ว่าเราต้องระวังไม่ให้เสรีภาพเราไปเป็นอุปสรรคต่อเสรีภาพ
ของคนอ่ืน ด้วยเหตุนั้นเสรีภาพที่เราพึงมีพึงที่กระท าได้นั้นต้องไม่เป็นเสรีภาพที่เป็นไปเพ่ือความ 
 ฌอง ปอล ซาร์ต (Jean Paul Sartre) ให้ความหมายว่า เสรีภาพไม่ได้หมายถึงสัมฤทธิ์ผล
ของการตัดสินใจว่า เราเลือกท าสิ่งเหล่านี้แล้วต้องท าส าเร็จ เสรีภาพอยู่ที่ความสามารถในการ
ตัดสินใจเลือก นั่นคือเสรีภาพเป็นเสรีภาพที่อย่างแท้จริงของมนุษย์ที่มนุษย์จะได้เลือกได้เพราะ
ลักษณะที่เป็นแก่นของมนุษย์ก็คือเสรีภาพที่จะตัดสินใจเลือกหรือจะท าอะไรมนุษย์สามารถที่จะ
เลือกหรือตัดสินใจอะไรก็ได้ แต่มนุษย์ไม่สามารถที่จะแยกเลิกเสรีภาพได้ด้วยเหตุนี้ มนุษย์จึงมี
เอกลักษณ์อย่างหนึ่งที่ติดตัวมา และไม่สามารถสลัดออกได้ เพราะมนุษย์ถูกสาปให้มีเสรีภาพ (Man 
is condemmed to be free) จากที่กล่าวมาเสรีภาพเป็นสิ่งที่มนุษย์กลัวเพราะว่ามนุษย์กลัวที่
จะต้องรับผิดชอบ ตามแนวคิดของฌอง ปอล ซาร์ต (Jean Paul Sartre) 
 แนวคิดเรื่องเสรีภาพของฌอง ปอล ซาร์ต (Jean–Paul Sartre) ให้ความหมายว่า 
เสรีภาพไม่ได้หมายถึงสัมฤทธิ์ผลของการตัดสินใจว่า เราเลือกท าสิ่งเหล่านี้แล้วต้องท าส าเร็จ 
เสรีภาพอยู่ที่ความสามารถในการตัดสินใจเลือก นั่นคือเสรีภาพเป็นเสรีภาพที่อย่างแท้จริงของมนุษย์
ที่มนุษย์จะได้เลือกได้เพราะลักษณะที่เป็นแก่นของมนุษย์ก็คือเสรีภาพที่จะตัดสินใจเลือกหรือจะท า
อะไร มนุษย์สามารถที่จะเลือกหรือตัดสินใจอะไรก็ได้ แต่มนุษย์ไม่สามารถที่จะแยกเลิกเสรีภาพได้ 
ด้วยเหตุนี้ มนุษย์จึงมีเอกลักษณ์อย่างหนึ่งที่ติดตัวมา และไม่สามารถสลัดออกได้ เพราะมนุษย์ถูก
สาปให้มีเสรีภาพ (Man is condemmed to be free) แนวคิดของฌอง ปอล ซาร์ต กล่าวถึงมนุษย์
มีเสรีภาพอยู่โดยปกติอยู่แล้วขึ้นอยู่ที่มนุษย์เองจะใช้เสรีภาพหรือเปล่า แนวคิดนี้ปรากฏอยู่ใน
ส านักอัตถิภาวนิยม จัดเป็นแนวคิดท่ีแสดงออกในเรื่องของเสรีภาพ 
ปัจเจกนิยมในพุทธปรัชญา 
 แนวคิดปัจเจกบุคคลในพุทธปรัชญาที่กล่าวถึงพระพุทธเจ้าอย่างนี้ว่า “พระสมณโคดม
เป็นสัพพัญญู มีปกติเห็นธรรมทั้งปวง ทรงปฏิญญาญาณทัสสนะ”(ม.ม. (ไทย) 13/185/216) 
ข้อความข้างต้นที่กล่าวมาแล้ว จึงเป็นค าเรียกที่แสดงถึงความรู้และความจริงที่ตรง และค าว่า 
“สัพพัญญู” เป็นค าเฉพาะบุคคลแค่นั้นคือใช้กับพระพุทธเจ้า จากการเรียกของสาวกและผู้ที่ได้ฟัง
ธรรมจากพระองค์ เพราะการที่บุคคลจะเป็นสัพพัญญูได้นั้น ต้องเกิดจากการตรัสรู้ ไม่ได้เกิดจาก
การศึกษาและค้นคว้าจากวิชาการทั่วไป แต่เป็นการศึกษาที่จิตของตนเอง และพัฒนาจิตของตนเอง
จนเกิดปัญญาที่หยั่งรู้สภาวธรรม ทั้งปวงที่ปรากฏตามความเป็นจริง จึงเป็นความรู้ที่เรียกว่าเป็น
ความรู้เฉพาะบุคคล  
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 ดังค าว่า “สัพพัญญู”ทีปรากฏในพระไตรปิฏกว่า “สิ่งที่เรารู้แล้วแต่มิได้บอกเธอทั้งหลาย
ก็มีมากเหมือนกันเพราะเหตุไร เราจึงมิได้บอกเพราะสิ่งนี้ไม่มีประโยชน์ ไม่ใช่จุดเริ่มต้นแห่ง
พรหมจรรย์ ไม่เป็นไปเพ่ือความเบื่อหน่าย ไม่เป็นไปเพ่ือคลายก าหนัด ไม่เป็นไปเพ่ือดับ ไม่เป็นไป
เพ่ือสงบระงับไม่เป็นไปเพ่ือรู้ยิ่ง ไม่เป็นไปเพ่ือตรัสรู้ ไม่เป็นไปเพ่ือนิพพาน เพราะเหตุนั้น เราจึงมิได้
บอก”(ส .ม. (ไทย) 19/1101/613.) ข้อความข้างต้นที่ได้กล่าว คือ กล่าวถึงเรื่องดับทุกข์และเรื่องที่
เกี่ยวกับการดับทุกข์ แต่เรื่องอ่ืน ๆ ที่ทรงรู้ แต่ไม่เกี่ยวข้องกับการดับทุกข์มีอยู่เป็นจ านวนมาก แต่
ทรงน ามาแสดงเท่าท่ีจ าเป็น 
 พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้นั้นเป็นความจริงเฉพาะบุคคลที่สามารถเข้าถึงได้  และพิสูจน์ได้ว่า
เรื่องที่พระองค์ทรงน ามาแสดงทั้งหมดเป็นความจริง คือ “กาลวาที หมายถึงตรัสในเวลาเหมาะสม 
ภูตวาที หมายถึงตรัสสภาวะที่เป็นจริง อัตถวาที หมายถึงตรัสปรมัตถนิพพาน ธัมมวาที หมายถึง
ตรัสถึงมรรคธรรมและผลธรรม วินยวาที หมายถึงตรัสถึงวินัยที่มีการส ารวมเป็นต้น”(ที.ปา. (ไทย) 
19/188/147) จากข้อความที่กล่าวมาเป็นธรรมที่ทรงแสดงและทรงแนะน าให้เข้ามาพิสูจน์ด้วย
ตนเองเท่านั้น ฉะนั้นจะเห็นได้ว่าธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมที่ให้ผลเฉพาะบุคคล ต้องศึกษาเอง
ต้องปฏิบัติเองจึงจะสามารถเข้าถึงใด้ 
 แนวคิดปัจเจกบุคคลในพุทธปรัชญา  กล่าวถึงความเป็นมนุษย์ที่มีคุณลักษณะเฉพาะ คือ 
“มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตประเภทหนึ่งที่มีวิวัฒนาการมายาวนาน และเป็นสิ่งที่ พุทธปรัชญาให้
ความส าคัญมากที่สุด เพราะมนุษย์เป็นสัตว์ประเภทเดียวเท่านั้นที่สามารถบรรลุธรรมสูงสุดได้”
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรโชติ เกิดแก้ว 2553 : 100) จากข้อความที่กล่าวมาข้างต้นนั้นเป็นการแสดง
ถึงการพัฒนาของมนุษย์ ดังมีกล่าวว่าหลักพุทธธรรมทั้งหมดจึงมีเนื้อหาและความหมายในการแสดง
ที่มุ่งตรงต่อมนุษย์เป็นหลักส าคัญ ก็เพ่ือให้มนุษย์เองได้เรียนรู้และท าความเข้าใจตนเองเป็นหลักก่อน 
ก็คือการเขาใจความเป็นธรรมชาติของความจริงของตนก่อนว่า ธรรมชาติของมนุษย์ ประกอบไป
ด้วย ส่วนที่เป็นกายกับส่วนที่เป็นจิต ซึ่งไม่ได้ถูกก าหนดคุณค่าใด ๆ มาก่อน และมีลักษณะว่างเปล่า 
ท าให้มนุษย์มีเสรีภาพที่จะเลือกสร้างคุณค่าและความหมายภายหลังความว่างเปล่า (ต่อพงค์ สุนทรา
กรณ์ 2554 : บทคัดย่อ) เป็นเหตุที่ส่งผลให้มนุษย์พยายามดิ้นรนไปตามแรงปรารถนา เพ่ือเติมเต็ม
ความว่างเปล่าและท าให้มนุษย์ตนเองมีความสามารถในรูปแบบต่าง ๆ  
 แนวคิดเรื่องปัจเจกบุคคลที่มีปรากฏในพุทธปรัชญา  ที่จัดระดับของบุคคลที่เป็นการ
ยืนยันว่าแนวคิดในพุทธปรัชญา เป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นให้คนฝึกฝนอบรมจิต ซึ่งชี้ให้เห็นว่าค่าของ
ความเป็นมนุษย์ที่มีการประพฤติปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุถึงธรรมนั้นเกิดจากการพัฒนาตนด้วยตนเอง
ด้วยเหตุนั้นพุทธปรัชญา จึงจ าแนกบุคคลที่สามารถฝึกได้ไว้ 4 ประเภท ได้แก่ 
 1 (องฺ.จตุกฺก. (ไทย) 21/133/202)“อุคฆฏิตัญญู ผู้เข้าใจได้ฉับพลัน คนที่มีปัญญาสูง เป็น
คนที่มีความสามารถในการเข้าใจธรรมได้เร็วเพียงแค่ฟังธรรมโดยย่อก็สามารถบรรลุธรรมได้ 
 2.วิปจิตัญญู ผู้เข้าใจต่อเมื่อขยายความ คนที่มีปัญญาค้อนข้างสูง แต่น้อยกว่าบุคคลแรก 
บุคคลจ าพวกนี้ต้องอาศัยการอธิบายรายละเอียดของหลักธรรมจึงจะสามารถบรรลุธรรมได้ 
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 3.เนยยะ ผู้ที่พอจะแนะน าได้ คนที่มีปัญญาพอที่จะแนะน าได้ ถึงมีผู้ที่มีความรู้อธิบายข้อ
ธรรมนั้นอย่างละเอียดอย่างไรก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถท่ีจะบรรลุธรรมได้ บุคคลจ าพวกนี้ต้องอาศัยการ
ฟังหรือการเรียนรู้บ่อย ๆ จึงจะสามารถเข้าใจแล้วบรรลุธรรมได้ 
 4.ปทปรมะ ผู้ที่สอนให้รู้ได้เพียงตัวบท คือ พยัญชนะ”บุคคลจ าพวกนี้เป็นคนที่สอนให้รู้ได้
เพียงตัวบทของธรรมหรือความหมายของธรรม แต่ไม่สามารถบรรลุธรรมได้ ถึงจะพยายามเพียงใดก็
ไม่สามารถบรรลุได้ จากการจัดบุคคล 4 ประเภทนี้แสดงให้เห็นว่าแนวคิดเรื่องความสามารถเฉพาะ
บุคคลในทางพุทธปรัชญา มีปรากฏดังที่กล่าวมาแล้ว  
 แนวคิดปัจเจกนิยมในพุทธปรัชญา แนวคิดเรื่องกฎแห่งกรรม การกล่าวถึงการกระท าที่
เรียกว่า “กรรม”“ท าดีได้ดี ท าชั่วได้ชั่ว” เป็นแนวคิดที่ต้องการมุ่งให้บุคคลท าแต่ความดีหลีกหนี
ความชั่ว รู้จักพ่ึงตนเอง ขยันท ากิจการ ไม่เกียจคร้าน ไม่ผัดวันประกันพรุ่ง ไม่สร้างวิมานในอากาศ 
ประสงค์สิ่งใดก็ลงมือท า เพ่ือให้เป็นจริงตามปรารถนา เมื่อมีอุปสรรคเกิดขึ้นก็ไม่ย่อท้อ พยายาม
หาทางแก้ไขและต่อสู้จนประสบประความส าเร็จ คนประเภทนี้จะมีความสามารถเฉพาะ ก็มักจะ
สามารถสร้างตัวจนมีฐานะความเป็นอยู่ดีขึ้นด้วยอ านาจกรรมดีที่ท าในปัจจุบัน โดยเริ่มมาจากกิเลส
เป็นแรงกระตุ้นหรือแรงผลักดัน ตามด้วยเจตนาหรือความตั้งใจ จนท าให้เกิดผลส าเร็จ แล้วจึงได้
เกิดผลแห่งกรรมตอบสนองใน 2 ลักษณะ คือ ผลภายใน และผลภายนอก ที่จะคอยส่งผลของการ
กระท าเมื่อลงมือกระท ากรรมอยู่เสมอ สาเหตุส าคัญที่ท าให้บุคคลท ากรรม คือ กิเลส เมื่อท ากรรม
ย่อมได้รับผล คือ วิบาก เมื่อหมดกิเลสก็ไม่ท ากรรมจึงไม่มีผลของกรรมส่วนนั้นที่จะต้องรับ กฎแห่ง
กรรมก็ตกอยู่ในกฎแห่งไตรลักษณ์ เช่นเดียวกับธรรมอ่ืนที่มีการเกิดขึ้น ด ารงอยู่ และดับไปตามเหตุ
และปัจจัย ทางดับกรรมจึงต้องดูที่สาเหตุการเกิด และดับท่ีสาเหตุการเกิด 
 จะเห็นได้ว่าปัจเจกนิยมมีแนวคิดเดียวกันในเรื่องของเสรีภาพ แต่มีความกว้างและแคบ
ต่างกันตามบทบาท แนวคิดปัจเจกนิยมในด้านการพัฒนาตนเอง จัดเป็นรูปแบบทางวัตถุธรรมที่
สะท้อนจากธรรมชาติในจิตมนุษย์ของแต่ละปัจเจกบุคคล ในแนวคิดนี้ปัจเจกบุคคลสามารถ
ตอบสนองธรรมชาติของตนเองตามเจตจ านงได้อย่างอิสระ  
 แนวคิดปัจเจกนิยมในด้านให้ความส าคัญในการปฏิบัติเพ่ือให้รู้จักตัวเราเอง รู้จัก
ธรรมชาติของเราเองว่าเราเป็นอะไร เมื่อรู้จักชีวิตของเราเองแล้ว เราจะรู้ว่าควรด าเนินชีวิตอย่างไร 
มีปัญหาอย่างไร หมายถึงเข้าใจมนุษย์ด้วยกันในแบบที่มนุษย์เป็นอยู่  ความสัมพันธ์ของแนวคิด
ปัจเจกนิยมกับเสรีภาพ การให้ความส าคัญต่ออิสระภาพความเป็นมนุษย์ แนวคิดของปัจเจกนิยมนั้น
มีเสรีภาพในการเป็นอยู่ตลอดเวลา และเป็นเสรีภาพของบุคคลที่มีเป้าหมายในการด าเนินวิถีชีวิต 
 ปัจเจกนิยมกับการเลือก การเลือกท่ีมีเหตุผล และมีเสรีภาพ มีความริเริ่มสร้างสรรค์ และ
รู้จักคุณค่าอย่างเสรี อัตตาเป็นสิ่งที่มีจริยธรรม รู้จักจัดระเบียบและควบคุมสิ่งที่รับรู้โดยใช้เหตุผล 
แล้วปรับปรุงน ามาใช้ให้เหมาะสมกับชีวิต 
 
สรุป 
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 ปัจเจกนิยมมุ่งศึกษาที่ตัวเอง ด้วยการใช้สิทธิเสรีภาพเพ่ือประโยชน์ส่วนตัวเป็นหลัก นัก
คิดของปรัชญาแนวนี้ โดยทั่วไปจะแสดงให้เห็นถึงความเชื่อในอิสรภาพ และยอมรับในผลสืบเนื่อง
จากการกระท าของปัจเจกนิยม และยังเชื่อว่าปัจเจกบุคคลนั้นจะต้องรับผิดชอบกับทางเลือกที่ได้
เลือกไว้แล้วด้วยเป็นส าคัญ  
 ปัจเจกนิยมเป็นแนวคิดที่กล่าวถึงเรื่องเสรีภาพอันเป็นการกระท าของมนุษย์ แนวคิดเรื่อง
เสรีภาพของปัจเจกนิยม ความมีเสรีภาพของมนุษย์เป็นสิ่งที่บอกให้รู้ว่ามนุษย์เกิดมา มีสิทธิ เสรีภาพ 
พร้อมกับด้วยความเสมอภาคในการส่งเสริมมนุษย์ให้มองเห็นตัวเอง เข้าใจตัวเอง ค้นหาตัวเอง แล้ว
แก้ปัญหาด้วยตัวเอง และเสรีภาพของปัจเจกบุคคลที่แสดงออกมาให้เห็นในการกระท าที่เกิดจากกาย 
วาจา ฉะนั้นแนวคิดปัจเจกนิยมกับปัจเจกบุคคลมีแนวคิดเดียวกันในเรื่องของเสรีภาพ แต่มีความ
กว้างและแคบต่างกันตามบทบาท 
 แนวคิดปัจเจกนิยมในปรัชญาอัตถิภาวนิยม กับแนวคิดปัจเจกนิยมในพุทธปรัชญา มี
ความสอดคล้องกันในเรื่องของความมีเสรีภาพ และความเข้มข้นของขอบเขตอันเป็นการแสดงถึง
เป้าหมายของปัจเจกนิยม จากที่ผู้วิจัยได้ศึกษาปัญหาและความเป็นมาของปัญหาความเป็นปัจเจก
นิยม มาตั้งแต่บทที่ 1 ถึงบทที่ 3 ดังมีแนวคิดเรื่องปัจเจกนิยมที่สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ระดับ
ด้วยกัน คือ ระดับเข้มข้น ระดับปานกลาง และระดับอ่อน จากระดับของแนวคิด 3 ระดับที่กล่าวมา
นั้นของแนวคิดปัจเจกนิยมอัตถิภาวนิยม และปัจเจกนิยมในพุทธปรัชญา  
 ปัจเจกนิยมจะเป็นแนวคิดที่กล่าวถึงมนุษย์ในฐานะของการแสดงออก และคิดอย่างมี
อิสรเสรีภาพ ด้วยการมองตนเองเป็นหลักส าคัญในการ ค้นหาความเป็นมนุษย์และการปฏิบัติของ
มนุษย์ ต่อมนุษย์ด้วยกันเอง จากการศึกษาแนวคิดเรื่องปัจเจกนิยม และปัจเจกบุคคลของอัตถิภาวนิ
ยมแล้ว ก็จะเป็นไปในการอยู่แบบตัวคนเดียวไม่สนใจใคร แต่การกระท าที่กล่าวถึงเสรีภาพนั้น แนว
คิดอัตถิภาวนิยมกล่าวถึงการเลือกที่จะกระท า พร้อมกับแสดงถึงความรับผิดชอบอยู่ด้วย และการ
แสดงออกถึงความมีเสรีภาพของมนุษย์ด้วย 
 ลักษณะความหมายของแนวคิดอยู่สองประการ คือ ในแนวคิดของอัตถิภาวนิยมที่เป็น
แนวคิดในด้านของปัจเจกบุคคลนั้น แนวคิดของอัตถิภาวนิยมมีความประสงค์จะสร้างบุคคลโดย
อาศัยความปรารถนาและความสนใจ ไม่ต้องการให้ใครมาก าหนดชีวิต นอกจากตัวของตัวเอง และ
ต้องการเป็นผู้สร้างด้วยตนเอง แนวคิดเรื่องการตรวจสอบตนเองบอกตนเองเตือนตนเองด้วยการดูที่
ตัวเราเป็นลักษณะของปัจเจกบุคคลตามแนวคิดของปรัชญาอัตถิภาวนิยม 
 แนวคิดของอัตถิภาวนิยมที่เป็นแนวคิดในด้านของปัจเจกนิยม หากพิจารณาดูแล้วก็เป็น
แนวคิดที่ส านักอัตถิภาวนิยมพยายามที่จะ ให้ค าตอบแก่สังคมว่าปัจเจกนิยมนั้นไม่ได้เป็นแนวคิดที่
เห็นแก่ตัวแต่เป็นแนวคิดท่ีพัฒนามาจากแนวคิดปัจเจกบุคคล เพื่อกล่าวถึงความมีเสรีภาพของบุคคล
ที่จะเลือกในการปฏิบัติต่อมนุษย์ด้วยกัน ลักษณะของแนวคิดทั้งสองนั้นจึงเป็นการเปิดโอกาสให้
มนุษย์เลือกที่จะกระท า และไม่กระท า แต่มนุษย์จะต้องรับผิดชอบต่อการกระท าและผลที่เกิด
ตามมาด้วย หากดูแนวคิดที่กล่าวมาแบบไม่ได้วิเคราะห์อะไรเลยก็จะเข้าใจว่าเป็นแนวคิดที่สุดโต่ง 
แต่การแสดงออกของความเป็นเสรีภาพของปรัชญาอัตถิภาวนิยมจัดเป็นเสรีภาพเฉพาะ 
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 พุทธปรัชญา มีลักษณะความหมายของแนวคิดอยู่สองประการเช่นกัน ที่เป็นแนวคิดแบบ
ปัจเจกบุคคลที่มองมนุษย์ว่าเป็นสัตว์ประเภทเดียวที่มีความสามารถในการที่จะบรรลุธรรมสูงสุดได้ 
แล้วบุคคลที่แสดงไว้มีอยู่ 4 ประเภท อันมีผู้ที่สามารถเข้าใจได้ฉับพลันพร้อมกับผู้ที่สามารถเข้าใจ
ต่อเมื่อขยายความให้ฟัง และผู้ที่พอจะแนะน าได้พร้อมด้วยผู้ที่สอนให้รู้ได้เพียงตัวบทคือพยัญชนะ
จาก 4 ประเภทจึงเป็นปัจเจกบุคคลที่เป็นสิ่งเฉพาะบุคคลดังที่กล่าวมาแล้วในความหมายที่และ
ลักษณะของปัจเจกบุคคลของพุทธปรัชญา  
 ที่สุดแล้วพุทธปรัชญา จะอธิบายหลักค าสอนในรูปแบบใด อย่างไรก็ตามท้ายที่สุดแล้วก็ต้อง
ย้อนกลับมาหาแนวคิดปัจเจกนิยมอยู่ดี เพราะความเป็นปัจเจกนิยมของบุคคลนั้นก็จะไม่ยึดติดในโลก
ธรรม แล้วใช้ชีวิตอยู่ในท่ามกลางของการรู้เท้าทันปรากฏการณ์ต่าง ๆ จึงท าให้ผู้ที่มีแนวคิดเรื่องปัจเจก
นิยม เป็นผู้ที่ไม่ยึดติดกับรูปธรรมอีกต่อไป ปัจเจกนิยมแนวพุทธปรัชญา เป็นแนวคิดแบบนี้ 
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บทคัดย่อ 

งานทะเบียนนิสิต เป็นงานที่ส าคัญของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เนื่องจากเป็นคลังข้อมูลนิสิตของมหาวิทยาลัย ซึ่งจัดการศึกษาทั้งระดับหลักสูตรประกาศนียบัตร 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ปัญหาที่พบคือ การจัดเก็บข้อมูลทั้ งในส่วน
ของประวัตินิสิต การลงทะเบียนเรียน ประวัติการศึกษา เป็นต้น การวิจัยพัฒนาเชิงทดลองแบบกลุ่ม
เดียว วัดผลก่อน-หลัง การทดลองหลายครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบการด าเนินงานใหม่
ของงานทะเบียนนิสิต ด้วยทรัพยากรที่มีอยู่ น าไปทดลองที่ส านักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่าง 1 
ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2560 ประชากร คือ การด าเนินงานบริการลงทะเบียนเรียน รวม 8 
คร้ัง ใช้ประชากรท้ังหมดเป็นกลุ่มตัวอย่าง เปรียบเทียบผลการด าเนินงานระหว่าง ก่อน กับ หลัง 
การน ารูปแบบใหม่ที่พัฒนาข้ึน มาด าเนินการ ด้วยสถิติเชิงพรรณนา พบว่า ผลการด าเนินงาน
ลงทะเบียนเรียนดีขึ้น คือ นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนได้เร็วขึ้น สามารถตรวจสอบการลงทะเบียน
เรียนของนิสิตได้เร็วขึ้น ช่วยคณะ สาขาวิชา จัดรายวิชาเรียนได้อย่างถูกต้องและแม่นย ามากขึ้น 
ปัญหาการลงทะเบียนเรียนผิดพลาดของนิสิตลดน้อยลง ปัญหาการลงทะเบียนเรียนช้าของนิสิตลด
น้อยลง โดยที่ปัญหาการลงทะเบียนเรียนของนิสิตหลักสูตรนานาชาติไม่ลดลง  ปัญหาการ
กระทบกระทั่งระหว่างเจ้าหน้าที่กับนิสิตลดน้อยลง รูปแบบใหม่ที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วยระบบ
ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ ส่ิงที่แตกต่างจากรูปแบบเดิม คือ การลงทะเบียนเรียนอัตโนมัติโดย
เจ้าหน้าที่ สรุปได้ว่า รูปแบบใหม่ที่พัฒนาขึ้น เป็นรูปใหม่ที่ดี เหมาะสมกับบริบทส่วนทะเบียนนิสิต 
ที่มีข้อจ ากัดของทรัพยากรและมีปริมาณงานมาก เสนอแนะให้พัฒนาต่อไปจนเป็นตัวแบบให้วิทยา
เขต วิทยาลัยสงฆ์ และสถาบันสมทบในประเทศและต่างประเทศ 
ค าส าคัญ งานทะเบียนนิสิต, การพัฒนารูปแบบ, วิจัยพัฒนาเชิงทดลอง, งานประจ าสู่งานวิจัย, วิจัย
และพัฒนา 
 
                                                 

* Director, Students Registration Division 
* Officer, Students Registration Division 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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Abstracts 
 Student Registration is an important work of Mahachulalongkorn 
rajavidyalaya University. Because it is a University data-base which offers Diploma, 
Undergraduate, Master and Ph.D. courses. The storage of information in the student 
profile, enrollment, educational background, etc are the problem which are found. 
Research and development in a single trial. measurement before and after, this 
experiment many times aims to develop a new model of student enrollment with 
existing resources which experimented at office of registration and evaluation 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Lam Sai, Wang Noi, Phra Nakhon Si 
Ayutthaya, during October 1, 2014, to September 30, 2017.  The population is  8 
services of enrollment, comparing the results before and after the new model 
developed with descriptive statistics, it is found that the result of the enrollment 
process is better, students can enroll faster. Staff can check the enrollment of 
students faster, help the faculty to manage the courses more accurately. The 
problem of student enrollment become less mistake, late student enrollment 
problems become lower, 
 The problem of international students enrollment is not decreased, the 
problem of facing to each other between staff and students decreased. The new 
development model includes an online enrollment system, the difference from the 
original model is the automatic enrollment by staff. Concludes that the new 
development model is a good new image and suitable for student registration 
context with limited resources and a lot of works, suggested to continue 
developing as a model for colleges, institutions, and affiliated domestic and foreign 
campus. 
Key word: Student Registration, Model Development, Experimental Development 
Research, R2R, R&D. 
 
หลักการและเหตุผล 

ภาระงานส่วนทะเบียนนิสิตตามประกาศมหาวิทยาลัย คือ มีอ านาจหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหาร งานรับนิสิต งานฐานข้อมูลทะเบียนและสถิติ และปฏิบัติงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง นับเป็นงานที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการผลิตและพัฒนาบัณฑิต
ตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ปัญหาที่พบ คือ ปัญหาการลงทะเบียนเรียนผิดพลาดโดย
เจ้าหน้าที่และตัวนิสิตเอง เนื่องจากความไม่เข้าใจในโครงสร้างหลักสูตรและการปฏิบัติผิดข้อบังคับ
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ของมหาวิทยาลัยรวมถึงขาดการส ารวจสถานะของนิสิต โดยใช้วิธีการลงทะเบียนเรียนแบบเหมารวม 
จึงเกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย 

ผลการด าเนินงานลงทะเบียนเรียน ของส่วนทะเบียนนิสิตที่ผ่านมา ยังไม่ดีเท่าที่ผู้ที่
เกี่ยวข้องคาดหวัง กล่าวคือ สะดวก ถูกต้อง และรวดเร็ว ให้บริการที่เป็นเลิศตามหลักธรรมาภิบาล 
(ส านักทะเบียนและวัดผล, 2560 : 14) และการพัฒนาองค์กรสู่องค์กร Intelligent Service การ
ให้บริการแบบฉลาดในทศวรรษที่ 21 เพ่ือรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ 
คณะผู้วิจัยจึงตั้งใจที่จะพัฒนางานนี้ให้ดียิ่งๆ ขึ้น ด้วยแนวคิด หลักการ และวิธีการของ R2R 
(Routine to Research) และ R&D for CSWI (Research and Development for Continuous 
and Sustainable Working Improvement) (รศ.นพ.สมชาติ โตรักษา ,2560 : 230-265) ที่มีการ
พิสูจน์แล้วว่า สามารถน ามาประยุกต์ในการพัฒนางานต่างๆ ทั้งในงานการให้บริการ มหาวิทยาลัย 
และองค์กรต่างๆ โดยใช้วิธีการที่ไม่ยุ่งยาก สามารถปฏิบัติได้จริงในบริบทที่มีข้อจ ากัดมากด้านเวลา
และทรัพยากร 
 
ผลการวิเคราะห์ระบบงาน/วิธีการเดิม ก่อนการทดลอง 

พบว่า ระบบงาน/วิธีการเดิม ก่อนการทดลอง มีจุดเด่น จุดด้อย และส่วนที่ควร
ปรับปรุงแก้ไข ดังนี้ 

1. จุดเด่น คือ 
 1.1 เจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดข้ึนกับนิสิตได้เลย 
2. จุดด้อย คือ 
 2.1 การลงทะเบียนรายวิชาที่ไม่ถูกต้อง 
 2.2 ไม่สามารถแยกประเภทนิสิตได้ 
 2.3 ใช้เวลานาน สิ้นเปลืองทรัพยากร 
 2.4 ไม่ทราบสถานะภาพของนิสิต 
3. สิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไข คือ 
 3.1 ลดขั้นตอนในการปะทะระหว่างนิสิตและเจ้าหน้าที่ 
 3.2 การส ารวจสถานภาพปัจจุบันของนิสิต 
 3.3 ลดการดินทางและระยะเวลาในการลงทะเบียนเรียนของนิสิต 
 3.4 อ านวยความสะดวกในการลงทะเบียนเรียนให้แก่นิสิต 

II. ผลการสร้างและพัฒนารูปแบบการด าเนินงานใหม่ 
 ผลการด าเนินงาน ในแต่ละปีสรุปได้ดังนี้ 
 ระบบงาน/วิธีการใหม่เบื้องต้น ในปี 2557 
 สิ่งที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปจากระบบงาน/วิธีการเดิม ได้แก่ 
 1. พัฒนาระบบลงทะเบียนเรียนออนไลน์ 
 ระบบงาน/วิธีการ ในปี 2557 
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 สิ่งที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปจากระบบงาน/วิธีการในปี 2557 ได้แก่ 
 1. จัดท าคู่มือให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 
 2. จัดท าโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์แก่นิสิต 
ระบบงาน/วิธีการ ในปี 2558 
 สิ่งที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปจากระบบงาน/วิธีการในปี 2557 ได้แก่ 
 1. เน้นประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซด์ 
 2. พัฒนาระบบลงทะเบียนเรียนออนไลน์ให้มีความเสถียรเพิ่มมากข้ึน 
ระบบงาน/วิธีการ ในปี 2560 
 สิ่งที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปจากระบบงาน/วิธีการในปี 2558 ได้แก่ 
 1. เน้นสร้างความเข้าใจให้แก่นิสิตใหม่ 
 2. ขยายการใช้ระบบนี้ไปยังส่วนงานอื่น 
ระบบงาน/วิธีการ ในปี 2560 
 สิ่งที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปจากระบบงาน/วิธีการในปี 2560 ได้แก่ 
 1. พัฒนาระบบเป็นเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ 
ระบบงาน/วิธีการ ใหม่ ที่เหมาะสม หลังการทดลองใช้จริงแล้ว 4 ปี 
หลังการทดลองใช้จริงแล้ว 4 ปี สรุประบบงาน/วิธีการใหม่ ที่ปรับปรุงแล้ว เป็นดังนี้ 
1. การเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มงาน ท าดังนี้ 
 1.1 ติดต่อประสานงานไปยังสาขาวิชา คณะ เพ่ือขอรายวิชาที่จะลงทะเบียนเรียน 
 1.2 บันทึกรายวิชา พร้อมอาจารย์ประจ ารายวิชาในระบบจัดตารางเรียนออนไลน์ 
 1.3 ตรวจสอบความถูกต้องของรหัสรายวิชาและรายวิชา 
 1.4 ปรับสถานะของนิสิตที่ไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนได้ 
 1.5 ก าหนดปฏิทินการศึกษา 
 1.6 ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซด์ของส่วนงาน 
2. การให้บริการอย่างประทับใจ ท าดังนี้ 
 2.1 ก าหนดวันเวลาในการลงทะเบียนเรียนอย่างชัดเจน 

2.2 ด าเนินแก้ไขปัญหาให้นิสิตเฉพาะราย 
3. การสรุปผลการด าเนินงาน ท าดังนี้ 
 3.1 บันทึกรายวิชาลงในระบบ พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง 
 3.2 ปรับปฏิทินการศึกษาในระบบ และประชาสัมพันธ์ให้นิสิตทราบ 
 3.3 ด าเนินการลงทะเบียนเรียนออนไลน์โดยนิสิตเอง 
 3.4 แก้ไขปัญหาที่เกิดจากการลงทะเบียนเรียนออนไลน์ให้แก่นิสิตเฉพาะราย 
 3.5 ลงสรุปผลการลงทะเบียนเรียนส่งให้คณะและอาจารย์ประจ าวิชา 
4. การควบคุมและพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ท าดังนี้ 
 4.1 จัดประชุมคณะท างาน ก่อนและหลังการด าเนินงานทุกครั้ง 
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 4.2 ทบทวนสภาพปัญหาอุปสรรคของปีก่อน เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหา 
 4.3 จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ 
 4.4 จัดอบรมความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ 
 4.5 พัฒนาระบบร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง 
 4.6 รายงานผลการด าเนินงานให้ ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ 

III. รูแปบการด าเนินงานใหม่ ที่พัฒนาขึ้น 
รูปแบบการด าเนินงานใหม่ ของงานลงทะเบียนเรียนที่พัฒนาขึ้นและได้ผ่านการทดลอง

ใช้จริงแล้ว 4 ปี มีลักษณะโดดเด่นและดี สรุปได้ดังนี้ 
1. ด้านหลักการของรูปแบบ ได้แก่ 
 1.1 เป็นการด าเนินการโดยเจ้าหน้าที่ร่วมกับนิสิต มีการตรวจสอบซึ่งกันและกัน 
 1.2 ใช้งานง่าย สะดวก และรวดเร็ว ประหยัดทรัพยากร 
2. ด้านโครงสร้างของรูปแบบ ได้แก่ 
 2.1 ใช้ระบบออนไลน์ผ่านเว็บไซด์ สามารถด าเนินการได้ทุกที่ ทุกเวลา 
 2.2 พัฒนาเป็น 2 เวอร์ชั่น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 2.3 ใช้เวลาในการลงทะเบียนเรียนเพียง 2 นาที  
 2.4 ระบบใช้งานง่าย เหมาะกับนิสิตทุกเพศและวัย 
3. ด้านวิธีการน ารูปแบบไปด าเนินการ ได้แก่ 
 1.1 ช่วยลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ เน้นการตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้อง 
 1.2 รองรับการเป็นมหาวิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ และประเทศไทย 4.0 ใน

อนาคต 
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ภาพที่ 1 เว็บไซด์บริการศึกษาของมหาวิทยาลัย  http://regweb.mcu.ac.th 

 
ภาพที่ 2 ระบบป้องกันการเข้าใช้ระบบของบุคคลอ่ืนที่ไม่เกี่ยวข้อง 

 

 
ภาพที่ 3 ระบบลงทะเบียนเรียนออนไลน์พร้อมค่าใช้จ่าย 

 
เปรียบเทียบความแตกต่าง ระหว่างรูปแบบใหม่ที่พัฒนาขึ้นกับรูปแบบเดิม 
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รูปแบบใหม่ที่พัฒนาขึ้นหลังสิ้นปี 2560 กับรูปแบบเดิมเม่ือปี 2555 มีความแตกต่าง ท่ี
ส าคัญ 2 ประการ ดังนี้ 

 
ที ่ รูปแบบเดิม ปี 2555 รูปแบบใหม่ที่พัฒนาขึ้น (หลังปี 2560) หมายเหตุ 
1. ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดโดยเจ้าหน้าที่ พัฒนาระบบลงทะเบียนเรียนออนไลน์ 

ลงทะเบียนเรียนโดยนิสิตเอง 
 

2. ลงทะเบียนผ่านโปรแกรมเฉพาะ
เจ้าหน้าที่เท่านั้น 

ลงทะเบียนได้ทั้งสองช่องทาง คือ ผ่าน
โปรแกรมของเจ้าหน้าที่และผ่านเว็บไซด์
บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

 

3. นิสิตมาติดต่อลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่
ที่ส านักงาน 

นิสิตสามารถลงทะเบียนได้ทุกที่ ทุกเวลา  

4. เจ้าหน้าที่ปริ้นใบลงทะเบียนและใบ
ช าระเงินให้นิสิต 

นิสิตสามารถตรวจสอบการลงทะเบียน
และสามารถปริ้นใบลงทะเบียนได้ด้วย
ตนเอง 

 

5. นิสิตขอเพ่ิมถอนรายวิชากับเจ้าหน้าที่ นิสิตสามารถเพ่ิมถอนรายวิชาได้ด้วย
ตนเอง 

 

6. มีหนี้สิ้นค้างในระบบจ านวนมาก นิสิตสามารถตรวจสอบหนี้สินของตนเอง
ได ้

 

 

VI. ผลการเปรียบเทียบ ผลการด าเนินงานระหว่างก่อนกับหลังการทดลอง 
เปรียบเทียบผลการด าเนินงาน ระหว่าง ก่อนการท าลอง (ปีงบประมาณ 2555) กับ 

หลังการทดลอง (ปีงบประมาณ 2557-2560) เมื่อน ารูปแบบใหม่ที่พัฒนาขึ้นไปด าเนินการเป็นดังนี้ 
 

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 
2555 2557 2557 2558 2560 

จ านวนผลงาน 1412 1663 1950 1976 2398 
คุณภาพผลงาน 60% 70% 80% 90% 95% 
เวลาที่ใช้ในการให้บริการ 15 นาที 5 นาที 5 นาที 5 นาที 2 นาที 
แรงงานที่ใช้ในการให้บริการ 3 คน 2 คน 1 คน 1 คน 1 คน 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ปานกลาง มาก มาก มาก มากที่สุด 
ค่าใช้จ่าย/ต้นทุน 100บาท/คน 50บาท/คน 20บาท/คน 10บาท/คน 5 บาท/คน 

ค่าใช้จ่ายที่สามารถประหยัดได้ - 50บาท/คน 80บาท/คน 90บาท/คน 95 บาท/คน 

   ด้านผู้รับบริการ - 30บาท/คน 50บาท/คน 60บาท/คน 60 บาท/คน 

   ด้านหน่วยงาน/ผู้ให้บริการ - 20บาท/คน 30บาท/คน 30บาท/คน 35 บาท/คน 
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ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 
2555 2557 2557 2558 2560 

   ด้านชุมชน/ประเทศชาติ N/A 20บาท/คน 30บาท/คน 30บาท/คน 35 บาท/คน 

N/A No data available 
ภาพ Graph แสดงและเปรียบเทียบการด าเนินงาน ระหว่าง ก่อน (ปีงบประมาณ 2555) กับหลัง 

(ปีงบประมาณ 2557-2560) การน ารูปแบบใหม่ที่พัฒนาขึ้นไปด าเนินการ 
 

 
ภาพที่ 4 เปรียบเทียบจ านวนผลงานในแต่ละปีการศึกษา 
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สถิติจ ำนวนนิสิตลงทะเบียนเรียน ระหว่ำงปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 
(หน่วยนับ : คน) 

2555 2556 2557 2558 2559 
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ภาพที่ 5 เปรียบเทียบคุณภาพงานในแต่ละปีการศึกษา 

 

 
ภาพที่ 6 เปรียบเทียบระยะเวลาในการให้บริการในแต่ละปีการศึกษา 
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เปรียบเทียบคุณภำพงำนระหว่ำงปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕-๒๕๕๙  
(หน่วยนับ : ค่ำเฉลี่ยร้อยละ) 
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เปรียบเทียบระยะเวลำในกำรให้บริกำรระหว่ำงปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕-๒๕๕๙  
(หน่วยนับ : นำที) 

2555 2556 2557 2558 2559 
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ภาพที่ 7 เปรียบเทียบเปรียบเทียบความพึงพอใจของนิสิตในแต่ละปีการศึกษา 

 

 
ภาพที่ 8 เปรียบเทียบต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้ ในแต่ละปีการศึกษา 
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เปรียบเทียบความพึงพอใจของนิสิตระหว่างปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๙  
(หน่วยนับ : ค่าเฉลี่ย) 
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เปรียบเทียบต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยท่ีประหยัดได้ ระหว่ำงปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕-๒๕๕๙  
(หน่วยนับ : ค่ำเฉลี่ย) 

ต้นทุน ค่ำใช้จ่ำยที่ประหยัดได้ 
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สรุป 
 สิ่งที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ สามารถสรุปเป็น 6 ประการ ตามวัตถุประสงค์การวิจัยและ
จุดเด่นที่พบจากการวิจัย ได้แก่ 
 1. ได้รูปแบบ ระบบงาน และวิธีการใหม่ ของการด าเนินงานลงทะเบียนเรียนนิสิต ที่
ผ่านการน าไปใช้จริงในพ้ืนที่แล้ว รวม 4 ปี 
 2. ได้ประสบการณ์ในการด าเนินงานพัฒนางานลงทะเบียนนิสิต อย่างต่อเนื่องรวม 5 ปี 
 3.ได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานและผลการด าเนินงาน ในการพัฒนางาน
ลงทะเบียนเรียนนิสิต อย่างต่อเนื่อง รวม 5 ปี 
 4. ได้ความรู้จากการปฏิบัติจริง ที่เกี่ยวข้องกับงานลงทะเบียนเรียนนิสิต ทั้งในด้านการ
วิเคราะห์ การก าหนดตัวชี้วัด การสร้างเครื่องมือวัดและการวัดผลการด าเนินงาน การประเมินผล
การด าเนินงานและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 5. ได้ความคิดที่สร้างสรรค์ และประสบการณ์จริง ในการพัฒนางานด้วยทรัพยากรที่มีอยู่ 
 6. ได้ประสบการณ์ การท าวิจัยเพื่อการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง ที่ได้ผลจริง 
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บริหารการพัฒนาบทบาทสตรีบูรณาการกับหลักธรรม: ผู้นําสตรีเชิงพุทธ 
The Administration of Women's Role Development Integrated with 

The Dhamma Principle: The Female Chief In The Buddhist Integration. 
 

พระครูพิศาลจริยากร, เลขธมฺโม(สังข์ขาว)* 
 
บทคัดย่อ 
 การบริหารการพัฒนาเป็นกระบวนการที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่ผู้นํา
ได้นํามาใช้เป็นเครื่องมือสําหรับการบริหารงานตามแผนงานพัฒนา ด้วยวิธีการต่างๆ ขององค์กร
ขนาดใหญ่และเล็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานของรัฐ เอกชน หรือชุมชน  เพ่ือให้เป็นไปตาม
นโยบายและแผนที่กําหนดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการพัฒนา และการเสริมสร้าง
สมรรถนะของการบริหารงานโดยเฉพาะผู้นําสตรีในยุคปัจจุบัน ซึ่งต้องบริหารกา รพัฒนาให้
ครอบคลุมทั้งทางด้านวิชาการ แบบอย่างการประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจําวัน นํามาบูรณาการกับ
แนวคิดทฤษฎี การบริหารการพัฒนาบทบาทสตรี หลักพุทธธรรมทั้ง 4 ประการ ได้แก่หลักเมตตา 
หลักทาน หลักศีล และหลักภาวนา นํามาบูรณาการให้เกิดการผสมผสานเข้าด้วยกัน ซึ่งจะนําไปใช้
ในการบริหารงานของผู้นําสตรีองค์กร  
คําสําคัญ : การบริหารการพัฒนา, บูรณาการ,ภาวะผู้นําสตรี,หลักธรรม 
 
Abstract  
 The administration of development is a process which contributes to the 
other development, the leader’s implement to managed the development plans 
with a variety method of organizations, large and small either. In particular, the 
government organizations, private sectors and community in order to the policy 
and strategy of the development objectives and capacity building of the 
administration, especially for the women leader in the present time. The 
administration must be an academically comprehensive development to integrated 
with the theory to be the model of daily practice. To combine the four aspects of 
the Dhamma Principle: Compassion, Giving alms, Morality, Spiritual cultivation of 
the administration of women's role development for the woman leader’ 
management. 
Keywords: Developmental Management, Women's leadership, Buddhist integration, 
 
                                                           
 * หน่วยวิทยบริการพุทธมณฑล จังหวัดจันทบุร ี

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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บทนํา 
 การบริหารการพัฒนาจะมีลักษณะของแนวทางของรัฐบาลในประเทศ ที่กําลังพัฒนาโดย
เฉพาะตัวของข้าราชการหรือผู้ที่รับผิดชอบในการดูแลและพัฒนา บริบททั้งหมดภายในประเทศโดย
การนําหลักการบริหารการพัฒนามาช่วยในการสร้างแนวทางสําหรับ การพัฒนาประเทศหรือพัฒนา
คนให้มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศนั้นๆ และสามารถ นําเอาวัฒนธรรมความเชื่อ
ทางด้านศาสนามาเป็นแนวปฏิบัติ มาใช้เพ่ือจูงใจประชาชน ที่ยังมีความสําคัญในลักษณะการมีส่วน
ร่วมและช่วยเพิ่ม ประสิทธิภาพในการบริหารราชการ Tennesse Valley Authority(TVA) กล่าวว่า
การบริหารการพัฒนาเป็นคําที่ให้ความสําคัญกับหน่วยงานระบบการจัดการ และกระบวนการต่างๆ 
ซึ่งรัฐบาล จัดตั้งขึ้นเพ่ือดําเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนา พร้อมกันนี้ การบริหารการ
พัฒนายังเป็นศาสตร์เป็นเครื่องมือของรัฐบาลที่กําหนดให้เกี่ยวข้องกับปัจจัยต่างๆ ของการพัฒนา
เพ่ือทําการเชื่อมโยงและทําให้วัตถุประสงค์ทางด้านสังคมและเศรษฐกิจของชาติประสบผลสําเร็จ 
นอกจากนี้การบริหารการ พัฒนายังช่วยปรับให้ระบบราชการและบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน
ราชการต่างๆ ตอบสนองต่อการ พัฒนาอีกด้วย ดังนั้น การบริหารการพัฒนาจึงหมายถึง การบริหาร
นโยบาย แผนงาน และโครงการ ต่างๆ เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนาซึ่งมีลักษณะ
ของการบริหารการพัฒนา มี 2 ลักษณะ คือในฐานะที่เป็นศาสตร์ และในฐานะเป็นกิจกรรมทั้ง 2 
ลักษณะมีความสัมพันธ์กันในแง่ ของการหาความจริง เป้าหมายและวิธีการปฏิบัติ  
 
ทฤษฎีการบริหารการพัฒนา 
 การบริหารการพัฒนาเป็นศาสตร์หรือวิชาเป็นองค์ความรู้ ที่ได้จากการสังเกต การศึกษา 
การทดลอง และการวิจัย จากกิจกรรมที่มีการปฏิบัติในโลกแห่งความเป็นจริงของศาสตร์หรือวิชา
ต่างๆ ความรู้ ความจริงที่ได้อาจเป็นในรูปของทฤษฎี หรือไม่ใช้ทฤษฎีก็ได้ ความรู้ที่ได้ในลักษณะ
ของทฤษฎีจะมีลักษณะเป็นระบบระเบียบกว่า กวี รักษาชนและคณะ ได้ระบุแผนภาพแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรม ศาสตร์ และทฤษฎีในขั้นของการแสวงความรู้ความจริง และขั้นตอน
การใช้ประโยชน์  
 
แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาบทบาทสตรี 
 สตรีเป็นประเด็นที่สําคัญในหลายมิติด้วยกันซึ่งรวมไปถึงมิติที่มุ่งเน้นให้สตรีเป็น
กลุ่มเป้าหมายสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ประเทศไทยและรัฐบาล ไทยได้ให้
ความสนใจในการส่งเสริมและพัฒนาสตรีมานานกว่าสี่ทศวรรษ หน่วยงานหลายหน่วยงาน ทั้งใน
ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาสังคม ให้ความสนใจและดําเนินงานด้านสตรีมาอย่าง
ต่อเนื่อง มีผลการพัฒนาเป็นที่ประจักษ์ในระดับหนึ่ง มีความก้าวหน้าในการกําหนดกฎหมายต่างๆ 
ที่เป็นเงื่อนไขของความไม่เท่าเทียมกัน การดําเนินนโยบาย กิจกรรมและโครงการที่ส่งเสริมบทบาท
สตรี ในอดีตจนถึงปัจจุบันได้มีการพัฒนาสตรีมาโดยตลอด ซึ่งปัจจุบันสตรีมีเสรีภาพและศักดิ์ศรีเท่า
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เทียมกับผู้ชาย และสตรียังมีคุณลักษณะที่เอ้ือต่อการพัฒนาได้  เพราะสตรีเป็นผู้มีศรัทธา มีศีล มี
จริยาวัตรอันงดงาม มีปัญญา มีจิตใจอ่อนโยน มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่มีความอดทน และมีการ
ส่งเสริมค้ําชูพระพุทธศาสนาด้วยความเสียสละด้วยชีวิต ในทางจิตวิทยาสตรีมีความสามารถมากกว่า
ผู้ชายหลายด้าน คือ ด้านความจํา ด้านการพูด การติดต่อสื่อสาร ด้านกระบวนการรับรู้ มีความหนัก
แน่น มีความละเอียดอ่อนในบางเรื่องได้มากกว่าผู้ชาย และการส่งเสริมให้สตรีมาสู่กิจกรรมการ
แก้ปัญหาสังคมได้รับโอกาสในการที่จะพัฒนากาย ศีล จิตและปัญญาตามฐานะหน้าที่ของตน สตรีก็
สามารถที่จะทําให้โลกเปลี่ยนแปลง ให้ดีขึ้นได้ด้วยสัมมาทิฐิ 
 
บทบาทหน้าที่ของสตรี 
 สตรีในฐานะผู้สร้างสมาชิกและการวางรากฐานที่มั่นคง ผ่านพฤติกรรมที่ดีทางวัฒนธรรม
ชาวไทย การเป็นแบบอย่างให้กับสมาชิกในสังคม โดยอาศัยภาวะผู้นําของสตรี ในการกําหนด
นโยบาย และยุทธศาสตร์การพัฒนาบทบาทสตรีให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ให้สมบูรณ์ที่สุด เพ่ือให้
สอดคล้องกับ ความหวังของสังคมไทย 4 ประการ คือ  
 1.ความคาดหวังในบทบาททําหน้าที่ของ "แม่" ให้สมบูรณ์ โดยทําให้ครอบครัวบังเกิด
ความรัก และความอบอุ่นมีความเข้าใจและไว้วางใจซึ่งกันและกัน แม่ควรเป็นที่ยึดมั่นของลูก เมื่อลูก
เกิดปัญหาก็ช่วยกันไขด้วยความเมตตาและสอนให้รู้จักดําเนินชีวิตในทางที่ถูกที่ควร ถ้าสตรีไทยทํา
เช่นน้ีได้ เด็กไทยก็จะเติบโตเป็นพลเมืองดี และช่วยป้องกันปัญหาร้ายแรงต่างๆ ในสังคมไทยการ
เป็นธุระสู่ขอคู่ครองให้ลูกชาย-หญิง เมื่อได้เวลาเหมาะสมและแม่หมายถึงหญิงในฐานะที่เป็นผู้ให้
กําเนิดแก่ลูกหรือคําที่ลูกเปรียบเรียกผู้ให้กําเนิด ในคัมภีร์มงคลสูตร กล่าวว่า สถานภาพของมารดา
เปรียบไว้ 4 ประการ ได้แก่เป็นพรหมของบุตร คือ มารดามีจิตเมตตา คิดถึงลูกที่อยู่ ในอยู่ในครรภ์
ด้วยหวังว่าเมื่อไหร่จะเห็นหน้าลูก 2.เป็นบุรพเทพ ของลูก คือ มารดามาคํานึงความผิดพลาดที่ลูกทํา
แก่ตน เช่น เมื่อยังเล็กลูกน้อยย่อมชกต่อย ตบตีแม่ไปด้วยความไม่ตั้งใจและเป็นไปตามประสาของ
เด็ก ทําให้แม่ไม่รู้สึกโกรธ แต่จะรู้ชอบในกิริยาอาการ ของลูกแบบนั้น 3.เป็นบุรพจารย์ของลูก คือ 
เป็นครูคนแรกท่ีสั่งสอนลูกให้เป็นคนดี เช่น การนั่ง การ ยืน ควรเรียกว่านี่ แม่ นี่พ่อ นี่ ป้า น้า อา ลุง 
เป็นต้น และ 4.เป็นผู้เปิดโลกให้ลูก คือเป็นผู้ที่คอยถะนุ ถนอมลูกในวันแรกเกิดนอกจากนี้พระพุทธ
องค์ทรงตรัสว่า สตรีที่มีคุณลักษณะของแม่ที่สมบูรณ์ จะทําให้คนยกย่องสรรเสริญและเป็นแม่ที่โลก
ต้องการ และยังตรัสว่า แม่เป็นอาหุไนยัคคิ คือ แม่ สามารถให้โทษแก่ลูกได้หากลูกทําผิด แม่เป็น
กัลยามิตร หมายความว่าแม่เป็นมิตรสนิทใจในเรือนของตน ส่วนแพง ชินพงศ์ได้ เสนอแนวทาง
สําหรับการเป็นแม่ที่ดีว่าประกอบด้วย 9 ประการได้แก่ 1.ให้ความรักแก่ลูก 2.เป็นแบบอย่างที่ดี 3.
อย่าหย่อนยานเรื่องกฎกติกา ระเบียบวินัย มารยาท 4.มีความทันสมัยต้องรู้ผ่อนสั้น ผ่อนยาว 5.เป็น
ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ 6.รู้จักจัดสรรเวลาให้เหมาะสม 7.เผชิญปัญหาไป พร้อมๆ กับลูก 8 .
ปล่อยให้ลูกมีเวลาเป็นของตัวเอง และ 9.ต้องฝึกให้เขาเป็นคนดี คนเก่ง คนที่ให้ คนที่ เสียสละคนที่
รู้จักรักความเป็นไทย เป็นต้น นอกจากนี้ ประเด็นเรื่องการพูดหรือวิธีการสอนลูกที่สามารถทําลาย
จิตใจอย่างเห็นได้ชัด จึงกล่าวได้ว่า การเป็นแม่ที่ดีนั้นไม่ใช้เรื่องง่ายๆ แม่จะต้องเป็นต้นแบบที่ดี
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ให้กับลูกได้ทุกเรื่องโดยเฉพาะลูกสาวที่กําลังเติบโตอยู่ในช่วงวัยรุ่นที่มี ความเปลี่ยนแปลงหากผู้เป็น
แม่ไม่มีความเข้าใจต่อโลกและความทันสมัยที่เกิดจะทําให้ระบบการ สื่อสารกับลูกไม่เข้าใจระหว่าง
กัน  
 2. ความคาดหวังในบทบาททําหน้าที่ของความเป็นภรรยาให้สมบูรณ์ทําหน้าที่ "แม่บ้าน"
ให้ดีโดยทําให้บ้านมีความน่าอยู่ เป็นที่พักพิงอันอบอุ่น ของสมาชิกในครอบครัว ช่วยเก็บออมและ
เพ่ิมพูนทรัพย์สินให้ครอบครัว รวมทั้งให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนรอบข้างตามสมควร ภรรยา 
หมายถึง หญิงที่อยู่กินกับผู้ชายหรือหญิงที่เป็นคู่ครองของชาย การเป็นภรรยาที่ดีไม่ใช่เรื่องง่ายที่ใคร
ก็เป็นได้ จึงกล่าวได้ว่าการเป็นภรรยา นอกจากจะมีองค์ความรู้ในการเป็นภรรยาที่ดีแล้วจะต้องมี 
สติปัญญา และมีความเข้าใจอันดีต่อกันในการใช้ชีวิต อินทิรา ปัทมินทร กล่าวว่าต้องจัดการ 5 
ประการ 1.ต้องแบ่งเวลาให้กับสามีหรือลูกให้เหมาะสม 2.ใช้เวลาอยู่ร่วมกัน หยอกล้อ กันบ้าง 
ปรึกษาหารือกันบ้าง ปรับทุกข์ปรับความเข้าใจกันบ้าง 3.วางแผนในการเลี้ยงลูก เช่น การวาง กฎ
กติกา ระเบียบปฏิบัติสําหรับลูกและตนเองก็ต้องเป็นแบบอย่างด้วย 4.แบ่งงานกันรับผิดชอบว่า ใคร
ทําอะไร ส่วนไหน และ 5.มีความโรแมนติกให้กันและกันบ้าง อย่าเคร่งครัดกับชีวิต กับภาระหน้าที่
ให้มากนัก นึกถึงเมื่อสมัยยังเป็นคู่รักกันเอาไว้บ้าง อะไรที่เคยชอบทําด้วยกันก็น่าจะทําต่อไป 
 3.ความคาดหวังในการรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นสตรีไทย คือ ผู้มีความนุ่มนวล 
อ่อนโยน สุภาพ เมตตา และยิ้มแย้มแจ่มใสรวมทั้งธํารงรักษาศิลปวัฒนธรรมไทยอันละเอียดประณีต 
ให้เป็นที่ชื่นชมของนานาชาติตลอดไปมี 3 ประการ คือ 1.เอกลักษณ์ของความงามด้านร่างกาย 2.
เอกลักษณ์ของความงามด้านวาจาและ 3.เอกลักษณ์ของความงามด้านใจจิต คุณสมบัติสตรีไทยที่
กล่าวมานั้น เป็น“กุลสตรี” คือหญิงผู้มีตระกูลและมีความประพฤติดี เป็นสตรีผู้มีทุนทางวัฒนธรรม
สืบมาอย่างดีในทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมสตรีไทยมี คุณลักษณะเด่น ที่สะดุดตา ประทับใจ
ผู้คน คือ ความอ่อนโยน นุ่มนวล ละมุนละไม ที่มาพร้อมกับอาการยิ้มแย้มแจ่มใส และความมีน้ําใจ 
โอภาปราศรัย พร้อมที่จะช่วยเหลือ เกื้อกูล อันเป็นลักษณะที่น่าชื่นชมชวนนิยม และตนเองก็ควรแก่
ความภูมิใจ แม้ว่าความเจริญทันสมัยจะเกิดขึ้นมากมาย แต่สามารถและสร้างคุณค่าให้กับตนเองที่ได้
สร้างต้นแบบที่ดีไว้ พฤติกรรมของสตรีจะมีทิศทางไปสู่การเอาอย่างวัฒนธรรม ต่างชาติมากขึ้นจาก
ผลการสํารวจพบว่า บทบาทสตรีไทยในปัจจุบันมีความหลากหลายและเพ่ิมมาก ขึ้นแต่แต่
ภาพลักษณ์ของสตรีไทยกลับแย่ลงเพราะการเสพวัฒนธรรมต่างชาติที่มากเกินไป ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็น
ฝ่ายรัฐบาล หน่วยงานของรัฐ เอกชน ที่มีส่วนในความรับผิดชอบต่อภาพลักษณ์ที่ดีของสตรีจะต้อง
เร่งสร้างต้นแบบ สร้างแนวทางและสร้างคุณค่าด้วยการรักษาเอกลักษณ์ความเป็นสตรีไทยให้คงอยู่
กับชาติไทยต่อไป  
 4.การฝึกฝนตนเองให้มั่นคงที่ 4 ประการ คือ 1 .การฝึกฝนตนเองด้านกายภาพ 2.การ
ฝึกฝนตนเองด้านศีลธรรม 3.การฝึกฝนตนเองด้านจิตใจและ 4.การฝึกฝนตนเองด้านปัญญา ในข้อนี้
จึงอยู่ที่ความมีจิตสํานึกในการฝึกตน หรือมีจิตสํานึกในการศึกษา เมื่อ มีจิตสานึกนี้ประจําตัวแล้ว 
โลกก็เป็นสนามฝึกทันทีและจะก้าวไปในการฝึกได้ดีแค่ไหน ก็อยู่ที่รู้จักเอาธรรม มาเติมทุน มาสร้าง
เสริมคุณภาพปรับตัว เติมกําลังและใช้ธรรมที่เป็นดั่งอุปกรณมากมายให้ถูกที่ ถูกจังหวะ ซึ่งจากการ
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สํารวจของดุสิตโพลกรณีการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2558 ประชาชนคิดว่าสตรีไทยควรพัฒนา
ตนเองอย่างไร พบว่าอันดับ 1.พัฒนาทักษะความรู้โดยเฉพาะ ภาษาต่าง ประเทศหรือภาษาสากล/มี
ความเป็นสากลให้มากขึ้น 32% 2.ติดตามข่าวสารศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนให้มากขึ้นเพ่ือเตรียมรับมือหรือปรับตัวเองให้เข้ากับยุคของการเปลี่ยนแปลง 28% 3.การ
พัฒนาด้านบุคลิกภาพการแต่งกายมีบุคลิกที่เข้มแข็งแสดงออกถึงความเป็นผู้นํา 26% 4.เข้าร่วม
อบรมสัมมนาหรือติดตามว่ามีการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่ไหน 
อย่างไรบ้าง 11% จะเห็นได้ว่ากรณีประเด็นเรื่องภาษาที่สังคมคาดหวังว่าจะทําให้สตรีมีความพร้อม
มากยิ่งขึ้นในหลายด้าน แต่กระนั้นไม่ได้หมายความว่าจะเป็นเรื่องภาษาเพียงอย่างเดียว ซึ่งยังมีอีก
หลายประการที่สตรีไทยสมควรจะพัฒนาให้เกิดขึ้นแก่ตนทั้งสภาพร่างกาย สภาพจิตใจ และสภาพ
ของสติปัญญา รวมถึงคุณธรรมจริยธรรมที่จะต้องเข้าไปเสริมในตัวของสตรีไทยในยุคใหม่ ทั้งความรู้ 
ความสามารถความขยันอดทน ความประหยัด ความซื่อสัตย์ ความมีวินัย และความสามัคคีในหมู่
คณะให้เกิดเป็นพลังสตรีในยุคทองของสตรีที่มีคํากล่าวไว้ว่าอนาคตประเทศอยู่ในมือของสตรี  
 
ภาวะผู้นําสตรี 
 ผู้นําจะต้องบริหารให้คนทํางานสําเร็จลุล่วงไปตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย โดยให้มี
ประสิทธิภาพ และตรงตามนโยบายที่กําหนดไว้ และแบ่งหน้าที่หรือความรับผิดชอบของผู้นําสตรีได้  
3 ประการ คือ  
 1.ผู้นําสตรีจะต้องทําหน้าที่เป็นผู้บริหารและเป็นผู้ประสานงานกลุ่มโดยมอบหมายงาน 
ให้ผู้รับผิดชอบนําไปปฏิบัติ อาจจะเป็นผู้ตัดสินนโยบายและวัตถุประสงค์ของกลุ่มโดยตรงหรือไม่ก็ได้ 
แต่ก็มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการบริหารงาน 
 2.ผู้นําสตรีจะต้องทําหน้าที่วางแผน ทั้งนี้เพื่อจะให้งานสําเร็จตามวัตถุประสงค์ ผู้นําสตรีมี
หน้าที่ในการประเมินสถานการณ์ในภายหน้าว่าจะมีปัญหาอะไร และหากมีปัญหาจะแก้ไขปัญหานั้น
อย่างไรเตรียมแผนการไว้ล่วงหน้า อาจจะเป็นแผนระยะสั้นหรือระยะยาวก็ได้ วางแผนเพียงคนเดียว
หรือมีคนอื่นร่วมวางแผนด้วยก็ได้  
 3.ผู้นําสตรีจะต้องทําหน้าที่เป็นผู้วางนโยบาย การวางนโยบายอาจจะมีผู้ร่วมแสดง ความ
คิดเห็น โดยสมาชิกในกลุ่มร่วมกันวางนโยบาย หรือผู้นําวางนโยบายเพียงผู้เดียว ในกรณีนี้จะเกิดกับ
ผู้นําที่มีความเชียวชาญ นอกจากนี้ ในฐานะท่ีผู้นําเป็นตัวแทนกลุ่มในการติดต่อภายนอกใน นามของ
กลุ่ม และทําหน้าที่ควบคุมความสัมพันธ์ในกลุ่ม ขจัดความขัดแย้งระหว่างคนในกลุ่ม รวมทั้ง การ
ลงโทษและการให้รางวัลตามสิทธิดังกล่าวนี้จึงทําให้สามารถควบคุมกลุ่มและกําหนดนโยบายได้ และ
บทบาทอ่ืนๆ เช่น 1.บทบาทด้านเป็นบุคคลตัวอย่าง 2.บทบาทด้านเป็นสัญญาลักษณ์ของกลุ่ม 3.
บทบาทด้านเป็นตัวแทนกลุ่มรับผิดชอบเมื่อเกิดปัญหาหรือสมาชิกต้องการให้ช่วยตัดสินใจ  4.
บทบาทด้านเป็นบุคคลในอุดมคติของเหล่าสมาชิก 5.บทบาทด้านที่บุคคลอ่ืนต้องการจะเอา
เยี่ยงอย่าง และ 6.บทบาทด้านให้คําปรึกษาและรับฟัง พร้อมทั้งช่วยขจัดปัญหา 
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ผู้นําสตรีเชิงพุทธ 
 ในทางพระพุทธศาสนา ผู้นําสตรีจะเน้นการประพฤติปฏิบัติทางคุณธรรมและ เป็น
ประโยชน์แก่บุคคลอ่ืนแก่สังคม รวมทั้งเป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา ดังนั้นลักษณะผู้นําสตรีทาง
พระพุทธศาสนา จะมีบุคคลมากมายที่สามารถจะนํามาเป็นแบบอย่างของผู้นําสตรีในยุคปัจจุบัน 
ดังต่อไปนี้  
 1.ลักษณะของเมตตา : ความรู้สึกนึกคิดและการกระทําของมนุษย์ ได้ชื่อว่า มีใจเป็น
ประธาน มีใจเป็นใหญ่ และเกิดข้ึนมาจากใจทั้งสิ้น เมื่อใจถูกปกคลุมด้วยกิเลสนานาชนิด ได้แก่โลภะ 
โมหะ และโทสะ เป็นต้น ใจจะคิดแต่เรื่องอยากมี อยากได้ คิดแต่จะให้ได้  คิดแต่จะไม่ให้เสีย หรือ
เมื่อ ถูกโทสะครอบงํา เมื่อนั้นก็คิดแต่จะทําร้ายด้วยความอาฆาตพยาบาท ทําให้เกิดความไม่พอใจ 
ทําให้ เกิดความโกรธแต่ หากบุคคลผู้มีเมตตาที่เจริญไว้ดีแล้ว เมื่อเกิดโลภะ โมหะ และโทสะเขาก็จะ
สามารถกําหนดให้จิตใจมีความปรารถนาดีต่อบุคคลผู้ประทุษร้ายแก่ตน สมเด็จพระ ญาณสังวร ตรัส
ว่า เมตตา คือ ภาวะของจิตใจที่มีเยื้อใย ไมตรี ใจคิดเกื้อกูลด้วยสุขประโยชน์ ปราศจากอาฆาต 
พยาบาท จึงกล่าวได้ว่า ความเมตตา เป็นความปรารถนาดีต่อบุคคลอ่ืน แม้กระทั้งผู้ที่คิดร้ายต่อที่ 
จะทําลายตนถึงขั้นประหัตประหารชีวิตก็ตาม เราจะไม่มีการตอบโต้พร้อมทั้งแผ่เมตตาให้บุคคลนั้น
ประสบแต่ความสุขตลอดไป  
 2.ลักษณะการให้ทาน : ลักษณะการให้ทานในทางพระพุทธศาสนามีต้นแบบ หรือ
ตัวอย่างไว้มากมายทั้งฝ่าย อุบาสกและอุบาสิกาซึ่งจะมีลักษณะการบูชาด้วยอามิสทานและธรรม
ทานแตกต่างกันไปโดยเฉพาะ การถวายปัจจัย 4ได้แก่การถวายผ้า การถวายอาหาร การสร้างกุฎี 
และการถวายยาสําหรับรักษา โรคหรือบางครั้งอาจจะไม่ใช้ยา แต่กระนั้น การถวายเป็นไปด้วยกับ
ความต้องการของผู้รับเป็นที่ตั้ง หรือบางครั้งก็ถวายเป็นกิจวัตรประจําวันดังพระนางสามาวดี  มี
ความเลื่อมใสพระพุทธศาสนาอย่าง แรงกล้า เมื่อพระเจ้าอุเทนพระสวามีจะประทานพรแก่พระนาง 
พระนางจึงถือโอกาสขอพร โดยนิมนต์พระภิกษุสงฆ์จํานวน 500 รูปมาฉันทุกวัน พระนางพร้อมทั้ง
บริวารได้ฟังธรรมเป็นประจําในราชนิเวศน์ของตน พระพุทธองค์ได้แสดงลักษณะพฤติกรรมของ การ
ให้ทานไว้ 5 ประการ คือ 1)ให้โดยเคารพ 2)ให้โดยความอ่อนน้อม 3)ให้ด้วยมือตนเอง 4)ให้ของที่ไม่
เป็นเดน และ 5)ให้เพราะเห็นผลที่จะมาถึง  
 3.ลักษณะการรักษาศีล : ต้นแบบในการรักษาศีลของสตรี ในทางพุทธศาสนาเราจะเห็น
ตัวอย่างนางวิสาขาเด่นชัดเหมือนกับหลักเมตตา และหลักการให้ทาน และท่านก็เป็นผู้ที่รักษาศีล
อย่างเคร่งครัดไม่ว่าจะเป็นศีล 5 หรือ ศีลอุโบสถก็ตาม พระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ.ปยุตฺโต) กล่าวว่า 
ศีล 5 หรือ เบญจศีล คือความประพฤติชอบทางกายและวาจา การรักษากายวาจาให้ เรียบร้อย การ
รักษาปกติตามระเบียบวินัย ข้อปฏิบัติในการเว้นจากความชั่ว การควบคุมตนให้ตั้งอยู่ ในความไม่
เบียดเบียนการรักษาศีล เป็นการประพฤติชอบทางกายและวาจา การรักษา กาย วาจาให้เรียบร้อย
ให้เกิดระเบียบวินัยของสังคมและความปกติของตนเอง ย่อมส่งผลหรืออานิสงส์ไปในทางที่ดี นั่นก็คือ 
ความสุขของตนเองและ ความสงบของสังคม หรือแม้กระทั่ง กติกา กฎเกณฑ์ กฎหมาย จารีต
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ขนบธรรมเนียมที่ดีงามหาก เป็นไปเพ่ือความเรียบร้อยของบ้านเมืองก็จัดอยู่ในลักษณะของศีลด้วย
เช่นกัน  
 4.ลักษณะการเจริญภาวนา : ลักษณะการเจริญภาวนาจะพบมากในรูปแบบของการฟัง
ธรรม ทําให้เกิดสติปัญญา ทําให้เกิดความรอบรู้ และเกิดความ ฉลาดในการแก้ปัญหาความฉลาดใน
การเจรจาอันไพเราะความฉลาดในการถวายทาน ความฉลาดในการปกครองลูกหลาน ความฉลาด
ในการถามปัญหา ความฉลาดในการจัดแจงการงานต่างๆ ความฉลาดในการเลือกคนทํางาน จึง
กล่าวได้ว่าการเจริญภาวนา อันเป็นวิธีการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ให้มีความ สติปัญญา ให้มี
ความฉลาดในการแก้จัดการสิ่งต่างๆ ในทางสังคม ฉะนั้น การเจริญภาวนาจุดเริ่มแรกคือการฟัง
ธรรมเพื่อให้เกิดจิตใจผ่องใส่ และทําความเข้าในเนื้อหาของหลักธรรมที่ฟังมา จนสามารถรู้แจ้ง เห็น
จริง การเจริญภาวนาจะมีลักษณะทางกาย มีความเรียบร้อย สวยงาม ซึ่งนําไปสู่ความเลื่อมใสศรัทธา
จากประชาชนที่พบเห็น และลักษณะทางวาจา ก็จะมีพัฒนาไปด้วยคําพูดที่อ่อนหวาน ไพเราะน่าฟัง
อยู่เสมอ ไม่ทําให้ใครเดือดร้อน ซึ่งก็ได้ใช้คําพูดไปในลักษณะเป็นอุบายเพ่ือให้คนนั้นเกิดสติปัญญา
ต่อยอดการพัฒนาชุมชนไปอีก  
 
การบูรณาการแนวคิดการบริหารการพัฒนากับหลักธรรมของภาวะผู้นําสตรีเชิงพุทธ  
 การนําเอาแนวคิดการบริหารการพัฒนาบทบาทสตรีหลักหลักพุทธธรรมท้ัง 4 ประการ 
ได้แก่หลักเมตตา หลักทาน หลักศีล และหลักภาวนา นํามาวิเคราะห์เพ่ือให้เกิดการผสมผสานเข้า
ด้วยกันซึ่งจะสามารถนําไปใช้ในการบริหารงานของผู้นําสตรีดังนี้ 
 1. การบูรณาการบริหารการพัฒนาบทบาทสตรีด้วยหลักเมตตา คือ ความปรารถนาดี
ต้องการช่วยเหลือผู้อ่ืนให้มีความสุข หรืออยากให้ผู้ที่อยู่ ภายใต้การปกครองมีความสุข และ คิดทํา
ประโยชน์แก่ผู้ที่อยู่ใต้ปกครองทั่วหน้า อย่างเช่น ให้สตรีมีความสมบูรณ์แบบในทางการปฏิบัติหน้าที่
ของตนทั้ง 4 ด้านโดยการมีนโยบายมีแผนงาน และมีโครงการ ที่เก่ียวกับการเสริมสร้างการเป็นแม่ที่
ดี การเป็นภรรยาที่ดี การรักษาเอกลักษณ์ของ ความเป็นสตรีไทย และการฝึกฝนตนเองควรเป็นไป
ได้อย่างเต็มที่มีความปรารถนาดีในการสร้าง นโยบายขึ้นมาเพ่ือตอบสนองต่อบุคคลอ่ืนๆ และมีผล
สร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมอย่างต่อเนื่อง ไม่ เห็นแก่ตัวมีความเสียสละอย่างที่สุดซึ่งความรู้สึก
เหล่านี้สามารถถอดออกมาเป็นพฤติกรรมของผู้นําสตรีในการบริหารงานเพ่ือนําไปสู่การปฏิบัติงาน
เชิงรูปธรรมได้ต่อไป 
 2. การบูรณาการบริหารการพัฒนาบทบาทสตรีด้วยหลักการให้ทาน การให้วัตถุ การให้
สวัสดิการ การให้ความรู้หรือการให้ประเภทอ่ืนๆ แก่สตรีเพ่ือส่งเสริม เช่น การตั้งกองทุน การ
จัดการโครงการ การจัดตั้งหน่วยงานรับผิดชอบ เพ่ือพัฒนาบทบาทสตรี โดยไม่หวังผลตอบแทน
กลับมา เป็นการให้นอกเหนือจากการบริจาคเป็นทรัพย์สิน หรือสิ่งของแก่ผู้ยากไร้ด้อยโอกาสและผู้
ตกทุกข์ได้ยาก ตามที่ทําอยู่เสมอ เป็นการให้น้ําใจแก่ผู้อ่ืนด้วยคําพูดหวานๆ ไพเราะ ให้กําลังใจแก่ผู้
ตกอยู่ในห้วงทุกข์ ให้ข้อแนะนําที่เป็นความรู้แก่ผู้ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชา ให้รอยยิ้ม และปิย
วาจาแก่ญาติ พ่ีน้องเพ่ือนซึ่งจัดว่า เป็นการทําบุญชนิดหนึ่งในบุญกริยาวัตถุ  3 อย่าง คือ 1)ทานมัย 
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บุญสําเร็จไดด้้วยการให้ทาน 2)สีลมัย ทําบุญด้วยการรักษาศีล หรือการประพฤติดีมีระเบียบวินัย 3)
ภาวนามัย การทําบุญด้วยการเจริญภาวนา คือการฝึกอบรมจิตใจ บูรณาการพัฒนาบทบาทสตรีใน
หลายด้าน เช่น นโยบายการจัดการ สวัสดิการให้กับเด็ก คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส รวมทั้ง
การพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมโอกาสทาง เศรษฐกิจและสังคมของสตรีไทยนโยบายดังกล่าวย่อมเป็น
ข้อผูกมัดหรือสัญญาประชาคมว่า จะทําสิ่งนี้สิ่งนั้น ให้เกิดข้ึนในสังคมนี้ หรือจะปรับเปลี่ยน ปรับปรุง 
แก้ไขปัญหา หรือจะพัฒนาสิ่งใดๆ อันเป็นแนวทางหรือกิจกรรมต่างๆ ที่รัฐบาลหรือองค์กรของตนจะ
ทําหรือไม่ทํา ภายใต้อํานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบโดยกําหนดเป็นหลักการ แผนงานหรือ
โครงการ เพ่ือก่อประโยชน์แก่สังคมและเพ่ือการพัฒนาบทบาทสตรี 
 3. การบูรณาการบริหารการพัฒนาบทบาทสตรีด้วยหลักศีล การประพฤติปฏิบัติศีลธรรม
ก็ไม่ได้มีความแตกต่างกับการรักษากฎหมาย กฎระเบียบ กติกา กฎเกณฑ์ มีวินัย มีจริยธรรมของ
ข้าราชการการเมือง และประเพณีทางสังคมต่างๆ ที่เกี่ยวกับศีลธรรม เช่น การอนุมัติโครงการต่างๆ 
ท่ีเก่ียวกับการพัฒนาบทบาทสตรีจะต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของ หลักคุณธรรม จริยธรรม และ
กฎหมาย ศีลนั้นเป็นเหมือนบรรทัดสําหรับให้คนประพฤติความดี ให้คงที่เปรียบเหมือนผู้แรกจะ
เขียนหนังสือ ต้องอาศัยเส้นบรรทัดเป็นหลักไปตามนั้น หนังสือที่เขียนจึงจะมีบรรทัดอันตรง ถ้าไม่มี
บรรทัด ตัวหนังสือก็จะขึ้นคดลงดังงูเลื้อย เมื่อชํานาญแล้วก็จะเขียนไปได้ โดยไม่ต้องมีบรรทัดฉันใด 
คนแรกประพฤติความดี ไม่ได้ถืออะไรไว้เป็นหลัก ใจไม่มั่นคงอาจเอน เอียงลงหาทุจริต แม้เพราะ
โมหะครอบงํา เมื่อบําเพ็ญศีลให้บริบูรณ์จนเป็นปกติมารยาทได้แล้ว จะประพฤติคุณธรรมอย่างอ่ืน ก็
มักยั่งยืนไม่ผันแปร ผู้นําสตรีนอกจากปฏิบัติตามจริยธรรมค่านิยม กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ 
กติกา คําสั่งต่างๆ ให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการกิจกรรมหน้าที่ผู้นําที่ดี ถือได้ว่า เป็นการรักษา
ศีลตามหลักของพระพุทธศาสนาอีกด้วยที่ได้ให้ความสําคัญไปที่ การรักษาความถูกต้องดีงามและ
เพ่ือความสงบสุขของสังคมโดยรวมดังนั้น หากผู้นําสตรีได้ปฏิบัติสิ่งที่กล่าวมาย่อมเป็นการแสดงถึง
ศักยภาพในการปฏิบัติในสองส่วนได้แก่ 1)ในฐานะผู้นําที่ได้สร้างแบบอย่างที่ดีแก่สังคม และ 2)ใน
ฐานะอุบาสิกาทางพระพุทธศาสนาที่ปฏิบัติ ตามคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ได้
ทําหน้าที่ของตนใน ฐานชาวพุทธอย่างสมบูรณ์  
 4. การบูรณาการการบริหารการพัฒนากับหลักธรรมด้วยหลักภาวนา ภาวนา เป็นชื่อใน
ความหมายของสติปัญญา การไตร่ตรอง การทําความเข้าใจ การเรียนรู้ การศึกษาความรอบรู้ใน
บริบทของการบริหารการพัฒนาบทบาทสตรี ในทุกขั้นตอนการดําเนินงาน ที่พบบ่อยมีอยู่  3 หมวด
ได้แก่ 1.ภาวนา 2 คือ สมถะภาวนาหรือสมถะกรรมฐานและวิปัสสนาภาวนาหรือวิปัสสนากรรมฐาน 
2.ภาวนา 3 คือ 1)บริกรรมภาวนา 2)อุปจารภาวนา และ 3)อัปปนาภาวน ซึ่งทั้ง 3 จะเป็นชื่อของ
สมาธิขั้นต้น ขั้นกลาง และขั้นสูง และภาวนา 4 ได้แก่ 1)กายภาวนา 2)สีลภาวนา 3)จิตตภาวนา 
และ3)ปัญญาภาวนา ปัญญามีความสําคัญต่อผู้นําสตรี เพราะปัญญา หมายถึง ความรอบรู้ต่อโลกที่
เป็นจริงตามสภาวะธรรมชาติ การเข้าใจธรรมตามที่มันเป็นอยู่ จนสามารถสลัดออกจากสิ่งที่ยึดถือ
ออกเสีย ในอริยมรรคมีองค์ 8 ได้กล่าวถึง ปัญญาไว้ 2 ประการ คือ สัมมาทิฎฐิ หมายถึง ความเห็นที่
ถูกต้อง เป็นการเห็นตามครรลองคลองธรรม เห็นความดีเป็นความดี เห็นความชั่วเป็นความชั่ว เห็น
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ทุกข์เป็นทุกข์ เห็นเหตุให้เกิดความทุกข์ เป็นต้น และสัมมาสังกัปปะ หมายถึง ความดําริที่ถูกต้อง 
เป็นความคิดที่จะออกจากกามคุณที่เสพอยู่ เป็นความคิดที่จะไม่มีความพยาบาทต่อผู้ใด เป็น
ความคิดที่จะไม่มีการเบียดเบียนต่อผู้ใด ฉะนั้น เมื่อผู้นําสตรีใดมีความเห็น และความคิดที่ถูกต้อง 
เมื่อนั้นองค์ความรู้ต่างๆ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติจะปรากฏในใจของผู้นําสตรีผู้นั้น จึงกล่าวได้ว่า 
ปัญญาเป็นตัวนําชีวิตให้ดําเนินไปอย่างถูกต้อง และเป็นแบบอย่างของสตรีชาวพุทธทั่วไป 
 
บทสรุป 
 การบูรณาการบริหารการพัฒนากับหลักธรรมในภาวะผู้น้ําสตรีนั้นมีความสําคัญนอกจาก
การเรียนรู้ ศึกษาถึงหลักการบริหาร การกําหนดนโยบาย การจัดทําแผน การจัดทําโครงการ ว่า
สมควรจะให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างไร และยังจะต้องใช้ธรรมะเข้าไปช่วยในการทํางานของ
ผู้นําสตรี เช่น การไตร่ตรอง ความระมัดระวัง ความละเอียดสุขุม ความรอบและความเรียบร้อย และ
ผู้นําสตรียังมีความสําคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นบทบาทที่ชี้นําสังคมไปสู่สังคมแห่งสังคมแห่งสันติสุข 
โดยการสนับสนุนคนดีมีคุณธรรมให้เข้ามีบทบาทในกิจกรรมทั้งหลาย และผู้ใดทําความดีอันเป็นที่
ประจักษ์จะต้องมอบรางวัล ยกย่องเชิดชูให้เป็นกําลังใจเพ่ือเป็นแบบอย่างในการทําความดีที่สําคัญ
ใน การบริหารการพัฒนาจะต้องให้ครบทั้ง 3 ประการ ได้แก่การพัฒนาตน การพัฒนาคน และการ
พัฒนางานโดยการบูรณาการหลักธรรมทางพุทธศาสนาเข้ามาเป็นแนวปฏิบัติและการทําตัวเป็น
แบบอย่างที่ด ี
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Buddhist environment 
 

Phra Sornchai Dhammiko* 
 

Abstract 
Today, environmental issues are a major problem that Thailand and the 

world people are facing. Whether forest destruction, hunting wild animals, air 
pollution, water pollution caused by the discharge of wastewater into rivers, canals, 
which causes aquatic animals to die due to toxic substances, and losing the natural 
balance of the ecological system That is why the people are in danger around 
them.  

Buddha's teachings teach human beings to have compassion. That is one 
of the basic virtues associated with the law of karma because if a human being 
without compassion cannot forgive someone's life and other animals. The Lord 
Buddha began to practice virtue by starting with compassion, thinking to help the 
animals to overcome suffering. When human beings have basic compassion, 
physical actions, verbal and mind will act for the benefit of oneself and society. 
Because loving kindness is the internal power that pushes people to make benefit 
to each other, there is giving merit, eloquence, behave as a public benefit, the 
environment, and not encroach on the environment. Use the resources as 
necessary. 

 
Keywords: Buddhism, environment 
 
Introduction 

Buddhism has a philosophy and teachings that emphasize awareness and 
compassion for all life. But in the past, animal life, plants, natural resources, etc., 
were destroyed quickly as a result of ignorance, greed and lack of respect for the 
world. The environmental crisis that we face today, needing urgent help but 
focusing on human spiritual values does not mean to ignore the role of science but 
science is bound to the condition of the world while Buddhism is the source of 
human values. And today many people feel that unless individual and social values 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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are stimulated when we will begin to solve the problems that are facing in a way 
that affects life on earth both present and future. 

Mercy is considered one of the basic virtues associated with the law of 
karma. Because if human without mercy cannot forgive people and other 
animals. As an example, the Buddha's conduct both in Jataka and Buddhist history. 
The Buddha performs compassion which is one of the ten acts of prestige. When 
human beings have basic compassion, physical actions, verbal and mind will act for 
the benefit of oneself and society. Because loving kindness is the internal power 
that pushes people to make benefit to each other, there is making donation, talk 
politely, and behave as a public benefit. 

When considering the principles of Buddhism, it covers not only human to 
human but including human beings to the natural environment as well. At present, 
the way of thinking and viewpoint of Buddhism has received more attention in the 
groups of various development organizations. In the future, this trend of thinking 
may expand more widely and maybe acceptable to both the West and the East. 
Before answering how is Buddhism involved and how to help solve environmental 
problems? Should understand the environmental problems today first and then 
continue to seek suitable points. 

However, it is time for humans to review their views on nature and the 
environment. In order to be able to set goals for living properly consistent with 
nature and not become a natural devastator and stop destroying nature before it's 
too late. 

 
Meaning and importance of the environment 

Environment means everything that is around human beings, both living 
and non-living, both concrete and abstract. Which has both natural occurrences 
such as soil, water, air, trees, minerals, etc. and man-made things such as houses, 
temples, arts, culture and artefacts etc. Therefore, the environment is important to 
humans both directly and indirectly. Humans have a close relationship with the 
environment since ancient times to the present day because humans are part of 
the environment relying on nature and the environment for life. Starting from basic 
factors, food, clothing Housing and medicine these are all products that Caused by 
nature and environment. In addition, humans still have faith in nature and the 
environment which believes that has gods that reside in various places and have 
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the power to inspire happiness. Causing suffering to humans such as rain, thunder, 
flood, storm, etc. Therefore worshipped such as sacrifice some trees, mountains, 
moon, sun, rivers and many other animals to allow the gods that they or their 
tribes to respect, help to protect and protect the lives in progress.  Various natural 
phenomena have influenced many people's daily lives. Worshipping the 
environment because it is believed that, these things represent sacred things. 
Represented what has the power of God, ghosts which cannot see if not respected, 
they fear that the disaster will come from these things. Therefore, human beings 
are bound together with nature inseparable. And human beings also rely on the 
environment to develop their own societies and become urban societies, rural 
societies use natural resources to meet their needs and their society beyond 
necessity until the global environmental crisis. This is because humans lack 
knowledge and understanding of nature. This is because humans lack knowledge 
and understanding of nature and the environment until forgetting to think that they 
are part of the environment that must rely on each other. 

 
Concept of environmental conservation 

As previously mentioned, The environmental disaster that occurs around 
the world that cannot be calculated has affected both the physical and mental 
aspects of humans and living creatures that live on this planet very much. In 
ancient times, damage to the environment was limited. Their reaction is limited.  
But in the present day, the damage to the environment has increased significantly, 
obviously and inevitably. The reaction is so intense and extensive that it has 
created a natural conservation process. 

The environment later in the late 16th century, the concept of 
environmental conservation has occurred in North America, intensive and spacious. 
Because of the result of the destruction of the buffalo herd at American grasslands, 
forest destruction   and burning forest. This effect has caused drought, dust storms 
etc. People began to realize the value of these resources. Therefore resulting in a 
political movement to protect the environment, the word calls that conservation is 
began to use in government agencies since then. In Europe and Asia, The concept 
of conservation can be gradual. Probably because this region still has a balanced 
development. People are not aware of this matter. But soon after, when Europe is 
affected by the development of new technologies that cause destruction of 
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lifestyle patterns. Europeans, therefore, support the conservation process. The 
environmental conservation process has been clearly shown When the United 
States announced The rural area of Loose Stone is National Park that is called 
(Yellowstone National Park) in the year 1872 to conserve forests and wildlife and to 
be a place of recreation for humans. Then the concept This has spread in different 
parts of the world such as the Soviet Union began to set up about 50 national 
forest reserves, Italy set up the park is the Gran Paradiso, and Sweden established 
the Lapland Forest Park, etc. In 1960-1970, the interest in environmental 
conservation has increased. When the environment deteriorates heavily such as 
pollution in Lake Baikal of the Soviet Union which is caused by industrial 
development, The Baltic Sea in the north of Europe suffered from pollution 
problems and fish were reduced due to the use of insecticides, the factories 
producing heavy metals, Sewage problems in the Thames, Toxic air in the UK until 
the authorities have organized a toxic air control program, In Japan, an oxygen filling 
machine has been established for police in areas with heavy traffic. In Thailand, 
toxic environmental problems have been considered for the first time in the period 
of Field Marshal Sarit Thanarat. There is appointed a research committee on the 
danger of gas, car exhaust or other vehicles and factories on January 11, 1966. 
There is changed to make changes suitable for the situation until the latest law has 
been announced the environment in 1992, which is a law that adds systematic 
measures to correct the environment.  There are procedures and sources of funds 
for the environmental fund established to support legal compliance. There is the 
organization responsible for the National Environment Board, the Pollution Control 
Committee, the Permanent Secretary for Science Technology and the environment 
as the president. In addition, there are also various government and private 
organizations. That has played a role in environmental conservation because 
everyone has seen that if nature and environment cannot live, everyone cannot 
live as well. 

 
Environmental problems and Buddhist concepts 

Global warming, the ozone layer is destroyed, many plants and animals 
are becoming extinct, population increase, the spread of pollution and acid rain. 
These problems are beset by our world and become more intense while the 
economic activity continues as usual. The cause of environmental problems is 
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greed, which is the result of the development of the economic activity, not getting 
as much attention.  Only science and technology may not be enough to deal with 
the problems the world is facing.  In fact, human pride is controlled by various 
religious beliefs. That has appeared on this planet long ago.  Buddhism teaches 
people to love peace. And believe that hatred and weapons lead to the 
destruction of oneself and others, Greed and selfishness lead to misery. Moreover, 
selfishness is also a major cause of the destruction of natural resources. As the 
saying of Buddhadasa Bhikkhu, "Every religion wants to stop selfishness. When 
people become slaves of selfishness do not have to hope to have peace. True 
Buddhists must follow religious teachings seriously and sincerely then we will 
preserve nature. As long as people are still selfish, they are unable to prevent 
further forest destruction.”  That is limited nature but human needs are not limited. 

However, the cause of environmental problems lies in the human mind 
which is full of ignorance, insanity, greed and hatred. Therefore, we must try to find 
solutions that are spiritual and psychological that cause environmental problems. 
Before attempting to solve material problems by using sophisticated technology, 
education and religion are ways to solve environmental problems. By making 
people see and understand more naturally, know the effects of their own behavior. 
Saw the consequences that followed after his actions, and make people see that 
they can do new things that are good and right. Education must help cultivate good 
attitudes and change behaviors that destroy the environment of people. 

In Buddhism economic activity means having a good life that is noble, 
production, consumption and various economic activities should not end itself. But 
should end at improving the well-being of the person, society and environment. 
The Lord Buddha taught people to live in balance with nature in the following 
ways. 

To eat less, he taught to eat only as much as necessary for life because 
doing so will destroy less nature which will help reduce pollution as well. 

Being in harmony with nature, people and other living things under the 
law of nature such as birth, old, hurt, and death. If all life is in harmony, he will not 
interfere with the rights of others. 

Intelligent use of natural resources, the Buddha taught people to use 
nature to develop their minds, behaviors and morals. Therefore, people must learn 
to use resources wisely. 
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When human beings perceive that the destruction of nature and the 
environment is not a single benefit for human beings as previously understood. But 
will inevitably bring disaster and suffering to humans brought together more 
attention to this issue. Therefore paying more attention to this issue. This may be 
because of natural and environmental problems that are a problem for humanity 
to face together. Nowadays, the nature conservation process and the environment 
has begun to move around the world to work together to solve problems that are 
facing serious problems. But there are still a number of humans that are primarily 
concerned with their own interests. There are still wrong comments, still paying 
attention to self-interest by destroying nature and the environment severely, There 
is no sense of danger that is creeping in, don't think of helping solve problems but 
still increasing the problem continuously. Conservationists have to struggle with 
severe natural and environmental crises and will still have to face with a human 
being that lacks consciousness with various natural and environmental destruction 
tools. Whether it is money, power, influence or other things. 

Human beings have been evident that Natural and environmental 
problems are the cause of all human suffering. There would be no time to find out 
who was the killer and destroy the environment. Not able to give to any group of 
people to take responsibility for solving problems in one group only when all 
human beings consume the same natural resources. The natural and environmental 
problems that have arisen because of the extravagant use of natural resources by 
human negligence. Every human being must have a part in solving problems 
according to intelligence, the knowledge, power, and duties that they have. 

Buddhism and environment 
Buddhism is a religion that is born from the wisdom that is actually 

enlightened in all things. That is, the Buddha the founders of Buddhism have 
enlightened the fourfold noble truth, namely the truth of truth: suffering, the cause 
of the arising of sufferings, the cessation of suffering, the Path leading to the 
cessation. Knowing these four truths, there is meaning to know about the world and 
the universe throughout the rules the nature of all things that happen together, 
each other related. There is nothing that can live like independent, both living and 
non-living things, and both concrete and abstract. Therefore can say that Buddhism 
looks at all things that exist or exist by relying on that is the view of Buddhism that 
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looks at the environment as a factor, as itapapajita rule that “When there is this 
thing, this thing has. When this happens, this thing happens. When this thing no has, 
this thing no has. Because this thing goes away this thing goes off.” Looking at things 
with this interdependent attitude leads to universal ethics, make Buddhism has a 
consistent discipline of principles, say that, the Lord Buddha placed the discipline 
on the foundation of accuracy (dharma) such as the centipede that prohibits monks 
from destroying plants and animals, not to leave food waste or spoiled things into 
the river, etc.  Because every life is worth living in. When destroying forests, rivers, 
and vegetation. The impact that would have caused both parties, both those who 
destroyed and those who were destroyed. The viewpoints of Buddhism that look at 
all things are two aspects: physical appearance and mental characteristics. The 
physical view is a look at the nature of the existence of the universe system that 
humans should know and live to live and race. The mental vision is an inner view. 
Is the state of mind of the human being that must be appropriately self-sufficient 
to the external nature, not letting greed, anger, delusion dominate until destroying 
physical or environmental aspects. This aspect is continuous in harmony. By human 
must learn and look the change of all things with understand what is up to. In 
order to prevent the mind from shifting to the current of change until causing 
suffering Which is caused by struggling to prevent them from decaying as a result of 
hurting and destroying others. Buddhism principles have created an ethical system 
from the foundation to the dharma world. Makes humans look at the environment 
Animals that are like friends, share happiness and suffering and see the value of life 
in every life. The Buddhist is considered to be the principle that they want to live, 
do not want to die, love happiness, hate suffering. Other people too. And the 
compassion hymn to the fellow creature and all living creatures that is “All beings 
subject to birth, ageing, illness, and death. Do not have a causality. Do not be a 
feud. Do not have suffering, physical suffering or suffering. Be happy” if humans can 
follow this brings peace to oneself and society. But if unable to do so, they will 
receive both direct and indirect penalties such as the monks who kills animals 
would be punished by discipline and is blamed by the people. The mind of the 
monk is distracted. 

Buddhist principles for environmental conservation 
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There are some scholars who say that Buddhism always likes collage. No 
matter what the world people say about anything, they are all in Buddhism.  This 
allegation, if Buddhists do not have their own position, if not considered thoroughly 
may be conformable. But in reality, Buddhism has stood on its own principles. By 
holding the Buddha's speech to the first generation of his highness followers that 
"You shall go for beneficial support, benefits for peace. To help the world along 
with all angels and humans." Things that are beneficial to the world according to 
Buddhist principles are many levels is the benefits in the present life, the future 
and the greatest benefits are liberation. From all suffering, all the problems have 
been overcome, the burden of having to do religious work. When setting goals for 
the benefits. Buddhism has therefore applied the teachings to support and suitable 
for the social context. But this application must always be based on the foundation 
of accuracy without leaving the content of the original teachings is for the goodness 
of society such as the application of the 9 direction of the Brahman who is 
respecting the direction of the gods. Buddhism applies to pay respect to parents 
and teacher instead because it is useful for respect rather than that kind of respect. 
Application of the main sacrifice that has been sacrificed by killing animals changes 
to make a sacrifice with flowers, fragrances, etc. Applying this doctrine, the Lord 
Buddha made a good example. Because when considering the main teachings of 
Buddhism the lord Buddha only spoke about suffering and suffering. But that 
appears to be 64,000 phrathammakhan because applies to the habits of animals. In 
other words, Buddhism improves only changes. Techniques and methods of 
propagating Buddhism only. The content remains the same. Because the content is 
the truth not outdated or out of date. The content remains the same because the 
content is the truth not outdated or out of date. Therefore, the words of the above 
scholars are not correct. When Buddhism stands on such principles, it can spread 
the teachings by interpretation and explanation widely. The application of 
Buddhism principles for environmental conservation is based on the foundation of 
accuracy. And focus on the benefits of the world.  

The value of compassion for the environment useful for environmental 
conservation both directly and indirectly. They are:  

1) It is the basic virtue that even the Lord Buddha always has in his mind 
and spread to make all creatures happy. It is a virtue for everyone, both adults and 
young people to practice having in their mind. When a person has a kindness that is 
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basic moral in mind, it will lead to good deeds friends of humans and all of the 
animal who is born, old, hurt, and die together. There is sharing things, forgiveness, 
giving dharma, polite talk, good friendship, well deeds for him by not hurting life 
etc. 

 2) It is a virtue that helps push to the operating sector.  That is to say, 
when a man is loving and compassionate will find a way to protect and help, for 
example, if it is a national level, there are laws to help protect life and property, 
Legislation to prevent the destruction of wildlife, such as in the era of the king 
Pimphisan, he has offered the bamboo forest to be a Buddhist temple and a 
conservation area for squirrels and other wild animals as well. Isita 
Patanarakatayawan forest is the largest wildlife reserve in Varanasi. By the king, 
Varanasi has mercy on all the animals that must be hunted. He declared to be a 
conservation area and allowed all animals to stay safe. It can be seen that this is 
the result of compassion until causing the conservation process. 

Conclusion 
Natural resources that cannot be reconstructed and quickly depleted, 

increasing environmental problems that remind the Buddha. Buddhism offers a way 
of life that is simple and self-sufficient, behave by using intelligence and mental 
development, and living with nature should not encroach on nature. 

The Buddha has announced the principle for human beings because they 
are all produced from the same natural law. If we look deeply into the principles of 
paramattha dhamma will find that there is no animal, person, identity, us, him. 
There is only the flow of pure nature is flowing according to the laws of nature. At 
pass time, there are many people understand Buddha Dharma. Some of them live 
at home. Some have voluntarily applied to live with nature among the middle of 
the forest that serene. They have become a model of living that consumes only 
natural resources for sustenance only which do not touch the excess to meet the 
passions follow the Buddha. These groups are called monks. When coming together 
until became a big group. So, will have to have rules for the common practice of 
the group called Thammavini (discipline). Which constitutes a practice with 
principles aimed at maintaining the nature and environment to be in normal 
condition.  
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Buddhist, when respect to the Triple Gem Should strictly adhere to 
discipline, Looking at the nature that is blunt, all around, being one with life. Create 
a conscious mind that consists of compassion and gratitude to intend to take care 
of nature in full capacity. 

Nowadays, humans are having misunderstandings that natural destruction 
makes them very useful. Therefore heading to destroy everything that is in the face 
because destroyed and benefited. Therefore it is necessary to start educating 
people to understand that humans are born from nature. Nature gives life, comfort. 
As long as nature is still in its normal state, life will be happy forever.  But when 
there was nature is destroyed until losing balance. Natural law will begin to change, 
depending on the factors. In the end, suffering will fall to humans all over the 
unconditional condition. Although, that person has any part in the destruction or 
not. 
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การบริหารจัดการหอพักตามหลักธรรมาภิบาลสู่ความเป็นเลิศ 
Dormitory Management Services Based on Good 

Governance to Excellence 
 

พระสมจิตร ญาณวีโร พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร 
 

บทคัดย่อ 
การบริหารจัดการหอพัก สามารถบริหารจัดการได้หลายรูปแบบให้เกิดความสมดุลในมิติ

ต่าง ๆ ตามหลักธรรมาภิบาล คือ การรักษาสมดุลระหว่างบุคลากรผู้รับผิดชอบต่อหน้าที่และ
ผู้ใช้บริการ เปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบ มุ่งหวังให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เห็นถึงความสมดุล
ในวิสัยที่ยอมรับได้ บางครั้งก็ยังคงพบปัญหาที่ซับซ้อนทั้งรูปแบบการบริหารจัดการ สถานที่ตั้ง
หอพัก บุคลากรผู้ให้บริการ และทรัพยากรมีจ านวนจ ากัด รวมทั้งการวิพากษ์การท างานจาก
ผู้ใช้บริการหอพัก ผู้รับผิดชอบควรด าเนินการเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส ความรับผิดชอบ ความคุ้มค่า 
หลักการที่จะแสดงถึงค่านิยมของการให้บริการหอพักที่ผ่านมา ก็จะมีการเคลื่อนไหว เพ่ือปรับปรุง 
และการเปลี่ยนแปลงการท างานของหน่วยงานที่รับผิดชอบการบริหารจัดการหอพักที่มุ่งผลลัพธ์เป็น
ส าคัญ ซ่ึงเป็นปัจจัยที่ช่วยท าให้การท างานประสบความส าเร็จได้  

ค าส าคัญ : การบริหารจัดการ, หอพัก, หลักธรรมาภิบาล, ความเป็นเลิศ 
 

Abstract 
Dormitory Management able to manage many forms to achieve balance in 

various dimensions according to good governance, which is to maintain a balance 
between responsible personnel and service users allowing the relevant parties to 
examine and aim for all parties to see the acceptable balance. Sometimes still 
encountering complex problems in both management styles. Dormitory location 
service personnel and the resources are limited including criticism of work from 
dormitory users the responsible person should proceed to ensure transparency. 

                                                           
Philosophy program in Buddhist Management, Faculty of Social Sciences, 

Mahachulalongkornrajavidyalaya University 
Department of Political Science Faculty of Social Science Mahachulalongkorn 

rajavidyalaya University 
Department of Political Science Faculty of Social Science Mahachulalongkorn 

rajavidyalaya University 
 
 
 
 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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Responsibility, value, principles that will reflect the values of past dormitory 
services. Will have movement to improve and changes in the work of the agencies 
responsible for managing the dormitories that focus on results which is a factor that 
helps make the work successful 
Keyword: Management, dormitory, good governance, Excellence 

 
บทน า 

การบริหารหอพักแบบเดิม ๆ เป็นเรื่องที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ให้
ความส าคัญการให้บริการแก่นิสิตและบุคคลากรของมหาวิทยาลัย โดยผ่านหน่วยงานของกองกิจการ
นิสิต มีอ านาจหน้าที่และก าหนดนโยบายการปฏิบัติตามนโยบายให้เกิดความโปร่งใส ความ
รับผิดชอบ ความคุ้มค่า ในการปฏิบัติตามนโยบายเสียมากกว่า มีเรื่องของการรายงานตามล าดับขั้น
ในการท างานตามแผนงานของบุคลากร ผู้บริหารระดับสูง ๆ ระดับกลาง และระดับต้น จะเป็นเรื่อง
ของประสิทธิภาพ จะด าเนินการไปด้วยระบบเปิด ปิด หักพัก เพ่ือให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้ง
การจัดหาบุคคลากร การสั่งการ การประสานงาน ซึ่งสิ่งที่กล่าวมาล้วนเป็นสิ่งที่ผู้บริหารในองค์กร
ของหน่วยงานด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อสู่ความเป็นเลิศ 

แนวคิดของธรรมาภิบาลในประเทศไทยมีการสอดแทรกในการบริหารราชการแผ่นดินมา
นาแล้ว แต่ยังไม่ชัดเจนเทากับปัจจุบัน และได้มีการกล่าวถึงเป็นระยะในช่วงก่อนการใช้แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) แต่ยังไม่มีความแพร่หลายจนมาถึง
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่11 (พ.ศ. 2555-2559) ก าหนดให้ความส าคัญกับการ
มีส่วนร่วมกันของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนทั้งในระดับชุมชน ระดับประเทศชาติในทุกขั้นตอนของ
แผนฯ เน้นสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลง (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2555 : 32) ตลอดจน
นโยบายรัฐบาลให้การส่งเสริมการบริหารราชแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐและองค์กรต่างๆ  

 
ความเป็นมาหลักธรรมาภิบาล 

ในยุคโลกาภิวัตน์ท าให้การเป็นประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลก่อให้เกิดการปรับตัวใน
ภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน การพยายามปรับตัวท่ีเน้นให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางและ
เสริมสร้างสังคมให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เป็นการปรับตัวและปรับปรุงการบริการให้สอดคล้อง
กับความตอ้งการของประชาชนโดยรวมการมี ส านึกรับผิดชอบที่เพ่ือการสร้างธรรมาภิบาล (ถวิลวดี 
บุรีกุลและคณะ, 2551: 123) การที่จะสร้างความแข็งแกร่งในกระแสโลกาภิวัตน์ได้จ าเป็นต้องอาศัย
การปฏิรูปการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมให้ทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
ธรรมาภิบาลหรือการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี (Good governance) จึงเป็นแนวทาง
ส าคัญในการจัดระเบียบให้สังคม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนเกิดความยุติธรรม มี
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ความโปร่งใส และสร้างการมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นหลักที่ให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสงบสุขและ
เกิดความโปร่งใสในสังคม 

1. ความโปร่งใส  
หลักความโปร่งใส คือ การทกระท าให้สังคมไทยเป็นสังคมที่เปิดเผยความเป็นจริง หรือ

เปิดเผยข้อมูลข่าวสารในสังคมอย่างตรงไปตรงมา ไม่มีการปกปิดข้อมูล และสามารถตรวจสอบความ
ถูกต้องได้โดยการปรับปรุงระบบและกลไกการท างานขององค์กรให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก ตลอดจนมีระบบหรือ
กระบวนการตรวจสอบและประเมินผลที่มี ประสิทธิภาพ จะเป็นการสร้างความไวว้างใจซึ่งและกัน 
และยังจะช่วยให้การท างานของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนปลอดจาการทุจริตคอรัปชั่น  หลัก
ความโปร่งใสเป็นการสร้างความไวว้างใจกันและกันของคนในสังคม หรือคนชาติ โดยปรับปรุงกลไก
การท างานขององค์กรทุกวงการใหม่ความโปร่งใสมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
โดยตรงและภาษาที่เข้าใจง่ายประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก และมีกระบวนการให้
ตรวจสอบความถูกต้องชัดเจน 

การปรับบทบาทภารกิจโครงสร้างของราชการนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูประบบ
ราชการเพ่ือทบทวนและเพ่ือทบทวนและจัดระเบียบการบริหารจัดการให้เกิดความเหมาะสม ลด
ความซ้ าซ้อน มีผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ท าให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลและสถานการณ์ที่
เป็นอยู่ในปัจจุบัน การปรับบทบาทหน้าที่ ภารกิจและโครงสร้างส่วนราชการใหม่ ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่
ชัดเจนของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือให้ ระบบราชการสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพราะการมีระบบที่มีอายุยาวนาน และการขับเคลื่อนไป อย่างช้า ๆ จึงท าให้เกิด
ปัญหาที่สะสมไว้มาก ดังตัวอย่างปัญหาเรื่องการทุจริต และประพฤติมิชอบในวงราช การ (ผลการจัด
อันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น ประจ าปี พ.ศ. 2556 พบว่าประเทศไทยได้ 35 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 100 คะแนน อยู่อันดับที่ 102 จากการจัดอันดับทั้งหมด 177 ประเทศทั่วโลก (จุรี 
วิจิตรวาทการ, 2557: 63) 

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนก าหนดองค์ประกอบของธรรมาภิบาล ซึ่ง
เป็นผลมาจากการประชุมประจ าปีระหว่างส่วนราชการร่วมกับส านักคณะกรรมการข้าราชการพล
เรือน (ก.พ.) เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2542 ไว้ดังนี้  

1. หลักนิติธรรม หมายถึง กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่มีความเป็นธรรม สามารถ 
ปกป้องคนดีและลงโทษคนไม่ดีได้มีการปฏิรูปอย่างสม่ าเสมอ เสมอเหมาะกับสถานการณ์ยุติธรรม 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

2. หลักคุณธรรม หมายถึง การร้องเรียนหรือร้องทุกข์ในการด าเนินการต่าง ๆ ให้มี
คุณภาพชีวิตในสังคมดีขึ้น มีการบริหารจัดการ และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกิดประโยชน์สังคม มี
วินัยอยู่ย่างสันติสุข 
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3. หลักความโปร่งใส หมายถึง รัฐส ารวจความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการเจ้าหน้าที่มีการ
ใช้ดุลพินิจที่ชัดเจนและเป็นที่ยอมรับ มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม และเปิดเผย  

4. หลักการมีส่วนร่วม หมายถึง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้ได้รับผลกระทบเกิดความพึงพอใจ
ร่วมแสดงความคิกเห็น ข้อเสนอแนะในการด าเนินการเรื่องต่าง ๆ ร่วมทั้งคุณภาพของการเข้ามามี
ส่วนร่วม  

5. หลักความรับผิดชอบ หมายถึง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานที่
บรรลุเป้าหมาย มีความผิดพลาดที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่และการร้องเรียนมีจ านวนลดลง  

6. หลักความคุ้มค่า หมายถึง ผู้รับบริการมีความพึงพอใจและการท างานมีประสิทธิภาพ 
ทั้งในด้านปริมาณคุณภาพและการประหยัด 

2. ความรับผิดชอบ  
คนที่มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ตนเองและสังคม จะค านึงถึงภาระ หรือพันธะ

ผูกพันในการจะปฏิบัติหน้าที่การงานตนและเพ่ือนร่วมงาน โดยตั้งเป้าหมายของส าเร็จไว้ หรือ
ความส าเร็จขององค์กร เนื่องจากบุคคลต้องอยู่ร่วมกันท างานในองค์กร จ าเป็นต้องปรับลักษณะนิสัย 
เจตคติของบุคคลเพ่ือช่วยเป็นเครื่องผลักดันให้ปฏิบัติงานตามระเบียบรู้จักเคารพสิทธิผู้อ่ืน ไม่ว่าจะ
เป็นองค์กรราชการหรือองค์กรเอกชน     ก็ต้องปฏิบัติเหมือนกัน เมื่ออยู่ในองค์กรเดียวกัน หลัก
ความรับผิดชอบ ผู้บริหาร ตลอดจนคณะข้าราชการทั้งฝ่ายการเมืองและข้าราชการ หรือการปฏิบัติ
ในองค์กรใดองค์กรหนึ่งต้องตั้งใจปฏิบัติภารกิจตามภารกิจ โดยมุ่งให้บริการแก่ผู้รับบริการ เพ่ือ
อ านวยความสะดวกต่าง ๆ มีความรับผิดชอบต่อความบกพร่องในหน้าที่การงานที่ตนรับผิดชอบอยู่ 
และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงที เชื่อมโยงความสัมพันธ์ด้วยหลักธรรมาภิบาล        มี
บทบาทที่โดยตรงกับความเป็นประชาธิปไตย เป็นหลักการที่น ามาใช้ในการบริหารงานในปัจจุบัน
อย่างแพร่หลาย เพราะช่วยส่งเสริมองค์กรใหม่มีศักยภาพ และประสิทธิภาพ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
ทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับทุกภาคในสังคม รัฐเกิดความเข้มแข็ง มั่นคง มีเสถียรภาพ เป็นการ
สร้างการมีส่วนร่วม และเป็นการระดมความคิดจากส่วนประกอบที่ส าคัญของสังคม (บวรศักดิ์ 
อุวรรณโณ, 2542 : 11) ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการคิดใหม่ มุ่งเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางการสร้าง
หลักธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในระบบการบริหารราชการไทย หรือการบริหารองค์กร จึงมีความส าคัญ
เป็นอย่างต่อแนวทางการเสริมสร้างความรับให้กับผู้บริหารและบุคลากรในองค์กรภาครัฐและ
ภาคเอกชน 

3. ความคุ้มค่า 
หลักความคุ้มค่า ผู้บริหาร ต้องตระหนักว่ามีทรัพยากรค่อนข้างจ ากัดต้องบริหารจัดการ 

โดยยึดหลักความประหยัดและความคุ้มค่า มีความจ าเป็นจะต้องค านวณการใช้งานทุกตารางนิ้วตั้ง
จุดมุ่งหมาย หรือเป้าหมายให้ชัดเจนไปที่ผู้รับบริการโดยส่วนรวม กระแสการบริหารหอพักให้เกิด
ความคุ้ม หรือการบริหารหอพักแนวในสังคมไทย โดยบูรณาการเข้ากับหลักธรรมาภิบาลการให้
ความส าคัญกับนิสิต หรือคณาจารย์ที่เข้าพักและรับบริหารตั้งแต่ห้องพัก ความสะอาดของพ้ืนอาคาร 
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ส านักงานและผู้บริการต้องเป็นระเรียบร้อย มีการชี้แจงให้ทราบและการปฏิบัติงานตามเวลา โดยมุ่ง
ให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีตามแนวคิดของการบริหารแนวใหม่จึงเกิดขึ้น และการปฏิบัติเป็น
หลักการที่ใช้การด าเนินงานแบบเอกชนในภาคพนักงานของรัฐ หรือท าราชการให้เหมือนธุรกิจ
เอกชน แต่ไม่ใช่ให้เป็นองค์กรทางธุรกิจ อาจจะมีหลักการหลากหลายแตกต่างกันออกไปอาทิเช่น 

1. การมุ่งให้บริการแกน่ิสิต บุคลากรของมหาวิทยาลัย ไม่ใช่การก ากับของเจ้าหน้าที่ และ
สร้างความ สัมพันธ์ที่ดีด้วยกัน 

2. การส ารวจความต้องการของนิสิตและบุคลากรที่เข้าพักและอุปกรณ์ในหอพัก เพ่ือ
อ านวยความสะดวกและรับผิดชอบร่วมกัน 

3. การคิดอย่างมีกลยุทธ์การปฏิบัติงาน ตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย หรือ
หน่วยงานที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิผล 

4. การตระหนักว่าการมีจิตส านึกรับผิดชอบร่วมกัน เจ้าหน้าที่ไม่ควรสนใจแค่เรื่องของ
การท างานตามนโยบาย แต่ต้องสนใจเร่ืองของกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค่านิยมของสังคมและความ
สนใจสาธารณะชนด้วย 

5. การบริการมากกว่าก ากับ มีการสร้างค่านิยมร่วมกับนิสิต หรือบุคลากรที่เข้าพักถือเป็น
การสร้างความสัมพันธ์และค่านิยมร่วมกันด้วย 
 
บทสรุป 

เมื่อพิจารณาหลักการบริหารหอพักการบริการจัดการหอพักตามหลักธรรมาภิบาลสู่ความ
เป็นเลิศ ที่กล่าวแล้วจะพบว่านิสิต บุลากรที่เข้าพักนั้นเป็นเป็นปัจจัยส าคัญของความส าเร็จในการ
บริหารจัดการหอพักให้เป็นระบบและเกิดความเรียบร้อย เพราะบุคคลเหล่านี้เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สะท้อนให้เห็นความเป็นจริงและวิสัยทัศน์ผู้บริหารว่างระบบการบริหารจัดอย่างไร และมีตัวชี้วัด
ความส าเร็จด้วย ควรจะมีแบบฟอร์มให้ กรอกถึงการบริหารและการให้บริการ จะได้น ามาเป็น
เครื่องมือวัดถึงความส าเร็จ บ่งบอกถึงการบริหารที่ประกอบด้วยหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส 
ความคุ้มค่า ความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นหัวใจของการบริหารหอพักให้ประสิทธิภาพ การเปิดเผยข้อมูล 
การมีส่วนร่วม การท างานอย่างโปร่งใส การท างานที่มีหลักการ การยึดหลักธรรมาภิบาลมาใช้ใน
หลักการบริหารจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรหลีกเลี่ยง พิจารณาได้จากเจตนารมณ์ที่มุ่งส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ
และศักดิ์ศรีของการเป็นมนุษย์ร่วมกัน เพราะทุกคนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ต้องได้รับความเสมอ มี
จิตใจพร้อมให้บริการและยึดกฎระเบียบขององค์กรเป็นหลัก ทั้งผู้เข้าพักอาศัยและบุคลากรที่
ปฏิบัติงาน ล้วนมีส่วนร่วมท าให้หอพักเกิดความสงบสุข โดยบุคลากรบริการด้วยใจ ไม่ใช่ใช้อ านาจ 
ส่งเสริมการ เพ่ือร่วมกันสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่และส่งเสริมการกระจายอ านาจเป็น
ส าคัญ ซึ่งผู้บริหารต้องลงมาคอยก ากับดูแลระบบโครงสร้างใหญ่ ถ่ายทอดถ่ายสู่ผู้บริหารระดับกลาง
และผู้บริหารระดับต้น ตลอดถึงผู้ปฏิบัติการด้วย  

การใช้กระบวนการเพ่ือผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการหอพักให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ือความเจริญงอกงามขององค์กรนั้น ถือว่าเป็นกลไกความส าเร็ จส่วนหนึ่งของ
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มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รับผิดชอบโดยกองกิจการนิสิต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
มหาวิทยาลัยฯ เพราะนิสิตที่เข้าพัก และบุคลากร ย่อมต้องการได้สิ่งที่ดีตอบแทนนั้น คือ หัวใจ
หลักการบริหารให้ประสบผลกส าเร็จได้ ไม่ใช่ปล่อยปะละเลยให้เป็นไปตามยถากรรม แต่ต้องเข้ามา
บริหารจัดการให้เกิดความเป็นระเบียบร้อย มีการอบรม สัมมนาดูแลและระบบโครงสร้าง  โดยเน้น
คุณภาพการให้บริการตามหลักธรรมาภิบาลทั้ง 3 ข้อ คือ 1) ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ 2) และ 
3) ความคุ้มค่าที่เกื้อหนุนสู่การบริการจัดการหอพักตามหลักธรรมาภิบาลสู่ความ  เป็นเลิศ เป็น
ปัจจัยส าคัญของการเป็นธรรมาภิบาล และความยั่งยืนของการให้บริการหอพัก จะได้มีจิตส านึก และ
มีความเชื่อม่ัน มีประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่และการให้บริการ มีวัฒนธรรมองค์กรแบบมีส่วนร่วม 
ผู้บริหารเป็นตัวแทนของบุคลการอย่างแท้จริง จะประสบผลส าเร็จกับการบริหารจัดการหอพักนั้น 
ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการให้บริการฝ่ายเดียว แต่ปัจจัยที่เกื้อหนุนความส าเร็จ คือ ผู้ใช้บริการได้รับผลส่วน
ได้และส่วนเสีย  
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แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 

การจัดการศาสนสมบัติของวัดในสมัยปจจุบนัและสมัยพุทธกาล 

The Management of the Treasure of Temples in the Present  

and Buddhist era 

 

เดช ชูจันอัด∗ พระครูปุริมานุรกัษ∗∗ พระครูธรรมธรสฐาพร  ปภสฺสโร∗∗∗ 

 

บทคัดยอ 

 การจัดการศาสนสมบัติหมายถึงการลงมือปฏิบัติงานองคกร 6 ประการ ซ่ึงมีวิธีปฏิบัติ

แตกตางกันตามลักษณะงานการกอสรางและการบูรณปฏิสังขรณไดแกการกอสราง ศาสนวัตถุข้ึน

ใหมการซอมแซมของเกาและการปรับปรุงตกแตงศาสนวัตถุและศาสนสถานท่ีมีอยูเดิมหรือท่ี

เพ่ิมเติมข้ึนใหมเพ่ือใหเหมาะสมยิ่งข้ึน ซ่ึงเปนภาระหนาท่ีของเจาอาวาส ตองบูรณปฏิสังขรณและ

รักษาดูแลทะนุบำรุง ศาสนวัตถุ และการจัดทำวัดใหเปนวัดพัฒนาตัวอยางถึงกระนั้นก็ตามพระสงฆ

จะมีเพียงหนาท่ีในการทำนุบำรุงรักษาเพียงอยางเดียวไมได ตองมีการอนุรักษศาสนสถานคือดูแล

รักษาศาสนสถานใหม่ันคงถาวรและเปนการอนุสรณสถานแกอนุชนรุนหลังได 

 เม่ือพระพุทธศาสนาเจริญเติบโตไดมีผูศรัทธาเขามาบวชเปนจำนวนมาก ทำใหสังคมสงฆ

มีความหลากหลายเปนเหตุใหมีการประพฤติแตกตางกันออกไป ตามฐานะและความเชื่อของแตละ

ทองถ่ินชนบทท่ีตนอาศัยอยู การประพฤติผิดท้ังท่ีเจตนาและไมเจตนาจึงเกิดมีข้ึนอันเปนเหตุให

พระพุทธเจาทรงบัญญัติพระวินัย จะเห็นไดวาการท่ีพระพุทธเจาทรงบัญญัติวินัยนั้น พระองคไมได

บัญญัติลวงหนาเหมือนกับการบัญญัติกฎหมายหรือกฎระเบียบขององคการโดยท่ัวไป แตทรงคำนึก

ถึงกาลเวลาและความเหมาะสมของเหตุการณเปนหลักและพุทธวิธีในการบัญญัติสิขาบทนั้น 

คำสำคัญ การจัดการ, ศาสนสมบัติ, วัด 
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renovations of existing artifacts and places of worship Or newly added to make it 
more suitable Which is the obligation of the abbot Must be restored and 
maintained Preserving artifacts And creating a temple to be a sample development 
temple Even so The monks will not only have the duty to maintain and maintain 
only There must be a conservation of the place of worship, which is to maintain 
the sanctuary permanently and to be a memorial to future generations 
 When Buddhism grows, many believers come to ordain. Makes the 
monastic society diverse Causing different behaviors According to the status and 
beliefs of each of the rural areas in which they live The misconduct, both 
intentional and unintentional, occurs as a result of the Buddha's command of the 
discipline. It can be seen that the Lord Buddha commanded that discipline. His 
Majesty does not prescribe in advance the same as the general law or regulation of 
the organization. But remembered the time and the appropriateness of the event 
as a principle and the Buddhist way of teaching that role 
Keywords: Management, Treasure, temples 
 
บทน า 
 ค าว่า “ศาสนสมบัติ” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความหมายไว้ว่า    
ทรัพย์สินของพระพุทธศาสนา ทั้งที่เป็นศาสนสถาน ศาสนวัตถุ และหมายความรวมถึงศัพท์เฉพาะ
ทางพระพุทธศาสนา ซึ่งใช้เรียกพระศาสดา ศาสนธรรม ศาสนศึกษา ศาสนบุคคล ศาสนสถาน  
ศาสนวัตถุ  ศาสนสมบัติ และศาสนพิธี” (Royal Academy, 2009:1160) 
 พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ตามมาตรา37 (1) ว่าเจ้าอาวาสมีหน้าที่บ ารุงรักษาวัดจัด
กิจกรรมและการศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดีการสาธารณูปการตามความหมายที่กล่าวมานี้
จะมีลักษณะของการกระท าการสาธารณูปการใน3ประการคือ 1.การกระท าด้วยแรงความคิด
แรงงานและทุนทรัพย์รวมถึงการควบคุม 2.การกระท าด้วยเอกสารรายงาน 3.การกระท าโดยการจัด
ประโยชน์ 
 การจัดการศาสนสมบัติ หมายถึงการลงมือปฏิบัติงานองค์กร 6 ประการ ซึ่งมีวิธีปฏิบัติ
แตกต่างกันตามลักษณะงานการก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์ได้แก่การก่อสร้าง ศาสนวัตถุขึ้น
ใหม่การซ่อมแซมของเก่าและการปรับปรุงตกแต่งศาสนวัตถุและศาสนสถานที่ มีอยู่เดิมหรือที่
เพ่ิมเติมขึ้นใหม่เพ่ือให้เหมาะสมยิ่งขึ้น (Phrathep Pariyatsuthee, 2011:56) 
 Phra Buddhavorayan,(2008:20)ได้กล่าวถึงงานปกครองเป็นงานน า เป็นงานลึกซึ้ง
กว้างขวางยิ่งใหญ่ละเอียดอ่อนยิ่งกว่างานทั้งหลายและเป็นงานที่ท าไม่เสร็จ ต้องคอยปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมแก่สถานการณ์ปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา ถ้างานปกครองด าเนินไปอย่างใดงาน
อ่ืนๆ ก็จะด าเนินไปอย่างนั้น ถ้างานปกครองด าเนินไปไม่ได้ งานบริหารลักษณะอ่ืนๆ ก็ด าเนินไป
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ไม่ได้เช่นกัน ผู้ปกครองวัดก็คือ เจ้าอาวาส ซึ่งเป็นพระสังฆาธิการอันดับที่ 9 เป็นผู้มีความรับผิดชอบ
ต่อการพระศาสนาอย่างยิ่งใหญ่ เพราะต้องปกครองวัด ค าว่า “วัด” มีความหมาย 2 ประการ คือ 
หมายถึง ศูนย์กลางแห่งการพระศาสนาทั้งปวง และหมายถึงแหล่งรวมของส่วนประกอบที่ส าคัญของ
พระศาสนา 5 ประการ คือ ศาสนสถาน ศาสนวัตถุ ศาสนบุคคล ศาสนธรรมและศาสนกิจเป็นต้น 
 Phrarachyanavisit, (2009:59) ได้ให้ความหมายการจักการศาสนสมบัติ ว่า หมายถึง
กระบวนการบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เน้นกิจกรรมการพัฒนาภายในวัดเป็นงานหลัก งานอ่ืนๆ 
เป็นงานรองภายใต้หลักการ 3 ประการ คือ ดูแลรักษาของเก่าไว้ให้ได้ สร้างสรรค์พัฒนาของใหม่ให้
งอกเงย 
 กรมการศาสนา ได้ให้ความหมายศาสนสมบัติ หมายถึงการด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนา
วัดด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้วัดเอ้ือประโยชน์ตามภารกิจของเจ้าอาวาสด้านอ่ืนๆ 
การพัฒนาเหล่านี้ได้แก่ การดูแล การท านุบ ารุงรักษาสาธารณสมบัติของวัด การดูแลและรักษา การ
ก่อสร้างอาคารสถานที่เช่น พระอุโบสถ เมรุ อาคารเรียน หอธรรม กุฎิสงฆ์ ศาลาการเปรียญเป็นต้น 
งานสาธารณูปการแต่ละวัดจะไม่เท่าเทียมกัน มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับขนาดของเศรษฐกิจ ความ
ต้องการของชุมชน และบารมีของเจ้าอาวาสหรือพระสงฆ์ในวัดเป็นส าคัญ 
 ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ให้แนวความคิดเกี่ยวข้องกับการบริหารวัด
สมัยใหม่ดังนี้1) การสร้างค่านิยม 2) จัดโครงสร้าง 3) จัดระบบงาน 5) บุคลากร 6) เสริมทักษะ 7) 
กลยุทธ์ และส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ให้ความหมายของการสาธารณูปการว่าคือ การ
ก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถานภายในวัด ความส าคัญของการสาธารณูปการโดยรวม
หมายถึงการพัฒนาวัดในด้านวัตถุทุกอย่าง ไม่เฉพาะแต่ศาสนสถานเท่านั้น หากรวมไปถึงการท าให้
วัดมีความสะอาด ร่มรื่น สะดวก สบาย การท าถนนทางเดินในวัด และการตกแต่งวัดให้ดูสวยงามให้
สบายตาแก่ผู้พบเห็น นอกจากนี้การสาธารณูปการเป็นงานประจ าของเจ้าอาวาสอย่างหนึ่งซึ่งถือว่า
เป็นหน้าที่ที่จะต้องท า ทั้งนี้เพ่ือสร้างสิ่งที่จ าเป็น รักษาสิ่งที่มีอยู่แล้วไว้ และซ่อมแซมสิ่งที่ช ารุดทรุด
โทรมให้คงสภาพไว้เพ่ือประโยชน์แก่ชุมชน และพระสงฆ์ในวัด ในการนี้ให้รวมถึงการดูแลรักษาศา
สนสมบัติของพระพุทธศาสนาที่เป็นสมบัติส่วนรวมของสงฆ์ มิใช่สมบัติส่วนตัวของผู้ใดผู้หนึ่ง
โดยเฉพาะ มีพระพุทธาณุญาตให้สงฆ์ช่วยกันดูแลรักษาเช่น ทรงตั้งพระภิกษุท าหน้าที่ดูแลรักษาวัตถุ
สิ่งของของสงฆ์ซึ่งเรียกว่า ภัณฑาคาริก โดยเฉพาะศาสนสมบัติแบ่งเป็น 2 อย่างคือ 1.ศาสนสมบัติ
ของวัดคือวัดใดวัดหนึ่งเป็นหน้าที่สงฆ์ในวัดนั้นซึ่งมีเจ้าอาวาสเป็นต้น ช่วยกันดูแลรักษาให้เป็นไป
ตามพระธรรมวินัย 2.ศาสนสมบัติกลางคือทรัพย์สินอันมิใช่เป็นศาสนสมบัติวัดแต่เป็นของสงฆ์
ส่วนกลาง เช่นที่ดิน และผลประโยชน์วัดร้าง ทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้สงฆ์ส่วนกลาง ศาสนสมบัติกลาง
เป็นหน้าที่ของผู้ปกครองสงฆ์ระดับสูงดูแลรักษา ทั้งนี้การจัดการศาสนสมบัติภายในวัดจะต้องยึด
หลักให้ถูกต้องตามกฎหมาย พระธรรมวินัย มติหมาเถรสมาคม และไม่ให้เกิดความเดือดร้อนแก่
ประชาชนโดยทั่วไป 
 หลักการด าเนินการสาธารณูปการ เป็นภารกิจที่วัดหรือพระภิกษุด าเนินการเกี่ยวกับการ
พัฒนาวัดด้านอาคาร สถานที่ และสิ่งแวดล้อม การบูรณปฏิสังขรณ์ในเขตพุทธาวาสและเขต
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สังฆาวาสส่วนกลาง ง่ายๆก็คือภารกิจด้านการก่อสร้างซ่อมแซม การจัดให้มีการบ ารุงดูแลรักษา
ถาวรวัตถุสาธารณสมบัติของวัด เช่นการสร้างอุโบสถ วิหาร อาคารเรียน ศาลาการเปรียญ หอธรรม 
กุฏิ เมรุ การจัดการสาธารณสมบัติให้เป็นไปด้วยดีด้วยการจัดท าบัญชีเสนาสนะและศาสนสมบัติของ
วัดเป็นต้น 
 ระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการปลูกสร้างอาคารในวัดหรือที่ธรณี
สงฆ์ของวัดอันมีผู้เช่าอยู่ พ.ศ.2537 ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 4 วัดใดมีความประสงค์จะปลูกสร้างอาคารพาณิชย์ของวัดขึ้นใหม่ในที่วัด หรือที่ธรณี
สงฆ์ของวัดอันมีผู้เช่าปลูกสร้างอาคารอยู่ก่อนก็ดี จะปรับปรุงแก้ไขอาคารของวัด ซึ่งปลูกสร้างอยู่ใน
วัด หรือที่ธรณีสงฆ์ของวัดอันมีผู้เช่าอยู่ก่อนให้เป็นอาคารพาณิชย์ก็ดี ให้ด าเนินการตามวิ ธีการ
ดังต่อไปนี้ 
 (ก) วัดด าเนินการปลูกสร้างเป็นอาคารของวัด โดยขอให้ผู้เช่าที่ดินหรืออาคารนั้นบริจาค
ค่าปลูกสร้างตามราคาที่ปลูกสร้าง และให้ได้สิทธิการเช่ามีก าหนดจ านวนปีตามสมควรแก่ท้องที่ใน
กรณีเช่นนี้ ถ้าผู้เช่าบริจาคมูลค่าบ ารุงวัดด้วยก็ให้ขยายเวลาการเช่าออกไปอีกตามสมควรแก่จ านวน
มูลค่าบ ารุงวัดในการเก็บค่าเช่า ให้จัดเก็บตามความเหมาะสมของอาคารและท้องถิ่น ส่วนการท า
สัญญาเช่าให้เป็นไปตามมาตรา 40 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พ.ศ.2505 
 (ข) ในกรณีดังกล่าวใน (ก) ถ้าผู้เช่าที่ดินหรืออาคารนั้นไม่สามารถบริจาคค่าปลูกสร้ าง
อาคารได้ก็ดี ไม่มีความประสงค์จะเช่าที่ดินหรืออาคารนั้นต่อไปก็ดีวัดจะมอบให้ผู้อ่ืนปลูกสร้าง
อาคารก็ได้ โดยยกกรรมสิทธิ์ให้แก่วัดทันที พร้อมกับมีเงื่อนไขตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา และให้วัด
ช่วยรื้อย้ายอาคารจากท่ีเช่า หรือค่าขนย้ายออกจากอาคารให้แก่ผู้เช่าตามจ านวนอันควร 
 (ค) เม่ือวัดได้ด าเนินการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้เช่าที่ดินหรืออาคารดังกล่าวใน (ก) หรือ 
(ข) แล้วแต่กรณี แต่ผู้เช่าที่ดินหรืออาคารนั้นไม่ยอมตกลงด้วย ให้วัดหรือผู้จัดประโยชน์แทนวัดเสนอ
ข้อขัดแย้งไปยังคณะกรรมาตามความในข้อ6ในกรณีเช่นนี้ผู้เช่ามีสิทธิที่จะเสนอข้อขัดแย้งนั้นเองก็ได้ 
 Buddhadasa Phikkhu, (2010:2010) ได้กล่าวถึงการบริหารว่า เป็นการด าเนินไปได้
แห่งกิจการที่กระท าด้วยปัญญา กระท าด้วยความหวังและต้องท าเพ่ือสังคมหรือน้อยที่สุดท าเพ่ือ
ตัวเอง ต้องมีการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุปสรรคด้วยสติปัญญา 
 Phra Thep Pariyatsuthee, (2011:59) กล่าวถึง ศาสนสมบัติ ตามพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525  กล่าวว่า เป็น “ค านาม” หมายถึง การก่อสร้างและการ
บูรณปฏิสังขรณ์ ส าหรับ ศาสนสมบัติ ที่จัดเป็นระเบียบบริหารการคณะสงฆ์ส่วนกลาง นั้นหมายถึง 
1. การก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์ ศาสนวัตถุและศาสนสถาน2. กิจการอันเกี่ยวกับวัด คือ การ
สร้าง การตั้ง การรวม การย้าย การยุบเลิก การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา การยกวัดร้างเป็น
วัดที่มีพระภิกษุอยู่จ าพรรษา และการยกวัดราษฎ์ขึ้นเป็นพระอารามหลวง  3. กิจการของวัดอ่ืนๆ 
เช่นการจัดงานวัด การรับบริจาค 4. การศาสนสมบัติของวัด 
 การควบคุมและส่งเสริมการสาธารณูปการเป็นงานที่ละเอียดอ่อนเป็นตัวหลักของการ
คณะสงฆ์  แต่ผู้ปฏิบัติโดยตรงคือ เจ้าอาวาส ซึ่งเป็นพระสังฆาธิการระดับวัด เจ้าคณะทุกส่วนทุกชั้น
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ต้องมีความสัมพันธ์กัน 2 ประการ คือ ควบคุมการจัดการศาสนสมบัติและส่งเสริมการพัฒนา
จัดการศาสนสมบัติของวัด 
 Phra Phayom Kalayano, (2010:29) ได้กล่าวถึงการจัดการศาสนสมบัติของวัด 
หมายถึงการบริหารงานคณะสงฆ์ ผู้บริหารต้องตั้งอยู่ในธรรม มีศีล มีความรู้ มีความกล้าหาญ มี
ความขยัน และรู้จักละสิ่งที่ควรละ เพ่ือประโยชน์เกื้อกูลและความสุข ความเจริญแก่สังคม 
 PhraThammapariyatsophon, (2010:9)  ได้กล่าวถึงการบริหารการคณะสงฆ์ใน
ปัจจุบันว่าประกอบด้วยองค์กรปกครองคณะสงฆ์ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2535 ดังนี้ การ
สาธารณูปการ หมายถึงการช่วยเหลือ อุดหนุน หรือเกื้อกูล คนส่วนมากหรือคนทั่วไป หรือกิจการ
เกี่ยวกับการดูแลรักษา และจัดการวัดให้อยู่ในความเรียบร้อย เป็นงานเกี่ยวกับการพัฒนาอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดล้อมของวัด ได้แก่ การก่อสร้าง และบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนวัตถุ ศาสนสถานให้วัด
เรียบร้อยดีงาน ซึ่งได้แก่ การพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน โดยมีพระภิกษุสงฆ์เป็น
ผู้น าในการพัฒนาทั้งด้านวัตถุและด้านจิตใจ 
 Phra Suthiworayanan,(2007:274)ได้กล่าวถึงบทบาทสาธารณูปการ หมายถึงการ
พัฒนาสาธารณูปการ โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับได้แก่ พัฒนาวัด พัฒนาคนในวัด และพัฒนาชุมชน 
เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้ว ความมุ่งหมายของการสาธารณูปการ ก็เพ่ือบ ารุงรักษาและส่งเสริมวัดให้เป็น
ที่อ านวยประโยชน์แก่ประชาชน หรือแก่สังคมผู้เป็นเจ้าของวัดให้พัฒนาสถาพรสืบไป ในปัจจุบันการ
กิจการคณะสงฆ์ และการพัฒนาพระศาสนาด้านสาธารณูปการของวัดแบ่งได้เป็น 3 เรื่องดังต่อไปนี้ 
การบูรณะและพัฒนาวัด การก่อสร้างและบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะ และการดูแลรักษาและ
จัดการศาสนสมบัติของวัด 
 สรุปได้ว่า การจัดการศาสนสมบัติ เป็นภาระหน้าที่ของเจ้าอาวาสตามพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์มาตรา37 (1) ว่า เจ้าอาวาสมีหน้าที่บ ารุงรักษาวัดและศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดี 
เป็นหน้าที่ของผู้บริหารวัดและคณะสงฆ์โดยตรง ในส่วนรัฐและพุทธบริษัทจะต้องอุปถัมภ์ด้วยไม่ว่า
จะก่อสร้างหรือบูรณะรักษาเสนาสนะของสงฆ์พระสังฆาธิการทุกรูปต้องมองเห็นความส าคัญการ
จัดท าแผนแม่บทการก่อสร้างและรู้จักวิธีการบริหารงานสาธารณูปการเป็นอย่างดีมีเทคนิคและ
วิธีการขอค าปรึกษากับหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบขั้นตอนการด าเนินการก่อสร้างการบริหาร
จัดการงานสาธารณูปการที่ดีและต้องรู้จักวิธีการบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนวัตถุและพัฒนาวัดให้สงบร่ม
รื่นเป็นศูนย์กลางพัฒนาของชุมชน โดยก าหนดยึดหลักการบริหารบูรณปฏิสังขรณ์การรักษาดูแล
ทะนุบ ารุง ศาสนวัตถุ และการจัดท าวัดให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างถึงกระนั้นก็ตามพระสงฆ์จะมีเพียง
หน้าที่ในการท านุบ ารุงรักษาเพียงอย่างเดียวไม่ได้ ต้องมีการอนุรักษ์ศาสนสถานคือดูแลรักษาศาสน
สถานให้มั่นคงถาวรและเป็นการอนุสรณ์สถานแก่อนุชนรุ่นหลังได้ 
 
ปัญหาข้อกฎหมายของการพัฒนาการจัดการศาสนสมบัติ 
 จากการทบทวนเกี่ยวกับการจัดการศาสนสมบัติ พบว่า ทรัพย์สินที่เป็นของพระศาสนา
เรียกว่า ศาสนสมบัติ กฎหมายสงฆ์แบ่งศาสนสมบัติเป็นสองประเภทคือ ศาสนสมบัติกลาง ได้แก่
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ทรัพย์สินของพระศาสนาซึ่งมิใช่ของวัดใดวัดหนึ่ง อีกประเภทคือศาสนสมบัติของวัดได้แก่ทรัพย์สิน
ของวัดใดวัดหนึ่ง เช่นโฉนดที่ดินของวัด อาคารเสนาสนะของวัด ฯลฯ ส าหรับผู้มีอ านาจดูแล
จัดการศาสนสมบัติของวัดก็คือเจ้าอาวาส ส่วนการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติกลางเป็น
อ านาจหน้าที่ของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
 ศาสนสมบัติของวัด คือ ทรัพย์สินของวัดใดวัดหนึ่ง และเนื่องจากวัดเป็นนิติบุคคลตาม
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 การดูแลรักษาและจัดการก็เป็นอ านาจหน้าที่ของ
เจ้าอาวาส ซึ่งเป็นผู้แทนของนิติบุคคล คือ วัด แต่แม้ว่าการดูแลรักษาและจัดการทรัพย์สินของวัด
ใดๆ จะเป็นอ านาจหน้าที่ของเจ้าอาวาสวัดนั้นๆ ก็ตามการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัด
ที่เจ้าอาวาสจะกระท าได้นั้น จะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย และจ าต้องเป็นไปตามวิธีการที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2511) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ซึ่ง
ก าหนดวิธีการปฏิบัติในการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัดไว้เป็นแม่บทให้เจ้าอาวาสถือ
ปฏิบัติ ซึ่งการจัดการทรัพย์สินของวัดในด้านการลงทะเบียนทรัพย์สิน การจ าหน่ายออกจาก
ทะเบียน การท าทะเบียนที่จัดประโยชน์ ทะเบียนผู้เช่า วัดสามารถกระท าได้โดยเรียบร้อย เพราะมี
ขั้นตอนการด าเนินงานที่ชัดเจน ประกอบกับแบบทะเบียน แบบบัญชี และแบบพิมพ์อ่ืนๆ กรม
ศาสนาก็ได้ก าหนดไว้ให้แล้ว แต่อย่างไรก็ตาม การบริหารจัดการดูแลและจัดประโยชน์ใน
อสังหาริมทรัพย์ของวัด ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งด้านพระศาสนาเอง และการจัดหารายได้เพ่ือท านุ
บ ารุงรักษาวัด ก็ยังประสบปัญหาในการด าเนินการหลายประการ อาทิปัญหาอันเนื่องด้วยกฎหมาย
ที่เก่ียวข้อง 

สรุปได้ว่าเจ้าอาวาส มีอ านาจหน้าที่จัดการดูแลศาสนสมบัติของวัด และมาตรา 57 
แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2484 ที่ว่า “พระภิกษุซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งตาม
พระราชบัญญัตินี้ให้ถือว่า เป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายลักษณะอาญา” ซึ่งจ าเลยโต้แย้งว่าเป็น
เพียงการให้อ านาจไว้ เพ่ือควบคุมและคุ้มครองวัดอย่างเดียวกับเจ้าพนักงานเท่านั้น มิได้มีผลบังคับ
ว่า ถ้าท าผิดจะต้องเป็นเรื่องเจ้าพนักงานกระท าผิดด้วยโดยตรง ดังที่กฎหมายลักษณะอาญาบัญญัติ
ไว้ ในเรื่องเจ้าพนักงานกระท าผิดนั้น ฯลฯ ค าว่า “ให้ถือว่าเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายลักษณะ
อาญา” นั้น บ่งชัดว่า อ านาจ และหน้าที่ พร้อมมูลทั้ง 2 ประการ กล่าวคือ เมื่อมีอ านาจในวัด
เหมือนเจ้าพนักงานแล้ว หากกระท าผิดในหน้าที่ก็ต้องผิดฐานเจ้าพนักงานกระท าผิดด้วย โดยนัย
เช่นเดียวกัน 
 
ปัญหาอุปสรรคการพัฒนาการจัดการศาสนสมบัติ 
 จากการทบทวนปัญหาอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการจัดการศาสนสมบัติ จะ
พบว่า ปัญหาอุปสรรคเรื่องการพัฒนาวัด ก็คือโครงสร้างการบริหารคณะสงฆ์เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 2505 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 
เป็นการปกครองตามนโยบายของมหาเถรสมาคมเป็นผู้ก าหนดเป้าหมาย เป็นผู้ท าหน้าที่ก ากับดูแล
คณะสงฆ์ มีอ านาจหน้าที่ในการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย แต่ปัญหาอุปสรรค
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ในการบริหารงานของคณะสงฆ์ก็ยังมีปัญหาอยู่มากมาย โดยกรมการศาสนาได้กล่าวถึงปัญหาของ
พระพุทธศาสนา วัด สงฆ์ และองค์กรสงฆ์ในประเทศไทย ว่ามีปัญหาอุปสรรคดังต่อไปนี้ 
 การบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดเป็นบทบาทหน้าที่โดยตรงของพระสังฆาธิการผู้ปกครอง
ดูแลวัด ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ ผู้จัดท ามุ่งศึกษาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของพระสังฆาธิการ ใน 
4 ด้าน คือด้านบุคลากรด้านงบประมาณด้านวัสดุอุปกรณ์ และด้านการบริหารจัดการ ดังต่อไปนี้ 
 ก. ด้านบุคลากร 
 การบริหารงานในทุกองค์กรให้ประสบความส าเร็จได้นั้น จ าเป็นต้องอาศัยสมาชิกหรือ
ทรัพยากรมนุษย์เป็นผู้ขับเคลื่อนงานต่างๆ ให้ด าเนินไปตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 
ทรัพยากรมนุษย์จึงถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุดขององค์กรในบรรดาปัจจัยขั้นพ้ืนฐานทั้งหมด 
Sakorn Suksriwong (2009:226) การสรรหาบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมกับต าแหน่งหรืองานที่
มอบหมาย มีระบบการสรรหาอยู่ 2 ระบบ ดังนี้ 
 1) ระบบอุปถัมภ์ (Patronage System) เป็นการสรรหาบุคคลเข้าท างานโดยได้ให้
ความสนใจเกี่ยวกับความรู้ความสามารถว่าเหมาะสมกับงานหรือไม่ เพียงแต่เห็นว่าเป็นพรรคพวกกัน 
วิธีนี้จะท าให้ขวัญของคนในองค์การเสีย ไม่มีความเชื่อมั่นในการท างานในองค์กร จึงท าให้ความจงรัก
ภัคดีต่อองค์กรมีน้อย วิธีนี้อาจเรียกว่า “การใช้เส้นสาย” 
 2) ระบบคุณธรรม (Merit System) เป็นการสรรหาบุคคลเข้าท างานโดยพิจารณาจาก
ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และปัจจัยอ่ืนๆ เข้ามาช่วยในการตัดสินใจ โดยอาศัยเครื่องมือ
ในการวิเคราะห์ เช่น การวิเคราะห์งาน (Job Analysis) การประเมินค่าของงาน (Job Evaluation) 
เป็นต้น 
 ข. ด้านงบประมาณ 
 งบประมาณ หมายถึงบัญชีแบบก าหนดรายรับรายจ่าย ดังนั้น ภาระงานด้านการจัดการ
งบประมาณเกี่ยวกับการบริหารจัดการศาสนสมบัติ จึงเป็นเรื่องของการจัดท าบัญชีของวัด ทั้งนี้
รวมถึงค่าใช้จ่ายในกิจกรรมต่างๆ ด้วย 
 ค่าใช้จ่าย คือ มูลค่าเงินท่ีใช้เป็นค่าบริการหรือสินค้าต้องจ่ายเมื่อท ากิจกรรมใดๆ โดยอาจ
จ่ายในรูปแบบเงินสดหรือเครดิต 
 งบประมาณ เป็นแผนทางการเงินขององค์การที่ก าหนดขึ้นเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ขององค์การดังนั้น งบประมาณจึงมีความจ าเป็นและส าคัญอย่างมากและอย่างกว้างขวาง เพราะ
งบประมาณจะต้องจัดสรรเพ่ือให้สอดคล้องตามนโยบาย วัตถุประสงค์ รวมไปถึงการใช้งบประมาณ
จะต้องสอดคล้องกับการจัดสายงาน 
 สรุปก็คือ งบประมาณ เป็นภาระงานเกี่ยวกับการจัดท าบัญชีทั้งรายรับ รายจ่าย ที่เกิดขึ้น
ภายในวัด ในส่วนของกิจกรรมที่เกิดขึ้นโดยวัตถุประสงค์เพ่ือก่อสร้างและรักษาสมบัติของวัด เช่น 
งบประมาณในการบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัด เป็นต้น ซึ่งทั้งนี้ย่อมหมายรวมถึง การบริหาร
จัดการเงินของวัดจากการบริจาคของพุทธศาสนิกชน ตลอดจนระบบและกรรมวิธีในการบริหาร
เกี่ยวกับงบประมาณและการเงินตลอดจนการใช้งบประมาณในการควบคุมงานด้วย 
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 ค. ด้านวัสดุอุปกรณ์ 
 องค์ประกอบของการบริหารที่ส าคัญและมีความจ าเป็นต่อทุกองค์การ คือ ทรัพยากรใน
การบริหาร ได้แก่ วัตถุและเครื่องใช้เพ่ือประกอบการด าเนินงาน รวมไปถึงความสามารถในการ
จัดการทรัพยากรในการบริหารทั้ง 4 หรือ 4Msคือ มนุษย์ (Man) เงิน (Money) วัสดุอุปกรณ์ 
(Material) และความสามารถในการจัดการ (Management) หรือ6Msที่มีเครื่องจักร (Machine) 
และตลาด (Market) เพ่ิมเข้ามาซึ่งในปัจจุบันมีความจ าเป็นมาก Somkid Bangmo (2002:61) 
 วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องทุนแรงในการท างาน ถือเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็น
อย่างยิ่งในการท างานของทุกองค์กร ซึ่งแม้บุคลากรขององค์กรจะเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ และประสบการณ์ แต่หากขาดซึ่งวัสดุอุปกรณ์ในการท างานที่ดี มีประสิทธิภาพ การ
ปฏิบัติงานนั้นอาจไม่สัมฤทธิ์ผลตามต้องการได้ 
 ง. ด้านการบริหารจัดการ 
 ระบบบริหารจัดการ (Management System) หมายถึง กลไก หรือระบบที่เกี่ยวข้องกับ
การให้ทิศทางและการควบคุมองค์การ อาทิ นโยบาย แผนงาน ขั้นตอนวิธีปฏิบัติ การด าเนินงาน 
การควบคุม ซึ่งมีองค์ประกอบ คือ บุคลากร ทรัพยากรต่างๆในองค์การที่มีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยง
กัน เพ่ือให้ข้อก าหนดแห่งมาตรฐานหรือการจัดการใดๆได้รับการปฏิบัติอย่างครบถ้วนและสามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 สรุปได้ว่า ปัญหาอุปสรรคการพัฒนาการจัดการศาสนสมบัติของวัด คือ เจ้าคณะควรจะ
เห็นว่างานจัดการศาสนสมบัติเป็นงานส าคัญโดยเฉพาะเป็นงานประดับบารมีเจ้าอาวาสและเป็นงาน
ละเอียดอ่อน เป็นงานประดับท้องถิ่นเเละพระศาสนาส่วนหนึ่ง เป็นงานที่ให้มองเห็นความส าคัญของ
เจ้าอาวาสได้เร็วกว่าอย่างอ่ืน แต่ก็มักเป็นเหตุก่อปัญหา เช่น บางแห่งเกิดความขัดแย้งระหว่างวัดกับ
ชาวบ้านจนถึงลุกลามใหญ่โตก็เพราะการสาธารณูปการเป็นเหตุ หากเจ้าคณะได้เห็นความส าคัญ
เร่งรัดตรวจตราชี้แจงแนะน าการปฏิบัติหน้าที่เจ้าอาวาสได้ดีแล้วการขัดแย้งระหว่างวัดกับบ้านจะ
น้อยลงตามล าดับ และความสมัครสมานสามัคคีระหว่างบ้านกับวัดจะมีมากขึ้น เป็นเหตุให้การคณะ
สงฆ์ละการพระศาสนาด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยดีงาม การควบคุมและส่งเสริมการจัดการ  
ศาสนสมบัติ่ของวัดจึงถือเป็นหน้าที่อันส าคัญของเจ้าคณะทุกระดับชั้น 
 
พุทธวิธีในการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติ 
  จุดก าเนิดองค์กรตามแนวพระพุทธศาสนาเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้าแล้ว มีด าริที่จะเผยแผ่พระสังฆกรรมแก่เวไนยสัตว์ จึงทรงด าริถึงอาจารย์คือ อาฬารดาบสและ
อุทกดาบสเมื่อรู้ว่าท่านทั้งสองได้เสียชีวิตแล้ว พระพุทธองค์จึงได้เสด็จไปโปรดปัญจวัคคีย์ มี
พระอัญญาโกณฑัญญะ พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามะและพระอัสสชิ ที่อาศัยอยู่ป่าอิสิป
ตนมฤคทายวันเขตกรุงพาราณสี เมื่อเสด็จไปถึงทรงแสดงธรรมชื่อว่าธัมมจักกัปปวัตตนสูตรโปรด
ท่านเหล่านั้น พอจบพระธรรมเทศนาพระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมว่า “สิ่งใดสิ่งหนึ่งมี
ความเกิดข้ึนเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดา” และทูลขอบรรพชาอุปสมบทในวัน
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ขึ้น 15 ค่ า เดือน 8 เรียกว่า วันอาสาฬหบูชา ซึ่งเป็นวันที่พระรัตนไตรครบ 3 ประการ คือ พระพุทธ 
พระธรรมและพระสงฆ์ จึงนับได้ว่าพระอัญญาโกณฑัญญะเป็นพระสงฆ์องค์แรกที่เกิดขึ้นใน
พระพุทธศาสนา ส่วนอีก 4 คนที่เหลือพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอบรมจนได้ดวงตาเห็นธรรมและ
บรรลุอรหันต์ผลในเวลาต่อมา พระพุทธองค์ทรงประทานการบรรพชาด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทาโดย
ตรัสว่า “เธอทั้งหลายจงเป็นภิกษุมาเถิด” ด้วยพระด ารัสนี้ท าให้พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาเพ่ิมขึ้น
เป็นจ านวนมาก   
  จากประเด็นที่กล่าวมานี้จะเป็นได้ว่าวันอาสาฬหบูชานั้ นเป็นจุดก าเนิดองค์การ
พระพุทธศาสนาขึ้นอย่างสมบูรณ์ โดยมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้น าหรือผู้บริหารองค์การ และพระสงฆ์
สาวกเป็นสมาชิก ซึ่งได้ร่วมแรงร่วมใจกันท างานเพ่ือขับเคลื่อนองค์การให้เป็นไปตามนโยบาย ที่
ก าหนดไว้คือ การประการพระธรรมวินัย ต่อมาพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมแก่ยสะกุลบุตร และ
สหายของ ยสะอีก 4 คน คือ วิมละ สุฬาหุ ปุณณชิ ควัมปติ ซึ่งเป็นบุตรของเศรษฐีในกรุงพาราณสี
นั่นเอง เมื่อ 4 คนนี้ได้รับการบรรพชาแล้ว สหายอีก 50 คน ของพระยสะที่เป็นชาวชนบททราบข่าว
แล้วมีความคิดว่า ธรรมวินัยและการบรรพชาที่ยสะกุลบุตรโกนผมและนุ่งห่มผ้ากาสายะออกจาก
เรือนไปบวชเป็นบรรพชิตนั้น คงจะไม่ต่ าทรามเป็นแน่ จึงได้พากันเดินทางมาหาพระยสะและได้เข้า
เฝ้าพระพุทธเจ้ารับฟังพระธรรมเทศนาจนได้ดวงตาเห็นธรรมและส าเร็จอรหันต์ผลในเวลาต่อมาท า
ให้องค์การพระพุทธศาสนามีสมาชิกเพ่ิมมากข้ึนรวมมีพระอรหันต์เกิดข้ึนในโลก 61 รูป เมื่อพระสงฆ์
สาวกมีจ านวนมากพอสมควรแล้ว จึงมีพระด ารัสที่จะส่งพระสาวกออกไปปฏิบัติหน้าที่คือ การ
ประกาศเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยได้ตรัสรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่า “ดูก่อน ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอ
จงจาริกไปเพ่ือประโยชน์สุขแก่ชนจ านวนมาก เพ่ืออนุเคราะห์ชาวโลก เพ่ือประโยชน์เกื้อกูลและ
ความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์ จงแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้น มีความงามในท่ามกลางและมี
ความงามในที่สุด จงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วน” 
พระด ารัสนี้นับว่าเป็นนโยบายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาขององค์การพระพุทธศาสนาในกาล
ต่อมาเมื่อมีผู้เลื่อมใสใคร่จะบวชพระพุทธองค์ก็จะทรงประทานการบวชให้ด้วยพระองค์เองเรียกว่า 
“เอหิภิกขุอุปสัมปทา” และได้ท าการสั่งสอนพระสาวกในชั้นต้นจนได้บรรลุคุณธรรมเป็นพระ
อริยบุคคลพร้อมกับได้ส่งพระสาวกเหล่านั้นออกประกาศเผยแผ่พระพุทธศาสนายังที่ต่างๆ 
 ซึ่งจะเห็นได้ว่าการบริหารองค์การในขณะนั้นทุกอย่างขึ้นตรงต่อพระพุทธเจ้า ฉะนั้นการ
ประพฤติปฏิบัติหน้าที่ของพระสาวกทั้งหลายจึงยึดถือปฏิบัติตามพระพุทธองค์เท่านั้น เนื่องจากใน
กาลนั้นพระพุทธองค์ยังไม่ได้บัญญัติพระวัยเพื่อเป็นเครื่องมือในการปกครองคณะสงฆ์ 
 ดังนั้นโครงสร้างองค์การพระพุทธศาสนาในช่วงระยะต้นของพุทธกาลนี้จึงมีลักษณะเรียบ
ง่าย ซึ่งสามารถแสดงได้ ดังนี้ 
 การบัญญัติพระธรรมวินัย พระธรรมวินัย เป็นค าที่ใช้เรียกพระพุทธศาสนาในสมัย
พุทธกาล ซึ่งเป็นค าประสมมาจากค าว่า ธรรม+วินัย พระธรรมคือความจริงของสิ่งทั้งหลาย เป็นเรื่อง
ธรรมดามีอยู่แล้วในธรรมชาติ ไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะเกิดหรือไม่เกิด มันก็มีอยู่อย่างนั้นเป็นธรรมดา
เป็นธรรมชาติ เมื่อพระพุทธเจ้าค้นพบธรรมนั้นแล้วก็ทรงน ามาเผยแผ่เพ่ือเกิดประโยชน์แก่หมู่มนุษย์ 
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จากนั้นก็อาศัยหลักความจริงที่มีอยู่ในธรรมชาติซึ่งเป็นเรื่องของกฎแห่งเหตุปัจจัยนั้นมาจัดตั้งวาง
เป็นระบบระเบียบในหมู่มนุษย์เรียกว่าวินัย Phra Dhammapitaga, (2008:3) หรือเรียกอีกอย่าง
หนึ่งว่า สิกขาบทหรือศีล ในคัมภีร์สมันตปาสาทิกา อรรถกถาพระวินัยปิฎก อธิบายความหมายของ
ค าว่า วินัยไว้ว่า “พระวินัยอันบัณฑิตผู้รู้อรรถแห่งวินัยทั้งหลาย กล่าวว่า วินัยเพราะมีนัยต่างๆ 
เพราะมีนัยพิเศษและเพราะฝึกกายและวาจา” 
 ดังนั้นจึงสามารถแยกความหมาย วินัย ออกเป็น 3 นัย คือ Sawaeng Udom Si 
(2006:6) 
  1) วินัย หมายถึง นัยต่างๆ (วิวิธ+นย) เพราะมีปาติโมกข์ 2 คือ ภิกขุปาติโมกข์และ
ภิกขุนีปาติโมกข์ มีวิภังค์ 2 คือ ภิกขุวิภังค์และภิกขุนีวิภังค์และมีอาบัติ 7 กอง 
  2) วินัย หมายถึง นัยพิเศษ (วิเสส+นย) เพราะมีพระอนุบัญญัติเพ่ิมเติมให้สิกขาบทที่
ทรงบัญญัติไว้แล้วมีความรัดกุมมากยิ่งขึ้น หรือผ่อนผันให้เหมาะสมแก่การกระท าความผิดหรือการ
ล่วงละเมิด 
  3) วินัย หมายถึง กฎหรือข้อบังคับส าหรับการฝึกอบรมกายและวาจา เพราะเป็นเครื่อง
ป้องกันการประพฤติท่ีไม่เหมาะสมทางกายและวาจา 
 ค าว่า วินัย นั้นมีค าที่เป็นไวพจน์หรือค าที่เขียนต่างกัน แต่ความหมายเหมือนกันหรือ
ใกล้เคียงกันมาก มี 3 ค า คือ ศีล สิกขาบท และพระบัญญัติ ซึ่งมีความหมายเดียวกันคือ เป็นข้อที่
พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาและการปกครอง โดยเฉพาะในหมู่
พระสงฆ ์
 ในช่วงแรกของการก่อตั้งองค์การพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้ายังไม่ได้บัญญัติ พระวินัย
ทั้งที่เป็นปาฏิโมกข์และอภิสมาจารพระภิกษุเมื่อเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาก็ถือปฏิบัติตาม
รูปแบบที่เป็นธรรมเนียมของพระพุทธเจ้า มีทั้งธรรมและวินัย ค าสั่งและค าสอนอยู่ด้วยกัน ซึ่งจัดเป็น
จารีตศีลเรียกว่าโอวาทปาติโมกข์ มีใจความส าคัญดังนี้ “การไม่ท าบาปทั้งปวง การท ากุศลให้ถึง
พร้อม การท าจิตของตนให้ผ่องแผ้ว นี่คือค าสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ความอดทน ความอด
กลั้นเป็นตบะอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสว่า นิพพานเป็นปริมธรรมผู้ท าร้ายผู้อ่ืน ไม่ชื่อว่าเป็น
บรรพชิตผู้เบียดเบียนผู้อ่ืน ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะการไม่กล่าวร้ายผู้อ่ืน การไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน  ความ
ส ารวมในพระปาติโมกข์ความเป็นผู้รู้จักประมาณในอาหารการอยู่ในเสนาสนะที่สงัด การประกอบ
ความเพียรในอธิจิต นี้คือค าสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย” 
 ต่อมาเมื่อพระพุทธศาสนาเจริญเติบโตได้มีผู้ศรัทธาเข้ามาบวชเป็นจ านวนมาก ท าให้
สังคมสงฆ์มีความหลากหลาย เป็นเหตุให้มีการประพฤติแตกต่างกันออกไป ตามฐานะและความเชื่อ
ของแต่ละท้องถิ่น ชนบทที่ตนอาศัยอยู่ การประพฤติผิดทั้งที่เจตนาและไม่เจตนา จึงเกิดมีขึ้น อัน
เป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติพระวินัยขึ้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการปกครองและให้การศึกษา
แก่พระภิกษุโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
  1) อาทิพรหมจริยสิกขา หมายถึง หลักการศึกษาในฝ่ายบทบัญญัติ หรือข้อปฏิบัติอัน
เป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์ที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติเป็นพุทธอาณาเพ่ือป้องกันความประพฤติ
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เสียหายและวางโทษแก่ผู้ล่วงละเมิดโดยปรับอาบัติหนักบ้าง เบาบ้างและมีการสวดทุกกึ่งเดือน 
เรียกว่า พระปาติโมกข์ 
  2) อภิสมาจาริกาสิกขา หมายถึง หลักการศึกษาอบรมในฝ่ายขนบธรรมเนียมเกี่ยวกับ
มารยาทและความเป็นอยู่ที่ดีงาม ส าหรับชักน าความประพฤติ ความเป็นอยู่ของพระสงฆ์ให้ดีงาม มี
คุณค่า น่าเลื่อมใสศรัทธามากยิ่งขึ้น 
 การบัญญัติพระวินัยนั้น พระพุทธองค์ทรงค านึงถึงเหตุปัจจัยต่างๆ ที่เป็นองค์ประกอบ
หลักดังที่พระพุทธองค์ ทรงตรัสกับพระสารีบุตรเมื่อครั้งพระสารีบุตรได้ทูลขอร้อง ให้ทรงบัญญัติ
วินัยหรือสิกขาบท และแสดงปาติโมกข์แก่พระสาวก อันจะเป็นเหตุให้พรหมจรรย์ ด ารงอยู่ได้นาน 
ซึ่งพระพุทธองค์ทรงตรัสว่า เวลาและเหตุที่จะทรงบัญญัติสิกขาบทนั้น จะต้องประกอบไปด้วยปัจจัย 
5 ประการ คือ (1) สังคมสงฆ์ตั้งได้เป็นเวลานานพอสมควร (2) สังคมสงฆ์ขยายตัวใหญ่ขึ้น (3) มี
ผลประโยชน์เกิดมากข้ึน (4) มีผู้ทรงความรู้มากขึ้น(5) มีผู้ประพฤติผิดให้เป็นที่เสื่อมเสีย 
 จะเห็นได้ว่าการที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติวินัยนั้น พระองค์ไม่ได้บัญญัติล่วงหน้า
เหมือนกับการบัญญัติกฎหมายหรือกฎระเบียบขององค์การโดยทั่วไป แต่ทรงค านึกถึงกาลเวลาและ
ความเหมาะสมของเหตุการณ์เป็นหลักและพุทธวิธีในการบัญญัติสิขาบทนั้นประกอบด้วย (1) เมื่อมี
เรื่องไม่ดีไม่งามเกิดขึ้น ทรงรับสั่งให้ประขุมสงฆ์ (2) ตรัสถามภิกษุผู้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 
(3) ทรงต าหนิภิกษุที่ก่อเรื่อง (4) ชี้โทษแห่งการล่วงละเมิด (5) แสดงอานิสงส์แห่งการส ารวมระวัง 
(6) บัญญัติสิกขาบทให้ภิกษุถือปฏิบัติตาม 
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บทคัดย่อ 
 ประเทศไทยนั้นเป็นสังคมหนึ่งซึ่งยอมรับพระพุทธศาสนา และได้รับการหล่อหลอมจาก
หลักธรรม  ค าสอนในพระพุทธศาสนามายาวนาน วิถีชีวิตของคนไทยส่วนใหญ่ตั้งแต่ก าเนิดจนถึง
ตาย จึงเก่ียวโยงสัมพันธ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระพุทธศาสนา แต่เมื่อสังคมโลกเปิดกว้างขึ้นทั้ง
ในด้านสื่อสารมวลชน เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรม จึงเป็นเหตุผลส าคัญที่น าพาให้สังคมไทย
ก้าวเข้าไปสู่กระแสแห่งยุคโลกาภิวัฒน์  จึงเห็นได้ว่าสังคมไทยในปัจจุบันพบปัญหาพฤติกรรมความ
รุนแรงของคนในสังคมเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเด็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ และคนสูงอายุ ปัญหาที่เกิดขึ้น
ในสังคมไทยในปัจจุบันเกิดขึ้นจากปัจจัยทางสัมคมหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางครอบครัว 
สภาพแวดล้อม และเศรษฐกิจ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดปัญหาความรุนแรงเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้อาจเพราะคน
ในสังคมเอาเวลาส่วนใหญ่ให้ไปกับการท างาน หรืออาจจะเกิดจากการที่ยุคปัจจุบันเราใช้
อินเตอร์เน็ตกันอย่างแผ่หลายท าให้เกิดการเลียนแบบพฤติกรรมความรุนแรงได้  ไม่ว่าจะมีปัญหา
อะไรเกิดขึ้นสังคมไทยในอดีตจนถึงปัจจุบันคนไทยจะหันหน้าเข้าหาพระพุทธศาสนาเพ่ือน าหลักค า
สอนทางพระพุทธศาสนามาขัดเกาจิตใจท าให้จิตใจสงบ ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าหลักค าสอนของ
พระพุทธศาสนาอาจมีส่วนส าคัญในการลดปัญหาความรุนแรงได้  
ค าส าคัญ: หลักค าสอนพระพุทธเจ้า, ปัญหาความรุนแรง 
 
Abstract 
 Thailand is a society which accepts Buddhism and it's been built by the 
principle the teachings of Buddhism for a long time. Most of Thailand's lifestyle 
from birth until death it is related to the relationship with Buddhism. But when the 
world is open, in the fields of mass communication, economics, politics and 
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แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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cultures it is a great reason to bring Thai society into the world of globalization. Thai 
society is currently experiencing severe social problems such as adolescence, 
adulthood and the elderly. The problems that occur in Thai society today are 
caused by many factors such as family, environment and economy this may cause 
serious problems. Maybe because the people in the society took most of the time 
to work. Or maybe it is because of the present day, we use the Internet widely, 
many of which impersonate violent behaviour. Thai society in the past until now, 
Thai people are facing Buddhism to bring the teachings of Buddhism to the mind to 
calm the mind. Therefore, it can be seen that the doctrine of Buddhism can play 
an important role in reducing violence. 
Keyword: Tteachings Buddha, Problem severity 
 
บทน า 
 หลักธรรมส าคัญของศาสนา ในแต่ละศาสนาจะมีหลักธรรมค าสอนปลีกย่อยแตกต่างกัน 
เ พ่ือให้ผู้ประพฤติปฏิบัติ ไปสู่จุดมุ่ งหมายสูงสุดของศาสนา แม้คนไทยส่วนใหญ่จะนับถือ
พระพุทธศาสนา  แต่ก็มีคนไทยอีกส่วนหนึ่งที่นับถือศาสนาแตกต่างกันไป ซึ่งทุกคนสามารถอยู่
ร่วมกันได้อย่างสงบสุข เพราะทุกศาสนามีหลักธรรมค าสอนที่สอดคล้องกัน  คือ สอนให้ทุกคนละ
เว้นจากการท าความชั่ว ให้ท าความดี มีความรักและความเมตตาต่อกัน 
 พระพุทธศาสนามุ่งเน้นเรื่องการพ้นทุกข์ และสอนให้รู้จักทุกข์และวิธีการดับทุกข์ ให้พ้น
จากอวิชชา (ความไม่รู้ความจริงในธรรมชาติ) อันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์จากกิเลสทั้งปวง คือ ความโลภ 
ความโกรธ ความหลง เน้นการศึกษาท าความเข้าใจ การโยนิโสมนสิการด้วยปัญญา และพิสูจน์ทราบ
ข้อเท็จจริง (ธัมมวิจยะ) เห็นเหตุผลว่าสิ่งนี้มีสิ่งนี้ จึงมี (อิทัปปัจจยตา) จนเห็นตามความเป็นจริงว่า
สรรพสิ่งในธรรมชาติเป็นไปตาม กฎพระไตรลักษณ์ และสัตว์โลกที่ เป็นไปตามกฎแห่งกรรม แล้ว
เลือกใช้หลักธรรมในพุทธศาสนาที่เหมาะกับผลที่จะได้สิ่งที่ปรารถนาอย่างถูกต้อง ด้วยความไม่
ประมาทในชีวิตให้มีความสุขในท้ังชาตินี้ ชาติต่อๆ ไป (ด้วยการสั่งสมบุญบารมี) ตลอดจนปรารถนา
ในพระนิพพานของผู้มีปัญญา (Siriwan Piriyakunnatron and faculty, 2557 P. 172) 
 
หลักค าสอนส าคัญของพระพุทธศาสนา 
 หลักพรหมวิหารธรรมนี้ บุคคลที่อยู่ร่วมกันจะต้องปฏิบัติต่อกัน ตลอดถึงสัตว์และ
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมด้วย ตามสมควรแก่ฐานะ กาลเทศะและบุคคล เพราะเมื่อบุคคลได้ปฏิบัติตาม
หลักธรรมนี้ ยอมท าให้ตนเองและสังคมมีความสงบสุขเป็นเหตุให้สิ่งมีชีวิตและสิ่งอ่ืน ๆ ด ารงอยู่ใน
โลกนี้ตลอดไป และด าเนินไปได้ตามปรกติ เป็นการรักษาตัวเอง เป็นการรักษาสิ่งอ่ืน เช่น สัตว์ และ
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการเก้ือกูลสนับสนุนส่งเสริมตัวเราเอง สังคมและธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
ด้วย โดยผู้มีพรหมวิหารธรรม จะต้องใช้ให้ถูกต้องตามความหมายขององค์ธรรมแต่ละข้อ จึงจะไม่
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เกิดความเสียหายเป็นอคติอันจะมีผลร้ายต่อสังคม และธรรมชาติสิ่งแวดล้อม (Phanomphrai 
Chaiyong, 2547 P. 51) 
 พรหมวิหาร แปลว่า ธรรมของพรหมหรือของท่านผู้เป็นใหญ่ พรหมวิหารเป็นหลักธรรม
ส าหรับทุกคน เป็นหลักธรรมประจ าใจที่จะช่วยให้เราด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างประเสริฐและบริสุทธิ์(พระ
ธรรมปิฎก, 2557 หน้า 72) หลักธรรมนี้ ได้แก่  
 1. เมตตา ได้แก่ ความรักใคร่ปรารถนาให้มีความสุข 9 ด้วยจิตอันแผ่ไมตรีและคิดท า
ประโยชน์แก่ผู้อ่ืนและสิ่งอ่ืน ซึ่งเป็นความรักใครที่ปราศจากราคะความก าหนัด ความรัก ความหวังดี
ความปรารถนาดีนั้น เป็นการแสดงออกซึ่งมิตรภาพไมตรีของมนุษย์ที่มีต่อกัน ตลอดถึงสัตว์และ
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมด้วย ต้องการมุ่งหวังแต่ความสุขแก่เขา ไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทนสิ่งอ่ืนใด
นอกจากให้เขาเป็นสุข โดยการแสดงออก 3 ทาง ได้แก่ 
  (1) เมตตากายกรรม เมตตาทางกาย ได้แก่ การกระท าและการแสดงออกทางกาย
ที่ประกอบด้วย เมตตา  
   (2) เมตตาวจีกรรม เมตตาทางวาจาได้แก่ การพูดเจรจาถ้อยค าที่ประกอบด้วย
เมตตา 
   (3) เมตตามโนกรรม เมตตาทางใจ ได้แก่การมีจิตใจที่มุ่งหวังดี มีเจตนาดีต่อผู้อ่ืน
และสิ่งอ่ืน 
 2. กรุณา ได้แก่ ความสงสาร คือ เมื่อเห็นเขาตกอยู่ในความทุกข์ยากล าบาก เดือดร้อนก็
คิดใฝ่ใจในอันที่จะช่วยปลดเปลื้องให้เขาพ้นจากความทุกข์ยากล าบากเดือดร้อนนั้น อยากช่วยเหลือ
ผู้อ่ืนให้พ้นจากความเดือดร้อน ปัญหาหรืออุปสรรคทั้งหลาย มีความใฝ่ใจ ที่จะปลดเปลื้องบ าบัด
ความทุกข์ยากเดือดร้อนให้ประสบกับความส าเร็จ ความเจริญรุ่งเรือง โดยมีบิดามารดาเป็นตัวอย่าง
ของการแสดงออกให้ปรากฏเป็นพฤติกรรม เพราะบิดามารดาจะ รู้สึกเป็นทุกข์เป็นร้อน ห่วงใยบุตร 
เมื่อเห็นบุตรมีความทุกข์หรือผิดหวังพร้อมกับหาวิธีเพ่ือปลดเปลื้องความทุกข์นั้นด้วย ความเอ็นดูที่
บริสุทธิ์ใจโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน 
 3. มุทิตา ได้แก่ความรู้สึกยินดีด้วย เมื่อเห็นผู้อ่ืนหรือสิ่งอ่ืนอยู่ดีมีความสุข ตัวเองก็มีใจ
แช่มชื่นเบิกบานพลอยยินดีปราบปลื้มบันเทิงใจด้วย เมื่อเห็นเขาเหล่านั้นประสบความส าเร็จ มีความ 
เจริญงอกงามในต าแหน่งหน้าที่การงานยิ่งขึ้นไป 
 4. อุเบกขา ได้แก่ ความมีใจเป็นกลาง 2 คือ มองตามเป็นจริงโดยวางจิตเรียบสม่ าเสมอ
มั่งคง เที่ยงตรงดุจตราชั่ง เมื่อมองเห็นบุคคลที่ได้รับผลของกรรมดีหรือกรรมชั่ว ซึ่งสมควรแก่เหตุที่
ตนได้กระท าไว้ พร้อมที่จะวินิจฉัยวางตน และปฏิบัติไปตามความเท่ียง ธรรมไม่เอนเอียงด้วยอคติ 
 อริยสัจ แปลความหมายว่า ความจริงอันประเสริฐ ความจริงของพระอริยะ ความจริงที่
ท าให้ผู้เข้าถึงกลายเป็นอริยะ ประกอบด้วยองค์ธรรม 4 ประการ ซึ่งเรียกกันสั้นๆ  ว่า ทุกข์ สมุทัย 
นิโรธ มรรค แต่ละประการมีความหมายที่ควรทราบ ดังนี้ 
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 1.ทุกข์ ความทุกข์ ความที่กายและใจทนสภาพบีบคั้นได้ยาก เป็นสิ่งที่ต้องก าหนดรู้ เป็น
ผลที่เนื่องมาจากเหตุปัญหาของชีวิต พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ก็เพ่ือให้ทราบว่ามนุษย์ทุกคนมีทุกข์
เหมือนกัน ทั้งทุกข์ขั้นพ้ืนฐานและทุกข์เก่ียวกับการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
 ทุกข์ข้ันพื้นฐาน คือ ทุกข์ที่เกิดจากการเกิด การแก่ และการตาย ส่วนทุกข์ที่เกี่ยวกับการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน คือ ทุกข์ที่เกิดจากการพลัดพรากจากสิ่งที่รัก ทุกข์ที่เกิดจากการประสบกับสิ่ง
ที่ไม่เป็นที่รัก ทุกข์ที่เกิดจากไม่ได้ดังใจปรารถนา รวมทั้งทุกข์ที่เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตด้านต่างๆ 
อาทิ ความยากจน  
 2.สมุทัย เหตุที่เกิดทุกข์ คือ กิเลสตัณหาที่กระตุ้นจิตใจให้ส่ายแส่หาอารมณ์ที่ปรารถนา 
อยากได้ อยากมี อยากเป็น และอยากพ้นไปจากภาวะไม่ปรารถนา เป็นเหตุแห่งทุกข์ที่ต้องละ
พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ก็เพ่ือให้ทราบว่า ทุกข์ทั้งหมดซึ่งเป็นปัญหาของชีวิต ล้วนมีเหตุให้เกิดเหตุ
นั้น คือ ตัณหา อันได้แก่ความอยากได้ต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วยความยึดมั่น 
 3.นิโรธ ความดับทุกข์ คือ ภาวะที่เป็นผลจากการดับตัณหาและสามารถพ้นจากทุกข์ได้
เด็ดขาด เป็นภาวะที่ต้องท าให้ประจักษ์แจ้ง พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ก็เพ่ือให้ทราบว่า ทุกข์คือ
ปัญหาของชีวิตทั้งหมดท่ีสามารถแก้ไขได้นั้น ต้องแก้ไขตามทางหรือวิธีแก้ 
 4.มรรค ข้อปฏิบัติให้ลุถึงความดับทุกข์ ซึ่งมีองค์ประกอบ 8 ประการ อันเป็นข้อปฏิบัติที่
เป็นแบบอย่างหรือทางด าเนินชีวิตที่ดีเลิศ จัดเป็นเหตุที่ควรเจริญ คือ ลงมือปฏิบัติเพ่ือให้เข้าถึงนิโรธ 
โดยสรุปเป็นหลักแห่งการศึกษาปฏิบัติส าคัญได้ 3 ประการ คือ ศีล สมาธิ ปัญญา 
 อริยสัจทั้ง 4 ประการนี้ มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า สามุกกังสิกเทศนา หมายถึง พระธรรม
เทศนาที่พระพุทธองค์ทรงยกข้ึนแสดงเอง โดยไม่ต้องปรารภค าถามหรือการทูลขอร้องของผู้ฟังอย่าง
การแสดงธรรมในเรื่องอ่ืนๆ อริยสัจ 4 ประการ เป็นวิธีการแห่งปัญญา ด าเนินการแก้ปัญหาตาม
เหตุผล ตามเหตุปัจจัย คือ การแก้ปัญหาของบุคคลด้วยปัญญาของตัวบุคคลนั้นเอง (National 
Office of Buddhism, 2553) 
 ฆราวาสธรรม 4 หมายถึง หลักธรรมที่ผู้ครองเรือนควรปฏิบัติ มี 4 ประการ คือ 
 1. สัจจะ คือ ความซื่อสัตย์ ความจริงใจ ความซื่อตรงต่อกันคนที่อาศัยอยู่ในครอบครัว
เดียวกัน ควรมีความซื่อสัตย์ต่อกันทั้งกาย วาจาและใจ จะท าให้เกิดความไว้วางใจกัน ร่วมมือกัน
พัฒนาครอบครัวให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นในฐานะที่เราเป็นสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัว เราจึงควรแสดง
ความซื่อสัตย์ต่อพ่อแม่ พ่ีน้อง และสมาชิกทุกคนในบ้าน เช่น ไม่พูดปด มีความตั้งใจที่จะท างานตาม
หน้าที่ด้วยความตั้งใจ เป็นต้น 
 2. ทมะ คือ การข่มใจ การฝึกฝนตนเองไม่ให้ประพฤติชั่วคนเราเมื่ออยู่ด้วยกัน ย่อมจะมี
ความขัดแย้งกันบ้าง สิ่งใดที่ไม่ตรงกับความคิดของเรา เราควรพิจารณาไตร่ตรองให้รอบคอบ ไม่ควร
แสดงกิริยาอาการโต้แย้งออกมาทันที ถ้าเราสามารถข่มใจและพิจารณาปัญหาให้เข้าใจแล้ว เราก็
สามารถแก้ปัญหานั้นด้วยความสงบเรียบร้อย 
 3. ขันติ คือ ความอดทน หมายถึง ความอดทนต่อสิ่งที่ไม่ดี อดทนต่อความยากล าบาก
การอดทนต่อความยากล าบากทางกาย อดทนต่อการพูดจาไม่สุภาพ และอดกลั้นจิตใจห้อยู่ในความ
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สงบ ไม่โกรธ ไม่อิจฉาริษยาผู้อื่น ถ้าเรามีขันติในเรื่องต่าง ๆ แล้วจะท าให้เราอยู่ในครอบครัวได้อย่าง
มีความสุข 
ความอดทนในที่นี้มีสี่ระดับ 1. อดทนต่อความล าบากตรากตร า, 2. อดทนต่อทุกขเวทนา 3. อดทน
ต่อการกระทบกระทั่ง 4. อดทนต่อสิ่งที่เย้ายวนใจ หรือกิเลสซึ่งทนได้ยาก 
 4. จาคะ คือ การเสียสละ การแบ่งปันสิ่งของให้แก่ผู้อ่ืนเราอยู่ในครอบครัวเดียวกัน ควร
สละสิ่งของ แบ่งปันของกินของใช้ให้กันและกันตามสมควรแก่ฐานะ การแบ่งปันกันจะท าให้เกิด
ความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับ 
  ผู้น าฆราวาสธรรม 4 ไปใช้ แม้อยู่ครองเรือนก็จะเป็นฆราวาส คฤหัสถ์ที่มีความสุข
ความส าเร็จในชีวิต หากเป็นนักบวชก็จะได้รับผลแห่งการปฏิบัติบ าเพ็ญสมณธรรมด้วยสิ่งที่ตั้งใจ  
ปฏิบัติตามหลักฆราวาสธรรม ทั้ง 4 ประการนี้ 
  



การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3360

ความรุนแรง 
 โดยทั่วๆ ไป ความรุนแรงก็คือการท าให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งอาจจะ
เกิดจากธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือจากน้ ามือมนุษย์ก็ได้ ส่วนในอีกความหมายหนึ่ง ความรุนแรงคือสิ่ง
ที่มาสกัดกั้นศักยภาพของชีวิต นอกจากความรุนแรงจะสกัดกั้นศักยภาพชีวิตอย่างที่มันเป็นอยู่แล้ว 
ความรุนแรงยังสกัดกั้นศักยภาพชีวิตในอีกแง่หนึ่งด้วย กล่าวคือศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงไปจากที่
เป็นอยู่เดิม  
 ความรุนแรง (อังกฤษ: violence) นิยามโดยองค์การอนามัยโลกว่าเป็น การใช้ก าลังหรือ
พลังทางกายโดยเจตนาต่อตนเอง ผู้อ่ืน หรือต่อกลุ่มหรือชุมชนอ่ืน โดยข่มขู่หรือแท้จริง เพ่ือให้เกิด
หรือมีความเป็นไปได้สูงว่าจะเกิดการบาดเจ็บ การเสียชีวิต การท าร้ายจิตใจ การพัฒนาไม่เพียงพอ
หรือการลิดรอนนิยามนี้เกี่ยวข้องกับเจตนาของการก่อพฤติกรรมนั้น โดยไม่ค านึงถึงผลที่ตามมา
ความรุนแรงพรากชีวิตผู้คนทั่วโลกไปมากกว่า 1.5 ล้านคนทุกปี สูงกว่า 50% เป็นเพราะ
อัตวินิบาตกรรม อีก 35% มาจากฆาตกรรม และอีก 12% เป็นผลโดยตรงมาจากสงครามหรือความ
ขัดแย้งรูปแบบอื่น ส าหรับผู้เสียชีวิตหนึ่งคนจากเหตุความรุนแรง ต้องมีการเข้าโรงพยาบาลหลายสิบ
คร้ัง การเย่ียมแผนกฉุกเฉินหลายร้อยครั้ง และการนัดของแพทย์หลายพันครั้งยิ่งไปกว่านั้น ความ
รุนแรงมักมีผลตลอดชีวิตต่อสุขภาพกายและจิตของเหยื่อ ตลอดจนหน้าที่ทางสังคม และชะลอการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม (Kanchana Srisawat. Siriluck Chitrabiab, 2551 P. 53.) 
 ความรุนแรง หมายถึง การท าร้ายร่างกาย การท าร้ายจิตใจ การท าร้ายทางเพศ และการ
ทอดทิ้งเด็กที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี 
 
ความรุนแรงมี 4 ประเภท ดังนี้ 
 1.การท าร้ายทางร่างกาย คือ มักเกิดจากการทุบ ตี ต่อย เตะ จับศีรษะโขกกับของแข็ง 
ซึ่งการท าร้ายร่างกายนี้จะส่งผลถึงสภาพจิตใจของผู้ถูกท าร้าย 
 2.การท าร้ายทางจิตใจ เป็นการกระท าด้วยกิริยา วาจา ท่าทาง สายตา สีหน้า จนท าให้
ผู้ถูกกระท าเจ็บช้ าน้ าใจ อับอาย  อาจถึงขั้นคิดสั้นได้ 
 3.การท าร้ายทางเพศ ผู้ที่ถูกท าร้ายทางเพศมักได้แก่เพศหญิงและมีเด็กชายบ้าง
เหมือนกันลักษณะการท าร้ายทางเพศมีหลายรูปแบบ เช่น การถูกจับหน้าอก  ถูกจับก้น  ถูกจับ
อวัยวะเพศ  การถูกฝ่ายชายเอาอวัยวะเพศมาถูไถร่างกายขณะอยู่ในที่ชุมชน การถูกปลุกปล้ า การ
ถูกข่มขืนโดยผู้ชายคนเดียว การถูกข่มขืนโดยผู้ชายหลายคน การถูกบังคับให้ถอดเสื้อผ้าเพ่ือ
ถ่ายภาพ ถูกพูดจาลวนลาม ล่วงเกินทางเพศ เป็นต้น 
 4.การทอดทิ้งเด็ก  อาจทอดทิ้งตั้งแต่แรกเกิด  จนถึงการทอดทิ้งเด็กโตซึ่งอายุไม่เกิน 18 
ปี  จนผู้ถูกทอดทิ้งได้รับความเดือดร้อน หรือถึงข้ันเสียชีวิต ปัจจุบันนี้เรื่องการทอดทิ้งเด็กมีมากมาย
ในสังคมไทยทั้งนี้เกิดจากการไม่รับผิดชอบของผู้ใหญ่และพวกวัยรุ่นใจแตกทั้งหลายก่อให้เกิดปัญหา
สังคม 
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 ดั้งนั้นจะเห็นได้ว่าความรุนแรง ไม่ได้หมายถึงให้ผู้อ่ืนได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย แต่การ
ปล่อยให้อดอาหาร การไม่สนใจความเป็นตายของผู้อ่ืน การข่มขู่ให้ผู้อ่ืนหวาดกลัว การใช้ค าพูดที่ท า
ร้ายจิตใจผู้อื่น ล้วนเป็นความรุนแรงได้ทั้งสิ้น (Foundation for women, 2560) 
 
สาเหตุของการเกิดความรุนแรงในสังคม 
 1. มีค่านิยมและเจตคติที่ไม่เหมาะสมเกี่ยวกับความไม่เท่าเทียมกันระหว่างหญิงกับชาย 
เช่น แนวคิดท่ีว่าภรรยาเป็นสมบัติของสามี หรือแนวคิดที่ว่าลูกเป็นสมบัติของพ่อแม่ เป็นต้น 
 2. มีความเจริญด้านวัตถุ แต่ขาดการพัฒนาด้านจิตใจ ท าให้คนในสังคมเสื่อมศีลธรรม 
และยึดผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่ตั้งส่งผลให้เกิดการแข่งขันทางวัตถุ ซึ่งน าไปสู่ปัญหาต่างๆ และใน
ที่สุดก็จะน ามาสู่สภาพของครอบครัวที่ล่มสลาย 
 3. ความไม่พร้อมที่จะมีครอบครัว โดยอาจมีสาเหตุมาจากสภาพร่างกาย จิตใจ อายุ 
สุขภาพ อนามัย และฐานะทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้เกิดปัญหาความรุนแรง 
 4. การได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับความรุนแรง เช่น พ่อแม่ ครูท าโทษด้วยความรุนแรง 
เมื่อท าผิดท าให้มีทัศนคติว่าความรุนแรงเป็นเรื่องปกติท่ีช่วยหยุดยั้งพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมได้ 
 5. ปัญหาเศรษฐกิจต่ า การเลิกจ้างงาน ธุรกิจล้มละลาย ค่าครองชีพสูง ท าให้เกิด
ความเครียดสูง และน าไปสู่การใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา 
 6. ระบบการศึกษาที่สร้างความกดดันให้กับผู้เรียน เช่น กรณีของผู้เรียนที่ผิดหวังจาก
ระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง แล้วตัดสินใจฆ่าตัวตาย 
 7. อิทธิพลสื่อมวลชนที่น าเสนอข้อมูลข่าวสารให้เกิดผลลบแก่ผู้รับข่าวสารอย่าง
กว้างขวางและต่อเนื่อง เช่น ค่านิยมฟุ้งเฟ้อ การใช้ความรุนแรง การผลิตสื่อโฆษณา สื่อลามก
อนาจาร ที่ก่อให้เกิดการเลียนแบบในทางที่ไม่ถูกต้อง 
 8. ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับปัญหาความรุนแรง เช่นความรุนแรงในครอบครัวเป็นเรื่อง
ส่วนตัว ความรุนแรงทางเพศเกิดขึ้นเพราะผู้หญิงเป็นฝ่ายผิด หรือสมยอมเอง ท าให้ผู้ประสบปัญหา
พยายามปิดไว้เป็นความลับ และด้วยความเชื่อดังกล่าวท าให้คนในสังคมไม่ต้องการเจ้าไปยุ่งเกี่ยว 
และให้ความช่วยเหลือท าให้เกิดปัญหามากมาย (Preecha Oupayokhin, 2538 P. 101) 
ผลกระทบของความรุนแรงในสังคม 
 ผลกระทบของความรุนแรงในสังคมที่เกิดต่อบุคคล  ครอบครัว  และสังคม  มีดังนี้ 
 ผลกระทบต่อบุคคล 
 1.1 ถูกท าร้ายร่างกายท าให้เกิดการบาดเจ็บ  พิการ  หรือเสียชีวิต 
 1.2 สภาพของจิตใจถูกกระทบกระเทือน  มีความวิตกกังวล  ซึมเศร้า  เหม่อลอย  ขาด
สมาธิ 
 1.3 เกิดความสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักจากการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร 
 1.4 เกิดการเลียนแบบผู้กระท าความรุนแรง 
 1.5 มีพฤติกรรมต่อต้านสังคม  
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 ผลกระทบต่อครอบครัว 
 1.1 ครอบครัวแตกแยก  มีปัญหาความสัมพันธ์ภายในครอบครัว  เกิดการเป็นหม้าย  
หรือก าพร้าขาดบิดามารดา 
 1.2 เกิดความยากจนและว่างงาน  เพราะบิดามารดาต้องหยุดงานหือไม่มีงานท า  ท าให้
ครอบครัวขาดรายได้ 
 ผลกระทบต่อสังคม 
 เมื่อเกิดความรุนแรงขึ้นในสังคม จะส่งผลกระทบได้ ดังนี้ 
 1.1 ท าให้สังคมไทยกลายเป็นสังคมที่ไม่ปลอดภัย โดยเฉพาะกับเด็กและสตรี 
 1.2 ขาดความสงบสุขเนื่องจากการทะเลาะเบาะแว้ง การด่าทอทุบตีท าร้ายกันใน
ครอบครัว ซึ่งก่อความร าคาญต่อเพ่ือนบ้าน 
 1.3 ครอบครัวบางครอบครัวเป็นหน่วยผลิตทางเศรษฐกิจโดยตรง ดังนั้นเมื่อเกิดความ
รุนแรงขึ้น สามารถส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อมได้ 
 1.4 ปัญหาสังคมจะเพ่ิมมากขึ้นเนื่องจากสถาบันครอบครัวไม่สามารถรวมตัวกันเป็นกลุ่ม
หรือชุนชน เพ่ือพัฒนาหรือบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมได้ 
 1.5 ปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิง เป็นอุปสรรคในการพัฒนาศักยภาพของสตรี การ
พัฒนาความเจริญก้าวหน้าของประเทศ การประกอบอาชีพ และเป็นการท าลายเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน
ในการด ารงชีวิตอยู่ในสังคม (Sukanya Sodsri, P. 602-605) 
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สื่อกับความรุนแรง 
 สื่อถือว่าเป็นศูนย์กลางในการน าเสนอให้สาธารณชนได้รับรู้ ซึ่งปัจจุบันยุคโลกไร้พรมแดน 
ผู้คนทุกเพศทุกวัยล้วนต้องการบริโภคข้อมูลข่าวสาร ท าให้สื่อมีความส าคัญเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ในทาง
กลับกันสื่อจะต้องเพ่ิมความระมัดระวังในการท าหน้าที่ให้มากขึ้น โดยเฉพาะการน าเสนอภาพหรือ
ข้อความที่แสดงออกถึงการใช้ความรุนแรง สื่อลามกอนาจารที่ก่อให้เกิดการเลียนแบบในทางที่ไม่ถูก
ต้องการเผยแพร่ภาพลามกทางสื่อต่างๆ ทั้งสิ่งพิมพ์ วีดีทัศน์ อินเทอร์เน็ต และสื่ออ่ืนๆ โดยเฉพาะ
อินเทอร์เน็ต ซึ่งถูกใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารเพ่ือชักจูงให้หลงเชื่อ น าไปสู่การกระท ารุนแรง
ในรูปแบบต่างๆ รวมไปถึงสื่อที่มีเนื้อหาใช้ความรุนแรง อาจท าให้เกิดความตระหนก หวาดกลัวซึ่งถือ
เป็นการท าร้ายทางด้านอารมณ์ และจิตใจแบบหนึ่ง 
 
การน าเสนอของสื่อที่อาจเช่ือมโยงไปสู่ปัญหาความรุนแรง มีดังนี้ 
 1. สื่อที่น าเสนอภาพลามกอนาจารต่างๆ ที่เผยแพร่ทางสื่อต่างๆ เช่น วีดีทัศน์ หนังสือ 
ภาพยนตร์ รูปภาพ แผ่นดิสก์ รวมทั้งการเสพของมึนเมาและการเที่ยวในสถานเริงรมย์ต่างๆ มีส่วน
ยั่วยุท าให้เกิดอารมณ์ทางเพศ 
 2. สื่อที่น าเสนอข้อมูลข่าวสารในทางลบ อาจเป็นการสร้างค่านิยมความรุนแรงให้กับผู้รับ
ข่าวสารมากยิ่งขึ้น 
 3. สื่อที่ขาดการน าเสนอแนวคิดและวิธีการในการน าเสนอทักษะการสื่อสารที่ดีเพ่ือพัฒนา
และส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทชายหญิง ได้แก่ ทักษะการสื่อสารระหว่างคู่สมรส พ่อแม่
ลูก รวมถึงการสอนทักษะการสื่อสารซึ่งรวมอยู่ในทักษะชีวิต 
 4. สื่อทางอินเทอร์เน็ต ที่มีการน าเสนอภาพหรือข้อความลามก และข้อมูลต่างๆ รวมทั้งการ
สนทนาที่อาจชักจูงไปในทางไม่เหมาะสม หรือก่อให้เกิดปัญหาความรุนแรง 
 จากปัญหาสื่อน าเสนอสิ่งไม่สร้างสรรค์ ดังที่กล่าวมาจะส่งผลกระทบต่อเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนที่เป็นผู้บริโภคข่าวสาร จึงมีความจ าเป็นต้องรณรงค์ให้สื่อมวลชนทุกแขนงน าเสนอข้อมูลที่
ถูกต้องเหมาะสมไม่น าเสนอสื่อที่สามารถกระตุ้นพฤติกรรมความรุนแรง มีมาตรการคุ้มครอง
ผู้บริโภคสื่อ ผู้ผลิตสื่อน าเสนอในสิ่งไม่มีพิษมีภัย เมื่อบริโภคแล้วเกิดการพัฒนาทั้งทางร่างกาย จิตใจ 
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สร้างความสงบสุขให้เกิดแก่ตนเอง และสังคมส่วนรวม ดังนั้น หน้าที่
ของสื่อที่ดี คือ น าเสนอข้อมูลข่าวสารในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ค านึงถึงประชาชนโดยเฉพาะ
เด็กและเยาวชน ที่ยังขาดวุฒิภาวะทางด้านความคิดและอารมณ์ เพ่ือให้เขาได้รับรู้ในสิ่งที่ดีงามและ
สร้างสรรค์มากกว่าเรื่องที่โหดร้ายหรือเรื่องลามกอนาจารต่างๆ เป็นประเด็นส าคัญ  (Siriphin 
Inraprasert, 2557 P. 26-28) 
 
การป้องกันปัญหาความรุนแรงในสังคม 

การป้องกันปัญหาความรุนแรงในสังคม จะให้บังเกิดผลอย่างสมบูรณ์และยั่งยืนได้นั้น ทุก
ระดับของสังคมต้องร่วมมือกัน โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ (Wanchai Watnasap, 2547 P. 198.) 



การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3364

 
ระดับบุคคลและครอบครัว 
 1. การเลี้ยงดูอบรมลูกชายและหญิงต้องมีความเสมอภาค สอนให้ช่วยเหลือเกื้อกูล เคารพ
สิทธิซึ่งกันและกันไม่ใช้อ านาจ ไม่เอาเปรียบ ผู้เป็นพ่อแม่ต้องฟังความเห็นของลูก และสอนทักษะ
ระงับอารมณ์โกรธที่เหมาะสมด้วย 
 2. ด ารงชีวิตเรียบง่าย ไม่ฟุ้งเฟ้อตามกระแสวัตถุนิยม ครองตนอยู่ ในศีลธรรมอันดี ไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับอบายมุขซื่อสัตย์ต่อคู่ครอง รับผิดชอบในหน้าที่ของตน 
 
ระดับสังคม 
 1. รัฐควรจัดให้มีหน่วยงานบริการแนะแนว และค าปรึกษาปัญหาชีวิตสมรส ปัญหา
ครอบครัวกระจายไปสู่ชุมชนมากขึ้น 
 2. รัฐต้องส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนเกิดความรู้ความเข้าใจ และจิตส านึก เรื่องสิทธิเด็ก 
สิทธิสตรี และสิทธิมนุษยชน 
 3. มีการแก้ไขกฎหมายให้มีความทันสมัยโดยเฉพาะกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว 
กฎหมายที่ก่อให้เกิดช่องว่างในเรื่องความไม่เสมอภาค และท าให้สตรีต้องตกอยู่ในภาวะจ ายอมควร
ได้รับการแก้ไข และควรมีการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเผยแพร่กฎหมายดังกล่าวให้
ประชาชนทราบ 
 4. องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนต้องมีมาตรการในการป้องกันและควบคุมสื่อให้เสนอข้อมูลที่
ถูกต้องเหมาะสม และผู้ผลิตสื่อต้องแสดงความรับผิดชอบในการน าเสนอสื่อทุกรูปแบบ 
 5. ระบบการศึกษา ต้องให้ความส าคัญในการบรรจุหลักสูตรการเรียนการสอนเรื่อง
จริยธรรมทางเพศ การเป็นพ่อแม่ท่ีดี สิทธิสตรี สิทธิเด็ก และสิทธิมนุษยชน รวมไปถึงการสอนทักษะ
การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยเหตุผลและสันติวิธี 
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การมีส่วนร่วมในสังคมพุทธ 
การมีส่วนร่วมในสังคมพุทธ คือ การที่พุทธศาสนิกชนจะต้องส่วนเข้ามาช่วยเหลือสังคมที่

ตนเองอาศัยอยู่ให้มี ความสงบสุข ดังนั้นการเข้ามามีส่วนร่วมจะต้องเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ซึ่ง
พระธรรมปิฎก กล่าวว่า 
 1. คนมีคุณแก่ส่วนรวม สมาชิกที่ดีของสังคมจะเป็นผู้ช่วยสร้างสรรค์สังคม มีธรรม คือ
หลักความประพฤติ ดังนี้  
 1.1 มีหลักพรหมวิหาร คือ ธรรมประจ าใจของผู้ประเสริฐหรือผู้มีจิตใจยิ่งใหญ่กว้างขวาง
ดุจพระพรหม 4 อย่างคือ มีเมตตา คือความรักความปรารถนาดี มีไมตรีจิตที่ดี ต้องการช่วยเหลือให้
ทุกคนประสบประโยชน์และความสุข มีความกรุณา คือความสงสาร อยากช่วยเหลือผู้อ่ืนให้พ้นจาก
ความทุกข์ ใฝ่ใจที่จะปลดเปลื้องบ าบัดความทุกข์ยากเดือดร้อนของคนและสัตว์ทั้งปวง มีมุทิตา คือ
ความเบิกบานพลอยยินดี เมื่อเห็นผู้อ่ืนอยู่ดีมีสุข ก็มีใจแช่มชื่นเบิกบาน เมื่อเห็นเขาท าดีงามประสบ
ความส าเร็จก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป ก็พลอยยินดีบันเทิงใจด้วย พร้อมที่จะช่วยส่งเสริมสนับสนุน และมี
อุเบกขา คือความมีใจเป็นกลาง มองตามความเป็นจริง ไม่เอนเอียง หรือมีอคติ เป็นต้น ((Phra 
Brahmagunabhorn, 2560 P. 73) 
 1.2 บ าเพ็ญการสงเคราะห์ คือ ปฏิบัติตามหลักการสงเคราะห์ หรือธรรมเครื่องยึดเหนี่ยว
ใจคน และประสานหมู่ชนไว้ในสามัคคี ที่เรียกว่า สังคหวัตถุ 4 อย่าง คือ ทาน คือการให้ ความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เสียสละ แบ่งปัน ช่วยเหลือสงเคราะห์ ด้วยปัจจัยสี่ ทุน หรือทรัพย์สินสิ่งของ 
ตลอดจนให้ความรู้ความเข้าใจ และศิลปวิทยา แก่เพ่ือนร่วมสังคม ปิยวาจา คือ เจรจาอ่อนหวาน 
พูดค าที่สุภาพ อ่อนโยนและเป็นค าที่มีประโยชน์ที่ผู้ฟังได้ฟังแล้วชื่นใจ สบายใจเห็นประโยชน์ใน
ค าพูดนั้น พูดให้ก าลังใจ เป็นต้น อัตถจริยา คือ การบ าเพ็ญตนให้เป็นคนมีประโยชน์ต่อผู้อ่ืน ได้แก่ 
การไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่เพ่ือนมนุษย์ และไม่นิ่งดูดายเมื่อผู้อ่ืนขอความช่วยเหลือ การ
สนับสนุนในสิ่งที่เห็นว่าถูกต้องดีงาม เป็นประโยชน์ต่อเพ่ือนมนุษย์ในสังคม และ สมานัตตา คือ การ
ปฏิบัติตนสม่ าเสมอ ไม่ถือตัว ไม่หยิ่งจองหองในเมื่อได้ดีมีฐานะ ซึ่งได้แก่ การให้ความนับถือเพ่ือน
มนุษย์ ผู้มีฐานะศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับตน ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยามบุคคลที่ด้อยกว่าตน เป็นต้น 
(Phardhampitaka. 2537 P. 35) 
 2. คนผู้เป็นส่วนร่วมที่ดีของหมู่ชนคนผู้เป็นส่วนร่วมที่ดีของหมู่ชน ซึ่งจะช่วยให้หมู่ชนอยู่
ร่วมกันด้วยดี มีธรรม คือหลักความประพฤติ ดังนี้ 
 2.1 พ่ึงตนเองได้ คือท าตนให้เป็นที่พ่ึงของตนได้ พร้อมที่จะรับผิดชอบตนเอง ไม่ท าตัวให้
เป็นปัญหาหรือเป็นภาระถ่วงหมู่คณะ หรือหมู่ญาติ ด้วนการประพฤติธรรมส าหรับสร้างที่พ่ึงตนเอง 
เรียกว่า นาถ-กรณีธรรม 10 ประการคือ มีศีล คือประพฤติดีมีวินัย มีพหุสัจจะ คือมีการศึกษาเล่า
เรียนมาก มีกัลยาณตา คือรู้จักคบคนดี มีโสวจัสสตา คือเป็นคนพูดง่าย ไม่กระด้างดื้อรั้น มีกิงกรณีเย
สุ ทกัขตา คือ เอาใจใส่ช่วยเหลือกิจการของหมู่คณะ มีธรรมกามตา คือ เป็นผู้ใฝ่ศึกษาหลักธรรม สิ่ง
ดีงามทั้งหลาย มีวิริยารัมภะ คือมีความขยันหมั่นเพียร ไม่เกียจคร้าน มีสันตุฏฐี คือ มีความรู้จักพอ 
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ไม่โลภมาก มีสติ คือมีสติมั่นคง มีความรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลา และมีปัญญา คือเป็นผู้เข้าใจถึงเหตุผล 
รู้ดีรู้ชั่ว เป็นต้น 
 2.2 อยู่ร่วมในหมู่ด้วยดี ในด้านความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนที่เป็นเพ่ือนร่วมงาน ร่วมกิจการ 
หรือร่วมชุมชน ตลอดจนพี่น้องร่วมครอบครัว พึงปฏิบัติหลักการอยู่ร่วมกัน ที่เรียกว่า สาราณียธรรม 
(ธรรมเป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน) มี 6 ประการคือ มีเมตตากายกรรม ได้แก่ การเข้าไปตั้งกายกรรม
ประกอบด้วย เมตตา นั่นคือ การอยู่ด้วยกันด้วยการกระท าดีต่อกัน ไม่เบียดเบียนท าร้ายกัน แต่
มุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือกัน เพ่ือความผาสุขร่วมกัน เป็นต้น มีเมตตาวจีกรรม ได้แก่ การเข้าไป
ตั้งวจีกรรมประกอบด้วยเมตตา คือใช้หลักการทูต โดยการเจรจาให้เข้าใจกัน ไม่กล่าวร้ายเสียดสีกัน 
เป็นต้น มีเมตตามโนธรรม ได้แก่ การเข้าไปตั้งมโนกรรมประกอบด้วยเมตตา คือการไม่คิดท าร้ายซึ่ง
กันและกัน มีความซื่อสัตย์เคารพในความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีจิตเมตตาต่อกัน เป็นต้น แบ่งปัน
ผลประโยชน์ที่ได้มาด้วยความชอบธรรมแก่เพ่ือร่วมสังคม ได้แก่ การแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
ทั้งในด้านอาหาร เครื่องอุปโภคบริโภคเครื่องมือการเกษตร ตลอดจนวิทยาการความรู้ต่า งๆ ให้แก่
เพ่ือนร่วมสังคม รวมตลอดถึงการรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกัน ไม่ท าลายระบบนิเวศน์
สิ่งแวดล้อมท่ีก่อให้เกิดผลกระทบมวลมนุษย์ เป็นต้น รักษาความประพฤติ(ศีล) เสมอกัน ได้แก่ การ
อยู่ร่วมกันอย่างให้เกียรติซึ่งกันและกัน มีความเสมอภาคกัน และ มีความเห็นร่วมกัน ไม่วิวาทเพราะ
มีความเห็นผิดกัน ได้แก่ การอยู่ร่วมกันจะต้องยอมรับในกฎกติกาทางสังคมที่ก าหนดไว้ ไม่กระท า
ตนเสมือนว่าเป็นการฝ่าฝืนมติของสังคมก็ไม่เอารัดเอาเปรียบกันหรือข่มเหงกีดกันผู้อ่ืน มีแต่จะสร้าง
ความเดือดร้อนให้แก่ตนเองและสังคมที่ตนอาศัยอยู่ด้วย 
 3. คนมีส่วนร่วมในการปกครองที่ดีสมาชิกของรัฐผู้มีส่วนร่วมให้เกิดการปกครองที่ดี 
โดยเฉพาะคนในสังคมประชาธิปไตย พึงรู้หลักและปฏิบัติดังนี้  
 3.1 รู้หลักอธิปไตย คือ รู้หลักความเป็นใหญ่ที่ เรียกว่า อธิปไตย 3 ประการคือ 
อัตตาธิปไตย ถือตนเป็นใหญ่ คือ ถือเอาตนเอง ฐานะ ศักดิ์ศรี เกียรติภูมิ ของตนเป็นใหญ่ ฝ่ายที่เป็น
กุศลในด้านนี้คือ การเว้นจากการท าความชั่ว มุ่งท าความดีด้วยการเคารพตนเอง โลกาธิปไตย ถือ
โลกเป็นใหญ่ คือ ถือความนิยมของชาวโลกเป็นใหญ่ หวั่นไหวไปตามเสียงนินทา สรรเสริญ เป็นต้น 
ฝ่ายที่เป็นกุศลได้แก่ เว้นจากการท าชั่ว มุ่งท าความดีด้วยการเคารพเสียงของชนหมู่มาก และ 
ธรรมาธิปไตย ถือธรรมเป็นใหญ่ คือ ถือหลักการ ความจริง ความถูกต้อง ความดีงาม เหตุผลเป็น
ใหญ่ กระท าด้วยการค านึงถึงสิ่งที่ได้ศึกษา ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง และยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อ่ืน การรู้จักพิจารณาอย่างถ่องแท้ ตามก าลังสติปัญญา และมุ่งคิดพิจารณาด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
เป็นไปโดยชอบธรรม และเพ่ือความดีงาม ตามหลักโดยทั่วไปได้แก่ การรู้จักเคารพหลักการ กฎ 
ระเบียบ กติกา และข้อบังคับทางสังคมหรือองค์กรนั้น ๆ ดังนั้นหากเราต้องการถือเอาความถูกต้อง
เป็นใหญ่ จะต้องยึดหลักของธรรมาธิปไตย โดยมิได้ถือตนหรือถือโลกเป็นใหญ่  (Phardhampitaka, 
2542 P. 47) 
 3.2 มีส่วนในการปกครอง โดยปฏิบัติตามหลักการมีส่วนร่วมรับผิดชอบที่จะช่วยป้องกัน
ความเสื่อม น าไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองโดยส่วนเดียว ที่เรียกว่า อปริหานิยธรรม คือ หมั่นประชุมกัน
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เนืองนิตย์ พร้อมเพรียงกันประชุม ไม่ท าตามอ าเภอใจตนเอง ให้เกียรติผู้รู้ผู้มีประสบการณ์ ให้เกียรติ
และคุ้มครองสตรี เคารพสักการะโบราณสถาน และดูแลรักษาผู้ทรงศีล 
 
สรุป 
 ประเทศไทยนั้นเป็นสังคมหนึ่งซึ่งยอมรับพระพุทธศาสนา และได้รับการหล่อหลอมจาก
หลักธรรม   ค าสอนในพระพุทธศาสนามายาวนาน วิถีชีวิตของคนไทยส่วนใหญ่ตั้งแต่ก าเนิดจนถึง
ตาย จึงเก่ียวโยงสัมพันธ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระพุทธศาสนา แต่เมื่อสังคมโลกเปิดกว้างขึ้นทั้ง
ในด้านสื่อสารมวลชน เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรม จึงเป็นเหตุผลส าคัญที่น าพาให้สังคมไทย
ก้าวเข้าไปสู่กระแสแห่งยุคโลกาภิวัฒน์ ส่งผลให้สังคมไทยต้องเผชิญกับภาวะวิกฤติในหลายๆ ด้าน 
ทั้งนี้ยังท าให้สังคมเกิดความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ทั้งจากสถาบันครอบครัว วัยเด็ก วันรุ่น และวัยผู้ใหญ่ 
เรามักจะเห็นความรุนแรงได้บ่อยขึ้นเนื่องจากโลกมีความเปลี่ยนแปลงไปมาก หลักธรรมค าสอนของ
พระพุทธเจ้าจึงมีส่วนส าคัญ หลักธรรมส าคัญของศาสนา ในแต่ละศาสนาจะมีหลักธรรมค าสอน
ปลีกย่อยแตกต่างกัน เพ่ือให้ผู้ประพฤติปฏิบัติไปสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดของศาสนา แม้คนไทยส่วนใหญ่
จะนับถือพระพุทธศาสนา  แต่ก็มีคนไทยอีกส่วนหนึ่งที่นับถือศาสนาแตกต่างกันไป ซึ่งทุกคน
สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข เพราะทุกศาสนามีหลักธรรมค าสอนที่สอดคล้องกัน  คือ สอนให้
ทุกคนละเว้นจากการท าความชั่ว ให้ท าความดี มีความรักและความเมตตาต่อกัน พระพุทธศาสนาจึง
เป็นกระบวนทัศน์ใหม่ที่จะสามารถน าหลักการส าคัญที่มีอยู่ในพระไตรปิฏกมาประยุกต์ใช้ในการ
แก้ปัญหาในแบบองค์รวม เพ่ือจะท าให้การแก้ปัญหาเป็นไปอย่างครบวงจร อันจะส่งผลดีกับการ
แก้ไขปัญหาวิกฤติต่างๆ ของสังคมไทยต่อไป ซึ่งการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบนี้เป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุด 
คือ การน าเอาหลักธรรมทางศาสนาประยุกต์เข้ากับการด ารงชีวิตในปัจจุบัน ควบคู่กับการสร้าง
คุณภาพชีวิตเยาวชนผู้เป็นประชากรใหม่ของสังคมในยุคต่อๆไป โดยสถาบันครอบครัวมีอิทธิพลต่อ
เยาวชนเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นสถาบันแรกที่ให้การอบรมทางด้านจิตใจ ให้ความรัก ความอบอุ่น 
เอาใจใส่ดูแล ทะนุถนอม ปกครองดูแลอย่างถูกต้องแล้วก็จะสามารถให้เยาวชนเป็นบุคคลที่มี
คุณภาพและคุณธรรมได้อย่างแน่นอน อีกทั้งยังช่วยลดปัญหาให้กับสังคม ส่งผลให้สังคมมีความสงบ
สุข เพราะเยาวชนในวันนี้ก็คือผู้น าและพัฒนาสังคมประเทศชาติในวันข้างหน้า  
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ชายไทยกับความศรัทธาการบวชในพระพุทธศาสนา 
Thai men and faith, ordination in Buddhism 

 
พระสมพล ยสชาโต (คล้ายสุบรรณ)   

 
 

บทคัดย่อ 
 “การบวช” เป็นเรื่องของประเพณีท่ีต้องเกิดขึ้นในช่วยชีวิตของลูกผู้ชาย นั่นจึงจะถือได้
ว่าเป็นชายเต็มตัว ได้นามว่า “ฑิต” ซึ่งย่อมาจากค าว่า “บัณฑิต” อันหมายถึงผู้ใช้ชีวิตด้วยปัญญา 
ซึ่งเรื่องการบวชนั้นได้เปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนได้มีการศึกษาถึงขนาดมีงานวิจัยให้เห็นมาบ้างแล้ว 
โดยค าว่า “บวช” นั้นถูกใช้จนกลายเป็นการสื่อสารความหมายที่แปรเปลี่ยนไปจากเดิม จนปัจจุบัน
อาจเป็นแค่แฟชั่นชั่วครั้งคราวที่ถูกหยิบมาใช้มากกว่าจะมองที่ความชัดเจนและการถือปฏิบัติอย่าง
ถูกต้องและจริงจัง การบวชนั้นจะมีวิธีและขั้นตอนในการขัดเกลาทั้งทางร่างกายและจิตใจ ทาง
ร่างกาย เช่น การเดิน การนั่ง การยืน การนอน เรียกว่าอิริยาบถทั้ง 4 และอิริยาบถย่อย ทางด้าน
จิตใจ คือการข่มใจให้งดเว้นในกิเลสต่าง ๆ เป็นคนมีน้ าอดน้ าทน ไม่โมโหโกรธง่าย พร้อมทั้งเบื้องต้น
ได้ศึกษาไตรสิกขา 3 คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ไตรสิกขา แปลว่า สิกขา 3 หมายถึงข้อส าหรับศึกษา , 
การฝึกฝนอบรมตนในเรื่องที่พึงศึกษา 3 อย่างคือ 1) อธิสีลสิกขา คือศึกษาเรื่องศีล อบรมปฏิบัติให้
ถูกต้องดีงาม 2) อธิจิตตสิกขา คือศึกษาเรื่องจิต อบรมจิตให้สงบมั่นคงเป็น 3) อธิปัญญาสิกขา คือ
ศึกษาเรื่องปัญญาอบรมตนให้เกิดปัญญาแจ่มแจ้ง วินัย เป็นเครื่องมือส าคัญขั้นแรกที่ใช้ในการฝึกขั้น
ศีล มีแต่วินัยแม่บท ของชุมชนใหญ่น้อยไปจนถึงวินัยส่วนตัวในชีวิตประจ าวัน วินัย คือ การจัดตั้ง
วางระเบียบแบบแผนเกี่ยวกับการด ารงชีวิตและการอยู่ร่วมกันของหมู่มนุษย์เพ่ือปรับจัดเตรียม
สภาพชีวิตสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งลักษณะแห่งความสัมพันธ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในภาวะที่เหมาะสม 
และพร้อมที่จะเป็นอยู่ปฏิบัติกิจและด าเนินการต่างๆ เพ่ือก้าวหน้าไปอย่างได้ผลดีที่สุดสู่จุดหมาย
ของชีวิต  
  

                                                           
 philosophy program in Buddhist Management, Faculty of Social Sciences, 

Mahachulalongkornrajavidyalaya University 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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Abstract 
 "Matriculation" is a tradition that must occur in saving human lives. That 
is considered a full man named "Thit" which means the word "graduate" which 
means a person who lives with wisdom There are many studies, some of which can 
be seen by the term "ordination" which used to be a means of communication that 
has changed from now on. It is a time of fashion that is chosen rather than looking 
at the clarity and practicality of being correct and serious. The ordination will 
include methods and procedures for physical and mental refinement, such as 
walking, sitting, standing, sleeping, known as the four postures and psychological 
sub-gestures, which are restraining refuge in various interests. Man of water is not 
angry and angry, along with a preliminary study of three dimensions of meditation, 
wisdom, wisdom, meaning 3 means education, training and self-study in 3 things: 1.) 
Sikhism is Education, rules, practices and good practices 3. Keeping the mind calm, 
ie education, intelligence, self-evident wisdom, only in the community, only large 
and small discipline, personal discipline in daily life Discipline is the establishment 
of a set of rules about living and human coexistence in order to prepare for life, 
society and the environment. Including the characteristics of various relationships to 
be in a suitable condition and ready to live and perform various tasks in order to 
progress to the best results in life 
 
บทน า 
 ผู้เขียนมุ่งหวังให้เป็นกรณีศึกษา เพราะในปัจจุบันการบวชจะต้องมีวิธีการที่ยุ่งยากมาก
ขึ้น อย่างน้อยเพื่อให้เห็นว่าการบวชเป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถฝึกฝนพฤติกรรมทางร่างกายและจิตใจ 
ที่แข็งกระด้างให้มีความเอ้ือเฟ้ือเอ้ืออารีหรือประโยชน์จองตนเองต่อบุคคลและชุมชน เพราะ
บทความการบวชมีแนวทาง ดังนี้ 1)ความส าคัญของการบวช การบวช” นั้นถือเป็นหนึ่งสิ่งปฏิบัติที่
ยึดถือกันมานาน โดยนิยมให้บุตรชายที่อายุครบ 20 ปี ได้เข้าสู่การอุปสมบท เป็นพระภิกษุใน
พระพุทธศาสนา 2)ข้อดีของการบวชพระ ในการบวช คนโบราณ ถือว่าคนที่ยัง ไม่ได้บวชเรียน เป็น
คนที่ไม่บรรลุนิติภาวะ เป็นผู้ที่ยังไม่ควรแก่การครองเรือน ผู้ชายทุกคนเมื่ออายุครบแล้วจะต้องบวช 
การบวชถือว่าเป็นการอบรมบ่มนิสัยให้ดีมีศีลธรรม และเป็นการตอบแทนบุญคุณของบิดามารดา 
ผู้ให้ก าเนิด 3)คุณสมบัติของผู้บรรพชาอุปสมบท ผู้อุปสมบทต้องอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ต้องไม่เป็น
โรคติดต่อ เป็นต้น 4)ประโยชน์ของการบรรพชาและอุปสมบท ค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ก็จะเป็น
ประโยชน์แก่ตนเองช่วยให้เขามีชีวิตที่ดีงาม และสังคมที่ร่มเย็นเป็นสุข และหลักธรรมค าสอน ท าให้
คนประพฤติดีงามเป็นหลักให้แก่สังคม ท าให้สังคมอยู่กันได้ด้วยสันติสุข มีการเบียดเบียนกันน้อยลง 
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5)การบวชจะท าให้ชีวิตประสบความส าเร็จได้อย่างไร จะเป็นช่วงที่เราเองได้รับการฝึกฝนอย่าง
เข้มข้น ต่างจากชีวิตปกติ  
 
ความส าคัญของการบวช 
  การบวชตามความหมายว่า การบวช ตรงกับค าว่า ปพฺพชฺชา แปลว่า หลีก เว้นจาก
ความชั่ว ซึ่งเดิมนั้นมุ่งหมายเอาผู้ที่เบื่อหน่ายและต้องการหลีกหนีจากโลก “การเบื่อหน่าย” จึงถือ
เป็นจุดเบื้องต้นของนักบวช โดยเบื้องต้นของการหลีกออกก็เพียงเพ่ือขจัดความวุ่นวาย เพราะเห็นว่า
การด าเนินชีวิตแบบฆราวาสมีบางอย่างที่ตนเองไม่สามารถด าเนินต่อไปได้ การหลีกออกจึงเป็นเพียง
กิริยาที่แสดงออก ไม่ใช่ว่านั่นคือบวชเป็นพระทันทีทันใด ต่อเมื่อเริ่มมีเป้าหมายที่ตนเองต้องการ
แสวงหาจึงเกิดการบวชขึ้นอย่างจริงจัง ในสังคมของชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธ “การบวช” นั้นถือ
เป็นหนึ่งสิ่งปฏิบัติที่ยึดถือกันมานาน โดยนิยมให้บุตรชายที่อายุครบ 20 ปี ได้เข้าสู่การอุปสมบท 
เป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา การบวชในรูปแบบนี้อาจกินเวลา 15 วัน 1 เดือน หรือ 1 พรรษา 
ถึงแม้ว่า จะด ารงภาวะของความเป็นนักบวช เพียงชั่วระยะเวลาอันเล็กน้อย แต่ในระยะเวลาไม่นาน
นี้ผู้ที่ได้เปลี่ยนตัวเองไปสู่การเป็นบรรพชิต จะได้เรียนรู้พระธรรมวินัย และเป็นเสมอเครื่องหมายว่า
ได้ก้าวข้ามไปสู่ความสมบูรณ์ ทั้งนี้มีความเชื่อสืบเนื่องกันว่า คนที่ยัง ไม่ได้บวชเรียน เป็นคนที่ไม่
บรรลุนิติภาวะ เป็นผู้ที่ยังไม่ควรแก่การครองเรือน “การบวช” เป็นหนึ่งในภูมิปัญญาของคนไทยที่
น าประโยชน์หลายประการมาสู่ตัวของผู้บวช ครอบครัว และสังคม และท าให้มีโอกาสได้ซึมซับค า
สอนมากขึ้น อันจะช่วยก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตในภายหน้าสืบต่อไป ระหว่างที่อยู่ใน
เพศบรรพชิต จะมีกระบวนการกล่อมเกลาให้พระภิกษุเป็นผู้มีความสะอาดทางกาย ทางวาจาและ 
ทางใจ งดเว้นจากความชั่วทางกาย วาจา เว้นจากการเบียดเบียนตน และ ผู้อ่ืน ให้ได้รับความทุกข์ 
ความเดือดร้อน การเตรียมกายและใจให้ผ่องแผ้ว จัดการกับกิจธุระในทางโลก ให้หมดกังวล  การ
บวชจะเปล่ียนไปตลอดเวลา และเป็นความหลากหลายที่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า เหมือนดอกไม้ที่
หลากหลายพันธุ์แต่หากมาจัดวางอย่างเหมาะสมก็จะดูงดงามขึ้นได้ และการจัดวางอย่างเหมาะสม
นั้นคือ “ธรรมและวินัย” บนฐานคิดที่ฝังรากว่า พระพุทธศาสนาจะพัฒนาคนให้ได้รับโอกาสเพ่ือ
เปลี่ยนแปลงตนเองได้อย่างแท้จริง 
 ผู้เขียนได้สรุป ผู้ที่มาบวชจะถูกฝึกด้วยพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจาก
ความประพฤติในชีวิตประจ าวันเช่นนี้ ซึ่งก็คือการฝึกดูแลตัวเองไปพร้อม ๆ กับการฝึกแก้ไขนิสัยไม่ดี
ของตัวเอง เมื่อแก้ นิสัยไม่ดีได้ส าเร็จ หนทางข้างหน้าก็จะราบรื่นขึ้น เพราะใจจะคิดในสิ่งที่ควรคิด  
ปากจะพูดในสิ่งที่ควรพูด กายจะท าในสิ่งที่ควรท า เมื่อเราคิด พูด ท า ในสิ่งที่ควรจนติดเป็นนิสัยไป
แล้ว บาปก็จะไม่เกิด หรือหากเผอเรอหลงลืมไปบ้าง แม้เป็นบาปก็เกิดน้อย ในขณะที่ความดีมีเพ่ิม
มากขึ้น บุญก็เกิดมากขึ้น เมื่อบุญเกิดกับตัวเองมากขึ้น ถึงเวลาจะอุทิศให้คุณพ่อคุณแม่ที่ละโลกไป
แล้ว ก็อุทิศไปให้ท่านได้มากขึ้น หากท่านยังมีชีวิตอยู่ ก็เบาใจว่า เราบวชแล้วได้มาฝึกหัดขัดเกลา
ตัวเองตามพระธรรมวินัย 
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ข้อดีของการบวชพระ 
 ประเพณีของคนไทยเรา ที่นับถือพระพุทธศาสนา ส่วนมากนิยมให้ลูกหลาน ได้เข้าสู่
การบรรพชาอุปสมบท เป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา ถึงแม้ว่า จะด ารงภาวะของความเป็น
นักบวช เพียงชั่วระยะเวลาอันเล็กน้อย ก็ยังมีความพอใจในภาวะเช่นนั้น ในการบวช คนโบราณ ถือ
ว่าคนที่ยัง ไม่ได้บวชเรียน เป็นคนที่ไม่บรรลุนิติภาวะ เป็นผู้ที่ยังไม่ควรแก่การครองเรือน  ผู้ชายทุก
คนเมื่ออายุครบแล้วจะต้องบวช การบวชถือว่าเป็นการอบรมบ่มนิสัยให้ดีมีศีลธรรม และเป็นการ
ตอบแทนบุญคุณของบิดามารดา ผู้ให้ก าเนิด ดังนั้นการบวชจึงถือว่า เป็นประเพณีที่จ าเป็นส าหรับ
ลูกผู้ชายทุกคน เรื่องประเพณีบวชเป็นภูมิปัญญาของคนไทยอย่างน้อยที่สุด ก็จะได้ประโยชน์หลาย
ประการ เช่น 1) มีผู้สืบทอดอายุพระศาสนาด้วยการบวชเรียน 2) ช่วงวัยดังกล่าวถือว่าอยู่ในช่วง 
"เลือดร้อน" หากได้บวชอยู่ในร่มเงาของผ้ากาสาวพัตร์ก็ช่วย  ประกันภัยต่าง ๆ ได้พอสมควร 
โดยเฉพาะภัยที่เกิดเพราะความ "เลือดร้อน"3) ท าให้มีโอกาสได้ซึมซับค าสอนมากขึ้น อันจะช่วย
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตในภายหน้าสืบต่อไป การบวช เป็นศัพท์ที่ใช้ในทางศาสนาโดย
มีข้ันตอนที่จะท าให้บุคคลธรรมดาผู้นับถือศาสนาต่าง ๆ กลายเป็นนักบวชของศาสนาที่ตนนับถือนั้น 
การบวชมักประกอบไปด้วยพิธีกรรมและแบบพิธีต่าง ๆ ซึ่งขั้นตอนการบวชเองนั้นก็มีความแตกต่าง
กันไปตามศาสนาและชื่อเรียกขาน ผู้ที่ก าลัง  เตรียมเข้าสู่การบวชเรียกว่า ผู้ เตรียมบวช ใน
พระพุทธศาสนา 
 ผู้เขียนได้สรุป วัฒนธรรมชาวพุทธ เป็นแบบแผนการประพฤติปฏิบัติที่ดีงาม ซึ่งแฝง
วิธีการฝึกฝนคุณธรรมด้วยกิจวัตร และกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน ก่อให้เกิดเป็นอุปนิสัยตลอด
จนถึงวิธีการด าเนินชีวิตของพุทธศาสนิกชน เช่น วัฒนธรรมการใช้และดูแลรักษาปัจจัย 4 วัฒนธรรม
การดูแลรักษาสุขภาพ มารยาทชาวพุทธ และศาสนพิธี จึงสะดวกต่อการน าไปเป็นแบบแผนในการ
ปฏิบัติตัว และใช้ฝึกอบรมปลูกฝังคุณธรรมแก่เยาวชนและบุคคลทั่วไป เพราะจะมีหลักปฏิบัติที่
ชัดเจน เข้าใจง่าย เมื่อใครลงมือปฏิบัติตามแล้ว คุณธรรมพ้ืนฐานที่จะเกิดขึ้นทันที คือ 1. ความรู้จัก
รับผิดชอบต่อหน้าที่การงานของตนเองและส่วนรวม มีความสม่ าเสมอในการท าความดี  2. ความ
กระตือรือร้นในการฝึกฝนพัฒนาตนเองให้มีทั้งความรู้ ความสามารถ และคุณธรรม 3. ความอดทน
และอดกลั้น 4. ความมีน้ าใจต่อหมู่คณะและรู้จักสละอารมณ์ที่ขุ่นมัวออกจากใจ คุณธรรมดังกล่าวนี้
ตรงกับหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสสอนไว้ คือ ฆราวาสธรรม 4 อันเป็นคุณธรรม
เบื้องต้นที่จะเจริญไปเป็นคุณธรรมเบื้องสูงอีกมากมาย เป้าหมายที่ส าคัญในการฝึกปฏิบัติตาม
วัฒนธรรมชาวพุทธ คือ ฝึกเพ่ือละจากความชั่ว แล้วตั้งอยู่ในคุณธรรมความดี ยังจิตของตนให้ผ่องใส
อยู่เสมอ 
 
คุณสมบัติของผู้บรรพชาอุปสมบท 
 1. ผู้อุปสมบทต้องอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป 2. ไม่เป็นโรคติดต่อ หรือโรคร้ายแรงเช่น โรค
เรื้อน โรคฝีดาษ โรคกลาก โรคมองคร่อ หอบหืด ลมบ้าหมูและโรคที่สังคมรังเกียจอ่ืน ๆ 3. ไม่เป็นผู้
มีอวัยวะบกพร่อง หรือพิการ เช่น มือด้วน แขนด้วน ขาเป๋ ตาบอด หูหนวก เป็นใบ้  เป็นง่อย 4. ไม่
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เป็นคนมีอวัยวะไม่สมประกอบ เช่น เตี้ยเกินไป สูงเกินไป คนคอพอก 5. ไม่เป็นคนทุรพล เช่น แก่
เกินไป ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 6. ไม่เป็นคนมีพันธะ คือ คนที่บิดามารดาไม่อนุญาต คนมีหนี้สินล้น
พ้นตัว ข้าราชการที่ไม่ได้รับอนุญาต 7. ไม่เป็นคนเคยถูกลงอาญาหลวง เช่น คนถูกสักหมายโทษ คน
ถูกเฆี่ยนหลังลาย 8. ไม่เป็นคนประทุษร้ายความสงบ เช่น เป็นโจรผู้ร้ายต้องอาญาแผ่นดิน 
 ผู้เขียนได้สรุป ทุกวันนี้มีคุณสมบัติที่ก าหนดขึ้นมากมายที่ทางรัฐได้ก าหนด ท าให้
จ านวนพระสงฆ์เริ่มลดจ านวนลงตามล าดับ หากยังเป็นเช่นนี้พระสงฆ์ที่จะบวชก็เริ่มลดลงเพราะว่า
ปัญหาที่คอยกวางกั้น บุคคลที่อยากบวชเพราะจะได้ใช้ข้อวัตรปฏิบัติที่ท าให้ตนเองงดเว้นสิ่งเหล่านั้น 
ก็หมดโอกาสที่จะบวช การบวชพระดีกว่าการควบคุมความประพฤติของทางราชการเสียอีก เพราะ
นอกจากจะงดเว้นแล้วยังเป็นบุญกุศลแก่ตนเองอีกด้วยนั้น  ยังการขัดเกลาที่จิตใจให้เข้าใจถึงชีวิต
ด้วยความเต็มใจท าไม่ใช่ท าเพราะถูกขืนใจ เพราะศาสนาเป็นสิ่งมหัศจรรย์มากท าได้ย่อมมีอานิสงส์
จริง เพ่ือให้รู้จักขนบธรรมเนียมการปฏิบัติตน และเจริญธรรมในทางศาสนาต่อไป 
 
ประโยชน์ของการบรรพชาและอุปสมบท 
  การฝึกอบรมพัฒนาตนเอง คือการพัฒนาชีวิตทั้งในด้านความประพฤติ คือพฤติกรรม
ทางกาย วาจา และด้านจิตใจที่มีความดีงาม เข้มแข็ง มั่นคง เป็นสุข และในด้านปัญญาคือความรู้
ความเข้าใจส่ิงทั้งหลายตรงตามความเป็นจริง 1) เป็นการท าหน้าที่ของพุทธศาสนิกชน หมายความ
ว่า พุทธศาสนิกชนจะช่วยรักษาพระพุทธศาสนาโดยรักษาพระธรรมวินัยให้เจริญมั่นคง เพราะว่า
พระพุทธศาสนาก็คือ ค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้ายังด ารงอยู่ ก็จะเป็นประโยชน์แก่คนทั้งหลาย ช่วย
ให้เขามีชีวิตที่ดีงาม และสังคมที่ร่มเย็นเป็นสุข วิธีที่ดีที่สุดในการรักษาพระพุทธศาสนา 2) เป็นการ
ท าหน้าที่ของคนไทย หมายความว่า พระพุทธศาสนาเข้ามาอยู่ในสังคมไทย และได้กลายเป็นมรดก
ของชนชาติไทย คนไทยได้เห็นว่าพระพุทธศาสนาเป็นทรัพย์สมบัติที่มีค่าสูงสุดของประเทศชาติและ
สังคมของเราเพราะว่าเมื่อพระพุทธศาสนาเข้ามาแล้ว ก็ให้หลักธรรมค าสอน ท าให้คนประพฤติดีงาม
เป็นหลักให้แก่สังคม ท าให้สังคมอยู่กันได้ด้วยสันติสุข มีการเบียดเบียนกันน้อยลง ถ้ามีคนดีมากกว่า
คนชั่วสังคมนี้ก็อยู่ได้ พระพุทธศาสนาได้ช่วยให้คนมากมายกลายเป็นคนดีขึ้นมา นอกจากนั้น
พระพุทธศาสนาเป็นรากฐานของวัฒนธรรม ตั้งแต่ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี การศึกษา ดนตรี
และศิลปะต่าง ๆ ก็มาจากวัดวาอาราม เป็นต้น 3) เป็นการสนองพระคุณบิดามารดา ดังที่ถือกันเป็น
ประเพณีว่า ถ้าใครได้บวชลูกแล้ว ก็ได้บุญกุศลมาก ช่วยให้พ่อแม่ได้เกาะชายผ้าเหลืองไปสวรรค์ 
ตลอดจนได้เป็นญาติของพระศาสนา ถึงจะบวชชั่วคราวเพ่ือสร้างบุญ, อุทิศให้พ่อแม่ เจ้ากรรมนาย
เวร ก็มีอานิสงส์ คือ 1. หน้าที่การงานจะเจริญรุ่งเรือง ได้ลาภ ยศ สรรเสริญตามปรารถนา 2. เจ้า
กรรมนายเวรจะอโหสิกรรม หนี้กรรมในอดีตจะคลี่คลาย 3. สุขภาพแข็งแรง สติปัญญาแจ่มใส 
ปัญหาชีวิตคลี่คลาย 4. เป็นปัจจัยสู่พระนิพพานในภพต่อ ๆ ไป 5. สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง โพยภัย
อันตรายผ่อนหนักเป็นเบา 6. จิตใจสงบ ปล่อยวางได้ง่าย มองเห็นสัจธรรมแห่งชีวิต 7. เป็นที่รักที่
เมตตามหานิยมของมวลมนุษย์มวลสัตว์และเหล่าเทวดา 8. ท ามาค้าขึ้น ไม่อับจน การเงินไม่ขาด
สายไม่ขาดมือ 9. โรคภัยของตนเอง ของพ่อแม่ และของคนใกล้ชิดจะเบาบางและรักษาหาย 10. 
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ตอบแทนพระคุณของพ่อแม่ได้เต็มที่ แต่ถ้ามองความหมายให้ลึกซึ้งลงไปก็เป็นเรื่องความเป็นจริง
ของชีวิตจิตใจ กล่าวคือ การบวชเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้จิตใจของพ่อแม่มีความสุข มีความปลาบปลื้ม
ใจ ด้วยความหวังว่าเมื่อลูกได้เข้าไปอยู่ในวัด ได้ศึกษาอบรมในพระธรรมวินัยแล้ว ต่อไปก็จะเป็นคน
ดี จะรับผิดชอบชีวิตของตนเองได้ 
 ผู้เขียนได้สรุป ผู้ที่ได้บวชพัฒนาชีวิตทั้งในด้านความประพฤติ คือพฤติกรรมทางกาย 
วาจา และด้านจิตใจที่มีความดีงาม เข้มแข็ง มั่นคง เป็นสุข และในด้านปัญญาคือความรู้ความเข้าใจ
สิ่งทั้งหลาย ไม่หุนหันพลันเล่นให้เป็นคนมีความเอ้ือเฟ้ืออารี การบวชเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้จิตใจของ
พ่อแม่มีความสุข มีความปลาบปลื้มใจ ด้วยความหวังว่าเมื่อลูกได้เข้าไปอยู่ในวัด แล้วเกิดความมั่นใจ 
พ่อแม่ก็จะมีความสุขเพ่ิมมากขึ้น หลักธรรมค าสอน ท าให้คนประพฤติดีงามเป็นหลักให้แก่สังคม ท า
ให้สังคมอยู่กันได้ด้วยสันติสุข มีการเบียดเบียนกันน้อยลง พระพุทธศาสนาได้ช่วยให้คนมากมาย
กลายเป็นคนดีขึ้นมา ได้ศึกษาอบรมในพระธรรมวินัยแล้ว ต่อไปก็จะเป็นคนดี จะรับผิดชอบชีวิตของ
ตนเองได้ จะรับผิดชอบต่อครอบครัวและสังคมได้  
 
ผลอานิสงส์เบื้องต้นในการออกบวชคือ 
  การบวชเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้จิตใจของพ่อแม่มีความสุข มีความปลาบปลื้มใจ ด้วย
ความหวังว่าเม่ือลูกได้เข้าไปอยู่ในวัด ได้ศึกษาอบรมในพระธรรมวินัยแล้ว ต่อไปก็จะเป็นคนดี จะ
รับผิดชอบชีวิตของตนเองได้ จะรับผิดชอบต่อครอบครัวและสังคมได้ แล้วเกิดความมั่นใจ พ่อแม่ก็
จะมีความสุขเพ่ิมมากขึ้น ขณะเดียวกันเมื่อลูกบวช ก็เท่ากับจูงพ่อแม่เข้ามาสู่พระศาสนาด้วย มี
โอกาสได้ฟังธรรม ได้เรียนรู้ธรรมะ ท าให้ได้ใกล้ชิดพระศาสนา เรียกว่า เป็นญาติของพระศาสนา
อย่างแท้จริง 1) ได้บารมีจากการบวช (เนขขัมมะบารมี ซึ่งพระพุทธเจ้าและพระปัจจเกพุทธเจ้า พระ
โพธิสัตย์ 2) ได้อานิสงส์ส่งผลเพ่ือตอบเเทนพระคุณบิดา - มารดา ผู้มีพระคุณอย่างมากมาย 3) เป็น
ทางเเห่งสายเอกที่มุ่งเพ่ือมรรคผล 4) ได้เรียนรู้หลักประพฤติเเละธรรมะในพระพุทธศาสนา  5) 
เป็นศาสนทายาทที่เเท้จริง เพ่ือสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา 6) เป็นการเเก้ผลกรรมที่สร้างมาได้เร็ว
โดยเฉพาะเข้ารับการปฏิบัติกรรมฐานเป็นต้น 
 ผู้เขียนได้สรุป วินัยเป็นเบื้องต้นแห่งสิ่งทั้งหลาย เพราะน าไปสู่ความราบรื่นทุกอย่าง 
คนมีวินัยเป็นคนพร้อมที่จะมีสิ่งดีงามทั้งหลายได้ จักได้เรียนรู้ศาสนาที่ตนนับถือได้อย่างใกล้ชิด จัก
ได้รับการปฏิบัติธรรมะเป็นเครื่องพ้นทุกข์ดู เท่าที่ตนจะปฏิบัติได้ และในที่สุดจักได้กลับออกมาเป็น
คนที่ดีกว่าเก่า เหมาะสมที่จะเป็นผู้น าในครอบครัว การปลูกฝังวินัย มีแนวที่จะส าเร็จได้ด้วยการฝึก
ปฏิบัติ ให้เป็นคนตรงต่อเวลา แต่งกายเรียบร้อย มีสัมมาคารวะ นอกจากนี้การที่ลูกบวชเท่ากับโน้ม
น าใจของพ่อแม่ให้เข้ามาใกล้ชิดพระศาสนา แต่ก่อนนี้พ่อแม่เคยมีภารกิจวุ่นวายมากมาย ไม่มีเวลา
ไปวัด แต่พอลูกบวช ใจก็ตามลูกไปอยู่ที่วัด อยู่กับพระด้วย พอใจมาอยู่ที่วัดก็น้อมมาอยู่กับธรรมะ 
ตัวเองก็ได้ใส่บาตร ถวายภัตตาหาร ได้ฟังธรรม เกิดการความสนใจใฝ่ธรรมะ ลูกเลยเป็นสื่อกลางที่
ช่วยโน้มน าพ่อแม่เข้ามาหาธรรมะ ดังนั้นเวลาที่บวช ต้องคิดว่าจะท าให้ดีที่สุด ให้โยมพ่อ แม่ ญาติ
พ่ีน้องได้บุญมากที่สุดถ้าตั้งใจอย่างนี้ก็จะเป็นบุญเป็นกุศล ได้ศึกษาเล่าเรียน ฝึกตนในพระธรรมวินัย 
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การบวชถือเป็นการให้เวลากับตัวเองได้ฝึกศีล สมาธิ ปัญญา ได้เรียนรู้ค าสอนของพระพุทธศาสนา
ได้ศึกษาและปฏิบัติ ถือเป็นเวลาที่ดีที่สุดที่จะฝึกตนให้เป็นคนดีต่อไป 
 
การบวชจะท าให้ชีวิตประสบความส าเร็จได้อย่างไร 
  คนที่ผ่านการบวชและฝึกฝนอบรมตัวเองในสภาวะที่เอ้ือให้ คือได้มีการสวดมนต์นั่ง
สมาธิ(Meditation) มานั้นใจมันจะนุ่มละเอียด ถึงคราวจะรองรับธรรมะก็รับได้เต็มที่ เนื้อหาที่เรา
เองปฏิบัติในแต่ละวันเป็นสิ่งที่เปลี่ยนนิสัยเราเอง ค่อยๆ ซึมซับไปในตัว ถ้าบวช 7 วัน 15 วัน จะยัง
เห็นไม่ค่อยชัด เพราะเวลามันยังสั้นไป แต่ถ้าได้ทั้งพรรษาก็จะได้ประโยชน์มาก ๆ เลย ปฏิบัติจนซึม
ซับเข้าตัว แล้วเราเองก็ได้สวดมนต์นั่งสมาธิด้วย และได้ศึกษาเนื้อหาหลักธรรมค าสอนต่าง  ๆ ด้วย 
พอเจอปัญหาอะไรในชีวิตก็จะนึกได้ว่า เรื่องนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้อย่างไร ควรจะใช้
หมวดธรรมข้อไหนในการแก้ เราจะกลายเป็นคนที่มีหลักในการด าเนินชีวิตขึ้นมา ซึ่งเรียกว่า ผู้หลัก
ผู้ใหญ่ คือเป็นผู้ใหญ่ที่มีหลัก เป็นคนที่มีหลักในการด าเนินชีวิตที่แท้จริง โบราณจึงเรียกคนที่บวช
มาแล้วทั้งพรรษา ผ่านการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีแล้วว่าเป็น ทิด ซึ่งแปลว่า คนสุก คือกิเลสในตัวถูก
ย่างจนสุกแล้ว ซึ่งยังไม่หมดหรอกแต่มันสุกแล้วคือมันไม่ดิบ เมื่อถูกเรียกว่า ทิด มันเหมือนเป็น
เครดิตติดตัวอย่างหนึ่งว่า จะไปท าอย่างนี้ไม่ได้ เป็นทิดแล้วไปท าได้อย่างไร เสียชื่อเสียงครูบา
อาจารย์หมด บวชเรียนมาแล้วท าอย่างนี้ไม่ได้ ต้องเป็นคนที่มีมาตรฐานทางศีลธรรมได้ โบราณเขา
ถือกันเลย เวลาจะไปขอลูกสาวบ้านไหนถ้ายังไม่ได้บวชเขาจะไม่ให้ เพราะยังไม่สามารถอุ่นใจได้ 
กลัวจะเอาลูกสาวเขาไปตกระก าล าบาก แต่ถ้าบวชเรียนเป็นทิดมาแล้วอย่างนี้ก็พอจะวางใจได้ 
  ผู้เขียนได้สรุป เป็นการฝึกอบรมพัฒนาตนเอง คือการพัฒนาชีวิตทั้งในด้านความ
ประพฤติ คือพฤติกรรมทางกาย วาจา และด้านจิตใจที่มีความดีงาม เข้มแข็ง มั่นคง เป็นสุข และใน
ด้านปัญญาคือความรู้ความเข้าใจสิ่งทั้งหลายตรงตามความเป็นจริง  พ่อแม่ได้รับอานิสงส์จากการ
บวชมาก เพราะความตั้งใจของพ่อแม่ทุกคนคือ ปรารถนาให้ลูกเป็นคนดี มีความส าเร็จ มีความสุข 
การบวชคือการมาแสวงหาพระธรรมที่จะน าไปสู่ความส าเร็จและความสุขในชีวิต พ่อแม่จึงมีความ
ปลาบปลื้มยินดียิ่งนัก ความปลาบปลื้มยินดียิ่งนี้แหละยิ่งมีมากเท่าไร ยิ่งเป็นบุญเท่านั้น หากกล่าว
โดยประเพณีและความเชื่อตามคติ เราถือการบวชเป็นการพัฒนาชีวิตที่ส าคัญ ใครยังไม่ได้บวชจะยัง
ไม่เป็นผู้ใหญ่ ยังไม่พร้อมที่จะด าเนินชีวิตทุกรูปแบบ จะยังมีครอบครัวไม่ได้ ถือเป็นขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่ดีงาม ถือการบวชเป็นการปรับปรุงสร้างสรรค์แก้ไขชีวิตที่ส าคัญ ใครบวชแล้วตั้งตัวไม่ได้ 
แก้ไขปรับปรุงไม่ได้ เป็นคนหมดโอกาสในชีวิตแน่ 
 
ประโยชน์ของการบวชในพระพุทธศาสนา 
 “ผมมีความรู้สึกมานานแล้วว่า” พวกเราทั้งหมดนี้เป็นคนที่โชคดีเป็นอย่างยิ่งและมีโชค
ดีตั้ง 2-3 ชั้น คือ ชั้นแรก มีโชคดีเพราะได้เกิดเป็นคนไทย ได้พบพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ขั้น
ต่อมา มีโอกาสดีที่ได้บวชในพระพุทธศาสนา และข้ันสุดท้าย มีโชคดีเพราะได้บวชเข้าพรรษาตามคติ
นิยมของคนไทยแต่เดิมมา พระพุทธศาสนาในประเทศไทยเป็นพระพุทธศาสนาที่มีความงดงาม เป็น
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ที่น่าศรัทธาเลื่อมใส คนไทยจ านวนมากในประเทศไทยจึงนับถือพระพุทธศาสนา บ ารุงส่งเสริม
พระพุทธศาสนาดีกว่าประเทศใด ๆ รัฐบาลไทยก็ส่งเสริมบ ารุงพระพุทธศาสนา ถือการส่งเสริมบ ารุง
พระพุทธศาสนาเป็นภารกิจส าคัญของรัฐบาลทุกรัฐบาลมาโดยตลอด พระมหากษัตริย์ไทยทุก
พระองค์ทรงนับถือพระพุทธศาสนา ทรงเป็นเอกอัครพุทธศาสนูปถัมภกมาด้วยดีทุกรัชกาล มาถึง
สมัยประเทศไทยถือการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ก็
ได้ก าหนดเป็นบทบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญทุกฉบับว่า พระมหากษัตริย์ต้องทรงเป็นพุทธมามกะ ชาติ
ไทย และคนไทยมีความร่มเย็นเป็นสุขและปลอดภัย ก็โดยได้อาศัยพระพุทธศาสนาเป็นแนวชีวิตมา
ด้วยดี สมความมุ่งหมายของบรรพบุรุษของไทยที่ได้ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ า
ชาติชาติเดียวในโลก พระสงฆ์ไทยได้รับความเคารพนับถือ เป็นที่เจริญศรัทธา เลื่อมใส เป็นที่บ าเพ็ญ
กุศลของประชาชนทั่วไป ลาสิกขาออกมาแล้วก็ได้รับการยอมรับจากสังคมว่าเป็นคนดี เป็นคนมี
สติปัญญา ถึงกับเรียกกันว่า “บัณฑิต” หรือ ทิด ซึ่งเป็นที่ทราบกันทั่วไป พุทธศาสนิกชนชาติใด ๆ 
นอกจากไทยไม่มีความนิยมเช่นนี้ และผมมีความเชื่อมั่นว่า สิ่งส าคัญที่พระพุทธศาสนาได้ให้แก่คน
ไทยในประเทศไทยหรือชาติไทยในเมืองไทยก็คือ “ประโยชน์ของการบวช” ไม่ใช่บวชเพ่ือประเพณี
หรือบวชตามประเพณี ดังที่คนรุ่นใหม่บางกลุ่มบางคนที่ไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจความหมายที่ถูกต้องได้
ปฏิบัติทั่วไปในขณะนี้ ซึ่งอาจท าให้เสียของดีของพระพุทธศาสนาก็ได้ หากไม่รีบปรับปรุงแก้ไขให้
เหมาะสมกันเสียใหม่ โดยถ้าจะบวชก็ต้องบวชให้ได้พรรษา ซึ่งเป็นก าหนดเวลาส าหรับการพัฒนา
ชีวิตช่วงสั้นช่วงหนึ่ง ยกเว้นการบวชเพ่ือประเพณี เพราะความจ าเป็นส าหรับบางคน 
 ผู้เขียนได้สรุป พระพุทธศาสนาเข้ามาอยู่ในสังคมไทย และได้กลายเป็นมรดกของชน
ชาติไทย คนไทยได้เห็นว่าพระพุทธศาสนาเป็นทรัพย์สมบัติที่มีค่าสูงสุดของประเทศชาติและสังคม
ของเรา เพราะว่าเมื่อพระพุทธศาสนาเข้ามาแล้ว ก็ให้หลักธรรมค าสอน ท าให้คนประพฤติดีงาม เป็น
หลักให้แก่สังคม ท าให้สังคมอยู่กันได้ด้วยสันติสุข มีการเบียดเบียนกันน้อยลง ถ้ามีคนดีมากกว่าคน
ชั่ว สังคมนี้ก็อยู่ได้ พระพุทธศาสนาได้ช่วยให้คนมากมายกลายเป็นคนดีขึ้นมา นอกจากช่วยในทาง
คุณธรรมความดีงาม ทางความประพฤติและทางจิตใจแล้วคนไทยมีความร่มเย็นเป็นสุขและ
ปลอดภัย คนไทยมีความร่มเย็นเป็นสุขและปลอดภัย ก็โดยได้อาศัยพระพุทธศาสนาเป็นแนวชีวิตมา
ด้วยดี สมความมุ่งหมายของบรรพบุรุษของไทยที่ได้ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนา ก็โดยได้อาศัย
พระพุทธศาสนาเป็นแนวชีวิตมาด้วยดี สมความมุ่งหมายของบรรพบุรุษของไทยที่ได้ยอมรับนับถือ
พระพุทธศาสนา ก็ยังมีประโยชน์เป็นรากฐานของวัฒนธรรมของเราด้วย ดนตรีและศิลปะต่าง ๆ ก็
มาจากวัดวาอารามสิ่งทั้งหลายที่เป็นเครื่องหมายของความเจริญงอกงามของสังคมนี้ มาจากรากฐาน
ทางพระพุทธศาสนามากมายเหลือเกิน 
 
หลักธรรมกับการบวช 
  พระพุทธศาสนาสอนให้คนเป็นคนดี คนดีย่อมเป็นที่ปรารถนาที่ต้องการในที่ทุกหนทุก
แห่งในทุกกิจการ และในทุกยุคทุกสมัย คนดีท าให้ครอบครัวเจริญ โรงเรียนเจริญ ชุมชนเจริญ สังคม
และประเทศชาติเจริญ คนดีอยู่ในครอบครัวใด โรงเรียนใดและสังคมใด ครอบครัว โรงเรียน และ
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สังคมนั้นๆ ย่อมมีความสุข ความกตัญญู คือ คุณสมบัติและสัญลักษณ์ของคนดี กตัญญูกับกตเวที
รวมเป็นกตัญญูกตเวที เป็นคุณธรรมคู่กันเสมอ เป็นหลักถือปฏิบัติในการด าเนินชีวิตของสัตบุรุษ คือ 
คนดี หรือคนในอุดมคตินั่นเอง ในสังคมชาวพุทธ คนมีกตัญญูกตเวทีย่อมเป็นผู้ควรค่าแก่ความรัก 
เกียรติ ศักดิ์ศรี และการยกย่องสรรเสริญจากผู้อ่ืน เพราะได้ปฏิบัติธรรมอันถือเป็นมงคลยิ่ง ข้อหนึ่ง 
คือ ความกตัญญู บุคคลย่อมมีชีวิตประสบแต่ความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง ความคิดและความเชื่อตาม
วัฒนธรรมไทยนั้น สรรเสริญผู้มีความกตัญญูและต าหนิผู้ที่ไม่รู้จักบุญคุณคนอ่ืนเป็นอย่างมาก คน
ไทยมีความเชื่อว่าผู้ที่มีความกตัญญูต่อพ่อแม่ ครูอาจารย์ จะมีความเจริญรุ่งเรืองประสบความส าเร็จ
ในชีวิต ส่วนผู้ที่เนรคุณนั้นจะประสบความวิบัติเป็นที่รังเกียจในสังคม ได้มีการเปรียบเทียบว่า คนที่
เนรคุณนั้น เป็นคนไร้ค่ามีจิตใจกระด้างดังเนื้อหิน เขาจะกรุณาคนอ่ืนได้อย่างไรในเมื่อคนที่มีบุญคุณ
ต่อเขา ยังท าให้เขาส านึกไม่ได้ กตัญญู เอาความหมายสั้นๆ ว่า "ผู้รู้คุณคน" การรู้บุญคุณคนหรือรู้อุป
การคุณที่ผู้อ่ืนท าให้ตนเองนับถือเป็นหลักแห่งความยุติธรรมและความเป็นธรรมอย่างหนึ่งในสังคม
มนุษย์ เพราะเป็นการสอดคล้องกับหลักค าสอนว่า การท าดีได้ดี ท าชั่วได้ชั่ว ตามที่พระพุทธเจ้าทรง
สอนไว้ มีคนท าดีให้กับเราแล้ว และเราได้รับผลประโยชน์จากการท าดีของเขา เป็นต้นว่า ได้ลาภ ยศ 
สรรเสริญ และความสุข แต่เรารับรู้แต่ผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนแก่ตน ไม่รับรู้คุณความดีของเขา ย่อมถือ
ได้ว่าไม่ยุติธรรมต่อกันคือ การรู้คุณ และตอบแทนท่านผู้นั้น บุญคุณที่ว่านี้มิใช่ว่าตอบแทนกันแล้วก็
หายกัน แต่หมายถึงการร าลึกถึงพระคุณที่เคยให้ความอุปการะแก่เราด้วยความเคารพยิ่ง ท่านว่า
สิ่งของหรือผู้ที่ควรกตัญญูนั้นมีดังนี้ 1. กตัญญูต่อบุคคล บุคคลที่ควรกตัญญูก็คือ ใครก็ตามที่ มี
บุญคุณควรระลึกถึงและตอบแทนพระคุณ เช่น บิดา มารดา อาจารย์ เป็นต้น 
  ผู้เขียนได้สรุป เมื่อได้บวชเป็นพระภิกษุแล้ว ผู้บวชจะได้เรียนรู้หลักธรรมใน
พระพุทธศาสนา ได้รู้จักฝึกตนให้มีความอดทน ฝึกหัดกิริยามารยาททั้งทางกาย วาจา และจิตใจให้มี
ความส ารวมและเรียบร้อยดีงาม ทั้งรู้ระลึกถึงอุปการคุณของบิดามารดาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ 
ตลอดจนได้ฝึกปฏิบัติธรรมซึ่งท าให้จิตใจบริสุทธิ์ มีสมาธิ และมีความสุขุมรอบคอบ นอกจากนี้ยังท า
ให้ผู้บวชเกิดความฉลาดตามค าสั่งสอนทางพระพุทธศาสนาอีกด้วย โดยความฉลาดที่เกิดขึ้นนั้น
เรียกว่า กุศล หรือ ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 3 ประเภท ได้แก่ อายโกศล คือความฉลาดในทางเจริญ รู้ว่าสิ่งใด
คือความเจริญ อปายโกศล คือความฉลาดในทางเสื่อม รู้ว่าสิ่งใดคือความเสื่อม และอุปายโกศล คือ
ความฉลาดในการด าเนินชีวิตให้หลีกพ้นจากทางแห่งความเสื่อม กล่าวมาทั้งหมดจะท าให้ตัวผู้บวช
เกิดความเจริญรุ่งเรืองและมีความสุขในการด าเนินชีวิต 
 
สรุป 
 การบวช คือ “บรรพชา” นั้น แปลความหมายง่าย ๆว่า เว้น สละ ละได้ทั่ว ๆ ไป 
หมายความว่า สละละสิ่งที่ไม่ดีไม่งามหรือบาป อกุศลต่าง ๆ เป็นเร่ืองของการฝึกฝนพัฒนาตนเอง 
เพราะว่า อกุศล สิ่งไม่ดี หรือบาปต่าง ๆนั้น ไม่ใช่ว่าจะละได้ง่าย ๆ บางทีละภายนอกแล้ว แต่ภายใน
ยังละไม่ได้ ละทางกายแล้วก็ยังติดอยู่ในใจ กว่าจะละทางใจได้ต้องฝึกฝนพัฒนากันมากการบวชนี้ จึง
ถือว่าเป็นการฝึกฝนตนเอง คือการศึกษาในการที่จะพยายามละหรือขจัดกิเลสสิ่งเศร้าหมองจิต 
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ความชั่วร้ายต่าง ๆ ให้หมดไปกิเลส ตัวส าคัญที่เด่นชัด อันจะพึงละก็ คือ ความเห็นแก่ตัว ที่ท าให้คน
แสวงหาแต่สิ่งเสพเครื่องบ ารุงบ าเรอตัวเอง หลงละเลิงมัวเมาในกามหรืออามิสต่าง ๆ และข่มเหง
รังแกแย่งชิงเบียดเบียนกันบรรพชาคือการบวช จึงมีความหมายด้วยว่า เป็นการละเว้นปลีกตัว
ออกไปจากการเบียดเบียน และปลีกตัวออกจากกาม ทั้งกิเลสกาม และวัตถุกาม อีกความหมายหนึ่ง
ที่พ่วงมาด้วย ก็คือ สละเครื่องห่วงกังวลภายนอก คือ ทรัพย์สินเงินทอง วัตถุสิ่งของต่าง ๆ ไม่มีความ
ผูกพันยึดติดในสิ่งเหล่านี้  ประเพณีของคนไทยเรา ที่นับถือพระพุทธศาสนา ส่วนมากนิยมให้
ลูกหลาน ได้เข้าสู่การบรรพชาอุปสมบท เป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา ถึงแม้ว่า จะด ารงภาวะ
ของความเป็นนักบวช เพียงชั่วระยะเวลาอันเล็กน้อย ก็ยังมีความพอใจในภาวะเช่นนั้น ในการบวช 
คนโบราณ ถือว่าคนที่ยัง ไม่ได้บวชเรียน เป็นคนที่ไม่บรรลุนิติภาวะ เป็นผู้ที่ยังไม่ควรแก่การครอง
เรือน ผู้ชายทุกคนเมื่ออายุครบแล้วจะต้องบวช การบวชถือว่าเป็นการอบรมบ่มนิสัยให้ดีมีศีลธรรม 
และเป็นการตอบแทนบุญคุณของบิดามารดาผู้ให้ก าเนิด ดังนั้นการบวชจึงถือว่า เป็นประเพณีที่
จ าเป็นส าหรับลูกผู้ชายทุกคน  
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พระสังฆาธิการ: บทบาทการจัดการสาธารณูปการในพระนครศรีอยุธยา 
Administrative Sangha: The role of public utility management 

in Phra Nakhon Si Ayutthaya 
 

พระศิริวัฒน์ ปิยสีโล* 
 

บทคัดย่อ 
 พระสังฆาธิการในการจัดการสาธารณูปการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลต้องการให้บรรลุจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ จะต้องอาศัยองค์ประกอบ 4 ประการ คือ คน
หรือบุคลากร (Man) เงินหรืองบประมาณ (Money) วัสดุอุปกรณ์ (Material) การจัดการหรือ
เทคนิคในการบริหาร (Management) องค์ประกอบทั้ง 4 ประการมีความส าคัญมาก องค์ประกอบ
ที่ส าคัญที่สดุในการในการจัดการสาธารณูปการ คือ คน หรือบุคลากรที่จัดสถานที่ วางผังวัด มีความ
เข้าใจวัฒนธรรมท้องถิ่น จึงจะเจริญรุ่งเรือง เป็นที่ร่มรื่นเป็นที่ศรัทธา และอ านวยประโยชน์แก่ชุมชน
มากน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับคนที่เข้าใจ พระสังฆาธิการซึ่งเป็นผู้น าเบื้องต้นนับเป็นปัจจัยส าคัญใน
การน าองค์กรไปสู่เป้าหมายแห่งความส าเร็จ บทบาทพระสังฆาธิการในการจัดการสาธารณูปการเป็น
หน้าที่หนึ่งใน 6 ด้านมีความส าคัญมากซึ่งเป็นศาสนสถานไปอีกยาวนานตราบลูกหลานของชุมชน
และของชาวพุทธบริเวณใกล้เคียง พระสังฆาธิการจึงต้องมีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบต่อการจัดการ
สาธารณูปการ โดยให้พระภิกษุสามเณรในวัดทุกรูปได้ศึกษาและปฏิบัติอย่างเต็มความสามารถให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
 
Abstract 
 Sangha Administrators in Public Facilities Management Phra Nakhon Si 
Ayutthaya Province Will be effective, want to achieve the stated objectives Must 
rely on four elements, namely, people or personnel (Man), money or budget 
(Money), materials (management) or management techniques (Management) all 4 
elements are very important. The most important element in the management of 
public utilities is that people or personnel who organize the site of the temple plan 
have an understanding of the local culture. Therefore will prosper Is shady and 
faithful And how much benefit to the community depends on the person who 
understands The Sangha Administrator, the primary leader, is an important factor in 
bringing the organization to the goal of success. The role of Sangha Administrators 
                                                           
 * หลักสูตรพุทธศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการเชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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in the management of public utilities is one of the most important aspects which is 
a long-standing religion, as long as the descendants of the communities and 
Buddhists nearby. The Sangha Administrator must have a mission to be responsible 
for the management of public utilities. By allowing monks and novices in all 
temples to study and perform in full capacity for maximum efficiency 
 
บทน า 
 พระสังฆาธิการมีหน้าที่ในการด าเนินการ เกี่ยวกับการพัฒนาวัดด้านอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือให้วัดเอ้ือประโยชน์ตามภารกิจของเจ้า อาวาสด้านอ่ืนๆ การพัฒนาเหล่านี้ได้แก่การ
ดูแล การท านุบ ารุงรักษาสาธารณสมบัติของวัด การดู และรักษาและก่อสร้างอาคารสถานที่ เช่น 
พระอุโบสถ เมรุ อาคารเรียน หอธรรมกุฏิศาลาการ เปรียญ เป็นต้น พร้อมทั้งมีแนวคิดในการ
เกี่ยวกับการพัฒนาวัดของพระสังฆาธิการ ดังนี้ 1)ความหมายและบทบาทของพระสังฆาธิการ 2)การ
จัดการสาธารณูปการ อันได้แก่การพัฒนาวัดในด้านวัตถุทุกอย่างไม่เฉพาะแต่ศาสนสถานเท่านั้น 
รวมไปถึงการท าวัดให้สะอาด ร่มรื่น สะดวกสบาย และการตบแต่งวัดให้ดูสวยงามให้สบายตาแก่ผู้
พบเห็น 3)ด้านการพัฒนาวัด ให้เป็นหน่วยงานหรือเป็นองค์กรหนึ่งที่มีความผูกพันใกล้ชิดและมี
บทบาทส าคัญยิ่งในสังคมไทยทั้งทางด้านศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและมีอิทธิพลต่อความคิดความ
เชื่อ 4)ด้านการก่อสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะ: การก่อสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะ 
ภายในวัดที่จ าเป็นเหมาะสม 5)การดูแลรักษาศาสนสมบัติการดูแลรักษาความสะอาดความมั่นคง
แข็งแรงของอาคารเสนาสนะตา่ง ๆ รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการด าเนินงาน กิจการพระศาสนาในวัด
ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสมบูรณ์ เป็นศูนย์รวมจิตใจสร้างความสงบสุขของประชาชน 
 
บทบาทของพระสังฆาธิการ 
 บทบาทพระสังฆาธิการ เริ่มเปลี่ยนแปลงไปพร้อมวัดที่มีการก่อสร้างมากขึ้น สวยงามมาก
ขึ้น แต่ท าให้ประชาชนเสื่อมศรัทธา หันหลังให้พระสังฆาธิการและวัด มีผู้รวบรวมข้อมูลว่า พระ
สังฆาธิการและวัดมีลักษณะ บทบาทเปลี่ยนไปจากที่เคยเป็น ในครั้งโบราณถึงทุกวันนี้ วัดวาอาราม
และพระมีบทบาทท่ีโดดเด่นเกี่ยวข้องกับด้านกรรมฐานและความเป็นอยู่ของคนในสังคมมานานเรียก
ได้ว่าแรกคลอดถึงเชิงตะกอน พระสงฆ์นอกจากจะมีบทบาทเป็นผู้น าทางกิจกรรมทั้งปฏิบัติและสอน
กรรมฐาน เป็นผู้น าทางด้านจิตใจของคนในสังคมแล้ว พระสงฆ์ยังมีบทบาทต่อสังคมส่วนรวมในด้าน
ต่างๆ มากมาย เช่น การจัดการสาธารณูปการในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้าง การพัฒนาวัด
ให้ดียิ่งขึ้นให้ถูกหลักสาธารณูปการ ไม่ว่าจะเป็นด้านการออกแบบ ต้านประโยชน์ใช้สอย ด้านรักษา
เรียบร้อยและรักษาความสะอาดภายในวัด ตลอดจนการสั่งสอนอบรมธรรมะส าหรับประชาชนให้
ด าเนินชีวิตตามค าส่ังสอนทางพระพุทธศาสนา ทั้งยังจัดวัดให้เป็นสวนสาธารณะที่พักผ่อนหย่อนใจ
ส าหรับผู้คนในท้องถิ่นอีกด้วย 
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 ผู้เขียนได้สรุป การเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคปัจจุบันนี้ มีผลต่อวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่
มีการพัฒนาความเจริญทางด้านวัตถุ เน้นหนักทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งแม้จะ
ประสบความส าเร็จและสามารถแก้ปัญหาให้แก่มนุษย์ได้มากมายก็จริงอยู่ แต่ ปัญหาที่ตามมา 
คือความไม่สมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุ และการพัฒนาด้านจิตใจ โดยละเลยความเป็นเอกลักษณ์
ที่ส าคัญของสังคมไทยคือวัฒนธรรม สังคมไทยในอดีต ที่ผ่านมามีการสืบสานวัฒนธรรม โดยน าภูมิรู้ 
ภูมิธรรม ภูมิปัญญา ที่ได้สั่งสมไว้ในสังคมออกมาใช้เป็นเครื่องมือในการรับ ดัดแปลง และสร้างสรรค์
ให้เข้ากับสังคมไทย ก่อให้เกิดคุณค่าและอ านวยประโยชน์ในชีวิตและสังคม โดยความร่วมมือในการ
พัฒนาสภาพชุมชนว่าเกิดจากบ้าน วัด โรงเรียน แต่เมื่อกระแสโลกาภิวัตน์ได้เข้าสู่สังคมไทย ส่งผลให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงทุกด้าน โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่จะหลงใหลในวัฒนธรรมของต่างชาติจนมอง
เรื่องดีงามของไทยว่าล้าหลัง คนไทยที่เคยได้รับการยกย่องจากต่างชาติว่าเป็นผู้เปี่ยมด้วยน้ าใจ
ไมตร ีนับวันจะเลือนหายไปจากสังคมไทยสู่สังคมแห่งการแข่งขัน 
 
การจัดการสาธารณูปการของพระสังฆาธิการ 
 การจัดการสาธารณูปการ ได้แก่การพัฒนาวัดในด้านวัตถุทุกอย่างไม่เฉพาะแต่ศาสน
สถานเท่านั้น หากรวมไปถึงการท าวัดให้สะอาด ร่มรื่น สะดวก สบาย การท าถนน ทางเดินในวัด 
และการตบแต่งวัดให้ดูสวยงามให้สบายตาแก่ผู้พบเห็น นอกจากนี้ การสาธารณูปการ เป็นงาน
ประจ าของเจ้าอาวาสอย่างหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นหน้าที่ท่ีจะต้องท า ทั้งนี้ เพื่อสร้างสิ่งที่จ าเป็น รักษา สิ่งที่
มีอยู่แล้วไว้ และซ่อมแซมสิ่งที่ช ารุดทรุดโทรมให้คงสภาพไว้เพ่ือประโยชน์แก่ชุมชนและพระสงฆ์ 
ภายในวัด ในการนี้ ให้รวมถึงการดูและรักษาศาสนสมบัติของพระพุทธศาสนาที่เป็นสมบัติส่วนรวม
ของพระสงฆ์ มิใช่สมบัติส่วนตัวของผู้หนึ่งโดยเฉพาะ มีพระพุทธานุญาติให้สงฆ์ช่วยกันดูแลรักษา 
เช่น ให้ตั้งพระภิกษุท าหน้าที่ดูแลรักษาวัสดุสิ่งของงสงฆ์ ซึ่งเรียกว่า ภัณฑาคาริ โดยเฉพาะ และเป็น
กิจหนึ่งใน 6 ของกิจการของคณะสงฆ์ ซึ่งหมายถึง การก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์รวมถึงการ
สร้าง การตั้ง การรวม การย้าย การยุบเลิก การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา การยกวัดร้างเป็น
วัดมีพระภิกษุอยู่จ าพรรษา และการยกวัดราษฎร์ขึ้นเป็นพระอารามหลวงซึ่งในส่วนนี้จะมีเจ้าคณะ
ปกครองในทุกระดับภายในแต่ละจังหวัดที่มีหน้าที่ในการดูส่วนนี้ ตั้งแต่ เจ้าอาวาสเจ้าคณะต าบล 
รองเจ้าคณะอ าเภอฝ่ายสาธารณูปการโดยการอ านวยการของเจ้าคณะอ าเภอและ รองเจ้าคณะ
จังหวัด โดยการอ านวยการของเจ้าคณะจังหวัดต้องมีความสัมพันธ์กัน 2 ประการ คือ 1. ควบคุม
การสาธารณูปการ 2. ส่งเสริมการสาธารณูปการ นอกจากนั้นพระสังฆาธิการที่ได้รับการมอบหมาย
ให้รับผิดชอบยังมีภาระงานอ่ืนอีกที่เก่ียวข้องกับงานสาธารณูปการอ่ืนๆ อาทิ การจัดการสิ่งแวดล้อม
ภายในวัด การจัดวางผังวัด การจัดวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและการเรียนรู้ การจัดพิพิธภัณฑ์ในวัด 
สิ่งเหล่านี้สามารถน ามารวมกับงานสาธารณูปการได้เช่นเดียวกัน ซึ่งในอดีตนั้นและปัจจุบันวัดและ
พระสงฆ์มีอิทธิพลต่อความเจริญ 
 ผู้เขียนได้สรุป การสาธารณูปการจัดเป็นงานหนึ่งของ เจ้าอาวาสในงาน 6 ด้านงานการ
สาธารณูปการ เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างการบูรณะ ซ่อมแซมปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายใน
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วัดรวมถึงการ ขอสร้างวัด ขอตั้งวัด ขอรับพระราชทาน วิสุงคามสีมา ซึ่งเป็นการสร้างถาวรวัตถุที่
เป็น ประโยชน์อย่างยิ่ง ในการน ามาซึ่งความศรัทธา แห่งพุทธบริษัทดังจะเห็นโดยทั่วไปว่า การ
บริจาค ทรัพย์ในพุทธศาสนานั้นส่วนมากจะบริจาค เพ่ือการสร้างถาวรวัตถุหรือไม่ก็เป็นบูรณ 
ปฏิสังขรณ์ซึ่งงานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความ ส าคัญว่าพระสังฆาธิการในจังหวัดนั้นๆ ได้
ด าเนินการบริหารจัดการงานคณะสงฆ์ด้าน สาธารณูปการไปในรูปแบบใดบ้าง ซึ่งในปัจจุบัน การ
บริหารจัดการด้านดังกล่าวถือว่าดีอยู่แล้ว แต่หากได้พบปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาเจ้าอาวาส
และประชาชนก็ต้องร่วมมือกันในการแก้ปัญหาให้รุร่วงไปได้ 
 
บทบาทการจัดการสาธารณูปการ 
 บทบาทพระสังฆาธิการในการจัดการสาธารณูปการ อยู่ที่ความต้องการให้บรรลุ
จุดประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล จะต้องอาศัยองค์ประกอบ 4 ประการ 
คือ คนหรือบุคลากร (Man) เงินหรืองบประมาณ (Money) วัสดุอุปกรณ์ (Material) การจัดการ
หรือเทคนิคในการบริหาร (Management) องค์ประกอบทั้ง 4 ประการมีความส าคัญมาก 
องค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดในการในการจัดการสาธารณูปการ คือ คน หรือบุคลากรที่เข้าใจพระ
กรรมฐาน วัดจะเจริญรุ่งเรือง เป็นที่ร่มรื่นเป็นที่ศรัทธา และอ านวยประโยชน์แก่ชุมชนมากน้อย
เพียงใดก็ขึ้นอยู่กับคนที่เข้าใจพระกรรมฐาน บรรดาสิ่งก่อสร้าง โบสถ์ วิหาร ลานเจดีย์ ศาลาการ
เปรียญ วัสดุอุปกรณ์ และการเงิน จะมีความสมบูรณ์เพียงใดก็ไม่มีความหมาย ถ้าบุคลากรเหล่านั้น
ไม่มีความรู้ ความสามารถเพียงพอในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ได้อย่า งมี
ประสิทธิภาพ การจัดการสาธารณูปการให้มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับความสามารถในการในการ
จัดการสาธารณูปการของพระสังฆาธิการเป็นส าคัญ พระสังฆาธิการมีกระบวนการและวิธีการ
ปฏิบัติงาน สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน จะส่งผลโดยตรงต่อศรัทธา ความเชื่อถือของพุทธศาสนิกชน 
ซึ่งจะช่วยให้การปฏิบัติศาสนกิจทุกอย่างบรรลุตามวัตถุประสงค์โดยง่าย บทบาทพระสังฆาธิการใน
การจัดการสาธารณูปการเป็นหน้าที่หนึ่งในหกด้านมีความส าคัญมากซึ่งเป็นศาสนสถานไปอีก
ยาวนานตราบลูกหลานของชนชาติไทยและของชาวพุทธเหมือนอย่างในประเทศอินเดียที่ปรากฏ
หลักฐาน ให้ทราบถึงความเป็นมาของพระพุทธเจ้า ความเป็นมาดังกล่าว พระสังฆาธิการจึงต้องมี
ภารกิจที่ต้องรับผิดชอบต่อการจัดการสาธารณูปการ โดยให้พระภิกษุสามเณรในวัดทุกรูปได้ศึกษา
และปฏิบัติอย่างเต็มความสามารถให้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับกรมการศาสนา บทบาทพระ
สังฆาธิการในการจัดการสาธารณูปการ คือ การปกครองบังคับบัญชาก ากับดูแล แนะน าสั่งสอนภิกษุ
สงฆ์ สามเณร และฆราวาสผู้อยู่ในวัดให้เรียนพระกรรมฐาน ให้มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย ให้อยู่
ในศีลธรรมอันดี และด าเนินกิจกรรมโครงการต่างๆ ของวัดให้ส าเร็จด้วยดีมีประสิทธิภาพสูงสุด พระ
สังฆาธิการที่เป็นผู้น าจึงต้องมีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบต่อบทบาทของตนการในการจัดการ
สาธารณูปการ โดยให้พระภิกษุสามเณรในวัดทุกรูป ได้ศึกษาและปฏิบัติอย่างเต็มความสามารถ และ
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด แต่ปัญหาที่ท าให้การจัดการสาธารณูปการ ขาดประสิทธิภาพ ก็คือ พระ
สังฆาธิการยังขาดทักษะในการจัดการสาธารณูปการ ไม่มีศักยภาพในการพัฒนาวัด คืองานด้าน
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สาธารณูปการ ซึ่งหนักมากกับผู้ท าหน้าที่พระสังฆาธิการที่เป็นเจ้าอาวาส  ซึ่งขาดปัจจัยที่จะ
ด าเนินการก่อสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์ เช่น กุฏิ ศาลาการเปรียญ ที่ทรุดโทรม หากซ่อมไม่ได้ก็ต้อง
รื้อสร้างใหม่ ต้องใช้ปัจจัยที่ ได้จากการทอดกฐิน ผ้าป่า เป็นต้น จึงส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
จัดการสาธารณูปการในวัด 
 ผู้เขียนได้สรุป บทบาทพระสังฆาธิการในการจัดการสาธารณูปการเป็นหน้าที่หนึ่งในหก
ด้านมีความส าคัญมากซ่ึงเป็นศาสนสถานไปอีกยาวนานตราบลูกหลานของชนชาติไทยและของชาว
พุทธ พระสังฆาธิการจึงต้องมีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบต่อการจัดการสาธารณูปการ โดยให้พระภิกษุ
สามเณรในวัดทุกรูปได้ศึกษาและปฏิบัติอย่างเต็มความสามารถให้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ
กรมการศาสนา บทบาทพระสังฆาธิการในการจัดการสาธารณูปการ คือ การปกครองบังคับบัญชา
ก ากับดูแล แนะน าสั่งสอนภิกษุสงฆ์ สามเณร และฆราวาสผู้อยู่ในวัดให้เรียนพระกรรมฐาน ให้มี
ความเป็นระเบียบ เรียบร้อย ให้อยู่ในศีลธรรมอันดี และด าเนินกิจกรรมโครงการต่างๆ ของวัดให้
ส าเร็จด้วยดีมีประสิทธิภาพสูงสุด พระสังฆาธิการที่เป็นผู้น าจึงต้องมีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบต่อ
บทบาทของตนการในการจัดการสาธารณูปการ โดยให้พระภิกษุสามเณรในวัดทุกรูป ได้ศึกษาและ
ปฏิบัติอย่างเต็มความสามารถ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด คืองานด้านสาธารณูปการ ซึ่งหนักมาก
กับผู้ท าหน้าที่พระสังฆาธิการที่ เป็นเจ้าอาวาส ซึ่งขาดปัจจัยที่จะด าเนินการก่อสร้างและ
บูรณปฏิสังขรณ์ เช่น กุฏิ ศาลาการเปรียญ ที่ทรุดโทรม หากซ่อมไม่ได้ก็ต้องรื้อสร้างใหม่ ต้องใช้ปัจจัยที่
ได้จากการทอดกฐิน ผ้าป่า เป็นต้น จึงส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจัดการสาธารณูปการในวัด 
 
การจัดการสาธารณูปการ 
 1) ด้านการพัฒนาวัด:วัดถือเป็นหน่วยงานหรือเป็นองค์กรหนึ่งที่มีความผูกพันใกล้ชิดและ
มีบทบาทส าคัญยิ่งในสังคมไทยทั้งทางด้านศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและมีอิทธิพลต่อความคิดความ
เชื่อค่านิยมของคนไทยมายาวนานการบริหารวัดเพ่ือให้มีประสิทธิผลนั้นนักบริหารหรือเจ้าอาวาส
จะต้องมีหลักเกณฑ์หรือทฤษฎีที่เป็นเสมือนเป็นตัวชี้วัดการบริหารงานเบื้องต้น การบริหาร หมายถึง การ
ปกครอง (Goverment) การดูแลรักษาหมู่คณะและการด าเนินงานหรือการจัดการ (Mannagement) 
กิจกรรมต่างๆ ของหมู่คณะหรือองค์กรต่างๆ ให้ส าเร็จลุล่วงไปตามนโยบาย (Policy) และ
วัตถุประสงค์ (Purposes /Objectives) ขององค์กรหรือวัดนั้นๆด้วยดีมีประสิทธิภาพ (Efficiency) 
การบริหารองค์กรหรือวัดต่างๆจึงเป็นงานในหน้าที่รับผิดชอบที่เกี่ยวกับการปกครองบังคับบัญชา 
(Supervision and Control) การจัดการ (Administrative Measurement) ก็คือ "ประสิทธิภาพ" 
(Efficiency) และประสิทธิผล (Effectiveness)เจ้าอาวาสหรือสมภารคือผู้น าของพระภิกษุสงฆ์
สามเณรและคฤหัสถ์ที่มีอยู่ในวัดนั้นเจ้าอาวาสจึงมีความส าคัญท่ีสุดต่อความเจริญรุ่งเรืองสันติสุขและ
ความมั่นคงของวัด โดยท าหน้าที่เป็นผู้บริหารกิจการต่างๆของวัดเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาดูแล
แนะน าสั่งสอนพระภิกษุสามเณรและฆราวาสผู้อยู่ในวัดให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้อยู่ใน
ศีลธรรมอันดีให้มีความสมัครสมานสามัคคีปรองดองกันให้ร่วมแรงร่วมใจกันในการปฏิบัติศาสนกิจ
ด าเนินกิจกรรมโครงการต่างๆ ของวัดให้ส าเร็จไปด้วยดีมีประสิทธิภาพสูงและให้วัดมีความ
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เจริญรุ่งเรืองสันติสุขและม่ันคงเป็นศูนย์กลางของชุมชนในการให้การศึกษาอบรมศีลธรรม จริยธรรม
และภาวนาธรรมคือวิปัสสนากรรมฐาน แก่ชุมชนและประชาชนทั้งใกล้และไกล ที่ให้เป็นที่พ่ึงทางใจ
แก่สาธุชนได้อย่างแท้จริง การบริหารงานของหน่วยงานใดๆ ก็ตามรวมทั้งการบริหารของเจ้าอาวาส
ต้องมีองค์ประกอบหรือทรัพยากร ที่ส าคัญและต้องเป็นพ้ืนฐานในการบริหารนั้นซึ่งประกอบไปด้วย
เงินวัสดุสิ่งของและการจัดการด้านเครื่องมือเครื่องจักรรวมถึงอ านาจหน้าที่ระยะเวลาในการท างาน
และความสะดวกต่างๆในการท างานด้วยเท่าที่กล่าวมานี้ล้วนมีความส าคัญและมีความผูกพัน
ต่อเนื่องกันอย่างใกล้ชิดความ ส าเร็จในการบริหารส าหรับพระสังฆาธิการทางคณะสงฆ์นั้นจะส าเร็จ
ลงเช่นเดียวกับหน่วยงานอ่ืนๆได้หรือจะประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์เพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับ
ความสามารถของเจ้าอาวาสที่จะน าทรัพยากรดังกล่าวออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์และได้ผลอย่าง
คุ้มค่ามีประสิทธิผลซึ่งจัดว่าเป็นหน้าที่ของเจ้าอาวาสควรให้ความ ส าคัญอย่างจริงจัง  "การบริหาร"
กล่าวคือเพ่ือให้การบริหารของกิจการคณะสงฆ์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตลอดทั้งการ
ประหยัดยิ่งขึ้นการบริหารวัดที่ดีมีประสิทธิผลเพ่ือเป็นประโยชน์สูงสุดแก่พระพุทธศาสนาและคณะ
สงฆ์ผู้บริหารจะต้องมีหลักการที่ดีในการเลือกประยุกต์ใช้ทั้งทฤษฎีที่ดีโดยการใช้ศาสตร์และศิลป์ใน
การบริหารงานพระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ได้น าเสนอว่าการบริหารหมายถึงการ
ท างานให้ส าเร็จโดยอาศัยผู้อ่ืน ( getting things done through other people ) เมื่อว่าตามค า
นิยามนี้การบริหารในพระพุทธศาสนาเริ่มมีขึ้นเป็นรูปธรรมสองเดือนนับจากวันที่พระพุทธเจ้าทรง
แสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรกแก่ปัญจวัคคีย์ ซึ่งท าให้เกิดพระสังฆรัตนะขึ้นเมื่อมีพระสังฆรัตนะ
เป็นสมาชิกใหม่เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ต้องบริหาร คณะสงฆ์วิธีการที่
พระพุทธเจ้าทรงใช้ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ซึ่งด ารงสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 2,500 
ปีเป็นเรื่องราวให้เราได้ศึกษาเรื่องพุทธวิธีบริหารนอกจากนี้ยังมีพุทธพจน์ที่เก่ียวเนื่องกับการบริหาร
กระจายอยู่ในพระไตรปิฎกการศึกษาพุทธพจน์เหล่านี้ก็จะท าให้ทราบถึงพุทธวิธีบริหารวัดจะเจริญ
และมั่นคงก็เพราะมีเจ้าอาวาสที่มีสติปัญญาสามารถวัดจะเสื่อมก็เพราะมีเจ้าอาวาสไม่ดีพอโง่เขลา
และหย่อนความสามารถ วัดจะดีจะมีความเจริญมั่นคงจะต้องประกอบด้วย 1. มีสมภารดี คือ มีเจ้า
อาวาสผู้ทรงศีลทรงธรรม มีกุศโลบายในการบริหารงานหรือจัดงานวัดและการปกครองพระภิกษุ
สามเณรลูกวัดให้อยู่ในพระธรรมวินัยได้ 2. มีธรรมดี คือ มีการให้การศึกษาอบรมกายอบรมศีลอบรม
จิตใจและอบรมปัญญาด้วย ทั้งภาคปริยัติและภาคปฏิบัติภาวนาธรรมที่ให้เกิดผลเป็นปฏิเวธที่ดี 3. มี
พระดี คือ มีปูชนียวัตถุได้แก่ พระบรมสารีริกธาตุ และพระพุทธปฏิมา ที่น่าเลื่อมใส  4. มีการจัด
สถานที่วัดดี คือ มีการจัดระเบียบแผนผังภายในวัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสงบร่มรื่นเป็นที่สัปปายะ 
คือเป็นที่เหมาะแก่การศึกษาและปฏิบัติธรรมกล่าวคือเป็นศูนย์รวมของสาธุชนผู้ใฝ่เรียนรู้และปฏิบัติ
พระสัทธรรมหาความสงบทางใจและเหมาะสมแก่ผู้ต้องการประกอบการบุญกุศลเป็นอริยทรัพย์ 
 ผู้เขียนได้สรุปวัดและพระสงฆ์ คือ สถาบันทางรูปธรรมของพระพุทธศาสนาที่ส าคัญ ใน
อดีตวัดเป็นทุกอย่างของสังคม เป็นศูนย์กลางที่รวมจิตใจของประชาชน เป็นแหล่งรวมศิลปะ
วิทยาการในด้านต่างๆ ที่เป็นความรู้เพ่ือการด ารงรักษาสังคม และปลูกฝังจิตส านึกให้แก่ประชาชน
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงการอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวัตถุที่ขึ้นทะเบียน
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บัญชีโบราณสถานโบราณวัตถุ ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ มาตรา 31 วรรคสามว่า “เจ้าอาวาสเป็น
ผู้แทนของวัดในกิจการทั่วไป” ด้วยเหตุนี้ เจ้าอาวาสจึงเป็นผู้มีบทบาทส าคัญยิ่งในการบริหาร
จัดการศาสนสมบัติของวัด  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามความในมาตราที่  37 แห่ง
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 อันเป็นกฎหมายสูงสุดของคณะสงฆ์ไทย ระบุหน้าที่ของเจ้า
อาวาสไว้ว่า มีหน้าที่ดังนี้ (1) บ ารุงรักษาวัดจัดกิจการและศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดี (2) 
ปกครองและสอดส่องให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ที่มีที่อยู่หรือพ านักอาศัยอยู่ ในวัดนั้นปฏิบัติตามพระ
ธรรมวินัยกฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับระเบียบหรือค าสั่งของมหาเถรสมาคม (3) เป็นธุระใน
การศึกษาอบรมและสั่งสอนพระธรรมวินัยแก่บรรพชิต และคฤหัสถ์ (4) ให้ความสะดวกตามสมควร
ในการบ าเพ็ญกุศล การจัดศาสนสมบัติตามแนวปฏิบัติที่ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก าหนด 
แต่บางวัดอาจจะมีศักยภาพไม่เท่าเทียบ กับวัดใหญ่ๆ ในการดูแลรักษาจัดการศานสมบัติของวัด 
พระสังฆาธิการจึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการที่จะป้องกันดูแลศาสนสมบัติของวัดให้มีความ
เรียบร้อย ควรที่จะมีความเอ้ืออาทรช่วยเหลือด้วยความสามัคคีต่อกัน 
 2) ด้านการก่อสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะ การก่อสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์
เสนาสนะ ภายในวัดที่จ าเป็นเหมาะสมสิ่งเสริมสภาพความเป็นปูชณียสถานโดยด าเนินการในสิ่งต่าง 
ๆ ดังเช่น 1)การก่อสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์ 2)ป้ายชื่อวัด ตั้งอยู่ในท่ีที่เหมาะสม มีขนาดที่เหมาะสม
กับสภาพพ้ืนที่ มีความสง่างาม 3)แผนผัง ติดตั้งไว้ในที่เปิดเผย เห็นได้ชัดเจน แสดงอาณาเขตและ
รายละเอียดสถานที่ ต่าง ๆ ภายในวัดให้ชัดเจน 4)ป้ายเผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ ของวัด แสดงหรือ
เผยแพร่การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของวัด 5)ป้ายประวัติวัดโดยย่อ เพ่ือแสดงประวัติวัดเผยแพร่แก่
บุคคลทั่วไป 6)ป้ายนิเทศข้อมูล เพ่ือแสดงจ านวนสถิติ ข้อมูลต่าง ๆ ของวัด 7)ป้ายคติธรรม พุทธ
สุภาษิต เพ่ือเผยแพร่คติธรรมหรือพุทธภาษิต เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้หรือคติธรรมสอนใจแก่บุคคลที่
เข้ามาในวัด 8)มุมหนังสือเพ่ือส่งเสริมการอ่าน เพ่ือเป็นช่องทางในการเรียนรู้แก่บุคคลทั่วไปที่สนใจ 
การพัฒนาบริเวณวัดให้สงบ ร่มรื่น มีการจัดบริเวณวัด สถานที่ เป็นระเบียบเรียบร้อย มีภาชนะ
รองรับขยะมูลฝอย มีบริเวณปลูกดอกไม้ ไม้ประดับ เพ่ือความร่มรื่น สวยงาม มีการจัดพ้ืนที่ส าหรับ
นั่งพักผ่อน 
 ผู้เขียนได้สรุป เมื่อกล่าวถึงการสาธารณูปการจะเน้นในส่วนบ ารุงรักษาวัด และศาสน
สมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดี บางอย่างเป็นกิจการเฉพาะในหน้าที่เจ้าอาวาสทั้งวัดป่าและวัดบ้าน 
เพราะเจ้าอาวาสจะต้องปฏิบัติโดยตรง เจ้าอาวาสเป็นผู้จัดการโดยเฉพาะการบางอย่างเจ้าอาวาส
เป็นผู้เริ่ม และผ่านการพิจารณาตามล าดับ บางอย่างเริ่มต้นจากเจ้าคณะ หรือเจ้าหน้าที่ ที่ทาง
ราชการ หรือผู้มีศรัทธามุ่งช่วยการวัดและการคณะสงฆ์ ซึ่งมีวิธีปฏิบัติแตกต่างกันตามลักษณะงาน 
เช่น การก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์ ได้แก่ การก่อสร้างศาสนวัตถุข้ึนใหม่ การซ่อมแซมของเก่า
เพ่ือให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  
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 3)การดูแลรักษาและพัฒนาศาสนสมบัติ การดูแลรักษาความสะอาดความมั่นคงแข็งแรง
ของอาคารเสนาสนะต่าง ๆ ให้มีความม่ันคงปลอดภัยต่อการพ านักอาศัย ใช้ประโยชน์ ในการด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ วัดมีสิ่งปลูกสร้าง และอาคารเสนาสนะต่าง ๆ เพียงพอและเหมาะสมต่อการใช้
ประโยชน์สภาพสะอาดมั่นคงแข็งแรง เช่น อุโบสถ กุฏิ ศาลา เมรุ วิหาร ห้องสมุดพิพิธภัณฑ์ ถนน
และทางเท้าภายในวัด เจดีย์ รั้ววัดก าแพงวัดการบริหารจัดการและดูแลศาสนสมบัติของวัด โดยวัด
ด าเนินการใช้มีเพื่อให้สามารถบริหารจัดการวัดอย่างเป็นระบบ ได้แก่ การจัดท าบัญชีการเงินของวัด 
การจัดท าทะเบียนทรัพย์สินของวัด การแต่งตั้งไวยาวัจกรของวัด การแต่งตั้งคณะกรรมการวัด ก็เพ่ือ
บ ารุงรักษาวัดให้เป็นที่อ านวย ประโยชน์แก่ประชาชน เป็นการก่อสร้างและการบูรณะปฏิสังขรณ์ศา
สนวัตถุและศาสนสถาน ภายในวัดให้เรียบร้อยดีงาม อันได้แก่การพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของ
ประชาชน โดยมีภิกษุสงฆ์เป็นผู้น าในการพัฒนาทุกด้านไปพร้อมๆ กัน 
 ผู้เขียนได้สรุป สถานที่ที่คนในสงคมใช้ร่วมกัน ไม่ได้เป็นกรรมสิทธิ์ของคนใดหนึ่ง
โดยเฉพาะ เช่น สวนสาธารณะ โรงเรียน ถนน ฯลฯ คนในสังคมจึงควรช่วยกันดูแลรักษาให้สะอาด
และท านุบ ารุงให้มีสภาพดีเสมออีกทั้งต้องช่วยกันพัฒนาให้เจริญยิ่งๆ ขึ้นไป ศาสนสมบัติก็เช่นกัน 
พุทธศาสนิกชนทุกคนถือว่าเป็นเจ้าของร่วมกันจึงต้องช่วยกันดูแลรักษาท านุบ ารุงให้คงอยู่ อีกทั้งยัง
ต้องช่วยกันพัฒนาให้เจริญยิ่งๆ ขึ้นไป แม้ไม่ใช้หน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบโดยตรงก็ตาม เมื่อความ
เสียหายจะเกิดขึ้นต่อสาธารณะสมบัติหรือศาสนสมบัติ ก็ย่อมเป็นหน้าที่ที่จะต้องช่วยกันแก้ไข 
เพราะผลเสียหายที่เกิดย่อมส่งผลกระทบมาถึงทุกคนอย่างหลักเลี่ยงไม่ได้ วิธีการและขั้นตอนการ
ดูแลรักษา ได้ขยายความไว้แล้วในเรื่องที่ผ่านมาหลักการดูแลรักษาสาธารณสมบัติหรือศาสนสมบัติที่
ได้ผลมากที่สุดคือ หมั่นตรวจสอบหรือตรวจตราดุบ่อยๆ จะท าให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
หากเปลี่ยนแปลงไปในทางเสื่อมจะได้รีบแก้ไขได้ทันท่วงที อีกทั้งยังเห็นถึงช่องทางที่จะพัฒนาให้
เจริญรุ่งเรื่องยิ่งๆ ขึ้นไปอีกด้วยเหตุแห่งความเสื่อมศรัทธา หรือการล้มละลายของ องค์กรหาก
บุคลากรในองค์กรใด ปล่อยปละละเลยวัสดุสิ่งของที่เป็นขององค์กรต่างคนต่างนิ่งดูดาย เพราะเห็น
ว่าไม่ใช่หน้าที่ท่ีตนรับผิดชอบแล้ว ความหายนะล้มมละลายย่อมมาเยือนองค์กรนั้นๆ 
 
การจัดการสาธารณูปกับการบริหารเชิงพุทธ 
 การท างานต้องประกอบด้วยหลักธรรมที่ท าการงานส าเร็จ  คือการบริหารแบบ 
POSDCORB และการบริหารเชิงพุทธ มีดังนี้ 1) การวางแผนงาน (Planning) หมายถึง องค์กรควร
จะก าหนดแผนงานกิจการ เพ่ือให้หมู่สมาชิก หรือบุคลากรในองค์กรมีทิศทางในการปฏิบัติงานหรือ
ท างานร่วมกันอย่างกลมกลืนไปในทางเดียวกัน ธัมมัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักเหตุ คือ รู้ความจริง รู้
หลักการ รู้กฎเกณฑ์ รู้กฎแห่งธรรมได้ รู้กฎเกณฑ์แห่งเหตุผล และรู้จักหลักการที่จะท า ให้เกิดผล 2) 
การจัดองค์การ (Organizing) คือ การจัดการโครงสร้างองค์กรให้มีสายบังคับบัญชา ที่คล่องตัว การ
เชื่อมสายบังคับบัญชาให้แน่นแฟ้น และมีความจงรักภักดีต่อองค์กร เพ่ือสนับสนุนนโยบายของ
ผู้บริหารในระดับสูงเป็นอย่างดี อัตถัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักผล หรือความมุ่งหมาย คือรู้ความหมาย 
รู้ความมุ่งหมาย รู้ประโยชน์ที่ประสงค์ รู้จักผลที่เกิดขึ้น สืบเนื่องจากการกระท าตามหลัก  3) การ



387การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3

บริหารงานบุคคล (Staffing) การส่งเสริมและพัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์กร อัตตัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักตน คือ รู้จักเราว่าเรานั้น โดย
ฐานะภาวะเพศ ความรู้ ความสามารถ และคุณธรรมเป็นอย่างไร และเท่าใด แล้วประพฤติให้
เหมาะสม และรู้จักที่จะปรับปรุงต่อไป 4) การวินิจฉัยสั่งการ (Directing) องค์กรต้องมีการวินิจฉัยสั่ง
การที่รวดเร็วแม่นตรง รวมทั้งข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย เพ่ือเป็นข้อมูลในการตัดสินใจของผู้บริหาร
องค์กร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร ปุคคลัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักบุคคล คือ 
รู้จักความแตกต่างของบุคคลว่าโดยอัธยาศัย  ความสามารถ และคุณธรรม ตลอดถึง รู้ใน
ความสามารถของบุคคล5) การประสานงาน (Co – ordinating) เป็นการประสานงานในเชิงระบบ
ในองค์กร หรือ นอกระบบนอกองค์กร เพ่ือให้องค์กรสามารถด าเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ ตรง
ตามนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์กร เพ่ือแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ทั้งในองค์กรและนอก
องค์กร กาลัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักกาล คือ รู้กาลเวลา อันเหมาะสม และระยะเวลาในการประกอบ
กิจ 6) การเสนอรายงาน (Reporting) องค์กรจะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลผลการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ การรายงานข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ และเป็นข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน เที่ยงตรง มีมาตรวัด 
รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาสนับสนุนข้อมูล จะท าให้การบริหารองค์กรได้อย่างแม่นตรง 
รวดเร็วต่อผู้บริหาร ปริสัญญุตา ความเป็นผู้รู้จัก ชุมชน คือ รู้กริยาที่จะประพฤติต่อชุมชนนั้น ว่าควร
จะด าเนินการอย่างไร 7) การจัดท างบประมาณ (Budgeting) องค์กรควรจัดท าระบบบัญชี และ
งบประมาณเป็น แบบมาตรฐาน ซึ่งสามารถตรวจสอบระบบบัญชี (Balance Sheet) ได้อย่างมี
ระบบในการบริหารงานองค์กร มัตตัญญุตา ความผู้รู้จักประมาณ คือ ความพอดีในการจ่ายโภค
ทรัพย์ ในที่นี้หมายถึงการบริหารการเงิน ลดการขัดแย้งและปัญหาต่างๆ ได้ในการท างาน เพราะมี
ความเชื่อมั่นในบทบาทในหน้าที่ของพระสังฆาธิการ ถือได้ว่าเป็นผู้ท าหน้าที่เป็นสื่อกลางและเป็น
ศูนย์กลางของการให้การศึกษาอบรมศีลธรรม จริยธรรม แก่ชุมชน และประชาชนทั้งใกล้และไกล 
เป็นที่พ่ึงทางใจแก่สาธุชนได้อย่างแท้จริงตลอดท้ังเป็นผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมที่จะน าประโยชน์มา
สู่ประชาชน พร้อมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารด้วย 
 
สรุป 
 บทบาทภารกิจในการบริหารจัดการวัดด้านการปกครองในปัจจุบันนอกจากเจ้าอาวาส
จะต้องค านึงถึงพระธรรมวินัย กฎหมายบ้านเมืองและกฎหมายคณะสงฆ์แล้ว  สิ่งที่ส าคัญที่พึง
ตระหนักคือความเจริญมั่นคงของวัด การพัฒนาวัดให้มีศักยภาพที่เอ้ืออ านวยคุณประโยชน์ต่อ
ประชาชน ชุมชนและสังคมซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยกลไกการบริหารจัดการอย่างมี
ระเบียบและต้องกระท าอย่างต่อเนื่องสภาพปัญหาและอุปสรรคการบริหารจัดการสาธารณูปการ 1) 
พระสังฆาธิการอาจจะก ากับดูแลบุคลากรด้านการสาธารณูปการไม่ต่อเนื่องเพราะปัญหาสุขภาพไม่
อ านวยหรือไม่มีผู้ท าการแทน การติดต่อประสานงานไม่มีทีมงานที่เหมาะสม 2) การเงินงบประมาณ 
พระสังฆาธิการขาดสภาพคล่องด้านการเงินงบประมาณในการก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์อย่าง
ต่อเนื่องขาดผู้ให้การอุปถัมภ์วัด และขาดความร่วมมือของชุมชนในท้องถิ่นเป็นต้น 3) วัสดุอุปกรณ์
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สิ่งปลูกสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์ในแต่ละวัดยังมีสภาพทรุดโทรม ไม่พร้อม ไม่เหมาะสม ไม่เป็น
ที่สัปปายะ ไม่สะอาด ไม่เป็นระเบียบ 4) การจัดการ พระสังฆาธิการอาจจะขาดความรู้ความเข้าใจ
ด้านการสาธารณูปการ ขาดการวางแผนสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนใช้หลักธรรมในการด ารงชีวิต
มากขึ้นดังนั้น วัดจึงต้องได้รับการพัฒนาในด้านการบูรณปฏิสังขรณ์ให้มีความมั่นคงแข็งแรง 
ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือสามารถใช้ประโยชน์ในการด าเนินกิจกรรมได้
อย่างสมบูรณ์แบบการพัฒนาวัดเพ่ือให้วัดมีสภาพสะอาด สงบและสว่าง เพ่ือสร้างความสุขทางด้าน
จิตใจให้กับประชาชนต่อไป 
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การจัดการเชิงพุทธศาสตร์พัฒนาสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติแนวพุทธ 
Buddhist Management on Environmental Development  

According to Buddhist Nature 
 

วินัย มีมาก* พระครูอุดมธรรมจารี** 
 
 
บทคัดย่อ 
 การจัดการ (Management) เป็นกระบวนการที่ส าคัญในการก าหนดทิศทางในการใช้ 
ประโยชน์จากทรัพยากรทั้งหลายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโดยมี
การจัดการแผนกลยุทธ์และยุทธศาสตร์จึงมีความเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอก และเป็นการพัฒนาแนวพุทธนั้นจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาทั้งคนและองค์การ ให้เป็น
คนดี มีคุณภาพ มีความสุข องค์การเข้มแข็ง การพัฒนาแนวพุทธนั้นจะมุ่งพัฒนาคนแบบองค์รวม 
คือ วิธีไตรสิกขา ตามหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการนั้น การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมคือ การด าเนินงานต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งใน
ด้านการจัดหา การเก็บรักษา การซ่อมแซม การใช้อย่างประหยัด และการสงวนรักษา เพ่ือให้
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมนั้น สามารถเอ้ืออ านวยประโยชน์แก่มวลมนุษย์ได้ใช้ตลอดไป 
อย่างไม่ขาดแคลน ส าหรับผู้น า บุคคล สังคมและการสร้างความสมดุลภาพภายในองค์กร ในการ
บริหารจัดการเชิงพุทธเป็นการพิจารณาถึงสภาวะความเป็นจริงระหว่างองค์กรและระบบธรรมชาติที่
มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เพ่ือให้เข้าใจถึงพระพุทธศาสนากับธรรมชาติ  
ค าส าคัญ : การจัดการ พุทธศาสตร์ การพัฒนา สิ่งแวดล้อม  
 
Abstract 
  Management is an important process in determining the direction to use 
all resources effectively and efficiently to achieve the goal by having strategic plan 
management and strategy about internal and external environment and being the 
Buddhist development will effect on both humans and organization development 
to be good citizens, good quality , happiness, strengthening organization of Buddhist 
management focuses on human development as holistic approach in the principle 
                                           
 * อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ** อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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of threefold according to principle of Buddhadhamma for management. The human 
resources and environment efficiently. To set up , storage, repairing , spending 
economically and preservation for natural usage an environment can facilitate to 
all human beings to use forever sufficiently for the leaders, person , society and 
balanced creation within organization. For Buddhist management is the 
consideration to the real truth state between organization and the nature system as 
similar characters for understanding both Buddhism and the nature. 
Keywords : Management, Buddhism, Development, Environment 
 
 
บทน า 
 ความหมายของการจัดการ ค าว่า“การจัดการ”มาจากภาษาอังกฤษว่า Management 
พจนานุกรมภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยแคมบริดให้ค านิยามไว้ว่า  “Management is the 
control andorganization of something” หมายถึงการควบคุมและการจัดระเบียบของสิ่งต่างๆ
ซึ่งมีแนวคิดแบบตะวันตกที่ยึดถือเอามนุษย์เป็นจุดศูนย์กลางของสรรพสิ่งเชื่อสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมา
เป็นเพียงส่วนประกอบเพ่ือสร้างความสมบูรณ์ให้กับมนุษย์เท่านั้นซึ่งมีความหมายแฝงไว้ว่ามนุษย์มี
ความส าคัญมีอ านาจในการจัดการกับสิ่งต่างๆท่ีอยู่รอบตัวมนุษย์ที่จะก าหนดให้เป็นไปในทิศทางตาม
ความพึงพอใจอีกทั้งยังมีนักวิชาการอีกหลายท่านได้ให้ความหมายของการจัดการตามแนวทางที่แต่
ละท่านได้ศึกษามาเช่น สมยศ นาวีการ (2545) กล่าวไว้ว่า กระบวนการจัดการว่าเป็นกิจกรรมของ
การบริหารที่ส าคัญ 4อย่าง คือ การวางแผน การจัดองค์การ การสั่งการ และการควบคุม รูปแบบ
ของการบริหาร สร้อยตระกูล อรรถมานะ (2545) กล่าวไว้ว่า กระบวนการจัดการเป็นกระบวนการ
ด าเนินงานจะต้องเป็นไปตามขั้นตอนตามล าดับ เป็นการตัดสินใจล่วงหน้าว่าจะท าอะไรที่ไหน เมื่อใด 
โดยใคร นอกจากจะเป็นการลดความไม่แน่นอนแล้ว ยังท าให้สมาชิกในองค์กรมีความมั่นใจในการ
ท างานท าให้งานมีประสิทธิผล การจัดล าดับการท างานที่ดีไม่ควรมีลักษณะตายตัวต้องยืดหยุ่นได้
ตามสถานการณ์อาจมีการปรับปรุงแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนล าดับการท างานได้เสมอส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานเกิดประสิทธิผลมากขึ้นด้วย สุรัสวดี ราชกุลชัย (2543) กล่าวไว้ว่า “การบริหาร” 
(Administration) และ“การจัดการ” (Management) มีความหมายแตกต่างกันเล็กน้อย โดยการ
บริหารจะสนใจและสัมพันธ์กับการก าหนดนโยบายไปลงมือปฏิบัติ นักวิชาการบางท่านให้ความเห็น
ว่าการบริหารใช้ในภาครัฐ ส่วนการจัดการใช้ในภาคเอกชน อย่างไรก็ตาม ทั้ง 2ค านี้มีความหมายไม่
แตกต่างกัน สามารถใช้แทนกันได้และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2539) 
ได้ให้ความหมายการจัดการหมายถึงกระบวนการเพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายขององค์การโดยการวาง
แผนการจัดการการชักน าและการควบคุมหากเปรียบเทียบกับการบริหารการบริหารจะเน้นหนัก
ด้านการก าหนดนโยบายที่ส าคัญและการก าหนดแผนแต่การจัดการเป็นการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
นโยบายหรือแผนที่วางไว้กระบวนการจัดการประกอบด้วยการวางแผนการจัดการองค์กรการจัด
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บุคคลเข้าท างานการชักน าและการควบคุมการจัดการเป็นทั้ งศาสตร์และศิลปะก ล่าวคือ
ความสามารถในการจัดการและด าเนินงานถือเป็นศิลป์ส่วนความรู้หรือทฤษฎีที่ใช้ในการจัดการถือ
เป็นศาสตร์ พะยอม วงศ์สารศรี ให้ความหมายการจัดการหมายถึงกระบวนการที่ผู้จัดการใช้ศิลปะ
และกลยุทธ์ต่างๆด าเนินกิจกรรมตามขั้นตอนต่างๆโดยอาศัยความร่วมแรงร่วมใจของสมาชิกใน
องค์กรการตระหนักถึงความสามารถความถนัดความต้องการและความมุ่งหวังด้านความ
เจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของสมาชิกในองค์กรควบคู่ ไปด้วยองค์กรจึงจะสัมฤทธิ์ผลตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้” เกษม จันทร์แก้ว ได้กล่าวว่าการจัดการ (management) หมายถึงการ
ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีลักษณะและรูปแบบที่ไม่ท าให้เกิดผลเสีย8วิธีคือการใช้การเก็บ
กักการรักษา/ซ่อมแซมการฟ้ืนฟูการพัฒนาการป้องกันและการแบ่งเขต 
 สรุป การจัดการ หมายถึง การด าเนินงานไปตามแผนและนโยบายที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า   
โดยให้สมาชิกภายในองค์กรได้ร่วมมือ ร่วมแรงกันปฏิบัติงานตามกระบวนการจัดการอัน
ประกอบด้วยการวางแผน การจัดองค์การ การสั่งการและการควบคุม  เพ่ือให้งานที่ปฏิบัติอยู่ได้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยืดหยุ่นไปตามสถานการณ์ 
 
ความหมายของการวางยุทธศาสตร์  
 แนวคิดด้านการวางแผนกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ (Strategic Planning) เป็นการวางแผน
ที่ น ามาใช้เพ่ือก าหนดแผนการท างานด้านต่างๆ ในระยะยาวอย่างสอดรับกับสถานการณ์ หรือ  
สภาพแวดล้อม โดยให้ความส าคัญกับการก้าวไปในอนาคต มีการพิจารณาความสามารถขององค์กร 
และวิเคราะห์ปัจจัยที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่อองค์กรในอนาคต เพ่ือบอก ทิศ
ทางการด าเนินงานและแนวทางปฏิบัติที่จะบรรลุตามเป้าหมายต่างๆ ที่ได้ก าหนดไว้  ปัจจุบันนี้การ
วางแผนแบบแผนกลยุทธ์ได้ แพร่หลายเข้ามาในวงงานต่าง ๆ และวงงานของราชการมากขึ้น แต่ค า
ที่นิยมใช้และที่ได้รับการยอมรับกันในวงราชการ ส่วนใหญ่นิยมเรียกว่า “แผนยุทธศาสตร์" การ
วางแผน (Planning) หมายถึง การก าหนดพันธกิจ (Mission) เป้าหมาย (Goals) และแผนงาน 
(Plans) เพ่ือให้องค์กรปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่ประสงค์  ดังนั้น 
กระบวนการวางแผน จึงประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ 1) การก าหนดพันธกิจ 2) การก าหนด
เป้าหมาย 3) การก าหนดแผนงาน ซึ่งผู้บริหาร จ าเป็นต้องด าเนินการให้ครบถ้วนทั้งสามขั้นตอน 
จากนั้นจึงน าแผนงานไปส่ือสารให้สมาชิกในองค์กรเข้าใจในทิศทางเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ในการ
บริหารจัดการทั่วไปผู้บริหารอาจมุ่งที่การปฏิบัติตามแผนงานจนละเลยเป้าหมายขององค์กร ซึ่งอาจ
ท าให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายหลักทีก าหนดไว้ได้ จึงถือว่าการบริหารจัดการลักษณะนี้ไม่ได้
ด าเนินการครบถ้วนตามกระบวนการ วางแผน ยุทธศาสตร์ (Strategy ) เป็นค าที่มีความหมายกว้าง
จะใช้ในความหมายที่แตกต่างกันตามวัตถุประสงคและบทบาทหน้าที่องค์กร ซึ่งนักวิชาการไดให้
ความหมายไว้ดังนี้ Anthony กล่าวว่าแผนยุทธศาสตร์ หมายถึงผลอันเกิดจากกระบวนการตัดสินใจ
เลือกวัตถุประสงค์ขององค์การ การตัดสินใจเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ การตัดสินใจใช้ทรัพยากรให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์นั้นๆ และการตัดสินใจที่เกี่ยวกับนโยบายในการควบคุม การไดมาการใช้
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และการถ่ายเททรัพยากรเหล่านั้น บุญมี จันทรวงศ กล่าว่า ยุทธศาสตร์หมายถึงจุดมุ่งหมายและ
ทิศทางที่ชัดเจนที่องค์กรก าหนดขึ้นเพ่ือการปฏิบัติในอนาคตและเป็นแผนที่มุ่งพิจารณาทิศทางการ
ด าเนินงานขององค์กรในระยะยาวและตรงตามความเป็นจริงที่เกิดจากความเข้าใจร่วมกันเพ่ือมุ่ง
ปฏิบัติเป็นส าคัญ เสาวนิตย ชัยมุสกิ กล่าวถึง “ยุทธศาสตร์” เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “กลยุทธ์” ตรง
กับภาษาอังกฤษ คือ Strategy มีรากศัพท์มากจากภาษากรีก 2 ค า คือ “Stratos” แปลว่า กองทัพ 
และ ค าว่า “Agein” แปลดว่า น าหน้า ทั้งสองค าให้ความหมายของการน ากองทัพหรือการน าหน้า
ขององค์กร นักวางแผนบางคนให้ความหมายว่า “เป็นการน าทางให้องค์กรโดยรวม” แต่ในเชิง
ปฏิบัติค าว่า “ยุทธศาสตร์” จะให้ความหมายของแผนหรือวิธีการด าเนินงานของหน่อยงานที่
ผู้บริหารสูงคาดว่าจะน าไปสู่ความส าคัญตามวัตถุประสงค์ขององค์กร  การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
อาจสรุปได้ดังนี้คือ 1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก เป็นการวิเคราะห์เพ่ือค้นหา
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค2) การก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพ่ือระบุสภาพในอนาคตและ
การด าเนินงานที่ต้องการจะสร้างให้เกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งจะบอกความคาดหวังและความปรารถนาที่
อยากจะให้เกิดอะไรขึ้นตามเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นไว้ 3) พันธกิจ (Mission) ที่แสดงถึงขอบข่ายหรือ
วิธีการในการด าเนินงานของหน่วยงานที่จะปฏิบัติให้ส าเร็จตามวิสัยทัศน์ 4) ยุทธศาสตร์ เป็นการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ในการก าหนดทิศทางขององค์กร 5) การ
ก าหนดกลยุทธ์ (Tactic) เป็นแนวทางหรือวิธีการต่าง ๆ ที่จะน าองค์กรไปสู่การบรรลุผลตาม
วิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ 6) การแปลงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ต้องอาศัยแผนปฏิบัติการเป็นเครื่องมือที่
ใช้เป็นแนวปฏิบัติส าหรับส่วนงานต่าง ๆ ที่เป็นไปอย่างสอดคล้องประสานกันทั้งในด้านทิศทางและ
จังหวะเวลา โดยมีองค์ประกอบดังนี้คือ ชื่อกลยุทธ์/แผนงานวัตถุประสงค์ที่จะใช้เป็นตัวชี้วัด
ความส าเร็จ ชื่อโครงการ/งาน/กิจกรรมต่าง ๆ เป้าหมายหรือตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
ระยะเวลาในการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบในการด าเนินโครงการให้บรรลุผลส าเร็จและงบประมาณ 
 สรุป การจัดการแผนกลยุทธ์และยุทธศาสตร์จึงมีความเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก กล่าวคือ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในเป็นการประเมิน
จุดแข็งและจุดอ่อนขององค์การจากทรัพยากรภายในและสมรรถนะในการใช้ทรัพยากรหรือจากการ
ด าเนินงานด้านต่างๆ ขององค์การ โดยพิจารณาจากปัจจัยส าคัญของความส าเร็จ (Critical Success 
Factor) ความเชื่อมโยงของคุณค่าหรือค่านิยม (Value Chains) และกระบวนการหลักหรือระบบ
ธุรกิจขององค์การ (Value Chain) เพ่ือประโยชน์ต่อองค์การ  
 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชิงพุทธ 
 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจน เราสามารถแยกการให้ค าจ ากัดความได้ ดังนี้  คือ
สิ่งแวดล้อม หมายถึง สิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเรา ทั้งสิ่งที่มีชีวิต สิ่งไม่มีชีวิต เห็นได้ด้วยตาเปล่า และไม่
สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่า รวมทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้น หรือ
อาจจะกล่าวได้ว่า สิ่งแวดล้อมจะประกอบด้วยทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้น
ในช่วงเวลาหนึ่ง เพื่อสนองความต้องการของมนุษย์นั่นเอง 
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 สิ่งแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติ ได้แก่ บรรยากาศ น้ า ดิน แร่ธาตุ และสิ่งมีชีวิต
ที่อาศัยอยู่บนโลก (พืช และสัตว์) ฯลฯ 
 สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่ สาธารณูปการต่างๆ เช่น ถนน เขื่อนกั้นน้ า 
ฯลฯ หรือระบบของสถาบันสังคมมนุษย์ ที่ด าเนินชีวิตอยู่ ฯลฯ  

 ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง สิ่งต่างๆ (สิ่งแวดล้อม) ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และ
มนุษย์สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ เช่น บรรยากาศ ดิน น้ า ป่าไม้ ทุ่งหญ้า สัตว์ป่า แร่ธาตุ พลังงาน 
และก าลังแรงงานมนุษย์ เป็นต้น  
 โดยค านิยามแล้ว จะเห็นได้ว่า ทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภทนั้น จะเป็นส่วนหนึ่งของ
สิ่งแวดล้อม แต่สิ่งแวดล้อมทุกชนิดไม่เป็นทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมด ซึ่งอาจกล่าวสรุปได้ว่า การที่
จะจ าแนกสิ่งแวดล้อมใดๆ เป็นทรัพยากรธรรมชาตินั้น มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายประการ 
 ประการแรก เกิดจากความต้องการของมนุษย์ที่จะน าสิ่งแวดล้อมมาใช้ให้เกิดประโยชน์
กับตนเอง 
 ประการที่สอง การเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา ถ้ายังไม่น ามาใช้ก็เป็นสิ่งแวดล้อม แต่ถ้า
น ามาใช้ประโยชน์ได้ ก็จะกลายเป็นทรัพยากรธรรมชาติในช่วงเวลานั้นๆ 
 ประการที่สาม สภาพภูมิศาสตร์และความห่างไกลของสิ่งแวดล้อม ถ้าอยู่ไกลเกินไปคน
อาจไม่น ามาใช้ ก็จะไม่สามารถแปรสภาพเป็นทรัพยากรธรรมชาติได้ 
 นอกจากนี้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มคละกันไป โดยอยู่
ร่วมกันอย่างมีกฎ ระบบ ข้อบังคับ ทั้งที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ และทั้งที่มนุษย์ก าหนดขึ้นมา การ
อยู่เป็นกลุ่มของสรรพสิ่งเหล่านี้ จะแสดงพฤติกรรมร่วมกันภายในขอบเขต และแสดงเอกลักษณ์ของ
กลุ่มออกมาอย่างชัดเจน กลุ่มของสรรพสิ่งเหล่านี้จะเรียกว่า ระบบนิเวศ หรือระบบสิ่งแวดล้อม 
นั่นเอง 
 การจัดการ (Management) หมายถึง การด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพในรูปแบบ
ต่างๆ ทั้งด้านการจัดหา การเก็บรักษา การซ่อมแซม การใช้อย่างประหยัด และการสงวนรักษา 
เพ่ือให้กิจกรรมที่ด าเนินการนั้น สามารถให้ผลยั่งยืนต่อมวลมนุษย์และธรรมชาติ โดยหลักการ
แล้ว "การจัดการ" จะต้องมีแนวทางการด าเนินงาน ขบวนการ และขั้นตอน รวมทั้งจุดประสงค์ใน
การด าเนินงานที่ชัดเจนแน่นอน  
 จากค าจ ากัดความข้างต้น การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมายถึง การ
ด าเนินงานต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการจัดหา การ
เก็บรักษา การซ่อมแซม การใช้อย่างประหยัด และการสงวนรักษา เพ่ือให้ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมนั้น สามารถเอ้ืออ านวยประโยชน์แก่มวลมนุษย์ได้ใช้ตลอดไป อย่างไม่ขาดแคลน หรือมี
ปัญหาใดๆ หรืออาจจะหมายถึง กระบวนการจัดการ แผนงาน หรือกิจกรรมในการจัดสรร และการ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพ่ือสนองความต้องการในระดับต่างๆ ของมนุษย์ และ
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาคือ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ  สังคม และคุณภาพ
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สิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักการอนุรักษ์ ด้วยการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างฉลาด 
ประหยัด และก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดเท่าที่จะท าได้  
แต่ถ้าเราจะก าหนดว่า สิ่งแวดล้อมที่เรากล่าวกันทั่วๆ ไปนั้น เป็นเรื่องของปัญหาภาวะมลพิษ อัน
เนื่องมาจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ หรือจากผลของความก้าวหน้าของการพัฒนาแล้ว เราก็
สามารถให้ค าจ ากัดความแยกระหว่างการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการจัดการสิ่งแวดล้อมได้
ดังนี้ คือ  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง การด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อสิ่งที่
เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และให้ประโยชน์ต่อมนุษย์ ทั้งในด้านการจัดหา การเก็บรักษา การซ่อมแซม 
การใช้อย่างประหยัด รวมทั้งการสงวน เพ่ือให้ทรัพยากรธรรมชาตินั้น สามารถให้ผลได้อย่าง
ยาวนาน  การจัดการสิ่งแวดล้อม หมายถึง การด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือท าให้สิ่งที่อยู่
รอบๆ ตัวเรามีผลดีต่อคุณภาพชีวิต นั่นก็คือ จะต้องด าเนินการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาภาวะมลพิษ 
ที่จะมีผลต่อการด ารงชีวิตอยู่อย่างมีความสุข ปลอดภัย นั่นเอง  
 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จะต้องยึดหลักการทางอนุรักษ์วิทยา 
เพ่ือประกอบการด าเนินงานในการจัดการดังนี้ คือ 
 1) การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะต้องเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล ใช้อย่าง
ฉลาด หรือใช้ตามความจ าเป็น ไม่ใช้อย่างฟุ่มเฟือย และไม่เกิดการสูญเปล่า หรือเกิดการสูญเปล่า
น้อยที่สุด  
 2) การประหยัดของที่หายาก และของที่ก าลังสูญพันธุ์  
 3) การปรับปรุง ซ่อมแซมสิ่งที่ เสื่อมโทรมให้คืนสภาพก่อนน าไปใช้ เพ่ือให้ระบบ
สิ่งแวดล้อมดีข้ึน 
 ประวัติศาสตร์ทางพระพุทธศาสนาได้ชี้ให้เห็นว่า  พระพุทธเจ้าทรงมีความสัมพันธ์กับ
ธรรมชาติอย่างใกล้ชิดตั้งแต่พระองค์ยังทรงพระเยาว์จนถึงวาระสุดท้ายของพระชนม์ชีพ เริ่มตั้งแต่
พระองค์ประสูติในลุมพินีสถานซึ่งเป็นอุทยานที่ร่มรื่นไปด้วยต้นไม้และธรรมชาติเมื่อพระองค์ทรง
เจริญพระชนมายุทรงมีพระทัยเมตตาต่อสัตว์และทรงสนพระหฤทัยต่อสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ
ตลอดมา หลังจากทรงตรัสรู้แล้วทรงประกาศศาสนาณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวันเมืองพาราณสีและ
จาริกไปสั่งสอนเผยแพร่พระธรรมตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์สถานที่พ านักอาจจะเป็นโคนต้นไม้
ซอกเขาถ้ าในภูเขาป่าช้าเหล่านี้เป็นต้น  
 การด ารงพระชนม์ชีพของพระพุทธองค์ที่ทรงใกล้ชิดกับธรรมชาติมาโดยตลอด ท าให้
พระองค์ทรงน าหลักธรรมและค าสอนที่แสดงให้เห็นถึงความรักต่อสรรพสัตว์ธรรมชาติและ
สภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี ในข้อบัญญัติและแนวทางการด าเนินพระชนม์ชีพของพระพุทธเจ้า
ตลอดจนการด ารงชีวิตของพระสงฆ์สาวกในสมัยพุทธกาลแสดงให้เห็นว่าพระพุทธศาสนาได้เพียร
พยายามจะเสริมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ดังนี้ การจัดการ
ทรัพยากรเชิงตามแนววิถีพุทธถือว่ามีความส าคัญต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และเป็นบทบาทส าคัญท่ีพระพุทธศาสนามีต่อธรรมชาติ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง ผู้วิจัยจะได้
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ให้ความหมายการจัดการเชิงพุทธว่ามีความหมายอย่างไร และมีความส าคัญต่อมนุษย์ สังคมและ
สิ่งแวดล้อมเช่นไร  
 จากกรอบแนวคิด “การจัดการ” หมายถึงกระบวนการก าหนดทิศทางในการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือบรรลุเป้าหมาย ค าว่า “การจัดการ
ทรัพยากรตามหลักพระพุทธศาสนา” ก่อนจากนั้นจึงจะโยงไปถึง“การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ตามหลักพระพุทธศาสนา” ที่ปรากฏในหลักฐานทางพระพุทธศาสนาหลายแห่งเช่นในคาถาพระ
ธรรมบทภาค2ตอนที่พระนางสามาวดีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาในพระวินัยปิฎกเล่าถึงเรื่องนี้
ไว้ว่าพระมเหสีของพระเจ้าอุเทน ได้น าผ้าจีวรจ านวน 500 ผืนไปถวายพระอานนท์พระเจ้าอุเทน มี
ความสงสัยว่าพระอานนท์ท าไมถึงรับผ้าจีวรจ านวนมากเช่นนั้นจึงได้เข้าไปนมัสการสอบถามโดยหวัง
ว่าจะจับผิดท่านว่าท่านจะเอาจีวรมากมายเหล่านั้นไปท าอะไรพระอานนท์ได้ตอบค าถามพระเจ้าอุ
เทนเป็นล าดับโดยสรุปความได้ว่าจะน าไปแจกแก่ภิกษุทั้งหลายที่มีจีวรเก่าๆเมื่อจีวรเก่าแล้วจะน าไป
ท าเป็นผ้าดาดเพดานเมื่อเพดานเก่าแล้วจะน าไปท าเป็นผ้าปูฟูกเมื่อผ้าปูฟูกเก่าแล้วจะน าไปท าเป็น
ผ้าปูพ้ืนเมื่อผ้าปูพ้ืนเก่าแล้วจะน าไปท าให้เป็นผ้าเช็ดเท้าเมื่อผ้าเช็ดเท้าเก่าแล้วจะท าเป็นผ้าเช็ดฝุ่น
เมื่อผ้าเช็ดฝุ่นเก่าแล้วจะน าไปโขลกขย ากับโคลนแล้วฉาบทาฝาพระเจ้าอุเทนได้สดับค าอธิบายของ
พระอานนท์แล้วทรงด าริว่าพระอานนท์น าผ้าไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดไม่ได้เก็บเข้าคลังจึงได้
ถวายจีวรเพ่ิมอีก500ผืนแด่พระอานนท์ซึ่งเมื่อรวมกับจีวรเดิมที่มเหสีถวายก่อนหน้านี้แล้วพระ
อานนท์จึงมีผ้ารวม1,000ผืน 
 จากนัยข้างต้นเป็นความหมายของการจัดการทรัพยากรตามหลักพระพุทธศาสนาที่
หมายถึงในการใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่ามีประโยชน์ประสิทธิภาพสูงสุดและการน ากลับมาใช้ใหม่เมื่อใช้
ความหมายนี้มาปรับใช้ในความหมาย “การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเชิงพุทธ” ก็จะหมายความว่า
เป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าก่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ื อให้เกิด
ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษาแนวคิดทางพระพุทธศาสนากับธรรมชาติว่ามี
ความสัมพันธ์กับมนุษย์ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างไร 
 การบริหารจัดการแนวพุทธเป็นความพยายามน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน เพ่ือให้มนุษย์ด ารงอยู่อย่างมีความสุข ประสบความส าเร็จในการท างาน 
หลักธรรมที่มนุษย์สามารถท างานให้ประสบความส าเร็จ และมีความสุขในการท างานนั้น โดยหลัก
พุทธธรรมที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับการจัดการในหน่วยงานมีอยู่มากมายในที่นี้จะขอยกตัวอย่าง
การจัดการเชิงพุทธเพ่ือเป็นแนวทางพอเป็นสังเขป ดังนี้ 
 
หลักพุทธธรรม อิทธิบาท 4 เป็นการจัดการเชิงพุทธเพ่ือให้ประสบผลส าเร็จ 
 1. ฉันทะ คือ มีความพึงพอใจในงานที่รับผิดชอบ 
 2. วิริยะ คือ มีความขยันหมั่นเพียร อดทน เสียสละในการท างานโดยมุ่งหวังให้งาน
ประสบผลส าเร็จ 
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 3.จิตตะ คือ มีความฝักใฝ่เอาใจใส่งานอย่างต่อเนื่อง และการท างานด้วยความระมัด 
ระวัง โดยหวังผลให้งานประสบผลส าเร็จ 
 4. วิมังสา คือ มีความคิดไตร่ตรองหาเหตผุลคิดแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และการพัฒนางาน 
การบริหารจัดการเชิงพุทธตามหลักอิทธิบาท 4 ประการ ซึ่งถือได้ว่าทุกข้อล้วนแต่มีความสัมพันธ์กัน
และแต่ละล้วนแต่มีหน้าที่เฉพาะของตน เป็นเหตุเป็นผลเกื้อหนุนกัน กล่าวคือ เมื่อมีฉันทะความยินดี
ความรักในกิจหรืองานที่กระท า ย่อมท าให้เกิดวิริยะความเพียรความพยายามในกิจหรืองานนั้น  เมื่อ
มีความเพียรเกิดขึ้นจึงก่อให้เกิดจิตตะคือความฝักใฝ่ ความสนใจเอาใจใส่ต่อสิ่งนั้น เมื่อฝีกใฝ่ใส่ใจ
ย่อมวิมังสาในการไตร่ตรอง สอดส่องพิจารณาในสิ่งน้ันอย่างหาเหตุหาผลด้วยปัญญา อิทธิบาทจึง
เป็นคุณอันวิเศษที่เก้ือหนุนให้ประสบความส าเร็จในกิจหรืองานต่างๆ  
 
หลักพุทธธรรมสปัปุริธรรม 7 เป็นการจัดการผู้น า หรือ สัตบุรุษคนดีทั้งหลาย 
  1. ธัมมัญญุตา คือ ความเป็นผู้รู้จักเหตุ 
  2. อัตถัญญุตา คือ ความเป็นผู้รู้จักผล 
  3. อัตตัญญุตา คือ ความเป็นผู้รู้จักตน 
  4. มัตตัญญตุา คือ ความเป็นผู้รู้จักประมาณ 
  5. กาลัญญุตา คือ ความเป็นผู้รู้จักกาลเวลา 
  6. ปุริสัญญุตา คือ ความเป็นผู้รู้จักชุมชน สังคม 
  7. บุคคลโรปรัญญุตา คือ ความเป็นผู้รู้จักคบคน 
การบริหารจัดการเชิงพุทธตามหลักสัปปุริสธรรม 7 เป็นการจัดการผู้น าหรือสัตบุรุษคนดีทั้งหลาย ซึ่ง
ผู้น า(Leader) คือ ผู้ที่มีบุคลิกลักษณะ คุณสมบัติเด่นกว่าผู้อ่ืนในกลุ่มและมีอิทธิพลในหน่วยงาน  ทั้ง
สามารถสร้างความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้เกิดขึ้นแก่หน่วยงานพระพุทธศาสนาให้
ความส าคัญต่อหลักสัปปุริสธรรมอันเป็นหลักธรรมฝึกผู้น าให้เป็นคนดี (สัตบุรุษ) คนที่สมบูรณ์แบบมี
คุณค่าและท าให้เกิดความสุขแก่ผู้น า สังคม ชุมชนและประเทศชาติให้เกิดความปกติสุข  
 
การพัฒนาทรัพยากร 
 การพัฒนาทรัพยากรตามแนววิถีพุทธเป็นกระบวนการจัดการทรัพยากรหรือเป็นเรื่องการ
จัดการคนในองค์การ ซึ่งมุ่งกิจกรรมหลัก ดังนี้ การวางแผนด้านก าลังคน การคัดเลือกบุคคลเข้าสู่
องค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการรักษาคนดีมีฝีมือไว้ในองค์การ ในทางโลกมีทฤษฎี
มากมายส าหรับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ถ้าองค์การใดน าหลักธรรมไปใช้ควบคู่กันด้วยแล้ว 
องค์การนั้นจะเกิดประโยชน์สูงสุด 
 1. แนวทางการคัดเลือก แนวทางการคัดเลือก ส าหรับการคัดเลือกทางโลก กรรมการจะต้อง
ยึดหลักคุณธรรม (Merit System) แต่ในทางศาสนานั้น จะต้องใช้หลักความไม่มีอคติควบคู่กันไป
ด้วย นั่นคือไม่ล าเอียงเพราะชอบ ชัง หลง และกลัว พร้อมกันนั้น ผู้ที่เข้ามาเป็นกรรมการคัดเลือก 
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ควรเป็นคนรู้จักเหตุ รู้จักผล รู้จักตน รู้จักความพอดี รู้จักเวลา รู้จักชุมชน และรู้จักความแตกต่าง
ของบุคคล 
 2. แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนา การพัฒนาแนวพุทธจะเน้นย้ าในเรื่อง การเรียนรู้
ตลอดเวลา หรือ (Life is education)  
 3. การเก็บรักษาคนดีไว้กับองค์การ การเก็บรักษาคนดีไว้กับองค์การ นอกจากหลักทางโลก 
เช่น สวัสดิการ ความสามัคคีในองค์การ ฯลฯ ที่มุ่งให้บุคลากรอยู่กับองค์การแล้ว หลักอปริหานิย
ธรรม7 ประการ ทางพระพุทธศาสนาเป็นการส่งเสริมการท างานในหน่วยงานและองค์กรเพ่ือให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมายิ่งข้ึน อปริหานิยธรรม 7 ประกอบด้วย  

1. หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ 
2. มาประชุมกันพร้อมเพรียง 
3. ไม่บัญญัติหลักใหม่ท่ีขัดกับหลักเดิม 
4. เคารพนับถือผู้ใหญ่ 
5. คุ้มครองสตรี 
6. เคารพสิ่งส าคัญของชาติและ 
7. คุ้มครองผู้ทรงธรรม 

 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แนวพุทธธรรมมีแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วย
ความเชื่อที่ว่า ชีวิตคือการศึกษา (Life is education) มีชีวิตอยู่ก็ต้องมีการศึกษาตลอดเวลา คนทุก
คนที่เกิดมาต้องได้รับการพัฒนา เมื่อพัฒนาแล้วจึงจะถือว่าเป็นสัตว์ประเสริฐอย่างแท้จริง การ
พัฒนาแนวพุทธนั้นจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาทั้งคนและองค์การ บุคลากรพัฒนาเป็นคนดี มีคุณภาพ 
มีความสุข องค์การเข้มแข็ง การพัฒนาแนวพุทธนั้นจะมุ่งพัฒนาคนแบบองค์รวม คือ วิธีไตรสิกขา 
มนุษย์ต้องเรียนรู้และฝึกฝนให้เกิดความช านาญ ดังนี้ 
 1. ศีลสิกขาหรือการพัฒนากาย (ศีล) เป็นการเรียนรู้และฝึกทักษะเรื่องระเบียบวินัยของ
สังคม ท าให้กายและพฤติกรรมพัฒนา 
 2. สมาธิสิกขาหรือการพัฒนาจิต (สมาธิ) เป็นการเรียนรู้และฝึกทักษะทางด้านจิตใจ ท า
ให้จิตใจพัฒนา จิตอยู่กับงานไม่ประมาท 
 3. ปัญญาสิกขาหรือการพัฒนาปัญญา สามารถท าได้โดย การคบหากับบัณฑิตการศึกษา
หาความรู้ การคิดพิจารณา และการปฏิบัติตามความรู้ทฤษฎี 
การจัดการความรู้ เชิงพุทธเป็นกระบวนการจัดการความรู้ คือ การคัดเลือกหรือสร้าง แล้ว
แพร่กระจายความรู้เข้าไปในองค์การ เพ่ือให้องค์การมีประสิทธิภาพในทางพุทธนั้น ความรู้ที่เหมาะ
ส าหรับการจัดการความรู้บ่งได้ 3 ประเภท คือ 
 1. ความรู้ทั่วไป ความรู้ทั่วไป คลอบคลุมความรู้ในด้านต่างๆ เช่น ชีวิต ธรรมชาติ 
 2. ความรู้ส าหรับสมาชิกองค์การ ความรู้ส าหรับสมาชิกองค์การ เช่น แนวทางสร้าง
ปัญญา แนวทางสร้างความสุข และแนวทางการท างานให้ประสบความส าเร็จ 



การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3398

 3. ความรู้ส าหรับองค์การ ความรู้ส าหรับองค์การ เช่น สังคหวัตถุ สารานิยธรรม พรหม
วิหาร จักรวรรดิวัตร พละขั้นต่อไปคือการถ่ายทอดความรู้ ซึ่งควรประกอบไปด้วยกัลยาณมิตร และ
โยนิโสมนสิการ (การคิดเป็น) ทั้งสองสิ่งนี้ จะช่วยเสริมกันและกันให้การถ่ายทอดความรู้ส าเร็จลุล่วง
ไปได ้
 
สรุปได้  
 การจัดการ (Management) เป็นกระบวนการที่ส าคัญในการก าหนดทิศทางในการใช้ 
ประโยชน์จากทรัพยากรทั้งหลายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของ
องค์กรมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าการตัดสินใจอย่างถูกต้องและการปฏิบัติการได้ส าเร็จตามแผนที่
ก าหนดไว้การจัดการมีความส าคัญต่อองค์กรช่วยให้องค์กรประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้โดยใช้เทคนิควิธีการที่จะท าให้สมาชิกในองค์กรเกิดจิตส านึกร่วมกันในการปฏิบัติงานมี
ความตั้งใจเต็มใจช่วยเหลือให้องค์กรประสบความส าเร็จโดยการจัดการแผนกลยุทธ์และยุทธศาสตร์
จึงมีความเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก กล่าวคือ การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในเป็นการประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์การจากทรัพยากรภายในและ
สมรรถนะในการใช้ทรัพยากรหรือจากการด าเนินงานด้านต่างๆ ขององค์การ โดยพิจารณาจาก
ปัจจัยส าคัญของความส าเร็จ (Critical Success Factor) ความเชื่อมโยงของคุณค่าหรือค่านิยม 
(Value Chains) และกระบวนการหลักหรือระบบธุรกิจขององค์การ (Value Chain) เพ่ือประโยชน์
ต่อองค์การ หลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการนั้น เป็นคุณธรรมส าหรับผู้น า บุคคล สังคมและการ
สร้างความสมดุลภาพภายในองค์กร ในการบริหารจัดการเชิงพุทธเป็นการพิจารณาถึงสภาวะความ
เป็นจริงระหว่างองค์กรและระบบธรรมชาติที่มีลั กษณะคล้ ายคลึงกัน  เ พ่ือให้ เข้า ใจถึ ง
พระพุทธศาสนากับธรรมชาติว่ ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร  ผู้ วิจัยจะได้อธิบายในเรื่อง
พระพุทธศาสนากับธรรมชาติ เพ่ือแสดงถึงความสอดคล้องระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ เพ่ือให้การ
บริหารจัดการเชิงพุทธที่ไม่เบียดเบียนกันและกัน อยู่ร่วมกันอย่างผาสุก 
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บทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาสังคมอ าเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

The Roles of Monks for The Social Development 
In Ayutthaya District, Ayutthaya Province 

 
พระครูภาวนาวชิรคุณ* 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ (1) เพ่ือศึกษาบทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาสังคม 
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (2) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบบทบาทพระสงฆ์กับ
การพัฒนาสังคม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล และ (3) เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการพัฒนาบทบาทพระสงฆ์กับการ
พัฒนาสังคม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด าเนินการวิจัยโดยวิธีวิจัยเชิง
ส ารวจ (Survey Research) เก็บข้อมูลจากพระภิกษุและสามเณร ในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 270 รูป โดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Sampling) 
เครื่องมือวิจัยที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ลักษณะของ
แบบสอบถามทั้งปลายปิดและปลายเปิด ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ โดยหาค่าความถี่ (Frequency) 
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) 
ทดสอบสมมติฐานโดย การทดสอบค่าที (t-test) และค่า เอฟ (F-test) วิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (one-way analysis of variance) 

ผลการวิจัยพบว่า 
1. ความคิดเห็นของพระภิกษุและสามเณร ที่มีต่อบทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาสังคม 

อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้ง 3 ด้าน ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.28) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า พระภิกษุและสามเณร มีความคิดเห็นต่อ
บทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาสังคม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในด้าน
การสาธารณสงเคราะห์ ด้านการศึกษาสงเคราะห์ และด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา อยู่ในระดับ
ปานกลางทุกด้าน 

2. เปรียบเทียบความคิดเห็นของพระภิกษุและสามเณร ที่มีต่อบทบาทพระสงฆ์กับการ
พัฒนาสังคม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล
โดยรวม กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพและอายุ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทพระสงฆ์กับการ
พัฒนาสังคม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไม่แตกต่างกัน ซึ่งปฏิเสธ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีพรรษา วุฒิการศึกษาสามัญ วุฒิการศึกษาทางธรรม และวุฒิ
                                                           

* เจ้าอาวาสวัดตึก อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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การศึกษาทางเปรียญธรรม ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาสังคม อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกต่างกัน ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

3. ปัญหา และอุปสรรค เกี่ยวกับบทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาสังคม อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คือ พระสงฆ์ขาดความร่วมมือจากทางราชการและ
ประชาชน ในการพัฒนาสังคมอย่างจริงจัง ทั้งด้านงบประมาณ และบุคลากร ต่างฝ่ายต่างท าหน้าที่
ของตน ไม่มีการประสานความร่วมมือซึ่งกันและกัน ขาดความสามัคคี ฉะนั้นพระสงฆ์จึงควร
ประสานงานกับชาวบ้านและชุมชน ในการพัฒนาชุมชนร่วมกัน ทั้งนี้พระสงฆ์ควรพัฒนาตนเองและ
วัดให้มีความพร้อมในการช่วยสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน เพ่ือสร้างสัมพันธภาพที่ดี และ
ร่วมมือกันพัฒนาสังคมต่อไป 
ค าส าคัญ: บทบาท, พระสงฆ,์ การพัฒนาสังคม 
 
Abstract 

The objectives of this research are : 1) to study the roles of Monks for 
the Social Development in Ayutthaya District, Ayutthaya Province, 2) to compare 
the Buddhist monks and novices opinions towards the roles of Monks for the Social 
Development in Ayutthaya District, Ayutthaya Province, classified by personal 
factors, and 3) to study the problems, obstacles and suggestions towards the roles 
of Monks for the Social Development in Ayutthaya District, Ayutthaya Province. The 
survey research was carried out in this study. The samples used in this study were 
270 Buddhist monks and novices in Ayutthaya District, Ayutthaya Province, being 
drawn by cluster sampling technique. The tool used in data collection was 
questionnaire comprising open-ended The data analysis was computed by using 
statistical techniques such as the frequency, percentage, mean, standard deviation, 
T-test and analysis ANOVA (One way analysis of variance), and to compare the 
differences of paired means, the Least Significant Difference (LSD) was employed. 

The findings of this research are as follows: 
1) Buddhist monks and novices opinions towards the roles of monks for 

the Social Development in Ayutthaya District, Ayutthaya Province were overall at a 
moderate levels ( ̅ = 3.28). Having considered by each aspect, it was also rated at 
the moderate levels in welfare services, social welfare education and propagation. 

2) Comparison of the Buddhist monks and novices opinions towards the 
roles of monks for the Social Development in Ayutthaya District, Ayutthaya 
Province, classified by personal factors were, Buddhist monks and novices have 
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status and age different, the opinions towards the roles of monks for the Social 
Development in Ayutthaya District, Ayutthaya Province, overall, no significant 
difference. Therefore reject the hypothesis. The years of ordination, general 
education, level of Dhamma studies and Pali studies different, the opinions towards 
the roles of Monks for the Social Development in Ayutthaya District, Ayutthaya 
Province, overall difference. Therefore accept the hypothesis, significant at the 0.05 
level. 

3) The problems and obstacles towards the roles of Monks for the Social 
Development in Ayutthaya District, Ayutthaya Province are : Monks lack of 
cooperation from the government and the public in the social development 
seriously on the budget and human resources. Each partner to do their duty, no 
coordination with each other and Lack of unity. That the Buddhist monks should be 
coordinated with local people and communities in the development community. 
The temple must be prepared to support the activities of the community to build 
good relationships. And to develop society. 
Keyword: Roles, Buddhist Monks, Social Development 
 
 
บทน า 

พระพุทธศาสนาเป็นสถาบันที่ส าคัญสถาบันหนึ่งในสามสถาบันหลักของชาติ ไทย เป็น
ที่มาและถ่ายทอดวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ พระพุทธศาสนาจึงเป็นรากฐานของ
วัฒนธรรมไทยและวิถีชีวิตของคนไทย ที่มีบทบาทส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนา และการจัด
ระเบียบทางสังคมไทยในด้านต่างๆ ทั้งด้านการปกครอง การศึกษา วัฒนธรรม ประเพณี จนถึงการ
ด าเนินชีวิตในประจ าวัน โดยมีวัดเป็นหน่วยปฏิบัติการหลักของสถาบันพระพุทธศาสนา มีหน้าที่
ถ่ายทอดวิชาการ ศีลธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ไปสู่สังคม วัดจึง
เป็นส่วนประกอบที่ส าคัญของสังคมที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคมเป็นอย่างมาก  นั้นคือ วัดกับ
สังคมมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดลึกซึ้งจนยากที่จะแยกออกจากกันได้ วิถีชีวิตของผู้คนในสังคม
ผูกพันกับวัดตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย วัดจึงเปรียบเหมือนชีวิตจิตใจหรือจิตวิญญาณของสังคม และ
ในขณะเดียวกันสังคมก็เปรียบเสมือนร่างกาย ที่ทั้งสองฝ่ายจะต้องอาศัยเกื้อกูลและช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน ดังนั้นวัดและสังคมจะต้องสมานฉันท์ให้ความร่วมมือร่วมใจ และประสานสัมพันธ์อยู่คู่กัน
ตลอดไป 

ดังที่พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)(2530:209) ได้กล่าวว่าวัดเป็นทุกอย่างของสังคม 
เป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนในชุมชนและสังคม และเป็นศูนย์กลางกิจกรรมต่างๆ ทางสังคมเป็น
ส่วนประกอบที่จะขาดเสียมิได้ส าหรับชุมชนในแต่ละระดับ โดยมีพระสงฆ์เป็นตัวแทนของวัดในการ
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ปฏิบัติกิจกรรมทางสังคมของวัด ท าให้พระสงฆ์มีความสัมพันธ์กับสังคมอย่างแนบแน่นเช่นเดียวกับ
วัด พระสงฆ์จึงมีลักษณะของความเป็นผู้น าในทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นในวัด เมื่อวัดเป็นศูนย์กลางที่รวม
จิตใจ พระสงฆ์ก็มีฐานะเป็นผู้น าทางจิตใจของชุมชน เป็นศูนย์รวมแห่งความเคารพเชื่อถือและความ
ร่วมมือต่างๆ และนับจากอดีตจนถึงปัจจุบัน วัดมีบทบาทส าคัญยิ่งในการสืบทอดพระพุทธศาสนา 
ทั้งเป็นแหล่งเผยแพร่วิชาการต่างๆ ไปสู่สังคม ตลอดถึงศิลปวัฒนธรรมของไทย ส่วนใหญ่มาจากวัด
แทบทั้งสิ้น กล่าวคือ วัดเป็นทั้งสถานศึกษา สถานสงเคราะห์ สถานพยาบาล สถานบันเทิง สโมสร 
พิพิธภัณฑ์ เป็นต้น ในขณะเดียวกันพระสงฆ์มีบทบาทเป็นผู้น าชุมชน เป็นที่พ่ึงพิงทางด้านจิตใจของ
ผู้คนในสังคม หรือแม้แต่กิจการสาธารณประโยชน์ทางสังคม พระสงฆ์ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาด้วย 
ซึ่งทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่าสถาบันพระพุทธศาสนาได้วางตนให้เป็นส่วนหนึ่งที่ผสมผสานกลมกลืน
กับสถาบันอ่ืนๆ ในสังคมมาโดยตลอด พระพุทธศาสนาด ารงอยู่ได้ด้วยการสงเคราะห์และเกื้อหนุน
จากสังคม ในท านองเดียวกันนี้ วัดและพระสงฆ์เป็นผู้ที่ท าคุณประโยชน์และช่วยเหลือเกื้อกูลสังคม
ด้วยเช่นกัน ดังนั้นวัดและพระสงฆ์จึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อชุมชนและสังคม ทั้งนี้แต่ละชุมชน
หรือหมู่บ้านต่างมีวัดประจ าเป็นศูนย์กลางของการประกอบพิธีกรรมและการท ากิจกรรมต่างๆ  วัด 
เป็นสมบัติร่วมกันของคนทั้งชุมชนหรือหมู่บ้านที่ทุกคนจะต้องช่วยกันอุปถัมภ์ค้ าจุนและช่วยกัน
ปกป้องดูแลรักษา วัดในพระพุทธศาสนาจึงอยู่ในฐานะที่เป็นศูนย์กลางของชุมชน ที่มีบทบาทส าคัญ
ยิ่งต่อวิถีชีวิตของคนไทยสืบต่อมาจนถึงทุกวันนี้ 

จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า วัดเป็นหน่วยงานสวัสดิการใหญ่ที่สุดในชุมชน ที่ช่วยเหลือ
และแก้ปัญหาต่างๆ ของครอบครัว ชุมชนและสังคมในส่วนรวมได้เป็นอย่างดี จนกระทั่งเมื่อความ
เจริญแบบตะวันตกได้เริ่มหลั่งไหลเข้าสู่ประเทศไทย ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ 
มากมาย อาทิเช่น ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง การศึกษา วัฒนธรรม เป็นต้น ส่งผล
ให้บทบาทของวัดและพระสงฆ์ลดความส าคัญลงไปมาก และจากการที่สภาพสังคมปัจจุบันได้รับ
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางสังคมหรือกระแสโลกาภิวัตน์ ท าให้ชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะเขตชุมชนเมือง และประการส าคัญคือการทีป่ระเทศไทยได้พัฒนาประเทศให้
มีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและสังคมนั้น ท าให้สังคมไทยเร่ิมเปลี่ยนแปลงเป็นสังคมแบบ
ตะวันตกมากยิ่งข้ึน ความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยกันของชุมชนจึงเปลี่ยนแปลงจากสังคมแบบพ่ึงพา
ตนเองมาเป็นสังคมบริโภคนิยม ที่มาพร้อมกับการพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยม และได้กลายมาเป็น
กระแสที่ครอบง าแนวคิด ค่านิยม และวิถีชีวิตของคนในสังคมไทยเป็นอย่างมาก และจากการที่
มุ่งเน้นแต่การพัฒนาทางโลก แต่ละเลยมิติทางธรรม ได้ก่อให้เกิดความเสื่อมถอยทางด้านศีลธรรม 
และจริยธรรมแก่ผู้คนในชุมชน จึงท าให้ผู้คนในชุมชนเริ่มเหินห่างจากวัดมากขึ้น ซึ่งได้ก่อให้เกิด
ปัญหาสังคมต่างๆ ตามมามากมาย 

ในการบริหารและจัดการให้วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมของ
วัดในการให้บริการแก่ชุมชนด้านศาสนาและวัฒนธรรม รวมไปถึงกิจกรรมเพ่ือประโยชน์แก่ชุมชน  
พระสงฆ์ท่ีมีต าแหน่งเป็นเจ้าอาวาสซึ่งเป็นผู้ปกครองวัด มีอ านาจและหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ์ พ.ศ. 2505 และแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 นั้นจะเห็นได้
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ว่าเจ้าอาวาสเป็นพระสังฆาธิการผู้มีหน้าที่บริหารและปกครองวัดที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด 
พระพุทธศาสนาจะเจริญก็เพราะความเลื่อมใสของประชาชนพระสังฆาธิการย่อมเป็นตัวจักรส าคัญ
ในความเจริญของพระพุทธศาสนาในการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชน ดังนั้น พระสงฆ์จึง
ควรเพ่ิมบทบาทมากยิ่งขึ้นเป็นทวีคูณกว่าในอดีต แต่ต้องเป็นไปอย่างสอดคล้องกับความต้องการ
ของศาสนิกชน โดยมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาจิตใจคนให้สูงขึ้นและพัฒนาวัตถุให้มีพอเหมาะแก่การ
ด ารงชีวิต โดยบทบาทส าคัญของพระสงฆ์ในการพัฒนาสังคม คือ ประการแรก บทบาทด้านการเผย
แผ่พระพุทธศาสนา ได้แก่ การประกาศพระพุทธศาสนาคือ ค าสอนของพระพุทธเจ้าแก่คนทั่วไปโดย
ไม่เลือกชั้นวรรณะทุกโอกาส ประการที่สอง บทบาทด้านการศาสนาศึกษาสงเคราะห์ ได้แก่ 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาเด็กก่อนเกณฑ์ และประการที่สาม บทบาทด้านสาธารณ
สงเคราะห์ ได้แก่ การให้การช่วยเหลือเกื้อกูลแก่คนทั่วไปทั้งด้านจิตใจ โดยให้ค าปรึกษาหารือ และ
ด้านวัตถ ุโดยให้วัตถุสิ่งของตามความพร้อมและก าลังความสามารถที่จะช่วยได้ การพัฒนาวัดเพ่ือให้
วัดเป็นแหล่งสืบทอดพระพุทธศาสนา โดยสร้างสิ่งก่อสร้างที่จ าเป็น สร้างด้วยความสวยงาม รักษา
เอกลักษณ์ของศิลปะท้องถิ่น อนุรักษ์โบราณวัตถุเก่าแก่ทั้งพระพุทธรูป อาวุธ  สิ่งของเครื่องใช้เก็บ
รวบรวมไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา บทบาทด้านการพัฒนาพระสงฆ์ พระสงฆ์ที่มีอาวุโสควรให้
ความส าคัญในการดูแลอบรมสั่งสอนพระสงฆ์ที่อ่อนพรรษาให้เป็นพระสงฆ์ที่มี จริยาวัตร งดงามเป็น
ที่พ่ึงพิงของประชาชน ในกรณีที่พระสงฆ์รูปใดเป็นพระอุปัชฌาย์ ก็ควรจะให้ความส าคัญในการ
อบรมพระสงฆ์บวชใหม่เป็นพิเศษจนกว่าพระสงฆ์รูปนั้นมีจริยาวัตรที่เหมาะสม พระสงฆ์พึงมีบทบาท
ในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ซึ่งกระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นกระแสใหญ่ของโลกที่มีการระดม
ศาสตร์ทางด้านต่างๆ มาเชื่อมโยงพระสงฆ์จึงควรต้องพยายามศึกษาให้เข้าใจปัญหาสิ่งแวดล้อม และ
วิธีแก้ไขให้ลึกซึ้งเพ่ือจะได้สอนประชาชนได้ถูกต้อง และวัดควรเป็นต้นแบบในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน 

ส าหรับอ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้น มีวัด ส านักสงฆ์ และที่
พักสงฆ์ จ านวนทั้งหมด 85 แห่ง โดยที่พระสงฆ์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้มีบทบาทส าคัญในการ
ร่วมกันพัฒนาวัดและชุมชนตามภารกิจของวัดทั้ง 6 ประการ คือ การปกครอง การศาสนศึกษา 
การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่ศาสนธรรม การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ ทั้งนี้
เพ่ือให้วัดได้เป็นศูนย์กลางของชุมชน เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้คนในชุมชนและเป็นประโยชน์
เกื้อกูลต่อสังคมในด้านต่างๆ ต่อไป 

ดังนั้น ผู้ศึกษามีความสนใจศึกษาถึงบทบาทสงฆ์กับการพัฒนาสังคม อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ว่ามีรูปแบบ วิธีการและแนวทางปฏิบัติอย่างไรบ้าง 
เพ่ือพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนและสังคม นอกจากนี้ยังได้ศึกษาปัญหา  อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาบทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาสังคมสืบไปด้วย 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
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1) เพ่ือศึกษาบทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาสังคม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

2 )  เ พ่ื อศึ กษา เปรี ยบ เที ยบบทบาทพระสงฆ์ กั บการ พัฒนาสั งคม  อ า เภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

3) เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ต่อบทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนา
สังคม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

 
ขอบเขตการวิจัย 

1) ขอบเขตด้านเนื้อหา 
งานวิจัยฉบับนี้มุ่งศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบทบาทพระสงฆ์กับ

การพัฒนาสังคม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3 ด้าน คือ 
๑) ด้านการสาธารณสงเคราะห์ 
๒) ด้านการศึกษาสงเคราะห์ 
๓) ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

2) ขอบเขตด้านตัวแปร 
ประกอบด้วยตัวแปรต้น (Independent Variables) และตัวแปรตาม (Dependent 

Variables) ดังนี้ 
ตัวแปรต้น (Independent Variables) คือ สถานภาพ อายุ พรรษา วุฒิการศึกษา

สามัญ วุฒิการศึกษาทางธรรม และวุฒิการศึกษาทางเปรียญธรรม  
ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ บทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาสังคม 

อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3 ด้าน คือ 
๑) ด้านการสาธารณสงเคราะห์ 
๒) ด้านการศึกษาสงเคราะห์ 
๓) ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

3) ขอบเขตด้านประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ พระภิกษุ และสามเณร ในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวนทั้งสิ้น 830 รูป (ข้อมูลจาก : ส านักงานเจ้าคณะอ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2554) 

4) ขอบเขตด้านพื้นที่ 
พ้ืนที่ที่ใช้ในการวิจัยได้แก่อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
5) ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ด าเนินการวิจัยตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2554 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 รวม

เป็นระยะเวลา 9 เดือน 
วิธีด าเนินการวิจัย 
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 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ พระภิกษุ และสามเณร อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวนทั้งสิ้น 830 รูป (ข้อมูลจาก : ส านักงานเจ้าคณะอ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2554) ผู้วิจัยใช้เพียง 270 รูป เป็นกลุ่มตัวอย่างในการ
ศึกษาวิจัย จากการใช้วิธีสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Sampling) โดยการแบ่งประชากรออกตาม
ต าบลทั้ง 15 ต าบล 

 ตัวแปรในการศึกษา 
ประกอบด้วยตัวแปรต้น (Independent Variables) และตัวแปรตาม (Dependent 

Variables) ดังนี้ 
ตัวแปรต้น (Independent Variables) คือ สถานภาพ อายุ พรรษา วุฒิการศึกษา

สามัญ วุฒิการศึกษาทางธรรม และวุฒิการศึกษาทางเปรียญธรรม  
ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ บทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาสังคม 

อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3 ด้าน คือ 
๑) ด้านการสาธารณสงเคราะห์ 
๒) ด้านการศึกษาสงเคราะห์ 
๓) ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจาก

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ “บทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาสังคม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ”  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการ

วิจัยทางสังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ส าหรับอธิบายลักษณะทั่วไปของกลุ่ม

ตัวอย่างและพรรณนา “บทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาสังคม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา” สถิติที่ใช้ คือ ค่าความถี่ (Frequency), ค่าร้อยละ (Percentage), ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

ผลการวิจัย 
1) ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นพระภิกษุ จ านวน 262 รูป คิดเป็นร้อยละ 97.0 มี

อายุตั้งแต่ 20 – 30 ปี จ านวน 88 รูป คิดเป็นร้อยละ 32.6 จ านวนพรรษาตั้งแต่ 1 – 5 พรรษา 
จ านวน 107 รูป คิดเป็นร้อยละ 39.6 มีวุฒิการศึกษาสามัญระดับต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 221 
รูป คิดเป็นร้อยละ 81.9 ไม่มีวุฒิการศึกษาทางธรรม จ านวน 101 รูป คิดเป็นร้อยละ 37.4 และไม่มี
วุฒิการศึกษาทางเปรียญธรรม จ านวน 245 รูป คิดเป็นร้อยละ 90.7 
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2) บทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาสังคม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสรุปได้ดังนี้  

1. ด้านการสาธารณสงเคราะห์ 
พระภิกษุ และสามเณร ในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความ

คิดเห็นต่อบทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาสังคม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ด้านการสาธารณสงเคราะห์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.24) และเมื่อ
พิจารณารายละเอียดเป็นรายข้อ พบว่า พระภิกษุ และสามเณร ในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มีความคิดเห็นต่อบทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาสังคม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในด้านการสาธารณสงเคราะห์อยู่ในระดับมาก คือ ข้อที่ 1. จัดท าถนน
ภายในวัดให้สะดวกแก่การสัญจรไปมา ส่วนข้ออ่ืนๆ อยู่ในระดับปานกลาง 

 
2. ด้านการศึกษาสงเคราะห์  
พระภิกษุ และสามเณร ในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความ

คิดเห็นต่อบทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาสังคม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ด้านการศึกษาสงเคราะห์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.16) และเมื่อ
พิจารณารายละเอียดเป็นรายข้อ พบว่า พระภิกษุ และสามเณร ในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มีความคิดเห็นต่อบทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาสังคม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในด้านการศึกษาสงเคราะห์ อยู่ในระดับมาก คือ ข้อที่ 1. มอบ
ทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดีประพฤติดีแต่มีฐานะยากจน ส่วนข้ออ่ืนๆ อยู่ในระดับปานกลาง 

3. ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  
พระภิกษุ และสามเณร ในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความ

คิดเห็นต่อบทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาสังคม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.43) และเมื่อ
พิจารณารายละเอียดเป็นรายข้อ พบว่า พระภิกษุ และสามเณร ในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มีความคิดเห็นต่อบทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาสังคม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา อยู่ในระดับมาก คือ ข้อที่ 2. อบรมสั่ง
สอนหลักธรรมของพระพุทธศาสนาแก่ประชาชนผู้มาบ าเพ็ญบุญในงานเทศกาลต่างๆ ข้อที่ 6. จัด
กิจกรรมรักษาอุโบสถศีลทุกวันพระหรือในช่วงระยะเวลาเข้าพรรษา ข้อที่ 7. อนุรักษ์ดูแลบ ารุงรักษา
โบราณสถานและโบราณวัตถุภายในวัด และข้อที่ 9. จัดกิจกรรมการปฏิบัติธรรมในวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนาในวัดเช่นวันธรรมสวนะวันเข้าพรรษาวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชาเป็นต้น ส่วนข้ออ่ืนๆ 
อยู่ในระดับปานกลาง 

3) การเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระภิกษุ และสามเณร ที่มีต่อบทบาทพระสงฆ์
กับการพัฒนาสังคม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามสถานภาพ
ส่วนบุคคล สรุปได้ดังนี้ 
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 1) สถานภาพ พระภิกษุและสามเณรที่มีสถานภาพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาท
พระสงฆ์กับการพัฒนาสังคม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวม
แตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า 

พระภิกษุและสามเณรที่มีสถานภาพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทพระสงฆ์กับการ
พัฒนาสังคม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในด้านการสาธารณสงเคราะห ์
ด้านการศึกษาสงเคราะห์ และด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา แตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

2) อายุ พระภิกษุและสามเณรที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทพระสงฆ์กับ
การพัฒนาสังคม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมแตกต่างกัน ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

พระภิกษุและสามเณรที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนา
สังคม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในด้านการสาธารณสงเคราะห์ และด้าน
การศึกษาสงเคราะห์ แตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน  

3) พรรษา พระภิกษุและสามเณรที่มีพรรษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทพระสงฆ์
กับการพัฒนาสังคม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมไม่แตกต่าง
กัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

พระภิกษุและสามเณรที่มีพรรษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทพระสงฆ์กับการ
พัฒนาสังคม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการสาธารณสงเคราะห์ ด้าน
การศึกษาสงเคราะห์ และด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ไม่แตกต่างกันทุกด้าน 

4) วุฒิการศึกษาสามัญ พระภิกษุและสามเณรที่มีวุฒิการศึกษาสามัญต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อบทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาสังคม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

พระภิกษุและสามเณรที่มีวุฒิการศึกษาสามัญต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อบทบาท
พระสงฆ์กับการพัฒนาสังคม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในด้านการสา
ธารณสงเคราะห์ ด้านการศึกษาสงเคราะห์ และด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ไม่แตกต่างกันทุก
ด้าน 

5) วุฒิการศึกษาทางธรรม พระภิกษุและสามเณรที่มีวุฒิการศึกษาทางธรรมต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อบทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาสังคม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า 

พระภิกษุและสามเณรที่มีวุฒิการศึกษาทางธรรมต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาท
พระสงฆ์กับการพัฒนาสังคม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในด้านการสา
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ธารณสงเคราะห์ ด้านการศึกษาสงเคราะห์ และด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนา ไม่
แตกต่างกันทุกด้าน 

6) วุฒิการศึกษาทางเปรียญธรรม พระภิกษุและสามเณรท่ีมีวุฒิการศึกษาทางเปรียญ
ธรรมต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาสังคม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

กลุ่มตัวอย่างที่มีวุฒิการศึกษาทางเปรียญธรรมต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาท
พระสงฆ์กับการพัฒนาสังคม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในด้านการสา
ธารณสงเคราะห์ ด้านการศึกษาสงเคราะห์ และด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ไม่แตกต่างกันทุก
ด้าน 

4. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาสังคม 
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สรุปได้ดังนี้ 

พระภิกษุ และสามเณร มีความคิดเห็นต่อปัญหา และอุปสรรค เกี่ยวกับบทบาท
พระสงฆ์กับการพัฒนาสังคม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในด้านการสา
ธารณสงเคราะห์นั้น คือ พระสงฆ์ขาดงบประมาณในการช่วยสนับสนุนงานด้านสาธารณสงเคราะห์  
พระสงฆ์บางรูปขัดแย้งกับชาวบ้าน และชุมชน ขาดการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ วัด
ไม่ค่อยมีความพร้อมในการสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน ในด้านการศึกษาสงเคราะห์ คือ มีการมอบ
ทุนการศึกษาน้อย ไม่มีการจัดตั้งศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ภายในวัด ไม่มีห้องสมุด และไม่มีการจัดตั้ง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ส่วนด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้น ขาดสื่อการสอน
ที่ทันสมัย ขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องพระพุทธศาสนา ขาดการสนับสนุนจากคณะสงฆ์ และขาด
ความเชื่อมั่นในตนเอง จึงท าให้มีพระสงฆ์ท่ีเผยแผ่พระพุทธศาสนามีน้อย 

พระภิกษุ และสามเณร มีข้อเสนอแนะต่อบทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาสังคม อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในด้านการสาธารณสงเคราะห์ คือ ลดความขัดแย้ง 
และประสานงานกับชาวบ้านและชุมชน ควรพัฒนาวัดให้พร้อมในการช่วยสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ 
ของชุมชน พระสงฆ์ควรเสียสละให้มากกว่าเดิม ในด้านการศึกษาสงเคราะห์ คือ เพ่ิมทุนการศึกษา 
หรือบอกบุญญาติโยมให้ช่วยสงเคราะห์ทุนการศึกษา ควรมีการจัดตั้งศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ภายในวัด 
ควรมีห้องสมุดภายในวัด และควรมีการจัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ให้มากกว่า
เดิม ส่วนด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้น ควรพัฒนาสื่อในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และ
แจกจ่ายเป็นธรรมทาน พัฒนาความรู้ ความสามารถแก่พระสงฆ์ให้มากขึ้น ขอความอุปถัมภ์จาก
คณะสงฆ์ และหน่วยงานราชการ 
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อภิปรายผลการวิจัย 
จากการศึกษาบทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาสังคม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ในภาพรวมทั้ง 3 ด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาผลการวิจัยรายด้านสามารถ
น ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 

1) ด้านการสาธารณสงเคราะห์ จากการศึกษาพบว่า พระภิกษุ และสามเณร มีความ
คิดเห็นต่อบทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาสังคม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายละเอียดพบว่า พระภิกษุ และสามเณร มีความ
คิดเห็นต่อบทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาสังคม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ในด้านการสาธารณสงเคราะห์มากที่สุดในเรื่องจัดท าถนนภายในวัดให้สะดวกแก่การสัญจรไปมา 
รองลงมาคือ การให้การสนับสนุนเงินทุนหรือด าเนินการสร้างถนน ประปาหมู่บ้าน ชุมชน และใช้
คุณธรรมแก้ไขปัญหาสังคมในชุมชน แสดงให้เห็นว่า พระสงฆ์นั้นมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาสังคม
ด้านการสาธารณสงเคราะห์ด้วยการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชน และสนับสนุนสังคมใน
ทุกๆด้าน ข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับ พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโญ)(2540:51-53) 
กล่าวว่า การสาธารณสงเคราะห์นี้ ให้เจ้าคณะพระสังฆาธิการพิจารณาจัดการสงเคราะห์ตามควรแก่
โอกาส เช่น 

1. การพัฒนาหมู่บ้าน การพัฒนาต าบล การช่วยจัดหาทุนการสงเคราะห์ การป้องกัน
ยาเสพติดให้โทษ เช่น ยาบ้า การช่วยป้องกันโรคเอดส์ 

2. การช่วยเหลือสถานที่อันเป็นสาธารณสมบัติ เช่น การสร้างถนนหนทาง ขุดลอกคู
คลองสร้างฌาปนสถาน สร้างการประปา สร้างเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 

3. การช่วยเหลือประชาชน ในโอกาสที่ควรช่วย เช่น การประสพอุทกภัยหรือช่วย
คนชราหรือคนพิการ 

2) ด้านการศึกษาสงเคราะห์ จากการศึกษาพบว่า พระภิกษุ และสามเณร มีความ
คิดเห็นต่อบทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาสังคม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่า พระภิกษุ และสามเณร มีความ
คิดเห็นต่อบทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาสังคม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ในด้านการศึกษาสงเคราะห์มากท่ีสุดในเรื่องมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดีประพฤติดีแต่มี
ฐานะยากจน รองลงมาคือ มีการส่งพระภิกษุสามเณรไปสอนนักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษา แสดง
ให้เห็นว่า พระสงฆ์ในปัจจุบันส่งเสริมสังคมด้วยการมอบทุนการศึกษา และเข้าไปอบรมให้ความรู้ใน
เร่ืองคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนอย่างจริงจัง ข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับ พระเทพ
ปริยัติสุธี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโญ)( 2540:51-53) กล่าวว่า การสงเคราะห์การศึกษาอ่ืนที่เจ้าคณะ เจ้า
อาวาส และพระภิกษุทั่วไป จัดการสงเคราะห์เป็นการส่วนตัว หรือเป็นรูปคณะสงฆ์ได้อีกหลาย
รูปแบบได้แก่ 

1. จัดตั้งทุนสงเคราะห์การศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา 
2. การช่วยพัฒนาสถานศึกษา 
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3. การช่วยจัดหาอุปกรณ์การศึกษา 
4. ช่วยเฉพาะบุคคลผู้ก าลังศึกษา 
การช่วยเหลือในรูปแบบดังกล่าวนี้ เป็นการสงเคราะห์การศึกษาอันเป็นผลดีแก่

ประเทศชาติโดยส่วนรวมและผลสะท้อนย้อนกลับถึงคณะสงฆ์ การจัดการศึกษาสงเคราะห์เองก็ดี 
การช่วยเหลือทางด้านการศึกษาด้วยการจัดตั้งกองทุนก็ดี การช่วยพัฒนาสถานศึกษาก็ดี การ
ช่วยเหลือด้านอุปกรณ์การศึกษาก็ดี การช่วยเหลือเฉพาะบุคคลที่ก าลังศึกษาอยู่ก็ดี เหล่านี้ล้วนแต่
เป็นการจัดเป็นการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์โดยแท้ 

3) ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา จากการศึกษาพบว่า พระภิกษุ และสามเณร มี
ความคิดเห็นต่อบทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาสังคม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่า พระภิกษุ  
และสามเณร มีความคิดเห็นต่อบทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาสังคม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มากที่สุดในเรื่องจัดกิจกรรมรักษา
อุโบสถศีลทุกวันพระหรือในช่วงระยะเวลาเข้าพรรษา รองลงมาคือ อบรมสั่งสอนหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาแก่ประชาชนผู้มาบ าเพ็ญบุญในงานเทศกาลต่างๆ แสดงให้เห็นว่า พระสงฆ์ส่งเสริม
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาให้แก่ประชาชนทั้งการรักษาอุโบสถศีล และการบ าเพ็ญกุศลต่าง ๆ ข้อ
ค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับ กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ (2540:148-150) กล่าวว่า 
หน้าที่ในการเผยแผ่หลักธรรมของวัดหรือพระสงฆ์ ส่วนมากเป็นการจัดการเทศนาอบรมสั่งสอน
ประชาชนให้เกิดศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและตั้งอยู่ในสัมมาปฏิบัติเพ่ือเป็นพลเมืองดีของ
ประเทศชาติ ซ่ึงเป็นหน้าที่ของเจ้าอาวาสวัดต่างๆ เจ้าคณะต าบล เจ้าคณะสงฆ์อ าเภอและเจ้าคณะ
จังหวัด จะต้องท าหน้าที่เผยแผ่พระศาสนา ดังนี้ 

1. อบรมพระภิกษุสามเณรให้มีสมณสัญญาและอบรมในเรื่องจรรยามรรยาทตลอดถึง
การปฏิบัติอันเกี่ยวกับพิธีหรือแบบอย่างต่าง ๆ 

2. อบรมการท าวัตรสวดมนต์ให้เป็นไปโดยมีระเบียบเรียบร้อย 
3. หาอุบายวิธีให้ได้ยินได้ฟังโอวาท ค าสั่งสอนหรือแนะน า ที่เป็นประโยชน์ 
4. แนะน า สั่งสอนธรรมประชาชนให้เข้าใจในศาสนพิธีและการปฏิบัติ 
5. เทศนาสั่งสอนประชาชนให้ตั้งอยู่ในศีลธรรมและให้ได้ยินได้ฟังเรื่องที่เกี่ยวกับพระ

ศาสนาโดยถูกต้อง 
6. หาอุบายวิธีสกัดกั้นสัทธรรมปฏิรูปมิให้เกิดขึ้นหรือบ าบัดที่เกิดขึ้นแล้วให้หมดไปโดย

ที่ชอบ 
7. ขวนขวายเพื่อให้ศิษย์วัดมีความรู้ในเรื่องพระศาสนาและอบรมในทางศีลธรรม มีการ

ไหว้พระ สวดมนต์ เป็นต้น 
8. ขวนขวายจัดตั้งห้องสมุด เพ่ือประโยชน์แก่การศึกษาธรรมบาลี หรือเพ่ือประโยชน์

แก่ประชาชนหรือขวนขวายจัดหาหนังสือเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปบ้าง ที่เกี่ยวกับการไหว้พระสวดมนต์
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บ้าง ที่เกี่ยวกับศีลธรรมบ้าง ที่เกี่ยวกับประวัติพระบ้าง เพ่ือให้ผู้รักษาศีลฟังธรรม ตามวัดต่าง ๆได้
ท่อง ได้อ่านได ้ได้ฟังตามควรแก่สถานที่และโอกาส 

9. ขวนขวายจัดหาเครื่องอุปกรณ์การเรียนภาษาไทยบางประเภทส าหรับชั้นประถมขึ้น
ไว้เพ่ือให้เด็กท่ีขัดสนยืมใช้ในการเรียน 

2. ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของพระภิกษุ และสามเณร ที่มีต่อบทบาท
พระสงฆ์กับการพัฒนาสังคม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตาม 
สถานภาพ อายุ พรรษา วุฒิการศึกษาสามัญ วุฒิการศึกษาทางธรรม และวุฒิการศึกษาทาง
เปรียญธรรม 

2.1 สถานภาพ พระภิกษุและสามเณรที่มีสถานภาพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาท
พระสงฆ์กับการพัฒนาสังคม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวม
แตกต่างกัน ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงให้เห็นว่าสถานภาพระหว่างพระภิกษุกับสามเณรนั้น 
ท าให้มีความคิดเห็นแตกต่างกัน อาจเป็นเพราะพระภิกษุนั้นมีวัยวุฒิและคุณวุฒิสูงกว่าสามเณร จึงมี
ความคิดเห็นต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ พระมหาชวลิต ชาตเมธี (คงแก้ว)(2552) ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ : ศึกษาเฉพาะกรณี พระ
สังฆาธิการในจังหวัดภูเก็ต” ผลการวิจัยพบว่า บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะ
สงฆ์ในจังหวัดภูเก็ต พบว่า พระสังฆาธิการมีบทบาทในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ทั้ง 6 ด้าน โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 3.44 และเมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า พระภิกษุ
สามเณรมีความคิดเห็นต่อบทบาทในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในจังหวัดภูเก็ต
ในด้านการปกครอง และด้านการสาธารณูปการ  อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ด้านการศาสนศึกษา ด้านการสาธารณสงเคราะห์ และด้านการศึกษาสงเคราะห์อยู่
ในระดับปานกลาง การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า พระภิกษุสามเณรในจังหวัดภูเก็ตมีความ
คิดเห็นแตกต่างกันตามสถานภาพ อายุ จ านวนพรรษา วุฒิการศึกษาสามัญ วุฒิการศึกษาทางธรรม 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนพระภิกษุสามเณรที่มีวุฒิ
การศึกษาทางเปรียญธรรมต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดภูเก็ต ไม่แตกตา่งกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

2.2 อายุ กลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนา
สังคม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมแตกต่างกัน ซึ่งยอมรับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ เพราะพระภิกษุหลายรูปนั้นมีอายุสูง จึงมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันกับพระภิกษุ
และสามเณรที่มีอายุน้อย ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ พระสมุห์ศิริชัย ฐานุตฺตโร  (เพ็ชรรัตน์)
(2554) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ความคาดหวังของครูและผู้ปกครองต่อบทบาทด้านการศาสนสมบัติ
ของวัด ในโรงเรียนสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1” ผลการวิจัยพบว่า ครูและผู้ปกครอง มี
ความคาดหวังว่า พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนควรแสดงบทบาทในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 และมีความคิดเห็นต่อบทบาทที่เป็นจริงว่า พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนได้
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แสดงบทบาทโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็น
ของคร ูผู้ปกครอง ที่มีต่อบทบาทที่คาดหวังในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในโรงเรียนสังกัดเขตพ้ืนที่
การศึกษาเพชรบุรี เขต 1 จ าแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล พบว่า สถานภาพ เพศ อายุ วุฒิ
การศึกษา และรายได้ มีผลท าให้ความคิดเห็นของครู ผู้ปกครอง ที่มีต่อบทบาทที่คาดหวังในการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาในโรงเรียนสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ไม่แตกต่างกัน จึงเป็นการ
ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 

2.3 พรรษา พระภิกษุและสามเณรที่มีพรรษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาท
พระสงฆ์กับการพัฒนาสังคม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมไม่
แตกต่างกัน ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ เพราะผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีพรรษาใกล้เคียงกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ พระวิรุต ญาณส วโร (นรรัตน์)(2552) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทพระ
สังฆาธิการต่อการบริหารงานคณะสงฆ์ กรณีศึกษาพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสในเขตปกครอง
คณะสงฆ์อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาพบว่า บทบาทพระสังฆาธิการต่อการบริหารงาน
คณะสงฆ์กับภารกิจทั้ง 6 ด้าน โดยภาพรวมแล้วอยู่ในระดับมาก ผลการเปรียเทียบบทบาทพระ
สังฆาธิการต่อการบริหารงานคณะสงฆ์ตามตัวแปรอิสระ พบว่า ข้อมูลลักษณะส่วนตัวของพระ
สังฆาธิการ ได้แก่ ระยะเวลาอุปสมบท ระยะเวลาด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาส วุฒิการศึกษาสายสามัญ 
(ทางโลก) วุฒิการศึกษาทางพระพุทธศาสนา และประสบการณ์การอบรมที่แตกต่างกันมีบทบาท
พระสังฆาธิการต่อการบริหารงานคณะสงฆ์ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

2.4 วุฒิการศึกษาสามัญ พระภิกษุและสามเณรที่มีวุฒิการศึกษาสามัญต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อบทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาสังคม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ เพราะทั้งภิกษุและสามเณรส่วนใหญ่มี
การศึกษาระดับเดียวกัน และใกล้เคียงกัน จึงมีความคิดเห็นในเรื่องนี้ไม่แตกต่างกันนัก ซึ่งสอดคล้อง
กับผลงานวิจัยของ พระวิรุต ญาณส วโร (นรรัตน์) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทพระสังฆาธิการต่อการ
บริหารงานคณะสงฆ์ กรณีศึกษาพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์อ าเภอพาน 
จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาพบว่า บทบาทพระสังฆาธิการต่อการบริหารงานคณะสงฆ์กับภารกิจ
ทั้ง 6 ด้าน โดยภาพรวมแล้วอยู่ในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบบทบาทพระสังฆาธิการต่อการ
บริหารงานคณะสงฆ์ตามตัวแปรอิสระ พบว่า ข้อมูลลักษณะส่วนตัวของพระสังฆาธิการ ได้แก่ 
ระยะเวลาอุปสมบท ระยะเวลาด ารงต าแหน่ง เจ้าอาวาส วุฒิการศึกษาสายสามัญ (ทางโลก) วุฒิ
การศึกษาทางพระพุทธศาสนา และประสบการณ์การอบรมที่แตกต่างกันมีบทบาทพระสังฆาธิการ
ต่อการบริหารงานคณะสงฆ์ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 

2.5 วุฒิการศึกษาทางธรรม พระภิกษุและสามเณรที่มีวุฒิการศึกษาทางธรรมต่างกัน 
มีความคิดเห็นต่อบทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาสังคม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
เพราะท้ังพระภิกษุและสามเณรส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับนักธรรมเดียวกัน คือ ไม่มีระดับการศึกษา
ระดับนักธรรม จึงมีความคิดเห็นในเรื่องนี้ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ  พระครู
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สันติธรรมาภิรัต (บุญชัย สนฺติกโร)(2554) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทพระสังฆาธิการในการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ จังหวัดราชบุรี” ผลการวิจัยพบว่า บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์จังหวัดราชบุรี จาแนกตามสภาพส่วนบุคคลโดยรวม พระสังฆาธิการที่มี ต าแหน่งและ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ พระสังฆาธิการ ต่างกัน มีบทบาทในการบริหารกิจการคณะสงฆ์
จังหวัดราชบุรี แตกต่างกัน ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส าหรับพระสังฆาธิการที่มี อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษาสามัญ วุฒิการศึกษาทางธรรม และวุฒิการศึกษาทางเปรียญธรรม ต่างกัน มีบทบาทใน
การบริหารกิจการคณะสงฆ์จังหวัดราชบุรี ไม่แตกต่างกัน ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

2.6 วุฒิการศึกษาทางเปรียญธรรม พระภิกษุและสามเณรที่มีวุฒิการศึกษาทาง
เป รียญธรรมต่ างกัน  มีความคิ ด เห็นต่อบทบาทพระสงฆ์กับการ พัฒนาสั งคม อ า เภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้ง
ไว้ เนื่องจากพระภิกษุ และสามเณร ส่วนใหญ่ไม่มีวุฒิการศึกษาทางเปรียญธรรม จึงมีทัศนคติที่
แตกต่างกัน จึงท าให้มีความคิดเห็นในเรื่องการพัฒนาสังคมของพระสงฆ์ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้อง
กับผลงานวิจัยของ พระมหาชวลิต ชาตเมธี (คงแก้ว)(2552) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทของพระ
สังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ : ศึกษาเฉพาะกรณี พระสังฆาธิการในจังหวัดภูเก็ต” 
ผลการวิจัยพบว่า พระภิกษุสามเณรที่มีวุฒิการศึกษาทางเปรียญธรรมต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อ
บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดภูเก็ต ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 
สรุปผลการวิจัย 

พระสงฆ์ในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีบทบาทในการ
พัฒนาสังคมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีบทบาทส าคัญใน 3 ด้าน คือ 1) พระสงฆ์ในอ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีบทบาทส าคัญในการช่วยเหลือและสนับสนุน
สาธารณประโยชน์ ต่อชุมชน เป็นแกนน าในการพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญก้าวหน้า  มีการพัฒนา
วัดให้เป็นส่วนกลางของชุมชน 2) พระสงฆ์ในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มี
บทบาทส าคัญในการช่วยเหลือและสนับสนุนเรื่องการศึกษา มีการแจกทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน มี
การมอบอุปกรณ์ทางการศึกษา และเป็นแกนน าในการส่งเสริมเรื่องการศึกษาของชุมชน 3) พระสงฆ์
ในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใช้นโยบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก 
มีส่งพระสงฆ์เข้าไปเผยแผ่พระพุทธศาสนายังบ้าน ชุมชน โรงเรียน และสถานที่ราชการ ซึ่งพระสงฆ์
ในเขตอ่ืนๆ สามารถน าไปยุกต์ใช้ได้ดังนี้ 

1)  พระสงฆ์ควรประสานงานกับชาวบ้านและชุมชน ในการพัฒนาชุมชนร่วมกัน  
2) พระสงฆ์ควรพัฒนาวัดให้มีความพร้อมในการช่วยสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของ

ชุมชน  
3) พระสงฆ์ควรมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน เพ่ือช่วยสงเคราะห์เด็กและเยาวชน

ในการศึกษา  
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4) ภาครัฐ เอกชน และคณะสงฆ์ควรพัฒนาสื่อในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีการ
อบรมถวายความรู้ แก่พระสงฆ์ในการช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไป 

ข้อเสนอแนะ 
- ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยครั้งนี้  
ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง  “บทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาสังคม อ าเภอ

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ” ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้  
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
1) มหาเถรสมาคมควรก าหนดบทบาทหน้าที่ของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนอย่าง

จริงจัง 
2) เจ้าคณะผู้ปกครองควรให้การสนับสนุนแก่พระสงฆ์ผู้พัฒนาชุมชนให้แข็งแรง ด้วย

การยกย่อง และประกาศเกียรติคุณ 
2) ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติควรประกาศเกียรติคุณแก่พระสงฆ์ผู้ท า

คุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา และประเทศชาติให้มากกว่าเดิม 
3) สักนักงานพระพุทธศาสนาควรสนับสนุนงบประมาณให้แก่พระสงฆ์ในการ

ด าเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน 
2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
1)  พระสงฆ์ควรประสานงานกับชาวบ้านและชุมชน ในการพัฒนาชุมชนร่วมกัน  
2) พระสงฆ์ควรพัฒนาวัดให้มีความพร้อมในการช่วยสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ  ของ

ชุมชน  
3) พระสงฆ์ควรมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน เพ่ือช่วยสงเคราะห์เด็กและเยาวชน

ในการศึกษา  
4) ภาครัฐ เอกชน และคณะสงฆ์ควรพัฒนาสื่อในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  มีการ

อบรมถวายความรู้ แก่พระสงฆ์ในการช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไป 
3. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป  
การวิจัยในครั้งต่อไป ผู้วิจัยขอเสนอแนะการด าเนินการวิจัยในประเด็นต่อไปนี้  
1. ควรศึกษาความคิดเห็นของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อบทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนา

สังคมในจังหวัดอ่ืน ๆ  
2. ควรศึกษาทัศนะของพระภิกษุ และสามเณรในเขตปกครองที่มีต่อบทบาทพระสงฆ์

กับการพัฒนาสังคม ระดับภาคหรือระดับหน  
3. ควรศึกษาบทบาทพระสังฆาธิการกับการพัฒนาสังคม  
4. ควรศึกษาบทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาสังคมโดยการประยุกต์ตามหลักธรรมาภิ

บาลหรือหลักธรรมอ่ืน ๆ ในพระพุทธศาสนา  
5. ควรศึกษาเชิงคุณภาพเกี่ยวกับบทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาสังคม อ าเภอ

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
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แนวทางการปฏิบัติ เนสัชชิกธุดงค์ ของผู้ถือศีลอุโบสถ 
Practice Guidelinrs Nesschik Hiking of The Worshipers of The Temple 

 
พระสัญญา พทฺธญาโณ (สร้อยสุวรรณ)* 

 
บทคัดย่อ 

ประเทศไทยนั้นประชากรส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนามาเป็นเวลาอันยาวนาน เป็น
สถาบันหลัก และเป็นเอกลักษณ์ของชนชาติไทย เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยมาเป็นเวลา
หลายศตวรรษ การรักษาศีล มีความส าคัญต่อการพัฒนาพฤติกรรมทางด้านร่างกาย จิตใจและสังคม
จึงมีความส าคัญในการด ารงชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก สุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้ใดมี
สุขภาพสมบูรณ์ สามารถควบคุมร่างกายและจิตใจได้เป็นอย่างดี จิตจะท าหน้าที่ควบคุมและสั่งการ
ท างานทุกอย่างของร่างกายให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ การด าเนินชีวิตของคนไทยและวัฒนธรรม
ต่างๆ จึงได้รับอิทธิพลหล่อหลอมด้วยหลักธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนาซึ่งอยู่ในความคิดหรือชีวิต
จิตใจของคนไทยมาเป็นเวลาเนิ่นนานสามารถสังเกตได้จากผลสะท้อนที่ปรากฏออกมาในด้านต่างๆ 
วิถีชีวิตทัศนคติพฤติกรรมนิสัยใจคอของชาวไทยตลอดจนถึงวัฒนธรรมประเพณีต่าง ๆ ลักษณะ
ดังกล่าวซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากหลักธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนาโดยการน ามาปฏิบัติดัดแปลง
ให้สอดคล้องกับการด าเนินชีวิต วิธีการรักษาอุโบสถศีล สตรีสวนใหญ่ในปจจุบันไปสมาทานขอศีล
กับพระที่วัด เพราะที่วัดสะดวกกวาการรักษาอุโบสถปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ทางวัดก าหนดไว โดย
เร่ิมจากในตอนเชาช าระร่างกายใหสะอาดแต่งกายด้วยชุดขาว หรือชุดสุภาพ น าภัตตาหารมาร่วม
ท าบุญที่วัด ท าวัตรสวดมนตประกาศวันอุโบสถ สมาทานอุโบสถศีล รับ ศีล 8 มารักษา เมื่อถึงเวลาที่
ทางวัดก าหนดก็จะร่วมกันปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ เดินจงกรม ฟังเทศนฟังธรรม และ สวดมนตท าวัตร
เชา - เย็น ซึ่งวิธีดังกล่าวนี้นิยมปฏิบัติกันอย่างแพรหลายในสังคมปจจุบัน การรักษาอุโบสถศีลนั้น ไม่
เคร่งครัดในการส ารวมระวังกาย วาจา ใจ ไม่ได้อธิษฐานจิตตั้งความปรารถนาในการรักษาเพ่ือวัตถุ
ประสงคอัน ยิ่งใหญ่ การรักษาศีล 8 ศีลอุโบสถ ของประชาชนในสังคมปัจจุบัน เป็นไปเพ่ือความสุข
สงบ ไม่มีการเบียดเบียนกัน ไม่มีภัยเกิดขึ้น ไม่สร้างอบายมุขที่เป็นบ่อเกิดแห่งความล่มสลายของ
ชีวิตและสังคมให้ตกต่ าเสื่อมเสียได้ ดังนั้น การรักษาศีลอุโบสถของประชาชนในสังคมปัจจุบัน 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ หรือเป็นประโยชน์ในการด าเนินชีวิตประชาชนในยุคปัจจุบัน อีกทั้งจะเป็น
แนวทางในบริหารจัดการ การเผยแผ่ของพระสงฆ์ในการที่จะส่งเสริมหลักธรรมทางพุทธศาสนาให้
สอดคล้องตรงตามความมุ่งหมายของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมุ่งส่งเสริมให้มีการคิด
อย่างมีเหตุผลในการอยู่ร่วมกันตามหลักค าสอนของพระพุทธศาสนา อย่างมีสันติสุขมากยิ่งขึ้น. 
ค าส าคัญ: การปฏิบัติ เนสัชชิกธุดงค์ ถือศีลอุโบสถ 
                                                           
 * หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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Abstract 
Thailand is a large part of the population for a long time. Is the main 

institution And is unique to Thai people Being the anchor of the minds of Thai 
people for centuries, preserving precepts is important for the development of 
physical behavior. The mind and society are very important in human life. Any 
person's physical and mental health is healthy. Can control the body and mind 
very well Mental will control and instruct all body functions to work efficiently. The 
lifestyle of Thai people and various cultures Therefore being influenced by the 
principles of the teachings of Buddhism which are in the minds or souls of the Thai 
people for a long time can be observed from the reflections that appear in various 
areas Life style, attitude, behavior, quirks of Thai people, as well as various cultural 
traditions, which is partly influenced by Dharma teachings in Buddhism by applying 
to be adapted to the lifestyle How to maintain the temple precepts Most of the 
women present to Saman, requesting the sacrament with the monks at the temple. 
Because the temple is more convenient than keeping the temple, complying with 
the rules set by the temple Starting from the morning when the body is clean, 
dressed in white dress or polite dress, bring food to join the merit making at the 
temple Praying, praying, announcing the day of the temple Sacrament of the 
Sacrament Precepts 8 come to the temple when it is time for the temple to come 
together to meditate, meditate, walk, listen, listen to the dharma and pray for the 
morning-evening chanting. In many ways in today's society Keeping the temple Not 
strictly in focusing, being careful, physical, verbal, mind, not praying, mental setting, 
desire for healing for the greatest purpose, preserving the precepts, precepts of 
people in the present society. Is for peace No encroachment No danger occurred 
Do not create a devil that is the source of the collapse of life and society to be 
depressed. Can be applied Or is useful in the lives of people in modern times And 
will be a guideline for management The propagation of monks in order to promote 
Buddhist principles in accordance with the aims of the people effectively and aim 
to promote rational thinking in living together according to the teachings of the 
Buddha. Religion With greater peace. 
Key words: Practice, Nashik, Pilgrimage, Yom Kiri Temple 
 
 
 



421การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3

บทน า 
ผู้เขียนได้เขียนถึงหลักการปฏิบัติตามหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนา ที่สะท้อนให้เห็นถึง

เจตนารมณ์ของพระพุทธศาสนาในด้านทางสังคมได้ชัดเจนมากที่สุด ได้แก่ค าสอนและหลักปฏิบัติใน
ชั้นศีล เพราะศีลเป็นระบบการควบคุมชีวิตด้านนอกเกี่ยวกับการแสดงออกทางกาย วาจา เป็น
ระเบียบว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่าง มนุษย์ด้วยกัน การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของหมู่ชน การจัด
สภาพความเป็นอยู่และสิ่งแวดล้อมให้เรียบร้อย และเกื้อกูลแก่การด ารงอยู่ด้วยดีของหมู่ชนนั้นเพ่ือ
บรรลุจุดหมายสูงสุดของชีวิตจิตใจสงบจากกิเลสเป็นสมาธิที่ทรงคุณค่า สนองปัญญาที่เกื้อกูลแก่การ
ก าจัดอวิชชา และความบริสุทธิ์หลุดพ้น ดังนั้นศีลจึงเป็นหลักความประพฤติที่ต่อเนื่องกันตามเหตุผล 
เป็นระบบจริยธรรม เพราะผู้ปฏิบัติจะประพฤติได้ถูกต้องก็ต่อเมื่อมีความเข้าใจในระบบ และเหตุผล
ที่เก่ียวข้องเป็นพื้นฐานอยู่ด้วยการปลูกฝังให้มีศีล ด้วยการเรียนรู้มีสภาพแวดล้อมทางสังคมที่ดี เป็น
การขัดเกลากิเลสอย่างหยาบให้เบาบาง เป็นทางแห่งความสงบอันเป็นความสุขสูงสุดในพระพุทธศาสนา  
 
หลักในการรักษาศีลอุโบสถ 
 อุโบสถศีล คือ ข้อปฏิบัติส าหรับพัฒนาตนให้ยิ่งๆ ขึ้นไปเช่นเดียวกับศีล 8 อุบาสกอุบาสิกา
จะ สมาทานรักษาเป็นประจ าในวันพระ 1.ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ เว้น
จากการฆ่าหรือใช้ผู้อื่นฆ่า 2.อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ เว้นจากการลักหรือ
ใช้ให้ผู้อ่ืนลัก 3.อะพรัมมะจะริยา เวระมะณี สิกขาปะทังสะมาทิยามิ เว้นจากการประพฤติผิดพรม
จรรย์ คือการห้ามมีเพศสัมพันธ์ 4.มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ เว้นจากการพูด
เท็จ การท ากิริยาท่าทางให้ผู้อื่นเข้าใจผิด 5.สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง
สะมาทิยามิ เว้นจากการดื่มเครืองดอง ของเมาอันเป็นที่ตั้งของความประมาท 6.วิกาละโภชะนา เว
ระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ เว้นจากการรับประทานอาหารในเวลาวิกาล คือเที่ยงวันจนถึง
วันรุ่งขึ้น-ศีลข้อนี้จะรับประทานอาหารได้ตั้งแต่รุ่งอรุณ คือแสงพระอาทิตย์ส่องเห็นลายมือ 7.นัจจะคี
ตะวาทิตะวิสูกะทัสสะนา มาลาคันธะวิเลปะนะทาระณะมัณฑะนะวิภูสะนัฏฐานา เวระมะณี สิกขา
ปะทังสะมาทิยาม ิแยกออกเป็น2 ส่วนคือ-นัจจะคี ตะวาทิ ตะวิสูกะทัสสะนา เว้นจากการฟ้อนร าขับ
ร้อง ประโคมเครือง ดนตรี ดูกีฬา มาลาคันธะวิเลปะนะ ทาระณะมัณฑะนะวิภูสะนัฏฐานา เวระ
มะณี สิกขาปะทังสะมาทิยามิ เว้นจากการประดับตกแต่งร่างกายด้วย 8.อุจจาสะยะนะ มะหาสะยะ
นา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ เว้นจากการนั่งนอนหรือนอนบนที่สูง ที่นอนใหญ่-ที่นอน
สูง คือเตียงหรือตั่งขาเตียงหรือตั่งสูงเกิน 8 นิ้วพระสุคต ศีลอุโบสถ ที่รักษาในวันพระนั้น สามารถ
สมาทานศีลด้วยตนเองรักษาศีลอุโบสถอยู่ที่บ้านได้ จะเริ่มสมาทานศีลอุโบสถในวันพระได้ตั้งแต่รุ่ง
อรุณ คือแสงพระอาทิตย์ส่องเห็นลายมือ หรือเห็นใบไม้สีเขียวแล้วและเมื่อรุ่งอรุณในวันถัดไป ศีล
อุโบสถที่สมาทานไว้จะเหลือเพียงแค่ ศีล 5 หรือ ศีลแปด ตามที่ได้สมาทานรักษาไว้ก่อนหน้าที่จะ
สมาทานศีลอุโบสถในวันพระ โดยไม่ต้องลาศีลอุโบสถ เพราะในค าสมาทานนั้น ได้ประกาศไว้แล้วว่า
จะรักษาศีลอุโบสถเพียงแค่หนึ่งวันหนึ่งคืนเท่านั้น 
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ผู้เขียนได้สรุปว่า หากเราเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการรักษาศีล ว่าเป็นไปเพ่ือประโยชน์
อย่างไร จ าเป็นหรือไม่ที่จะต้องรักษา ก็จะท าให้เราสามารถรักษาศีลได้อย่างถูกต้อง รักษาแล้วเกิด
ประโยชน์สูงสุด และเป็นไปเพ่ือ ประโยชน์ที่แท้จริงของศีล ไม่ใช่เป็นเพียงแค่การรักษาแบบท าตาม
กันมา หรือว่ารักษาไปอย่างนั้น ซึ่งจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อันใดเลยการรักษาศีล มีวัตถุประสงค์
ส าคัญ 5 ประการ ดังต่อไปนี้ คือ 1. เพ่ือเป็นการป้องกันชีวิตของเราในภพชาติปัจจุบัน ไม่ให้ต้องพบ
กับความทุกข์ ความเดือดร้อน และความเสื่อมเสียอันเนื่องมาจากการเบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน  2. 
เพ่ือให้เกิดความสุข ความดีงาม ในการด าเนินชีวิต 3. เพ่ือให้เกิดความสงบร่มเย็น และความดีงาม
แก่ครอบครัว และสังคม 4. เพ่ือเป็นการป้องกันชีวิตของเราในภพชาติต่อไป ไม่ให้ต้องพบกับความ
ทุกข์ ความเดือดร้อน และความเสื่อมเสียอันเนื่องมาจากการเบียดเบียนตนเอง และผู้อ่ืน5. เพ่ือเป็น
พ้ืนฐานในการพัฒนาคุณธรรมที่สูงขึ้นไป ได้แก่ สมาธิ และปัญญา อันจะท าให้บรรลุ มรรคผล
นิพพานได ้

 
อานิสงส์ของการรักษาศีลแปด ศีลอุโบสถศีล  

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัส อุปมาถึงอานิสงส์ ของการรักษาอุโบสถศีลไว้ว่า ถ้าจะน ามา
เปรียบกับสมบัติของพระราชา ที่แม้จะครองความเป็นใหญ่ถึง 16 แคว้น ก็ยังไม่ถึงเสี้ยวของผลบุญ
อันเกิดจากการรักษาอุโบสถเลย เพราะสมบัติมนุษย์เป็นสมบัติหยาบเหมือนสมบัติของคนก าพร้า มี
ความสุขได้ไม่ก่ีร้อยปีก็ต้องพลัดพรากซึ่งเทียบไม่ได้กับการได้เสวยทิพยสมบัติอันยาวนานในสวรรค์ที่
เกิดจากอานิสงส์ของการรักษาอุโบสถ การรักษาอุโบสถศีลนี้ แม้ว่าจะมีโอกาสรักษาได้ไม่นาน แต่
กลับสามารถส่งผลให้มีอานิสงส์มากมายเกินควรเกินคาดได้ผู้ที่รักษาอุโบสถศีลจะได้รับอานิสงส์
มากมายเกินควรเกินคาด อย่างน้อยๆ ก็สามารถแบ่งออกเป็น 5 ข้อ คือ 1. ย่อมได้รับโภคทรัพย์ใหญ่ 
เพราะความไม่ประมาทเป็นเหตุ 2. เกียรติศัพท์อันงามของผู้มีศีล ย่อมฟุ้งขจรไปไกล 3. ผู้มีศีลเข้า
ไปสู่สมาคมใดๆ ย่อมเข้าไปอย่างองอาจไม่เก้อเขิน 4. ผู้มีศีลย่อมไม่หลงท ากาละ คือ ไม่หลงเผลอสติ
ในเวลาตาย 5. ผู้มีศีล ตายแล้วย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ เข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทพนอกจากนี้ 
ศีล ยังเป็นบาทเบื้องต้นแห่งสมาธิ ท าให้ใกล้ต่อมรรคผลนิพพาน ดังนั้นคนที่ตั้งใจรักษาศีลได้บริสุทธิ์
ก็จะมีผลต่อการนั่งสมาธิไปด้วย ดังนั้น พุทธศาสนิกชนที่ดีก็ควรที่จะตั้งใจรักษาศีลให้บริสุทธิ์ ทั้งยัง
ต้องเป็นกัลยาณมิตรชักชวนคนรอบข้างมาสั่งสมบุญใหญ่ ที่เกิดจากการรักษาอุโบสถศีล เพ่ือฟ้ืนฟู
วัฒนธรรมชาวพุทธให้แข็งแรงยิ่งข้ึนไปบุคคลแม้จะงดงามด้วยเครื่องประดับอันมีค่า ก็ยังไม่งามเท่าผู้
มีศีลเป็นอาภรณ์ ผู้มีศีลย่อมติเตียนตนเองไม่ได้ เมื่อพิจารณาถึงศีลที่บริสุทธิ์ ย่อมเกิดปีติทุกเมื่อศีล
จึงเป็นรากฐานแห่งความดีทุกอย่างและก าจัดความชั่วทั้งปวงอุโบสถศีล เป็นศีล ส าหรับ 1. ฆราวาส
ผู้ครองเรือนซึ่งปรารถนาความสุขอันยอดเยี่ยมในกาลปัจจุบันและอนาคต  2. ผู้สะสมบารมี เพ่ือรู้
ธรรมเห็นธรรมและบรรลุมรรคผลนิพพานความมหัศจรรย์แห่งอุโบสถศีล ชาย หญิงทั้งหลาย ผู้ได้
สมาทานรักษาอุโบสถศีลย่อมได้ชื่อว่า ท าความดีอันมีความสุข เป็นก าไร ไม่มีคนดีที่ไหนจะติเตียนได้ 
เมื่อสิ้นชีพไปแล้วย่อมเข้าถึงสวรรค์หกชั้น ชั้นใดชั้นหนึ่ง  
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ผู้เขียนได้สรุปว่า ผลหรืออานิสงส์ของศีล แปด ศีลอุโบสถ ที่เป็นปัจจุบัน คือ 1.ท าให้เป็นผู้
มีศัตรูน้อย 2.ท าให้เป็นผู้ไม่มีคดีมาติดพัน(ยกเว้นผู้มีกรรมเก่าส่งผล) 3.เป็นที่นับถือของผู้อ่ืน 4.ท าให้
มีชีวิตอย่างสงบภาระในการเป็นอยู่น้อย 5.ท าให้เป็นผู้ไม่ขาดสติแล้วไปท าความผิดอย่างร้ายแรง  
ผลหรืออานิสงส์ของศีล 8 แบบข้ามชาติตามต ารา 1.เมื่อตายแล้วก็เกิดเป็นเทวดาหรือเกิดเป็นมนุษย์
เป็นอย่างต่ า เมื่อเกิดเป็นมนุษย์เมื่อกุศลมีความพร้อมมีโอกาศเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ์ 2.เมื่อเกิดเป็น
เทวดาหรือมนุษย์จะมีรูปร่างสวยงามและไม่พิการ มีอาการและร่างกายครบทุกอย่าง ส่วน ลักษณะ
เด่นดีอย่างอ่ืนจะขึ้นอยู่กับกุศลที่ท าพิเศษออกไป ถือเป็นการประพฤติพรหมจรรย์ของคฤหัสถ์ผู้ที่ยัง
ไม่ปรารถนาออกบวชโดยปกติวันพระพุทธศาสนิกชน ที่สะดวกก็จะพากันแต่งชุดขาวไปสมาทาน
อุโบสถศีล และฟังธรรมที่วัดแล้วพักอาศัยอยู่ที่วัดจนกว่าจะครบก าหนด ถ้าไม่ได้ไปวัด ก็จะตั้งใจ
สมาทานศีลด้วยตนเอง จะเปล่งวาจาสมาทานหรือเพียงแต่ตั้งเจตนาไว้ก็ได้ทั้งนั้น 
 
บุญของการรักษาศีลห้า ศีลแปด และศีลอุโบสถ 

บุญของการรักษาศีลในชาตินี้ คือ ท าให้ผู้รักษาศีลมีความโชคดีท าอะไรก็จะประสบ
ความส าเร็จได้เร็ว หน้าที่การงานจะได้เลื่อนขั้นเร็วเป็นที่รักใคร่เมตตาแก่ผู้พบเห็น มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง โรคน้อย หากผู้มีศีลนั้นได้ท าทานอย่างสม่ าเสมอก็จะได้รับผลบุญของทานเร็วกว่าปรกติเช่น 
ปรกติเมื่อเราได้ท าทานแล้ว ผลของทานบางส่วนก็จะกลับมาในชาตินี้โดยใช้เวลาปกติประมาณ 20 
ปี แต่ถ้ารักษาศีล 5 อย่างเดียวจะท าให้ผลของทานกลับมาหาเราเร็วขึ้นคือ 15 ปี แต่ถ้าวันธรรมดา
รักษาศีล5และวันพระรักษาศีลอุโบสถด้วยแล้วจะท าให้ผลของทานกลับมาหาเราเร็วขึ้น คืออาจแค่
เพียง 10 ปี ก็เป็นได้ แต่ถ้าวันธรรมดารักษาศีล5 และวันพระรักษาศีลอุโบสถด้วยและนั่งฌานสมาธิ
ภาวนาวันละ 2 ชั่วโมงแล้วจะท าให้ผลของทานกลับมาหาเราเร็วขึ้น คือ อาจแค่เพียง 5 ปี ก็เป็นได้  

อานิสงส์ของการรักษาอุโบสถศีล เพียงการรักษาอุโบสถครึ่งวันและท าด้วยความเต็มใจ ยัง
ได้อานิสงส์ขนาดนี้ แล้วถ้าหากใครได้รักษาอยู่เนืองนิตย์อานิสงส์นั้นพรรณนา อย่างไรก็ไม่หมด เป็น
บุญใหญ่ที่จะน าพาให้ได้สวรรค์สมบัติ เวียนวนอยู่แต่ในสุคติภูมิเท่านั้น เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ จะถึง
พร้อมด้วยรูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติ ในที่สุดจะได้นิพพานสมบัติ เข้าถึงความสุขอันเป็น
อมตะ ผู้ที่รักษาอุโบสถศีลจะได้รับอานิสงส์มากมายเกินควรเกินคาด อย่างน้อยๆ ก็สามารถแบ่ง
ออกเป็น 5 ข้อ คือ 1. ย่อมได้รับโภคทรัพย์ใหญ่ เพราะความไม่ประมาทเป็นเหตุ 2. เกียรติศัพท์อัน
งามของผู้มีศีล ย่อมฟุ้งขจรไปไกล 3. ผู้มีศีลเข้าไปสู่สมาคมใดๆ ย่อมเข้าไปอย่างองอาจไม่เก้อเขิน 4. 
ผู้มีศีลย่อมไม่หลงท ากาละ คือ ไม่หลงเผลอสติในเวลาตาย 5. ผู้มีศีล ตายแล้วย่อมเข้าถึงสุคติโลก
สวรรค์ เข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทพ นอกจากนี้ ศีล ยังเป็นบาทเบื้องต้นแห่งสมาธิ ท าให้ใกล้ต่อ
มรรคผลนิพพาน ดังนั้นคนที่ตั้งใจรักษาศีลได้บริสุทธิ์ก็จะมีผลต่อการนั่งสมาธิไปด้วย ดังนั้น ศีลจึง
เป็นรากฐานแห่งความดีทุกอย่างและก าจัดความชั่วทั้งปวง. 
 ผู้เขียนได้สรุปว่า พุทธศาสนิกชนที่ดีก็ควรที่จะตั้งใจรักษาศีลให้บริสุทธิ์ ทั้งยังต้องเป็น
กัลยาณมิตรชักชวนคนรอบข้างมาสั่งสมบุญใหญ่ ที่เกิดจากการรักษาอุโบสถศีล เพ่ือฟ้ืนฟูวัฒนธรรม
ชาวพุทธให้แข็งแรงยิ่งขึ้นไปบุคคลแม้จะงดงามด้วยเครื่องประดับอันมีค่า ก็ยังไม่งามเท่าผู้มีศีลเป็น
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อาภรณ์ ผู้มีศีลย่อมติเตียนตนเองไม่ได้ เมื่อพิจารณาถึงศีลที่บริสุทธิ์ ย่อมเกิดปีติทุกเมื่อ การรักษา
อุโบสถศีล มีผลมาก มีอานิสงส์มากแม้ความสุขของพระราชาผู้ทรงเป็นใหญ่ใน 16 แคว้นก็ยังไม่ถึง
เสี้ยวที่ 16 ของอุโบสถท่ีประกอบด้วยองค์ 8 เพราะศีลนั้นท าให้เกิดในสวรรค์? อุโบสถศีลเป็นกุศลวิธี
ที่น าพามนุษย์ไปสู่ สวรรค์มาตั้งแต่มนุษย์ยุคต้นกัปถ้าเป็นอุโบสถในพระพุทธศาสนาผลบุญอันเกิด
จากการรักษาอุโบสถ เพราะสมบัติมนุษย์เป็นสมบัติหยาบเหมือนสมบัติของคนก าพร้ามีความสุขได้
ไม่กี่ร้อยปีก็ต้องพลัดพรากซึ่งเทียบไม่ได้กับการได้เสวยทิพยสมบัติอันยาวนานในสวรรค์ที่เกิดจาก
อานิสงส์ของการรักษาอุโบสถการรักษาอุโบสถศีลนี้แม้ว่าจะมีโอกาสรักษาได้ไม่นานแต่กลับสามารถ
ส่งผลให้มีอานิสงส์มากมายเกินควรเกินคาดหมายได้  
 
เป้าหมายหลักในการรักษาอุโบสถศีล 
 เป้าหมายชีวิตของสรรพสัตว์ทั้งหลายนั้น มีอยู่ด้วยกัน 3 ระดับ (ดังที่กล่าวมาแล้ว) คือ 
เป้าหมาย บนดิน (ปัจจุบันชาติ) เป้าหมายบนฟ้า (ภพชาติเบื้องหน้า) และเป้าหมายเหนือฟ้าหรือ
เป้าหมายสูงสุด (พระนิพพาน) ศีลกับเป้าหมายบนดิน เมื่อมีสมบัติไว้หล่อเลี้ยงกาย สิ่งที่จ าเป็นต้อง
ได้ถัดมา คือ การมีชีวิตที่สงบสุข ปราศจากทุกข์โทษ ภัย หรือการเบียดเบียนกัน ซึ่งสิ่งที่จะเป็น
เครื่องป้องกันมิให้คนในสังคมเบียดเบียนกัน ก็คือศีลนั่นเอง เพราะศีลเป็นเครื่องควบคุมกาย วาจา 
ของคนให้เรียบร้อย ท าให้ไม่มีการเบียดเบียนชีวิตและทรัพย์สินซึ่งกัน และกัน ดังนั้น เพ่ือความสุข 
และความปลอดภัย แต่ละคนจะต้องรักษาศีลของตนเองไว้ให้มั่นคง ศีลกับเป้าหมายบนฟ้า นอกจาก
ศีลจะเป็นเครื่องควบคุมความประพฤติของคนในสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขแล้ว ศีลยังเป็น
หลักประกันที่จะท าให้ไม่ต้องตกไปสู่อบาย หรืออย่างน้อยก็ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ที่มีสุขภาพร่างกาย 
สมบูรณ์ แข็งแรง มีอายุขัยยืนยาว เพราะว่าไม่ได้ไปเบียดเบียนท าร้ายใคร จึงท าให้ได้ร่างกายที่
เหมาะสม ส าหรับท าความดี และยังสามารถใช้ทรัพย์ที่มีให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเต็มที่อีกด้วย  ศีล
กับเป้าหมายเหนือฟ้า การรักษาศีลไม่เพียงเป็นเหตุให้ได้บรรลุเป้าหมายของชีวิตในภพชาตินี้ คือการ
มีชีวิตที่สงบสุข ปราศจากทุกข์โทษภัยใดๆ หรือบรรลุเป้าหมายในภพชาติเบื้องหน้า คือการได้เกิดใน
สุคติโลกสวรรค์เท่านั้น แต่ศีลยังเป็นพ้ืนฐานของการพัฒนาคุณธรรมทั้งหลายของมนุษย์ ประดุจ
แผ่นดินเป็นที่รองรับของการงาน ทั้งปวง ดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ใน  ปฐมพลกรณียสูตรว่า
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย การงานที่บุคคลต้องท าด้วยก าลังอย่างใดอย่างหนึ่ง เขาอาศัยแผ่นดิน ยืนอยู่บน
แผ่นดินทั้งนั้นจึงจะท าได้ การงานที่ต้องท าเหล่านี้ เขาย่อมท าด้วยอาการอย่างนี้ แม้ฉันใด ภิกษุ
อบรมอริยมรรคอันประกอบด้วย องค์ 8 ท าให้มากซึ่งอริยมรรคมีองค์ 8 ก็อาศัยศีล ตั้งอยู่ในศีล ฉัน
นั้นนอกจากนั้น ศีลก็ยังเป็นพื้นฐานในการพัฒนาคุณธรรมเบื้องสูง คือสมาธิและ ศีลเป็นสะพาน เป็น
มหาอ านาจ เป็นกลิ่นหอม อย่างยอดเยี่ยม เป็นเครื่องลูบไล้อันประเสริฐ บุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยศีล 
ย่อมหอม ฟุ้งไปทั่วทุกทิศศีลเป็นเสบียงอันเลิศ เป็นเสบียงเดินทางชั้นเยี่ยม เป็นพาหนะอัน ประเสริฐ
ยิ่งนัก เป็นเครื่องหอมฟุ้งไปทั่วทิศานุทิศ คนพาลผู้มีจิตไม่ตั้งมั่นในศีล ย่อมได้รับการนินทาในเวลาที่มี
ชีวิตอยู่ในโลกนี้ เมื่อตายไปแล้ว ย่อมได้รับทุกข์ โทมนัสในอบายภูมิ ย่อมได้รับทุกข์โทมนัสในที่ทั่วไป
ธีรชนผู้มีจิตตั้งมั่นด้วยดีในศีล ย่อมได้รับการสรรเสริญในเวลาที่มีชีวิต อยู่ในโลกนี้ ครั้นตายไปแล้ว ก็
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ได้รับความสุขโสมนัสในสวรรค์ ย่อมรื่นเริงใจ ในที่ทุกสถานในโลกนี้ศีลเท่านั้นเป็นยอด และผู้มี
ปัญญาเป็นผู้สูงสุดในโลกนี้ ความชนะใน มนุษยโลก และเทวโลก ย่อมมีได้เพราะศีล และปัญญา” 

ผู้เขียนได้สรุปว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงต้องการให้เกิดความบริสุทธิ์ทางกาย 
และวาจา เพ่ือเป็นพื้นฐาน รองรับการปฏิบัติธรรมขั้นสูงต่อไป ศีลที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติ
ขึ้นมีหลายระดับ เพื่อความเหมาะสม และความพร้อมของ แต่ละบุคคล การรักษาศีลในแต่ละระดับ
นั้น ยิ่งรักษาในระดับที่สูงขึ้น ย่อมท าให้เกิดความบริสุทธิ์มาก ยิ่งขึ้นตามไปด้วย เป็นการย่นย่อ
ระยะทางสู่พระนิพพาน พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปรารถนาจะชี้ทางลัดในการประพฤติธรรม เพ่ือ
ความหมดกิเลสเข้า พระนิพพานแก่สาวกของพระองค์ จึงทรงให้รักษาศีล 8 หรืออุโบสถศีล ในวัน
พระ ในระหว่างเข้าพรรษา ในโอกาสการอยู่ธุดงค์ หรือในโอกาสใดโอกาสหนึ่งที่ก าหนดขึ้นตามความ
เหมาะสม ดังนั้น การรักษาศีล 8 จึงเป็นตัวช่วยปรับใจให้ละเอียดประณีตสูงขึ้น เพ่ือน้อมน าใจสู่การ
ประพฤติ พรหมจรรย์ ไม่ให้ต้องเก่ียวข้องกับเรื่องทางเพศ ซึ่งถือว่า เป็นจริยธรรมที่อยู่เหนือกว่าแนว
ทางการปฏิบัติ โดยทั่วไปของมนุษย์ทั้งหลาย คือ มีความบริสุทธิ์ผุดผ่องเยี่ยงพรหม ซึ่งอยู่ในภพภูมิที่
ใกล้ความหมดกิเลส ใกล้พระนิพพานยิ่งขึ้น  
 
สรุป 

อุโบสถศีลเป็นศีลระดับสูงที่อุบาสกอุบาสิกา ผู้ปฏิบัติจะพึงได้รับอานิสงส์อย่างสูงสุด
เช่นกัน การอยู่รักษาอุโบสถ เป็นการอบรมกายวาจา และใจ ฝึกหัดดัดนิสัยและสร้างคุณธรรมให้
เกิดขึ้นมีในตน มีผลคุณค่ายิ่งกว่าเงินทองของนอกกาย เป็นกุศลกรรมที่ประเสริฐยิ่ง การรักษา
อุโบสถเป็นการสร้างพ้ืนฐานแห่งคุณธรรมความดีเบื้องต้น สาหรับรองรับคุณธรรมชั้นสูงใน 
พระพุทธศาสนาคือสมาธิและปัญญา เป็นเสมือนพ้ืนที่นามีรสดินดีมีน้าชุ่มชื้น เป็นพ้ืนที่ใช้เพาะปลูก
พืชพรรณธัญญาหารต่าง ๆ ให้เจริญเติบโตและเกิดผลงอกงาม ถ้าพยายามรักษาอุโบสถ ศีลให้ดี 
ย่อมจะเป็นบันไดให้เหยียบย่างก้าวขึ้นไปสู่สวรรค์ เป็นประตูทองช่องทางที่จะด าเนินเข้าสู่ พระ
นิพพานผู้ที่มีอุโบสถศีลนั้นย่อมมีหลักความประพฤติที่ถูกต้อง เริ่มด้วยการประพฤติดีทางกายทาง
วาจา และสัมมาชีพ ย่อมมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม ประโยชน์ของศีลเป็นกระบวนการ
สร้างปัญญา เพ่ือกาจัดอวิชชาด้วยระบบความประพฤติ และการดาเนินชีวิตที่ควบคุมตัณหาซึ่งเป็น
ตัวสร้างปัญหาต่าง ๆ เพราะผู้ที่มีศีลนั้นย่อมมีอวิปฏิสาร คือความไม่เดือดร้อนใจเป็นอานิสงส์อย่าง
ประเสริฐ อวิปฏิสารนั้นจะเป็นเหตุให้เกิดปัสสัทธิ (ความสงบกายใจ) ปัสสัทธิเป็น เหตุให้เกิดสมาธิ 
(ความตั้งใจมั่น) สมาธิเป็นเหตุให้เกิดยถาภูตญาณทัศนะ (รู้เห็นตามความเป็นจริง)ยถาภูตญาณ
ทัศนะ เป็นเหตุให้เกิดนิพพิทา (ความเบื่อหน่ายในสังขาร) เกิดวิราคะ (คลายกาหนัด)ส่งให้บรรลุถึง
วิมุตติญาณทัศนะ คือ ความรู้ ความเห็นว่าจิตพ้นแล้วจากอาสวะทั้งปวง43การละบาปอกุศลทั้งปวง
เริ่มต้นที่ศีล เพราะผู้มีศีลมีจิตใจที่อดทนกล้าหาญกาจัดความเกียจคร้าน และเบื่อหน่ายให้หมดสิ้นไป 
มีจิตใจที่มั่นคงแกล้วกล้า สามารถสร้างกุศลธรรมที่เจริญงอกงามเป็นทางให้เกิดคุณงามความดี ที่
ส่งเสริมสติปัญญารู้จักเหตุผลรับผิดชอบตนเอง สมด้วยบทปุจฉาและ วิสัชนาระหว่าง พระเจ้ามิลินท์
กับพระนาคเสนเถระ มีปัญหาที่พระเจ้ามิลินท์ถามถึงลักษณะของศีลว่าเป็นอย่างไร พระนาคเสน
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เถระถวายพระพรว่า“ศีลเป็นที่อาศัยแห่งกุศลกรรม ทั้งปวง ซึ่งได้ชื่อว่าอินทรีย์ พละ โพชฌงค์ มรรค 
สติปัฏฐาน สัมมัปปธาน ฌาน วิโมกข์ สมาธิ สมาบัติ เมื่อโยคาวจรตั้งอยู่ในศีลแล้ว กุศลกรรมทั้งปวง
ย่อมไม่เสื่อมเพราะฉะนั้นผู้ที่มีอุโบสถศีลย่อมที่จะได้รับประโยชน์ คือเป็นที่รักใคร่ชอบใจของปวงชน 
ผู้มีปัญญาย่อมเป็นมิตร ไม่มีภัยเวรแก่ใครๆ เพราะผู้เช่นนั้น ย่อมถึงพร้อมด้วยจรรยามารยาท นา
ความสุขความเจริญมาสู่ตน และหมู่คณะด้วย. 
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การจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในยุคไทยแลนด์ 4.0 
The Buddhism Propagation Management of Buddhist Monks In The Age of 

Thailand 4.0  
 

พระเสกสรรค์ สุขกาโม (แก่นจันทร์) * 
 
 
บทคัดย่อ 
 บทความวิชาการมีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระสงฆ์ ในยุคไทยแลนด์ 4.0 1. ด้านจริยวัตรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา ปัญหาอุปสรรค พระสงฆ์ผู้
เผยแผ่บางรูปนุ่งห่มยังไม่เรียบร้อย ข้อเสนอแนะ ควรอบรมให้พระสงฆ์ที่บวชใหม่ นุ่งห่มให้เรียบร้อย 
เป็นปริมณฑล ด้าน 2.รูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ปัญหาอุปสรรค รูปแบบการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในปัจจุบันเป็นการท างานคนเดียว ขาดการร่วมมือในการท างานเป็น
ทีม 3. ด้านเทคนิคการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ปัญหาอุปสรรค ขาดการใช้สื่อประกอบการบรรยาย
ธรรม เพ่ือเร้าความสนใจแก่ผู้ฟังข้อเสนอแนะ คณะสงฆ์ควรจัดให้มีการอบรมเทคนิคในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาแก่พระสงฆ์ ซึ่งอาจจัดเป็นชั่วโมงเรียนหรืออบรมในหลักสูตรพัฒนาศักยภาพ 4. ด้าน
รูปแบบของการสื่อสาร ปัญหาอุปสรรค คณะสงฆ์ควรให้ทุนในการสนับสนุนการจัดท าสื่อสิ่งพิมพ์
เพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในระดับอ าเภอ ข้อเสนอแนะ ควรประสานงานกับภาคประชาชนเพ่ือ
จัดให้มีการบรรยายธรรมผ่านวิทยุชุมชนหรือสถานีวิทยุท้องถิ่น 
ความส าคัญ: การจัดการ, การเผยแผ่, ในยุคไทยแลนด์ 4.0 
 
Abstract 
 The article is aimed at studying the Buddhism propagation management 
of Buddhist monks in the age of Thailand 4.0 are classified by each aspect of (1) the 
good behaviour of Buddhism propagation, should train the monk to dress the 
properly clothes, (2) the form of Buddhism, should improve the form of Buddhism 
with cooperation and work as the teamwork (3) technical propagation of Buddhism, 
the monks should set up the technical training about Buddhism propagation to the 
Buddhism monks. It could be a class or potential development training course and 
(4) the forms of communication, Problem and obstacles the monks should provide 
funding to support the preparation of publications for the propagation of Buddhism 

                                                 
 *Bachelor of Arts Program in Buddhist Management Department of Political Science 
Faculty of Social Sciences Mahachulalongkornrajavidyalaya University 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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organization in the district level. The suggestion : should cooperate the workd with 
the public sector for having the Dhamma lecture through community radio or local 
radio station 
Keywords: Management, Propagation, In the age of Thailand 4.0 
 
 
บทน า 
 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาหรือการประกาศพระพุทธศาสนา ถือว่าเป็นบทบาทและ
หน้าที่ของพระสงฆ์โดยตรง เพราะพระสงฆ์มีชีวิตที่เนื่องด้วยผู้อื่นจึงต้องตอบแทนผู้มีอุปการคุณ ดังมี
พุทธพจน์ที่ปรากฏในสมณสัญญาสูตร กล่าวถึง ค าสอนที่ให้ภิกษุส านึกและตระหนักเตือนใจตนในความ
เป็นสมณะอยู่เสมอว่าสมณะนั้นมีชีวิตที่ต้องอาศัยผู้อ่ืนหรือในพหุการสูตร  (Phramethithammaporn 
(Prayoon Dhammachito), 1996)  พระพุทธองค์ได้ตรัสถึงการตอบแทนที่พระสงฆ์พึงมีต่อ
คฤหัสถ ์หรือชาวบ้านที่ได้ท าอุปการคุณต่าง ๆ โดยเฉพาะได้อุปถัมภ์บ ารุงด้วยปัจจัย 4 ซึ่งเป็นปัจจัย
หลักส าหรับพระภิกษุ ได้แก่ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และเภสัชชบริขาร เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว สงฆ์ก็
ควรแสดงกลับให้เป็นอุปการคุณแก่ชาวบ้านเช่นกัน ซึ่งไม่ใช่การตอบแทนด้วยปัจจัย 4 แต่ด้วยการ
แสดงธรรมอันงาม ในเบื้องต้น ในท่ามกลาง และในที่สุด 
 ปัจจุบันเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ เป็นยุคแห่งเทคโนโลยีการสื่อสาร ไร้พรมแดนข่าวสารข้อมูล
ที่เข้ามามีบทบาทต่อการด าเนินชีวิตคนในสังคมมาก ความเจริญทางด้านวัตถุ ท าให้การติดต่อ
สัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ การเมือง การสื่อสารและการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 
มีเหตุการณ์ส าคัญเกิดขึ้นในโลก สังคมรับรู้ร่วมกันหมด (Phramethithammaporn (Prayoon 
Dhammachito, 1996) มีอิทธิพลครอบง าโลก ท าให้คนตกอยู่ในอ านาจของวัตถุ (Phradhammapithok 
(P.A.Payutto): 1997) สภาพความเป็นอยู่ของชุมชนสังคมเปลี่ยนไป ส่งผลต่อจิตใจให้โน้มเอียงไป
ในทางที่ต้องการความสะดวกสบายมากขึ้น ให้ความส าคัญเรื่องวัตถุมากกว่าจิตใจ แสวงหาวัตถุมา
เพ่ือความสะดวกสบายมากกว่าที่จะแสวงหาความจริงคือธรรมชาติ ขาดการขัดเกลาจิตใจ พระสงฆ์
มีบทบาทหน้าที่โดยตรงในการเยียวยาทางจิตใจคือ “เป็นที่พ่ึงบวร สอนธรรม น าปฏิบัติ พัฒนา 
ปรึกษากิจ” (Saeng Channgam, 1992) 
 พระสงฆ์ที่ท าหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคปัจจุบันขาดความเข้าใจในวิธีการสอน
ซึ่งเกิดจากการสาเหตุใหญ่ ๆ อยู่ 3 ประการ คือ (1) ขาดความรู้ความแตกฉานในธรรม มีความรู้ชั้น
สัญญา ไม่ถึงขั้นทิฎฐิและญาณ (2) ขาดความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดธรรม ไม่เคยฝึกการพูด
ในที่ชุมนุมชน หรือพัฒนาบุคลิกภาพ ใช้เสียงเบา ใช้บาลีมาก ยกหัวข้อธรรมมาก ไม่มีการเตรียมตัว 
ไม่สังเกตคนฟัง ติดรูปแบบ ใช้เวลามาก และ (3) ขาดความพอใจ เต็มใจ และความรักในการสอน
ธรรม เผยแผ่ธรรมมีแต่การตั้งรับ ไม่ค่อยท าแบบเชิงรุก อนึ่ง จากสถิติ พบว่า มีจ านวนพระสงฆ์คิด
เป็นอัตราส่วนน้อยมากเมื่อเทียบกับจ านวนประชากรไทยที่นับถือพระพุทธศาสนาคือ  มีเพียง 1: 
160 รูป/คน และเม่ือพิจารณาสัดส่วนของพระสงฆ์ผู้ซึ่งเป็นนักเผยแผ่มีเพียง 1 : 100 รูป เท่านั้น จึง
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ถือว่าสัดส่วนหรืออัตราส่วนของพระนักเผยแผ่ หรือพระสงฆ์ท่ีมีบทบาทเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่าง
ชัดเจนนั้นมีจ านวนน้อยมาก อย่างไรก็ตาม แม้พระสงฆ์ผู้มีบทบาทด้านการเผยแผ่ที่โดดเด่นใน
ปัจจุบันจะมีเพียงไม่กี่รูป แต่ก็เป็นผู้มีความส าคัญยิ่ง โดยเฉพาะเป็นพระสงฆ์ผู้ด าเนินจริยวัตรตาม
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ซึ่งเผยแผ่พุทธธรรมตามพระธรรมวินัย ฉะนั้น พระสงฆ์ผู้ท าการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาจึงพึงมีความเสียสละ ทุ่มเท มีใจรัก มุ่งม่ันและเพียรพยายาม ต้องมีความเข้าใจพุทธ
ธรรมอย่างแจ่มแจ้งเสียก่อน แล้วจึงเผยแผ่ออกไป ด้วยจิตเมตตา ท างานด้วยความเสียสละปรารถนา
ประโยชน์สุขแก่ผู้รับจริงๆ ธรรมะที่แสดงจึงจะบริสุทธิ์ไม่เคลือบแฝง ต้องเป็นผู้ซื่อสัตย์ตรงต่อตัวเอง 
ต่อพระพุทธศาสนา ตีความธรรมะให้แตก ค้นคว้าวิจัยธรรมะเหมือนค้นยามารักษาโรคจริงๆ ทั้ง
ส าหรับตนเองและผู้อื่น (WasitIntasara and Chai Na Phon: 1995) 
 
การจัดการ 
 การจัดการ (management) นิยมใช้ในภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจซึ่งมีวัตถุประสงค์ใน
การจัดตั้งเพ่ือมุ่งแสวงหาก าไร หรือก าไรสูงสุด ส าหรับผลประโยชน์ที่จะตกแก่สาธารณะถือเป็น
วัตถุประสงค์รองหรือเป็นผลพลอยได้ เมื่อเป็นเช่นนี้  จึงแตกต่างจากวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง
หน่วยงานภาครัฐที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือให้บริการสาธารณะทั้งหลายแก่ประชาชน การบริหารภาครัฐทุกวันนี้
หรืออาจเรียกว่า การบริหารจัดการ (Management Administration) เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจมากขึ้น 
เช่น การน าแนวคิดผู้บริหารสูงสุด (CEO) มาปรับใช้ในวงราชการ การบริหารราชการด้วยความ
รวดเร็ว การลดพิธีการที่ไม่จ าเป็น การลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ และการจูงใจด้วยการให้รางวัล
ตอบแทน เป็นต้น นอกเหนือ จากการที่ภาครัฐได้เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจเข้ามารับ
สัมปทานจากภาครัฐ เช่น ให้สัมปทานโทรศัพท์มือถือ การขนส่ง เหล้า บุหรี่ อย่างไรก็ดี ภาคธุรกิจก็
ได้ท าประโยชน์ให้แก่สาธารณะหรือประชาชนได้เช่นกัน เช่น จัดโครงการคืนก าไรให้สังคมด้วยการ
ลดราคาสินค้า ขายสินค้าราคาถูก หรือการบริจาคเงินช่วยเหลือสังคม เป็นต้น 
 ในอดีตการด าเนินชีวิตของมนุษย์ในสังคมจะมีความเกี่ยวข้องกับองค์การ ดังจะเห็นได้
จากองค์การของหน่วยงานต่างๆ ตั้งแต่คนในครอบครัว หมู่บ้าน เพ่ือนร่วมงาน กิจการร้านค้า ธุรกิจ 
สถานศึกษา หน่วยราชการต่างๆ ซึ่งองค์การเหล่านี้ได้แบ่งหน้าที่กันท า มีความรับผิดชอบร่วมกัน มี
การใช้เครื่องมือเครื่องจักร หรือท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน จึงอาจกล่าวได้ว่าองค์การเป็นศูนย์รวม
ของกลุ่มคนที่มีความแตกต่างกัน ทั้งบุคคลที่มีความช านาญงานต่างๆ มากมายในการด าเนินกิจกรรม
ร่วมกัน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์เดียวกัน ทั้งนี้ต้องอาศัยหลักการจัดการเข้ามาเกี่ยวข้อง เพ่ือความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ท างาน (Rattana Attaphumisuwan, 2004) นักวิชาการหลากหลายท่านได้กล่าวถึง “ความหมาย
ของการจัดการ” ไว้ อาทิเช่น 
 การจัดการ หมายถึง ศิลปะ ในการใช้คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์
อย่างมีประสิทธิภาพ (Somkid Bangmo: 2002)   
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 กระบวนการจัดการ หมายถึงกระบวนการด าเนินงานจะต้องเป็นไปตามขั้นตอน
ตามล าดับ เป็นการตัดสินใจล่วงหน้าว่าจะท าอะไรที่ไหน เมื่อใด โดยใคร นอกจากจะเป็นการลด
ความไม่แน่นอนแล้ว ยังท าให้สมาชิกในองค์กรมีความมั่นใจในการท างานท าให้การท างานมี
ประสิทธิผล การจัดล าดับการท างานที่ดีไม่ควรมีลักษณะตายตัวต้องยืดหยุ่น ได้ตามสถานการณ์อาจ
มีการปรับปรุงแก้ไข หรือปรับเปลี่ยนล าดับการท างานได้เสมอส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิด
ประสิทธิผลมากข้ึนด้วย (Sroytrakul Atthamana, 2004) 
 การจัดการ หมายถึง ขบวนการที่ท าให้งานกิจกรรมต่างๆส าเร็จลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผลด้วยคนและทรัพยากรขององค์การ ซึ่งตามความหมายนี้องค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการ ได้แก่ขบวนการ (Process) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสิทธิผล 
(Effectiveness) ขบวนการ(Process) ในความหมายของการจัดการนี้หมายถึงหน้าท่ีต่างๆด้านการ
จัดการ ได้แก่ การวางแผนการจัดองค์การ การโน้มน าองค์การ และการควบคุม (Decenso David : 
2005) 
 สรุปได้ว่า การจัดการจ าเป็นต้องมีทรัพยากรอันเป็นปัจจัยพ้ืนฐานทางการจัดการ โดยทั่วไป
ถือว่าทรัพยากรที่เป็นปัจจัยส าคัญของการจัดการมีอยู่ 4 ประการ ซึ่งรู้จักกันในนามของ 4M ได้แก่ 
คน (Man) เป็นผู้ปฏิบัติกิจกรรมขององค์การนั้น ๆ เงิน (Money) ใช้ส าหรับเป็นค่าจ้างและค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินการวัตถุสิงของ (Materials) อุปกรณ์เครื่องใช้ เครื่องมือต่าง ๆ รวมทั้งอาคารสถานที่และ
การบริหารจัดการ (Management) 
 
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 การเผยแผ่พระพุทธศาสนา คือ การท าให้พระพุทธศาสนาขยายวงกว้างออกไปให้
แพร่หลาย ได้แก่ การด าเนินการเพ่ือให้หลักค าสอนในพระพุทธศาสนาแพร่หลายออกไป ท าให้มีผู้
เคารพเลื่อมใสศรัทธาในพระรัตนตรัย น้อมเอาหลักธรรมในพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติเพ่ือ 
ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติเหล่านั้น เพราะพระพุทธศาสนาบังเกิดขึ้นมาเพ่ือประโยชน์สุขแก่ชาวโลก 
หัวใจส าคัญในการเผยแผ่ค าสอนของพระพุทธศาสนา ก็เพ่ือประโยชน์สุขแก่ชาวโลก โดยให้เกิด
ประโยชน์สุขตามที่พระพุทธองค์ทรงประสงค์ 3 ประการ คือ (National Education Committee 
Office, 2001) ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ ประโยชน์ในชาตินี้ สัมปรายิกัตถประโยชน์ ประโยชน์ในชาติ
หน้า และปรมัตถประโยชน์ ประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพาน 
 การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ของพระสงฆ์และคณะสงฆ์ ถือเป็นกิจการพระศาสนาที่
ส าคัญที่สุด จุดหมายของการศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมประการหนึ่งคือความรู้ความสามารถใน
การที่จะน าพระธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไปสู่ประชาชนหรือการเผยแผ่นี้เอง คณะสงฆ์ไทย
เคยจัดให้มีโรงเรียนพระธรรมกถึก ภิกษุสงฆ์ที่เทศน์ดีจะได้รับการยกย่องมาก ปัจจุบันมีบางวัดสอน
วาทศิลป์ ในหลักสูตรการศึกษาภิกษุสงฆ์สามเณรก็เป็นการส่งเสริมให้มีความสามารถในการเผยแผ่
ประเภทนี้ 
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 บทบาทของพระสงฆ์และวัด ได้แก่ 1) พระสงฆ์เป็นผู้น าประชาชน เป็นที่พ่ึงทางจิตใจ
และช่วยแก้ปัญหาส่วนตัว และปัญหาสังคม อันเกิดจากการทะเลาะวิวาทระหว่างสมาชิกในสังคม
ด้วยกัน 2) สถาบันวัดเป็นสถานที่ให้การศึกษาแก่ประชาชน โรงเรียนประชาบาลหลายแห่งตั้งอยู่ใน
บริเวณวัด สมภารเป็นผู้ให้การอุปถัมภ์ และแม้กระทั่งศาลาก็เป็นที่เรียนหนังสือ นอกจากนี้ วัดยัง
เป็นที่อยู่อาศัยศึกษาเล่าเรียนของพระภิกษุสามเณรและเด็กโดยทั่วไป 3) วัดเป็นประดุจโรงพยาบาล
ให้รักษาพยาบาลแก่คนเจ็บไข้ได้ป่วยทั้งที่เป็นโรคทางจิตและโรคทางกาย  4) วัดเป็นประดุจ
พิพิธภัณฑสถาน คือ เป็นที่เก็บรวบรวมสมบัติโบราณอันล้ าค่าและมีประโยชน์ต่อการศึกษาทาง
วัฒนธรรมต่าง ๆ ของชาติ 5) ศาลาวัดบางครั้งถูกใช้เป็นสถานที่ประชุมราษฎรเพ่ือจะได้รับข่าวสาร
ต่าง ๆ 6) วัดเป็นสถานที่แสดงความสามัคคีเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันของประชาชน เพราะถือเป็น
สมบัติส่วนรวมของประชาชน เป็นที่ประชาชนพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และ 7) 
วัดเป็นสถานสวัสดิการสงเคราะห์แก่คนยากจน คนไร้ที่พ่ึงพิง อีกทั้งเป็นหอพักให้แก่นักศึกษาทั่วไป 
(Chamnong Adiwattanasit: 1982) 
 โดยแท้จริง บทบาทพระสงฆ์ต่อสังคมไทย ได้แก่ 1) การให้ความสะดวกในการบ าเพ็ญ
กุศลแก่ประชาชนตามประเพณี เกี่ยวกับชีวิต เช่น ในพิธีท าบุญเกี่ยวกับการเกิด การแต่งงาน การ
ท าบุญอายุ เป็นต้น 2) การให้ที่พักอาศัยแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาต่างท้องถิ่นที่มาศึกษาเล่าเรียน
อยู่ในเมือง การให้ที่พักอาศัยแก่บุคคลที่มารักษาศีล เช่น อุบาสก อุบาสิกา หรือคนชรา ทุพพลภาพ 
การให้ที่ดินหรือให้เช่าที่ดินในราคาถูกแก่ประชาชนที่ขัดสนปลูกบ้านพักอาศัย 3) การดูโชคชะตา
ราศี การประพรมน้ าพระพุทธมนต์ การให้ฤกษ์ยาม แม้บางกิจการหรือที่พระภิกษุบางรูป 
ด าเนินการอยู่จะเป็นที่ติเตียน แต่ก็มีคนจ านวนไม่น้อยที่เลื่อมใส ศรัทธา 4) การให้ทางราชการหรือ
ส่วนรวมใช้สถานที่ของวัด เช่น ศาลาการเปรียญ ลานวัด บริเวณวัด ประชุมราษฎร เป็นหน่วย
เลือกตั้ง ท ากิจการบริการหรือสงเคราะห์ประชาชนด้านต่างๆ จัดงานรื่นเริง จัดงานหารายได้เพ่ือสา
ธารณกุศล ตลอดจนการใช้ที่ดินของวัดสร้างสาธารณสถานต่างๆ เช่น โรงเรียน สถานพยาบาล 
ห้องสมุด หรือที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน เป็นต้น 5) การช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บ การให้
ค าปรึกษาในหน้าที่การงาน การเป็นผู้น าในการก่อสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์ในท้องถิ่น 6) การให้ 
ที่พักพิงแก่ประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยและภัยธรรมชาติ การรวบรวมสิ่งของ ตลอดจนเงินทอง
จากผู้บริจาคไปให้แก่ผู้ประสบภัยต่างถิ่น (Chamlueng Wuttichan, 1983) 
 อย่างไรก็ตาม บทบาทของพระสงฆ์ต่อสังคมไทยเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ว่า 
สังคมไทยในช่วง 3 ทศวรรษที่ผ่านมา เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ท าให้พระสงฆ์ถูกชักน าเข้า
สู่กระบวนการการท างานทางการเมือง ทั้งที่ท างานโดยอิสระและร่วมกับรัฐบาล พอสรุปได้ว่า 1) ความ
เป็นผู้มีพ้ืนฐานทางจิตใจที่รักการท างานเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม และชอบเสียสละ ดังนี้ เมื่อพระสงฆ์
ได้ออกธุดงค์ไปในพ้ืนที่ต่างๆ หรือเมื่อได้ไปอบรมประชาชนตามนโยบายพระธรรมทูตในหมู่บ้านต่างๆ 
ได้พบเห็นถึงปัญหาความทุกข์ยากต่างๆ ของประชาชนจึงปลุกเร้าพ้ืนฐานทางจิตใจและพยายาม
ผลักดันให้เกิดการพัฒนาชนบทเพ่ือประโยชน์สุขของชุมชน 2) จากประสบการณ์ของพระสงฆ์
นักพัฒนาที่ได้พบเห็นชุมชนอ่ืนดีกว่า ประชาชน ได้รับการพัฒนาจนมีสภาพการด ารงชีวิตที่สุขสบาย
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มากกว่า เมื่อน ามาเปรียบเทียบสภาพปัญหาและความทุกข์ยากของคนภายในชุมชนจึงต้องการเข้า
มามีบทบาทในการพัฒนาชุมชนของตนให้ทัดเทียมกับชุมชนที่พัฒนาแล้ว  3) เนื่องจากพระสงฆ์
นักพัฒนาส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีพ้ืนเพเป็นคนในหมู่บ้านหรือชุมชนนั้น เป็นผู้ที่เกิดและโตอยู่ในชุมชนนั้น 
จึงมีความรู้และเห็นสภาพปัญหา ความยากจนของประชาชนในชุมชนมาโดยตลอด การใช้ชีวิตอยู่ใน
เพศบรรพชิต ถึงแม้จะสามารถตัดขาดจากเรื่องทางโลกได้ในระดับหนึ่ ง แต่ไม่มีทางที่จะตัดขาดได้
โดยสิ้นเชิง จึงต้องเข้ามาพัฒนาชุมชน ซึ่งมองในอีกมุมมองหนึ่งก็คือ การช่วยเหลือพ่อแม่ ญาติพ่ีน้อง
ของตนในทางอ้อม นั่นเอง 4) การเล็งเห็นความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชน ถ้าหากชุมชนขาดแคลน 
มีความทุกข์ยาก หรือด้อยพัฒนาแล้ว วัดจะด ารงอย่างสวยงามหรือเจริญอยู่ได้อย่างไร เมื่อชาวบ้าน
ไม่มีกิน พระสงฆ์จะมีฉันอย่างสมบูรณ์ได้อย่างไร ดังนั้น วัดหรือพระสงฆ์กับชาวบ้านจึงต้องพัฒนาไป
ควบคู่กัน บ้านพ่ึงวัด และวัดพ่ึงบ้าน เป็นสภาพการณ์ที่ เกิดขึ้นมาโดยตลอดทุกยุคทุกสมัย 
เพราะฉะนั้น เมื่อพบเห็นหมู่บ้านไม่เจริญ ประชาชนทุกข์ยากมีความล าบาก พระสงฆ์และชาวบ้าน
จึงต้องรับผิดชอบร่วมกันในการแก้ปัญหาต่างๆ ของชุมชน 5) เนื่องจากพุทธศาสนามีหลักธรรมค า
สอนที่เหมาะสมจะน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสังคมได้ อีกทั้งพระสงฆ์คือผู้ที่ชาวบ้านในชนบทให้
ความเคารพนับถือมาก มีศักยภาพในการชักจูงชาวบ้านให้เข้าร่วมท ากิจกรรมใดๆ ได้ง่าย ดังนั้น 
พระสงฆ์จึงมีบทบาทในการช่วยแบ่งเบาภาระของชาวชนบทได้ดี อีกทั้งยังเป็นการช่วยเสริมสร้าง
ภาพพจน์ที่ดีของพระสงฆ์ต่อชุมชนด้วย (Somboon Sukhsamran, 1987) 
 ทั้งนี้ บทบาทอันพึงประสงค์ของพระสงฆ์กับสังคมไทย หรือบทบาทของพระสงฆ์ที่ส าคัญที่
ควรจะต้องมี คือ  1) ส่ังสอนธรรม อบรมศีลธรรมแก่ประชาชน  2) กระท าตนเป็นแบบอย่างแห่งความ
ดี 3) ช่วยชาติประหยัดเศรษฐกิจตามพระวินัย 4) ช่วยในด้านการศึกษาของชาติ 5) สงเคราะห์จิตใจ
แก่ประชาชน 6) เป็นผู้น าในการพัฒนาสังคม 
 นอกจากนี้ ยังพบว่า บทบาทที่ส าคัญของพระสงฆ์ในทุกยุคสมัย คือ 1) เป็นผู้น าด้าน
จิตใจ ศรัทธาและปัญญา พระสงฆ์ควรเป็นผู้น าทางจิตใจของประชาชนและชุมชน เพ่ือยกระดับ
จิตใจของประชานด้วยหลักธรรมค าสั่งสอนทางศาสนาให้สามารถมีชีวิตอย่างมีความสุข มีศรัทธา
และปัญญาที่ถูกต้อง 2) เป็นตัวอย่างแห่งความดี ให้เป็นที่เลื่อมใสของประชาชนที่จะประพฤติตาม 
3) พัฒนาจิตใจของประชาชนด้วยกระบวนการส่งเสริมและให้การศึกษาอบรมกุลบุตรกุลธิดา   
4) สงเคราะห์ทางจิตใจให้แก่ประชาชน เมื่อมีปัญหาเดือดร้อนทางจิตใจ โดยยึดหลักธรรม การให้
ค าปรึกษาแนะนะ 5) ช่วยแก้ไขปัญหาชุมชน (Somporn Tepsittha, 1995) 
 สรุปได้ว่า บทบาทพระสงฆ์ในปัจจุบันแม้จะเปลี่ยนไปจากอดีต เพราะมีสถาบันทาง
สังคมเข้ามารับบทบาทเดิมของวัดและพระภิกษุสงฆ์ไป เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล เป็นต้น ท าให้
ประชาชนเหินห่างจากพระสงฆ์และวัดมากขึ้น อย่างไรก็ตาม พระสงฆ์และวัดยังคงจะต้องรักษา
สถานภาพที่มีมาแต่อดีต คือ เป็นผู้น าทางจิตวิญญาณ เป็นต้นแบบแห่งความดี เป็นผู้สั่งสอนอบรม
ประชาชน เป็นผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นกิจหรือหน้าที่หลักของพระสงฆ์และวัด 
ตามท่ีพระพุทธเจ้าทรงตรัสเอาไว้ 
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พุทธศาสนากับการพฒันาไทยแลนด์ 4.0 
 ประเทศไทย 4.0 คือ Thailand 4.0 นับเป็นกระแสที่ได้รับการกล่าวถึง และวิเคราะห์
ในแง่มุมต่าง ๆ อย่างมากมาย ทั้งนี้คงเนื่องมาจากเป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายของรัฐบาล ที่จะ
ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่เป้าหมาย “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นโยบายที่จะเปลี่ยน
เศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เมื่อมองถึงพัฒนาการของสังคมไทย ผ่าน
ความเป็นประเทศไทย 1.0, 2.0 และ 3.0 ซึ่งถูกก าหนดแนวทางการพัฒนาด้วยแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติมาตั้งแต่ พ.ศ. 2540 จะพบว่า แม้ว่าในบางช่วงของแผนจะประสบความส าเร็จใน
การพัฒนา เช่น การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในแผนฉบับแรก ๆ และการสร้างความเจริญเติบโต 
และรักษาอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพในแผนฉบับที่ 6-7 
 ปัญหาที่ส าคัญที่สุดประการหนึ่งของการพัฒนาสังคมไทย ก็คือ การพัฒนาคนให้มี
ศักยภาพในการที่จะพัฒนาประเทศ จะเห็นได้ว่า ในแผนฉบับที่ 8 เป็นต้นมา จะเน้นการพัฒนาที่มุ่ง
ให้ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” และใช้เศรษฐกิจเป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาคนให้มีความสุข และมี
คุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งการพัฒนาที่บูรณาการแบบองค์รวม เพ่ือให้เกิดความสมดุลระหว่างการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม เมื่อพิจารณาในแง่มุมของพระพุทธศาสนาในฐานะสถาบัน
หลักหนึ่งในสังคมไทย ที่ได้เข้ามามีบทบาทต่อการพัฒนาสังคมไทย ก็จะพบว่า ในอดีตพระพุทธศาสนา
ประสบความส าเร็จในการสร้างความอยู่ดีมีสุขให้กับสังคมไทย จนคนไทยมีลักษณะนิสัยที่เด่นชัด คือ 
มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ชอบสนุกและชอบท าบุญ ซึ่งนับเป็นความวิเศษอย่างหนึ่งของวัฒนธรรมไทย 
ที่สามารถบูรณาการความสนุกกับแนวคิดทางพระพุทธศาสนาในเรื่องบุญเข้าด้วยกัน ดังปรากฏใน
ประเพณีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงานบวชนาค งานแต่งงาน งานวันสงกรานต์ เป็นต้น 
 ต่อมา เมื่อสังคมไทยได้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาประเทศ โดยมุ่งการพัฒนาที่
เน้นวัตถุตามแบบอย่างตะวันตก พระพุทธศาสนาก็เริ่มสูญเสียบทบาทที่มีต่อการพัฒนาประเทศ
อย่างที่เคยเป็นมา เนื่องจากสังคมไทยไปต้อนรับวัฒนธรรมตะวันตก สังคมไทยเร่ิมมีปัญหามาก
ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการรับเอาความเจริญก้าวหน้าแบบตะวันตกเข้ามา ทั้งนี้เพราะสังคมไทยไม่ได้มีภูมิ
หลังและรากฐานความเจริญทางสังคมอุตสาหกรรม และไม่มีวัฒนธรรมอุตสาหกรรมแบบตะวันตก 
ท าให้สังคมไทยมีสภาพที่นักวิชาการเรียกว่า “ทันสมัยแต่ไม่พัฒนา-Modernization without 
Development” 
 การที่สังคมไทยได้รับเอาความเจริญแบบตะวันตกเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดทางด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ระบบอุตสาหกรรม ท าให้สังคมไทยรับเอาความเจริญตามแบบอย่าง
ตะวันตกอย่างเต็มที่ แต่การรับเอาวัฒนธรรมดังกล่าวนั้น ไม่สอดคล้องกับภูมิหลังของสังคมไทย 
เพราะคนไทยมักจะรับในเข้ามาในแง่ของการเสพบริโภค หรือรับเอาแต่สิ่งที่เป็นเครื่องอ านวยความ
สะดวกสบาย ท าให้คนไทยที่แต่เดิมมีวัฒนธรรมแบบเกษตรกรรม และมีความเป็นอยู่ที่สะดวกสบาย
อยู่แล้ว กลับเสพติดความสบายจากวัฒนธรรมตะวันตกมากยิ่งขึ้นและกลายเป็นคนมักง่ายมากยิ่งขึ้น 
โดยขาดพ้ืนฐานของวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมอุตสาหกรรมที่เป็นวัฒนธรรมแห่งการใฝ่รู้
และสู้สิ่งยาก 
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 นอกจากนี้ ลักษณะเดิมของสังคมไทยที่มีวัตถุพรั่งพร้อม (ในน้ ามีปลา ในนามีข้าว) ไม่มี
ความบีบรัดทางเศรษฐกิจ มีความเป็นอยู่ที่สุขสบาย เพราะมีวัตถุเสพบริโภคที่พรั่ งพร้อมที่จะบ ารุง
บ าเรอร่างกาย ลักษณะเช่นนี้ไปกันได้ด้วยดีกับการรับเอาเทคโนโลยีจากต่างชาติ ที่เข้ามาพร้อมกับ
กระแสบริโภคนิยม และสอดคล้องกับกระแสความเชื่อในเรื่องไสยศาสตร์ในสังคมไทยที่มีมาแต่เดิม 
เกิดเป็นวัฒนธรรมเทคโนโลยีผสานไสยศาสตร์ คือ การพ่ึงพาสิ่งภายนอก โดยที่ไม่ต้องลงมือท าการ 
สังคมไทยจึงเป็นสังคมที่รอผลดลบันดาล พ่ึงพาอ านาจภายนอกต่าง ๆ สังคมไทยจึงตกอยู่ในสภาพ
ความอ่อนแอ ขาดความเข้มแข็งที่จะไปพัฒนาประเทศ 
 กระบวนทัศน์ในการพัฒนาประเทศภายใต้ “ประเทศไทย 4.0” ซึ่งเป็นนโยบายที่เป็น
การวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว เป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นประเทศ
ที่มั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์รัฐบาลนั้น สาระส าคัญที่สุด ย่อมอยู่ที่การพัฒนาคนให้มี
ศักยภาพหรือคุณภาพในการที่จะไปพัฒนาในภาคส่วนต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่วางไว้นั่นเอง 
สิ่งที่สังคมไทยจะต้องด าเนินการอีกประการหนึ่งก็คือ การรักษาวัฒนธรรมแห่งเมตตาให้คงอยู่อย่าง
ยั่งยืน ได้แก่ การรักษาความมีน้ าใจ ความรัก ความปรารถนาดี การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ช่วยเหลือกัน
ต่างๆ ตลอดจนการนับถือกันเป็นพ่ีน้อง เป็นต้น อันเป็นพื้นเพภูมิหลังของสังคมไทยมาแต่เดิม 
 ขณะเดียวกัน สังคมไทยก็จะต้องพัฒนาวัฒนธรรมในการแสวงปัญญา คือ ความใฝ่รู้ 
เข้าถึงความจริง และการคิดหาทางแก้ไขปัญหาในสิ่งต่างๆ เพ่ือที่จะสามารถด ารงสังคมอยู่ได้ในโลก
แห่งการแข่งขันในปัจจุบัน การที่คนไทยจะก้าวไปสู่ทิศทางที่ก าหนดไว้ได้นั้น ท่านเห็นว่า “คนไทย
จะต้องมีปัญญาที่เข้มแข็ง จะมองเรื่องอะไรต้องมองให้ชัด จะศึกษาอะไรต้องให้รู้เข้าใจชัด โดยเฉพาะ
เด็กและเยาวชนของเรา จะต้องให้เขาพัฒนาตัวขึ้นมาชนิดที่ได้ปัญญาที่แท้ ไม่ใช่อยู่แค่สักแต่ว่าความ
โก้ แต่จะต้องกระจ่าง แจ่มแจ้ง เรียนรู้อะไรต้องชัดเจน ให้เกิดปัญญาที่แท้จริง แล้วเราก็จะมาช่วย
แก้ปัญหาสร้างสรรค์สังคมได้จริง สังคมก็จะเดินหน้าไปได้” 
 การพัฒนาสังคมไทยที่จะก้าวไปสู่การเป็น “ประเทศไทย 4.0” เพ่ือพัฒนาประเทศให้มี
ศักยภาพเพ่ือก้าวไปสู่การแข่งขันกับนานาชาติ หรือการที่จะก้าวไปสู่การ เป็นผู้น าในเวทีโลก จึง
จ าเป็นที่จะต้องน าเอาหลักธรรมและแนวคิดทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ อย่างน้อยก็จะต้อง
ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมใหม่ โดยหันมาเน้นในการสร้างวัฒนธรรมแห่งความใฝ่รู้และสู้สิ่งที่ยาก ซึ่ง
วัฒนธรรมดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้นั้น ก็ด้วยการศึกษาหรือพัฒนาคนให้มีคุณภาพและศักยภาพนั่นเอง 
(Thaanaphon Somwang, 16 May 2560) 
 
บทสรุป 
 นักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาในปัจจุบัน (สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์) ได้น าเสนอไว้ว่า 
ถ้ามองจากปัญหาสังคมไทย ที่ขาดวัฒนธรรมอุตสาหกรรมและวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ตาม
แบบอย่างตะวันตก ส่ิงที่ต้องด าเนินการด่วน ก็คือ จะต้องสร้างคนไทยให้มีวัฒนธรรมของความใฝ่รู้ 
สู้สิ่งยากขึ้นมาเพ่ือพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป โดยการสร้างจิตใจของนักผลิตและนัก
สร้างสรรค์ข้ึนมา 
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 ดังกล่าวนี้ คือ การสร้างคนไทยให้มีจิตใจวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ อัน
เป็นลักษณะของความใฝ่รู้ รักความจริง ชอบเหตุผลนิยมปัญญา ชอบค้นคว้า แสวงหาสืบสาว 
ตรวจสอบ และการทดลองจนค้นพบความจริง และจิตใจของนักเทคโนโลยีที่ใฝ่สร้างสรรค์ และจิตใจ
แห่งนักอุตสาหกรรมที่เพียรบากบั่นสู้สิ่งยาก นอกจากจะต้องหันมาสร้างวัฒนธรรมแห่งความใฝ่รู้สู้สิ่ง
ยากแล้ว ท่านยังเห็นว่า คนไทยยังจะต้องมีวัฒนธรรมแห่งการมองกว้าง คิดไกล และใฝ่รู้ อีกด้วย 
นั่นก็คือ คนไทยจะต้องไม่มองเห็นเฉพาะประโยชน์ของตัวเอง ของพวกพ้อง หรือมองเห็นเฉพาะ
ประโยชน์เฉพาะหน้าเท่านั้น แต่จะต้องมองให้กว้างออกไปในสังคม โลก และธรรมชาติ ซึ่งมิได้จ ากัด
ขอบเขตอยู่กับเพียงสังคมใดสังคมหนึ่ง และจะต้องมองในลักษณะของการสร้างสรรค์วัฒนธรรมอีก
ด้วย นั่นคือ การที่จะสร้างสรรค์ได้จะต้องมีความใฝ่รู้ในสิ่งต่างๆ อยู่เสมอ 
 การจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ ในยุคไทยแลนด์ 4.0 “ เพ่ือพัฒนา
ประเทศให้มีศักยภาพเพ่ือก้าวไปสู่การแข่งขันกับนานาชาติ หรือการที่จะก้าวไปสู่การเป็นผู้น าในเวที
โลก จึงจ าเป็นที่จะต้องน าเอาหลักธรรมและแนวคิดทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ อย่างน้อยก็
จะต้องปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมใหม่ โดยหันมาเน้นในการสร้างวัฒนธรรมแห่งความใฝ่รู้และสู้สิ่งที่ยาก 
ซึ่งวัฒนธรรมดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้นั้น ก็ด้วยการศึกษาหรือพัฒนาคนให้มีคุณภาพและศักยภาพ
นั่นเองจึงต้องน าการการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ ในยุคไทยแลนด์ 4.0 มาปรับใช้
ในแต่ละด้าน ดังนี้ 
 1. ด้านจริยวัตรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคไทยแลนด์ 4.0 ถือเป็นหน้าที่ของ
พระสงฆ์อยู่แล้ว พระสงฆ์ทุกวัดก็ปฏิบัติด้วยดี ตามที่แต่ละท่านและแต่ละวัดจะสามารถกระท าได้ 
สามารถน าภาษาบาลีมาใช้ในการเผยแผ่ได้ เช่น การเทศน์ให้ประชาชนฟังในวันพระหรือวันธัมมัสสวนะ 
หรือการเทศน์ในงานพิธีต่างๆ เป็นต้น มีความรู้พร้อมในการน ามาเผยแผ่ได้ เนื่องด้วยส่วนมากเป็น
การเผยแผ่แบบตั้งรับ หรือเชิงรับ คือ เผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่ประชาชนที่เข้ามาท าบุญที่วันใน
โอกาสต่างๆ ให้ค าปรึกษาและแนะน าเกี่ยวกับวันส าคัญทางพระพุธศาสนาได้ แต่ที่ต้องคอยส ารวม
ระวังกันจริงๆ ได้แก่ พระสงฆ์ที่มีหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาในสถานศึกษาต่างๆ มีความรู้ความ
พร้อมในการท าหน้าที่เผยแผ่หลักธรรมให้แก่ประชาชน คือ พระสงฆ์ที่เป็นครูสอนศีลธรรมใน
โรงเรียน ซึ่งก็เท่ากับท าหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา นั่นเอง
พระสงฆ์ที่เป็นครูสอนศีลธรรมในโรงเรียนเหล่านี้ ต้องใกล้ชิดกับเยาวชน ทั้งชายและหญิง ซึ่งหลาย
รูปมีพรรษายุการยังไม่มาก มีอายุไม่มาก จึงต้องส ารวมจริยาและอากัปกิริยาจริยวัตรให้เรียบร้อย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับนักเรียนที่เป็นผู้หญิง และที่น่าเป็นห่วงในปัจจุบัน คือ ภาพลักษณ์ในทางไม่ดี
ของพระสงฆ์บางรูปในหน้าหนังสือพิมพ์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อพระสงฆ์ส่วนมากที่ปฏิบัติตนดี ดังนั้น 
หน้าที่ในการเปลี่ยนแปลงความคิดหรือทัศนคติที่เป็นด้านลบนี้ ก็ต้องอาศัยพระสงฆ์ที่ท างานด้านเผย
แผ่อย่างจริงจังในปัจจุบัน เป็นผู้ปรับทัศนคติของประชาชน มีความพร้อมในการเผยแผ่พุทธศาสนา
อยู่ตลอดเวลาทันต่อสถานการณ์ สามารถใช้ภาษาบาลีได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ได้และแก้ปัญหา
ที่ประชาชนสงสัยได้ในแต่ละประเด็น เป็นหลักเป็นผู้น าในด้านศาสนพิธีตรงตามหลักความถูกต้อง
ของพระพุทธศาสนา 
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 2. ด้านรูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคไทยแลนด์ 4.0 รูปแบบที่พระสงฆ์ใน
ปัจจุบันเลือกใช้ที่เห็นได้มากที่สุด คือ การเทศน์ หรือเทศนาธรรม ซึ่งกล่าวได้ว่า การจัดบรรยาย
ธรรมะที่เข้าใจในหลักธรรมได้ง่าย รูปแบบนี้มีให้เห็นได้ทุกวัด พระสงฆ์หลายรูปที่ได้ชื่อว่าเป็น
นักเทศน์ก็สามารถใช้วิธีเทศนาธรรมนี้ สร้างความนิยมได้ แสดงบทบาทสมมุติในการเผยแผ่ธรรม
เพ่ือให้เข้าใจง่าย เพราะรู้จักการอุปมาอุปไมย หรือรู้จักน านิทาน รวมถึงอุทาหรณ์จากภาพข่าวและ
ละครมาใช้ประกอบเพื่อชี้ให้เห็นถึงสิ่งที่ต้องการจะสอนได้ชัดเจนยิ่งขึ้นต้องมีการเสริมสร้างศักยภาพ
พระนักเทศน์ มีการบรรพชาอุปสมบทในช่วงวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา ในปัจจุบันพระที่เป็น
พระนักเทศน์มกีิจกรรมนันทนาการสอดแทรกในการเผยแผ่ธรรมมะ นักบรรยาย ซึ่งน่าจะเป็นเรื่องที่
ดีมาก หากคณะสงฆ์เราได้จัดให้มีการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพแก่พระสงฆ์ ให้มีความสามารถใน
การเทศน์หรือการบรรยายธรรม โดยไม่จ าเป็นต้องเป็นพระสังฆาธิการ พระทั่วไปก็ได้ เพราะทุกรูป
ถือว่าเป็นสาวกพระพุทธเจ้า มีหน้าที่ต้องเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยฐานะของความเป็นพระสงฆ์ 
นั่นเอง จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานในสถานที่ต่างๆที่ส าคัญเพ่ือให้เกิดการเข้าใจและน ามาเผยแผ่ได้
ถูกต้อง มีกิจกรรมนันทนาการตลอดการเดินทางในการจัดทัศนศึกษาเพ่ือให้เกิดการพัฒนาและ
เรียนรู้ให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น 
 3. ด้านเทคนิคการเผยแผ่พระพุทธศาสนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคไทยแลนด์ 
4.0 ในปัจจุบัน พระสงฆ์รุ่นใหม่ท่ีท างานด้านเผยแผ่พระพุทธศาสนารู้จักน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วย ท า
ให้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากมีการใช้คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค เครื่องฉาย เกมส์ประกอบการ
บรรยาย มีการโต้ตอบถามปัญหาต่างๆ ฯลฯ ซึ่งเป็นสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย แต่ก็มีราคาแพง เทคนิค
ในการเผยแผ่หรือเทคนิคในการสอนที่แท้จริง เกิดจากความสามารถเสริมทักษะให้เกิดศักยภาพส่วน
บุคคล ที่รู้จักเลือกสิ่งที่ต้องการจะน ามาสอนให้เหมาะสมกับบุคคล สามารถสอนสิ่งที่เป็นรูปธรรมไป
หาสิ่งที่เป็นนามธรรมได้ หรือเรียกอีกอย่างว่า รู้จักสอนจากสิ่งที่เห็นได้ง่ายไปสู่สิ่งที่เห็นได้ยาก 
 4. ด้านรูปแบบของการสื่อสารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
ยุคไทยแลนด์ 4.0 ปัจจุบัน พระสงฆ์ใช้ตัวเองเป็นสื่อมากที่สุด หมายถึง ใช้ตนเป็นผู้แสดงธรรม ใช้
ตนเองเป็นผู้บรรยายธรรมแต่ก็ต้องคอยระมัดระวังเรื่องการใช้ภาษาเป็นส าคัญ คือ ต้องใช้ภาษาให้
สุภาพ บางรูปเทศน์สนุก แต่ใช้ภาษาหมิ่นแหม่ แม้จะได้รับความนิยมชมชอบจากผู้ฟัง แต่ก็อาจเป็น
ดาบสองคม คือ ผู้ฟังบางคนอาจเห็นไม่สมควรแก่สมณสารูป ในส่วนการจัดท าสื่อเพ่ือการเผยแผ่ 
เช่น เทป ซีดี การท าป้ายประชาสัมพันธ์ และการจัดนิทรรศการในวันส าคัญ เป็นต้นนี้ พบว่า มี
จ านวนไม่มาก ไม่ได้ท ากันทุกวัด ซึ่งด้วยเหตุผลด้านทุนทรัพย์เป็นส าคัญ วัดที่มีก าลังก็สามารถท าได้ 
แต่วัดที่ขาดแคลนก็ไม่มีก าลังที่จะจัดท าได้ ซึ่งเรื่องนี้ คณะสงฆ์เห็นว่าเป็นความสามารถและ
คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละท่านแต่ก็มีสื่อของแต่ละชุมชนที่วัดตั้งอยู่ คือ เสียงตามสายของชุมชน ซึ่ง
หากพระสงฆ์ได้ประสานงานกับผู้น าชุมชนหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ก็จะสามารถใช้ช่องทางนี้ในการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาในชุมชนได้เป็นอย่างดีส าหรับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในระดับประเทศใน
ปัจจุบัน คณะสงฆ์หนกลางได้ให้ความส าคัญมาก มีรูปแบบของการสื่อธรรมะผ่านทีวีดาวเทียม ซึ่งมี
คณะสงฆ์เป็นผู้ด าเนินการ จัดรายการ และหาทุนสนับสนุน 
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ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
Kings Sciences to Sustainable Development 

 
นิติพันธ์ อินทโชติ* 

 
บทคัดย่อ  

ศาสตร์พระราชาสู่ การพัฒนาอย่างยั่ งยืนขึ้น  เ พ่ือพัฒนาศาสตร์พระราชาของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว น้อมน าไปสู่การปฏิบัติ และร่วมกันขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนรวม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและน้อมน าศาสตร์พระราชาไปประยุกต์ใช้เพ่ือให้
เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันอย่างยั่งยืน 

ศาสตร์พระราชาว่าด้วยเรื่องหลักเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน คือ 
การพัฒนาที่สร้างสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพ่ือความอยู่
ดีของประชาชน ไม่เน้นต้นทุนผลประโยชน์ (Cost benefit) แต่เน้นการใช้ทรัพยากรที่มี
ประสิทธิภาพที่สุด (Cost effectiveness) ทั้งด าเนินการพัฒนาตาม 3 ห่วง ความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันที่ดี และ 2 เงื่อนไข คือ เงื่อนไขคุณธรรม และเงื่อนไขความรู้ ทรงใช้
หลัก “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” นั่น คือก่อนจะท าอะไร ต้องมีความเข้าใจเสียก่อน เข้าใจภูมิประเทศ 
เข้าใจผู้คนในหลากหลายปัญหา ทั้งทางด้านกายภาพด้านจารีตประเพณีและวัฒนธรรม และทรงเป็น
พระมหากษัตริย์ผู้มีอัจฉริยภาพในทุกด้าน พระองค์ทรงค้นคิดและทรงประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ เพ่ือบ าบัด
ทุกข์บ ารุงสุขให้ประชาชนคนไทย  
ค าส าคัญ : ศาสตร์พระราชา, การพัฒนา, ยั่งยืน 
 
Abstract 
 King's science towards sustainable development To develop the King's King's 
science lead to practice And together to drive concrete For public benefit Exchange 
learning together and apply the King's sciences to apply for concrete results in daily 
life.  
 King's sciences on sufficiency economy principles For a sustainable 
development approach is a development that creates a balance between 
economic, social, natural resources. And the environment For the well-being of the 
people Not focusing on costs Cost benefit but focus on using the most effective 
resources (Cost effectiveness) Both developed according to the 3 rings, modesty, 
reasonableness and good immunity and 2 conditions Moral conditions And 
                                                           
 * อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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knowledge conditions, use the principle of "understand, access, develop" That is, 
before doing anything Must have understanding first Understand the terrain 
Understand people in a variety of problems Both physical, customs and culture. He 
was a king who had a genius in every aspect. He invented many things to help the 
Thais. 
Keyword: King's science, Development, Sustainable 
 
บทน า 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองราชย์มายาวนาน
ตลอดระยะเวลา 70 ปี ได้สร้างประโยชน์สุขแก่มหาชนชาวสยามอย่างหาที่สุดมิได้ พระองค์ทรง
ปฏิบัติพระราชภารกิจเพ่ือประชาชนคนไทยให้ อยู่ดี กินดี ในทุกแขนงด้วยศาสตร์วิชาที่ลึกซึ้งศาสตร์
พระราชาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ก็คือ องค์ความรู้ที่ว่าด้วยเรื่อง
“การพัฒนาอย่างยั่งยืน”ครอบคลุม ด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม พระราช
ประสงค์ของพระองค์ คือ การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่และด้านจิตใจของ
ประชาชนคนไทยเป็นส าคัญสถาบันพระมหากษัตริย์ นอกจากจะเป็นสัญลักษณ์แห่งการด ารงอยู่ 
ของชาติไทย มาอย่างต่อเนื่อง ยาวนานกว่า 800 ปีแล้วก็ตาม ก็ยังคงเป็นสถาบันหลักในการสร้าง
ชาติให้เป็นปึกแผ่น เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งชาติ และเป็น “สายธารอันชุ่มฉ่ า” แห่งการพัฒนา
ความเป็นอยู่ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของปวงชนชาวไทย อย่างยั่งยืนตลอดไป 

จะเห็นว่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางการด าเนินชีวิตและวิถีปฏิบัติที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชด ารัสชี้แนะแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๓๐ 
ปี และได้ทรงเน้นย้ าแนวทางพัฒนา ที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท โดย
ค านึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ และ
คุณธรรม เป็นพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตป้องกันให้รอดพ้นจากวิกฤตและให้สามารถด ารงอยู่ได้อย่าง
มั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสร์โลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เพ่ือให้น้อมน าแนว
พระราชด าริ พระราชกรณียกิจ พระราชจริยาวัตร ตลอดจนพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โดยใช้เป็นแนวทาง ในการประพฤติปฏิบัติตน และใช้เป็นหลักในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพ่ือให้เป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน ให้สมกับ ค ากล่าวที่ว่า 
“ข้าราชการที่ดี ต้องปฏิบัติราชการด้วยหัวใจที่รักประชาชน เพ่ือประชาชน สังคม และประเทศชาต ิ
และเป็นการน้อมน าการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทมาปรับใช้เป็นแนวทางด าเนินชีวิตต่อไป  
โครงการศาสตร์พระราชาสู่ การพัฒนาอย่างยั่ งยืนขึ้น เ พ่ือพัฒนาศาสตร์พระราชาของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว น้อมน าไปสู่การปฏิบัติ และร่วมกันขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนรวม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและน้อมน าศาสตร์พระราชาไปประยุกต์ใช้เพ่ือให้
เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและสร้างเครือข่ายชุมชนการน้อมน าศาสตร์พระราชาไปประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันอย่างยั่งยืน  
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ศาสตร์พระราชาว่าด้วยเรื่องหลักเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน คือ 
การพัฒนาที่สร้างสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพ่ือความอยู่
ดีของประชาชน ไม่เน้นต้นทุนผลประโยชน์ (Cost benefit) แต่เน้นการใช้ทรัพยากรที่มี
ประสิทธิภาพที่สุด (Cost effectiveness) ทั้งด าเนินการพัฒนาตาม 3 ห่วง ความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันที่ดี และ 2 เงื่อนไข คือ เงื่อนไขคุณธรรม และเงื่อนไขความรู้ ทรงใช้
หลัก “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” นั่น คือก่อนจะท าอะไร ต้องมีความเข้าใจเสียก่อน เข้าใจภูมิประเทศ 
เข้าใจผู้คนในหลากหลายปัญหา ทั้งทางด้านกายภาพด้านจารีตประเพณีและวัฒนธรรม เป็นต้น และ
ระหว่างการด าเนินการนั้นจะต้องท าให้ผู้ที่เราจะไปท างานกับเขาหรือท างาน ให้เขานั้น “เข้าใจ” เรา
ด้วย เพราะถ้าเราเข้าใจเขาแต่ฝ่ายเดียว โดยที่เขาไม่เข้าใจเรา ประโยชน์คงจะไม่เกิดขึ้ นตามท่ีเรา
มุ่งหวังไว้ “เข้าถึง” ก็เช่นกัน เมื่อรู้ปัญหาแล้ว เข้าใจแล้วก็ต้องเข้าถึง เพ่ือให้น าไปสู่การปฏิบัติให้ได้
และเมื่อเข้าถึงแล้ว จะต้องท าอย่างไรก็ตามให้เขาอยากเข้าถึงเราด้วยพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเน้นว่าการพัฒนาต้องท าให้ประชาชนพ่ึ งพาตนเองได้ ทรงโปรดให้
ประชาชนท าอะไรได้ด้วยตนเอง ไม่ต้องรอความช่วยเหลือจากรัฐพระราชด ารัสเกี่ยวกับในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรขอมหาวิทยาลัยขอนแก่นเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2516ได้เน้นเรื่องของการ
พ่ึงพาตนเองเอาไว้ว่า การพัฒนาประเทศจ าเป็นต้องท าตามล าดับขั้นตอน ต้องสร้างพ้ืนฐานคือ 
ความพอมี พอกิน พอใช้ ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อนโดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่
ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชาการเมื่อได้พ้ืนฐานมั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อย
สร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจชั้นที่สูงขึ้นโดยล าดับ  
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนประกอบด้วยหลักส าคัญ คือ 
1. จากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะหลักการน าทางประกอบด้วยสามห่วง สองฐาน 

คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันในตน มีฐานความรู้และฐานคุณธรรม 
2. วิธีการของศาสตร์พระราชา คือ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา โดยต้องเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา คน 

วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม 
เข้าใจ หมายถึง การใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้วการใช้และแสวงหาข้อมูลเชิงประจักษ์การวิเคราะห์

และการวิจัยการทดลองใช้จนได้ผลจริงก่อน  เข้าถึงหมายถึงการระเบิดจากข้างในเข้าใจ
กลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาและสร้างปัญญาสังคม 

พัฒนา หมายถึง การพัฒนาที่ประชาชนเริ่มต้นด้วยตนเองพ่ึงพาตนเองได้และมีต้นแบบใน
การเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนได้เรียนรู้และน าไปประยุกต์ใช้ 

3. การประยุกต์แห่งศาสตร์พระราชา ต้องท าให้ด้วยความรักความปรารถนาและด้วยใจต้อง
ประยุกต์ใช้อย่างยั่งยืนไม่ยึดติดต าราปรับตามบุคคลภูมิสังคมสภาพพ้ืนที่และสถานการณ์  

การประยุกต์แห่งศาสตร์พระราชาได้แก่โครงการพระราชด าริกว่า 4000 โครงการเกษตร
ทฤษฎีใหม่แกล้งดินแก้มลิงฝนหลวงกังหันน้ าชัยพัฒนาหญ้าแฝกเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ทางด่วนลอยฟ้า
ถนนบรมราชชนนีสะพานพระราม 8 ฟอนท์ไทยจิตรลดาและเสาอากาศสุธี  
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4. ผลลัพธ์ของศาสตร์พระราชา คือแผ่นดินโดยธรรมและประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาว
สยามตามพระปฐมบรมราชโองการ พออยู่พอกิน และ รู้รักสามัคคี อันเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 
โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา 

โครงการส่วนพระองค์สวนจิตลดา เกิดขึ้นตั้งแต่งปี พ.ศ. 2504 ซึ่งอยู่ในบริเวณพระต าหนัก
จิตรลดารโหฐาน อันเป็นราชฐานที่ประทับ เพ่ือด าเนินงานเพ่ือศึกษาทดลองและวิจัยหาวิธีแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับงานทางด้านการเกษตรต่าง ๆ เพ่ือให้พสกนิกรอยู่ดีมีสุขตามสมควรแก่อัตภาพในการ
ด าเนินงานโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ โครงการไม่ใช่ธุรกิจ คือ
โครงการที่พัฒนาด้านเกษตรควบคู่กับการอนุรักษ์ อย่างการท านาข้าวทดลอง การเพาะพันธุ์ปลานิล 
ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานลม และ โครงการอีกประเภทคือโครงการกึ่งธุรกิจ คือโครงการ
ที่น าวัตถุดิบทางการเกษตรที่ได้มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือจ าหน่าย ผลิตภัณฑ์ที่เรามักพบได้บ่อย
อย่าง เช่น นมอัดเม็ดสวนดุสิต ที่ได้จากโรงนมเม็ดสวนดุสิต น้ าผึ้งสวนจิตรลดา จากโรงน้ าผึ้ง และ
ผลไม้อบแห้งต่าง ๆ จากโรงผลไม้อบแห้ง นอกจากนี้ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดายังเป็นพ้ืนที่
ศึกษาทดลองโครงการต่าง ๆ หลายโครงการ อีกทั้งยังมุ่งเน้นการด าเนินงานโดยยึดแนวพระราชด าริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับ “เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งให้ความส าคัญกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างยั่งยืน 
 
สิ่งประดิษฐ์กษัตริย์ผู้สร้างสรรค์เพ่ือปวงชน 

พระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นที่ประจักษ์ชัด
ต่อนานาอารยประเทศ ไม่เฉพาะแค่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่เท่านั้น ที่ได้รับ
การถวายสดุดีจากประชาคมโลกว่าเป็นศาสตร์แห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นอนาคตแห่งศตวรรษที่ 21 
แต่พระองค์ยังทรงประดิษฐ์คิดสร้างสิ่งต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและแวดล้อมของสังคมไทย 
น ามาซึ่งคุณค่าอเนกอนันต์  

สิ่งประดิษฐ์สุดยอด ฝีมือพ่อหลวง ทรงประดิษฐ์เพ่ือประชาชน ตลอดการครองราชย์ 70 ปี  
ตลอดการครองราชย์ 70 ปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) 
พระองค์ทรงงานหนักมากมาย และทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้มีอัจฉริยภาพในทุกด้าน พระองค์ทรง
ค้นคิดและทรงประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ เพื่อบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขให้ประชาชนคนไทย และหวังให้ประชาชน
ของพระองค์อยู่ดีกินดี  

ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของโลกที่ได้รับการทูลเกล้าฯ 
ถวายรางวัล Global Leader Award จากองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) รวมถึงสหพันธ์
สมาคมนักประดิษฐ์ระหว่างประเทศ (IFIA) ประเทศฮังการี ทูลเกล้าฯถวายถ้วยรางวัล IFIA CUP 
2007 สืบเนื่องจากพระอัจฉริยภาพด้านการประดิษฐ์ ท าให้วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2537 
คณะรัฐมนตรีในยุคนั้น มีมติก าหนดให้วันที่ 2 กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็น “วันนักประดิษฐ์โลก” 
(International inventor's day convention: IIDC) 
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วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2549 รัฐบาลถวายพระราชสมัญญา “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์
ไทย” แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2536 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวง
พาณิชย์ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เลขที่ 3127 ในการที่ได้ทรงประดิษฐ์คิดค้น 
เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ าหมุนช้าแบบทุ่นลอย หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ กังหันน้ าชัยพัฒนา 
นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงประดิษฐ์คิดค้น ยื่นค าขอรับสิทธิบัตร และได้รับการ
ทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรแล้วอีกหลายฉบับ รวมทั้งสิ้น 11 ฉบับ และสิ่งประดิษฐ์อีก 2 ชิ้นอยู่ใน
ระหว่างยื่นค าขอจดสิทธิบัตรโดยพระราชประสงค์ของพระองค์ก็เพ่ือมอบไว้ให้เป็นมรดกของแผ่นดิน
สืบไป ประกอบด้วยเรียงตามเลขที่บัตรดังนี้ 

3.1 เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน  าหมุดซ  าแบบทุ่นลอย หรือที่รู้จักว่า “กังหันน  าชัย
พัฒนา” 

สิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยเลขที่ 3127 เป็นเครื่องกลเติมอากาศที่ใช้ในการเติมออกซิเจน
ลงในน้ าที่ระดับผิวน้ า เมื่อ 24 ธันวาคม พ.ศ.2531 ได้พระราชทานพระราชด าริในการแก้ไขปัญหา
น้ าเสีย ด้วยการใช้เครื่องกลเติมอากาศ ที่เป็นรูปแบบสิ่งประดิษฐ์เรียบง่าย แต่มีประสิทธิภาพสูงใน
การบ าบัดน้ าเสีย ซึ่ง กังหันน้ าชัยพัฒนา น ามาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้ าตามสถานที่ต่าง ๆ ทั่ว
ทุกภูมิภาค พระองค์ทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรการการประดิษฐ์เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ.2536 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงความรุนแรงของปัญหาที่เกิดขึ้น และทรง
ห่วงใยต่อพสกนิกรที่ต้องเผชิญในเรื่องดังกล่าวเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2531 ได้พระราชทาน
พระราชด าริในการแก้ไขปัญหาน้ าเสีย ด้วยการใช้เครื่องกลเติมอากาศ โดยพระราชทานรูปแบบ
สิ่งประดิษฐ์ที่เรียบง่าย แต่มีประสิทธิภาพสูงในการบ าบัดน้ าเสีย ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อ กังหันน้ าชัย
พัฒนา และน ามาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้ าตามสถานที่ต่าง ๆ ทั่วทุกภูมิภาค 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยในความเดือดร้อนทุกข์ยากที่เกิดขึ้นนี้ ได้เสด็จพระ
ราชด าเนินทอดพระเนตรสภาพน้ าเสียในพ้ืนที่หลายแห่งหลายครั้ง ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร 
ปริมณฑล และต่างจังหวัด พร้อมทั้งพระราชทานพระราชด าริเกี่ยวกับการแก้ไขน้ าเน่าเสียใน
ระยะแรกระหว่างปี พ.ศ. 2527-2530 ทรงแนะน าให้ใช้น้ าที่มีคุณภาพดีช่วยบรรเทาน้ าเสียและวิธี
กรองน้ าเสียด้วยผักตบชวาและพืชน้ าต่าง ๆ ซึ่งก็สามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้ผลในระดับหนึ่งต่อมา
ในช่วงปี พ.ศ.2531 เป็นต้นมา สภาพความเน่าเสียของน้ าบริเวณต่าง ๆ มีอัตราแนวโน้มรุนแรงมาก
ยิ่งขึ้น การใช้วิธีธรรมชาติไม่อาจบรรเทาความเน่าเสียของน้ าอย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงขอพระราชทานพระราชด าริให้ประดิษฐ์เครื่องกลเติมอากาศแบบ
ประหยัดค่าใช้จ่าย สามารถผลิตได้เองในประเทศ ซึ่งมีรูปแบบ "ไทยท าไทยใช้"โดยทรงได้แนวทาง
จาก "หลัก" ซึ่งเป็นอุปกรณ์วิดน้ าเข้านาอันเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นจุดคิดค้นเบื้องต้น และทรง
มุ่งหวังที่จะช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาลในการบรรเทาน้ าเน่าเสียอีกทางหนึ่งด้วย การนี้ จึงทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนาสนับสนุนงบประมาณ เพื่อการศึกษาและวิจัยสิ่งประดิษฐ์ใหม่นี้ 
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โดยด าเนินการจัดสร้างเครื่องมือบ าบัดน้ าเสียร่วมกับกรมชลประทาน ซึ่งได้มีการผลิตเครื่องกลเติม
อากาศขึ้นในเวลาต่อมา และรู้จักกันแพร่หลายทั่วไประเทศในปัจจุบันคือ "กังหันน้ าชัยพัฒนา" 

กังหันน้ าชัยพัฒนา หรือเครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ าหมุนช้าแบบทุ่นลอย (Chaipattana 
Low Speed Surface Aerator) ซึ่งเป็น Model RX-2 หมายถึง Royal Experiment แบบที่ 2 มี
คุณสมบัติในการถ่ายเทออกซิเจนได้สูงถึง 1.2 กิโลกรัมของออกซิเจน/แรงม้า/ชั่วโมง สามารถ
น าไปใช้ในกิจกรรมปรับปรุงคุณภาพน้ าได้อย่างอเนกประสงค์ ติดตั้งง่าย เหมาะส าหรับใช้ในแหล่งน้ า
ธรรมชาติ ได้แก่ สระน้ า หนองน้ า คลอง บึง ล าห้วย ฯลฯ ที่มีความลึกมากกว่า 1.00 เมตร และมี
ความกว้างมากกว่า 3.00 เมตร 

3.2 เครื่องกลเติมอากาศแบบอัดอากาศและดูดน  า 
สิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยเลขที่ 10304 เป็นเคร่ืองกลเติมอากาศใช้ในการเติมออกซิเจน

ลงในน้ าที่ระดับลึกลงไปใต้ผิวน้ าจนถึงด้านล่างของแหล่งน้ า ต่อยอดจากแบบทุ่นลอย พระองค์ทรง
ได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรเมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2544 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตระหนักถึงความรุนแรงของปัญหาที่เกิดขึ้น และทรง
ห่วงใยต่อพสกนิกรที่ต้องเผชิญในปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ คือ ปัญหาน้ าเสียอันเกิดจากการระบาย
น้ าทิ้งของโรงงาน โรงพยาบาลโรงแรม ร้านค้า ตลาด ชุมชนและบ้านเรือน ลงในคู คลองสาธารณะ
โดยไม่มีการบ าบัด เป็นสาเหตุให้น้ าเน่าเสียกระจายอยู่ทั่วไปตามสระน้ า คู คลอง ตลอดจนแม่น้ า ล า
ธาร ซึ่งปัญหานี้นับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากข้ึน 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตระหนักถึงความรุนแรงของปัญหาที่เกิดขึ้น และทรง
ห่วงใยต่อพสกนิกรที่ต้องเผชิญในเรื่องดังกล่าว เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2531 ได้พระราชทาน
พระราชด าริในการแก้ไขปัญหาน้ าเสีย ด้วยการใช้เคร่ืองกลเติมอากาศ โดยพระราชทานรูปแบบ
สิ่งประดิษฐ์ที่เรียบง่าย แต่มีประสิทธิภาพสูงในการบ าบัดน้ าเสีย ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อ "กังหันน้ า
ชัยพัฒนา" และน ามาใช้ปรับปรุงคุณภาพน้ าตามสถานท่ีต่าง ๆ ทั่วทุกภูมิภาคต่อมา ในปี พ.ศ. 2533 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชด าริให้มีการจัดสร้างเครื่องกลเติมอากาศแบบ 
RX-5 โดยพระราชทานภาพลายฝีพระหัดถ์เครื่องกลเติมอากาศทางโทรสารให้กรมชลประทาน
จัดสร้างเครื่องต้นแบบ 3 รูปแบบ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2533 คือ 

รูปแบบที ่1 แบบอัดอากาศไปในน้ า (Air pump) 
รูปแบบที ่2 แบบใช้ความเร็วของน้ าดึงอากาศจากภายนอกเข้าผสม (water pump) 
รูปแบบที่ 3 น ารูปแบบที่ 1 และที่ 2 ผสมกันโดยแทนที่จะดึงอากาศภายนอกเข้าผสมตาม
รูปแบบที่ 2 แต่ใช้วิธีการอัดอากาศเข้าช่วย (Water-air pump) 
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3.3 การใช้น  ามันปาล์มกลั่นบริสุทธิ์เป็นน  ามันเชื อเพลิงส าหรับเครื่องยนต์ดีเซล 
การใช้น้ ามันปาล์มกลั่นบริสุทธิ์ เป็นน้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับเครื่องยนต์ดีเซลจากผล

ความส าเร็จดังกล่าว เมื่อวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คุณอ าพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ยื่นจดสิทธิบัตร "การใช้
น้ ามันปาล์มกลั่นบริสุทธิ์เป็นน้ ามันเชื้อเพลิงเครื่องยนต์ดีเซล" 

สิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยเลขที่ 10764 เป็นการใช้น้ ามันปาล์มกลั่นบริสุทธิ์เป็นเชื้อเพลิง
ส าหรับเครื่องยนต์ดีเซลแทนน้ ามันดีเซล ซึ่งพระองค์ทรงมีพระราชด าริว่า ในอนาคตอาจเกิดการขาด
แคลนน้ ามัน จึงมีพระราชประสงค์ให้ท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเชื้อเพลิงชีวภาพด้วยการน าอ้อยมา
ผลิตแอลกอฮอล์เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง โดยพระราชทานเงินทุนวิจัยเริ่มต้นเป็นจ านวน 925 ,500 บาท 
พระองค์ทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรเม่ือวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.
2544นับเป็นความโชคดีอย่างยิ่งของประชาชนชาวไทย ที่ได้เกิดและอาศัยอยู่ภายใต้พระบรมโพธิ
สมภารในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระปรีชาสามารถ พระ
วิสัยทัศน์ด้านพลังงานทดแทนที่ทรงเริ่มต้นศึกษาวิจัยขึ้นเมื่อ 20 ปีที่แล้ว ในขณะที่ราคาน้ ามันดิบใน
ตลาดโลกมีราคาสูงขึ้นท าให้ปัจจุบันประชาชนชาวไทยได้มีทางเลือกในการใช้พลังงานทดแทนที่คน
ไทยสามารถผลิตได้เอง สามารถลดปริมาณการน าเข้าได้เป็นจ านวนมาก 

โรงงานแอลกอฮอล์ซึ่งมีทั้งเครื่องหีบอ้อย ถังหมัก หอกลั่นขนาดเล็ก เริ่มเดินเครื่องการผลิต
ครั้งแรกในปี พ.ศ.๒๕๒๙ สามารถผลิตแอลกอฮอล์ ๙๑ เปอร์เซ็นต์ได้ในอัตรา ๒.๘ ลิตรต่อชั่วโมง
ต่อมาเนื่องจากวัตถุดิบมีไม่เพียงพอ จึงเปลี่ยนมาใช้กากน้ าตาล และมีการสร้างอาคารศึกษาวิจังหลัง
ใหม่ภายในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา 

ส าหรับแอลกอฮอล์ที่ผลิตได้ในช่วงแรกยังไม่สามารถน าไปผสมกับเบนซินได้ จึงน าผลผลิตที่
ได้ไปท าเป็นน้ าส้มสายชูต่อมาก็ท าเป็นแอลกอฮอล์แข็งใช้อุ่นอาหารให้กับทางห้องเครื่องของสวน
จิตรลดา เนื่องจากเดิมใช้แอลกอฮอล์เหลว ครั้งหนึ่งเมื่อมีการขนส่งแอลกอฮอล์เหลวไปยังพระ
ต าหนักในภาคเหนือ รถเกิดอุบัติเหตุทกให้ไฟไหม้รถทั้งคัน เพราะแอลกอฮอล์เป็นเชื้อเพลิงอย่างดี 
จึงได้มีการคิดน าแอลกอฮอล์มาท าเป็นเชื้อเพลิงแข็งเพ่ือความปลอดภัยแทนโรงงานแอลกอฮอล์มี
การปรับปรุงการกลั่นเรื่อยมาต่อมาก็สามารถผลิตแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ ๙๕เปอร์เซ็นต์ หรือที่เรียกว่า
เอทานอลได้เป็นผลส าเร็จสิทธิบัตรการประดิษฐ์การใช้น้ ามันปาล์มกลั่นบริสุทธิ์เป็นน้ ามันเชื้อเพลิง
ส าหรับเครื่องยนต์ดีเซล 

จากผลความส าเร็จดังกล่าว เมื่อวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๔ พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คุณอ าพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ยื่น
จดสิทธิบัตร "การใช้น้ ามันปาล์มกลั่นบริสุทธิ์เป็นน้ ามันเชื้อเพลิงเครื่องยนต์ดีเซล"ปีเดียวกันนั้น
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติอัญเชิญอัญเชิญผลงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๓ 
ผลงาน คือ ทฤษฎีใหม่ โครงการฝนหลวงและโครงการน้ ามันไบโอดีเซลสูตรสกัดจากน้ ามันปาล์ม ไป
ร่วมแสดงในงานนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ "Brussels Eureka 2001" ณ กรุงบรัสเซลส์ ประ
เทศเบลเยี่ยม 
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โครงการน้ ามันไบโอดีเซลสูตรสกัดจากน้ ามันปาล์ม ได้รับเหรียญทองประกาศนียบัตรสดุดี
เทิดพระ เกียรติคุณพร้อมถ้วยรางวัลพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่เพียง
ประจักษ์ในหมู่พสกนิกรชาวไทยเท่านั้น แต่ยังขจรขจายไปในเวทีนานาชาติอีกด้วย 

3.4 การดัดแปรสภาพอากาศเพื่อให้เกิดฝน หรือที่รู้จักว่า “ฝนหลวง” 
โครงการพระราชด าริฝนหลวง เกิดขึ้นจากพระราชด าริส่วนพระองค์ ในพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว เมื่อคราวเสด็จพระราชด าเนินเยี่ยมราษฎรในพ้ืนที่แห้งแล้งทุรกันดาร ๑๕ จังหวัด ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๒-๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๙๘ ในวันจันทร์ที่ ๑๔ 
พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๙๘ เสด็จพระราชด าเนินโดยรถยนต์เดลาเฮย์ ซีดานสี เขียว จากจังหวัด
นครพนมไปจังหวัดกาฬสินธุ์ ผ่านจังหวัดสกลนครและ เทือกเขาภูพาน ได้ทรงรับทราบถึงความ
เดือดร้อน ทุกข์ยากของราษฎร และเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภค และการเกษตร เมื่อ
เสด็จพระราชด าเนินกลับถึงกรุงเทพมหานคร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์ 
เทวกุล วิศวกรและนักประดิษฐ์ควายเหล็กท่ีมีชื่อเสียงเข้าเฝ้าฯ แล้วพระราชทานแนวความคิดนั้นแก่
หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์ เทวกุล 

จากทฤษฎีเริ่มแรกที่เกิดขึ้นหลังจากพระราชด าริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยังทรงใช้
เวลาอีก ๑๔ ปี ในการวิเคราะห์วิจัย ทบทวนเอกสาร รายงานผลการศึกษาและข้อมูลต่าง ๆ 
พระราชทานให้ หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์ เทวกุล เพ่ือประกอบการค้นคว้าทดลองมาโดยตลอด จาก 
พ.ศ. ๒๔๙๘ เป็นต้นมา ทรงศึกษาค้นคว้า และวิจัยทางเอกสาร ท้ังด้านวิชาการอุตุนิยมวิทยา และ
การดัดแปรสภาพอากาศ ซ่ึงทรงรอบรู้ และเชี่ยวชาญ เป็นที่ยอมรับทั้งใน และต่างประเทศ จนทรง
มั่นพระทัย จึงพระราชทานแนวคิดนี้แก่ หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์ เทวกุล ผู้เชี่ยวชาญในการวิจัย
ประดิษฐ์ทางด้านเกษตรวิศวกรรม ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขณะนั้น ในปีถัดมา และทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้หาลู่ทางที่จะท าให้เกิดการทดลองปฏิบัติการในท้องฟ้าให้
เป็นไปได้  

การทดลองในท้องฟ้าเป็นครั้งแรก จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๑๒ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้
จัดตั้งหน่วยบินปราบศัตรูพืชกรมการข้าว และพร้อมที่จะให้การสนับสนุนในการสนองพระราช
ประสงค์ หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์ เทวกุล จึงได้น าความขึ้น กราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบว่า 
พร้อมที่จะด าเนินการ ตามพระราชประสงค์แล้ว ดังนั้นในปีเดียวกันนั้นเอง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
ฯ ให้ท าการทดลองปฏิบัติการจริงในท้องฟ้าเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑-๒ กรกฎาคม ๒๕๑๒ โดย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่งตั้งให้ หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์ เทวกุล เป็นผู้อ านวยการโครงการ 
และหัวหน้าคณะปฏิบัติการทดลองเป็นคนแรก และเลือกพ้ืนที่วนอุทยานเขาใหญ่เป็นพ้ืนที่ทดลอง
เป็นแห่งแรกโดยทดลองหยอดก้อนน้ าแข็งแห้ง (dry ice หรือ solid carbondioxide) ขนาดไม่เกิน 
๑ ลูกบาศก์นิ้ว เข้าไปในยอดเมฆสูงไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ฟุต ที่ลอยกระจัดกระจายอยู่เหนือพ้ืนที่ทดลอง 
ในขณะนั้น ท าให้กลุ่มเมฆ ทดลองเหล่านั้น มีการเปลี่ยนแปลงทางฟิสิกส์ของเมฆอย่างเห็นได้ชัดเจน
เกิดการกลั่นรวมตัวกันหนาแน่น และก่อยอดสูงขึ้นเป็นเมฆฝนขนาดใหญ่ในเวลาอันรวดเร็วแล้ว
เคลื่อนตัวตามทิศทางลมพ้นไปจากสายตาไม่สามารถสังเกตได้ เนื่องจากยอดเขาบัง แต่จากการ
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ติดตามผล โดยการส ารวจทางภาคพ้ืนดิน และได้รับรายงานยืนยันด้วยวาจาจากราษฎรว่า เกิดฝน
ตกลงสู่พ้ืนที่ทดลองวนอุทยานเขาใหญ่ในที่สุด นับเป็นนิมิตหมายบ่งชี้ให้เห็นว่า การบังคับเมฆให้  
เกิดฝนเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ 

สิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยเลขที่ 13898 เป็นกรรมวิธีการท าฝนหลวงที่มีการท าฝนทั้งใน
ระดับเมฆอุ่นที่ระดับต่ ากว่า 1 หมื่นฟุต และเมฆเย็นที่ระดับสูงกว่า 1 หมื่นฟุตพร้อมกัน ซึ่งทรง
เรียกว่า “ซูเปอร์แซนด์วิช” สืบเนื่องมาครั้งที่พระองค์เสด็จพระราชด าเนินเยี่ยมพสกนิกร ปี 2498 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทรงรับทราบถึงความเดือดร้อนทุกข์ยากของราษฎรและเกษตรกรที่ขาด
แคลนน้ าอุปโภคบริโภคและการเกษตร จึงได้พระมหา กรุณาธิคุณพระราชทานโครงการพระราชด าริ 
"ฝนหลวง" และยังมีภาพขั้นตอนที่พระองค์ทรงวาดเพ่ือความเข้าใจง่ายด้วยเช่นกัน พระองค์ทรง
ได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2545 

3.5 ภาชนะรองรับของเสียท่ีขับออกจากร่างกาย 
สิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยฉบับนี้ เป็นสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์เลขที่ 14859 โดย

พระองค์ทรงออกแบบขณะทรงพระประชวร เป็นภาชนะที่ทรงออกแบบไว้เฉพาะส าหรับรองรับ
ปัสสาวะของผู้ป่วย และราคาประหยัดกว่าอุปกรณ์น าเข้าจากต่างประเทศ  พระองค์ทรงได้รับการ
ทูลเกล้าฯ ถวายการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2546 

3.6 กระบวนการปรับปรุงสภาพดินเปรี ยวเพื่อให้เหมาะแก่การเพาะปลูก หรือที่รู้จักว่า 
โครงการแกล้งดิน 

แกล้งดิน หมายถึง กระบวนการเร่งปฏิกิริยาเคมีในดินซึ่งมีศักย์หรือความพร้อมจะเป็นดิน
เปร้ียว ให้เปรี้ยวรุนแรงมีกรดจัด จากนั้นจึงปรับปรุงโดยเติมปูนขาวหรือด่าง ร่วมกับการใช้ระบบ
ชลประทานน าน้ ามาเจือจางดินเปรี้ยวจนสามารถเพาะปลูกได้  เป็นแนวพระราชด าริที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเมื่อพุทธศักราช ๒๕๒๗ เพ่ือการทดลองที่ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เมื่อได้ผลแล้วจึงน าไปประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่ดินเปรี้ยว เช่น 
พรุในจังหวัดนราธิวาส และพ้ืนที่ดินเปรี้ยวในจังหวัดนครนายก เป็นต้น  การแกล้งดิน คือการเร่ง
ปฏิกิริยาเคมีของดินที่มีแร่ก ามะถัน หรือสารประกอบไพไรต์ (Pyrite) โดยท าให้ดินแห้งและเปียก
สลับกัน เมื่อดินแห้งสัมผัสกับอากาศ ท าให้แร่ก ามะถันกลายเป็นออกไซด์ของเหล็กและซัลเฟต เมื่อ
ท าให้ดินเปียกซัลเฟตผสมกับน้ ากลายเป็นกรดอีกครั้ง เมื่อดินถูกแกล้งสลับไปมาจนกลายเป็นดินที่
เปรี้ยวรุนแรงหรือเป็นกรดจัด จากนั้นจึงปรับปรุงดินโดยเติมฝุ่นปูนซึ่งเป็นด่าง ร่วมกับการใช้ระบบ
ชลประทานควบคุมระดับน้ าใต้ดินและน าน้ ามาเจือจางดินเปรี้ยวจนสามารถเพาะปลูกข้าว พืชไร่เช่น 
ข้าวโพด ผลไม้เช่นเสาวรสและเลี้ยงปลาเช่นปลานิลได้ 

แนวพระราชด าริแกล้งดินมาจากการเลียนแบบสภาพธรรมชาติของพ้ืนที่ภาคใต้ ซึ่งมีฤดูแล้ง 
๔ เดือน ฤดูฝน ๘ เดือน การทดลองใช้วิธีร่นระยเวลาช่วงแล้งและช่วงฝนในรอบปีให้สิ้นลง ปล่อยให้
ดินแห้ง ๑ เดือน และขังน้ าให้ดินเปียกนาน ๒ เดือน ปีหนึ่งจึงมีภาวะดินแห้งและดินเปียก ๔ รอบ 
เหมือนมีฤดูแล้งสลับฤดูฝนปีละ ๔ ครั้ง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ได้ศึกษาวิจัยและปรับปรุงดินโดยวิธีการแกล้งดินจนประสบผลสามารถแก้ปัญหาดินเปรี้ยวในพ้ืนที่



การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3448

พรุให้เพาะปลูกได้ และขยายผลไปยังพ้ืนที่พรุบ้านโคกอิฐ-โคกโพธิ์ อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 
สามารถเพ่ิมผลผลิตข้าวไร่ละ ๕-๑๐ ถัง เป็น ๔๐-๕๐ ถัง เมื่อพุทธศักราช ๒๕๓๕ นอกจากนี้ยังน า
แนวพระราชด าริแกล้งดินไปใใช้ในพ้ืนที่พรุแฆแฆ จังหวัดปัตตานี มีการปลูกข้าวพันธุ์ชั ยนาท ข้าว
พันธุ์แก่นจันทร์ ข้าวพันธุ์เฉี้ยงพัทลุง ข้าวพันธุ์หอมสุพรรณบุรี ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ 

พุทธศักราช ๒๕๕๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชานุญาติแก่
ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (ส านักงาน 
กปร.) ด าเนินการขอจดสิทธิบัตร และกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวายสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยเลขที่ 22637 ซึ่งเป็นกระบวกการวิธีการเลียนแบบ
ธรรมชาติ โดยแกล้งให้ดินมีสภาพเปรี้ยวจัดก่อน แล้วท าการชะล้างความเปรี้ยวของดิน และท าการ
ปรับสภาพดินให้เหมาะแก่การเพาะปลูกต่อไป พระองค์ทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายการรับจด
ทะเบียนสิทธิบัตรเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2550(โครงการแกล้งดิน) 

3.7 โครงสร้างเครื่องก าเนิดไฟฟ้าพลังงานจลน์ และชุดส าเร็จเครื่องก าเนิดไฟฟ้า
พลังงานจลน์ "อุทกพลวัต" 

สืบเนื่องจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชด าริให้ด าเนินงาน
ศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพของคลองลัดโพธิ์ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2549 ทั้งนี้ กรมชลประทาน
ได้ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพ่ือร่วมกันศึกษาวิจัย
โครงการศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพของคลองลัดโพธิ์ อันเนื่องมาจากพระราชด าริ โดยเมื่อวันที่ 22 
พฤศจิกายน 2551 ได้เริ่มทดลองกังหันพลังน้ าต้นแบบ ในแบบหมุนตามแนวแกนตั้ง และแบบหมุน
ขวางการไหล เพ่ือเป็นต้นก าลังไปหมุนเครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบแม่เหล็กถาวร ได้ก าลังไฟฟ้าสูงสุด 
5.74 กโิลวัตต์ จากเครื่องแบบหมุนตามแนวแกนตั้ง ซึ่งคณะท างานได้ปรับปรุงเครื่องก าเนิดไฟฟ้าให้
มีประสิทธิภาพและได้ขยายผลน าไปติดตั้งท่ีประตูระบายน้ าแห่งอื่น ๆ ของกรมชลประทานที่มีอยู่ทั่ว
ประเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพโครงการ ฯ และเป็นแหล่งพลังงานทดแทนอีกทางหนึ่ง ต่อมาเมื่ อ
วันที่ 3 พฤษภาคม 2553 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ได้ด าเนินการยื่นขอจดทะเบียน  

สิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยเลขที่  29163 ซึ่งพระองค์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
พระราชทานชื่อสิ่งประดิษฐ์เครื่องก าเนิดไฟฟ้าพลังงานจลน์และชุดส าเร็จเครื่องก าเนิดไฟฟ้าพลังงาน
จลน์ ว่า “อุทกพลวัต” อ่านว่าอุ-ทก-กะ-พน-ละ-วัด หมายถึง กังหันผลิตไฟฟ้าด้วยพลังน้ าไหล โดย
สิ่งประดิษฐ์นี้น าไปติดตั้งที่บริเวณคลองลัดโพธิ์ตามพระราชด าริ ให้มีหน้าที่บริหารจัดการมวลน้ า ให้
ออกสู่ทะเลอย่างเป็นระบบ เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพ้ืนที่อยู่อาศัยของราษฎร และพ้ืนที่เขต
เศรษฐกิจใหญ่ของประเทศ ส่งผลให้เมื่อน้ าท่วมใหญ่ในปี 2554 ท าให้น้ าไม่ท่วมในบริเวณนั้น ทั้งที่
เกือบทุกปีก่อนหน้านี้น้ าท่วมตลอดมา พระองค์ทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายการรับจดทะเบียน
สิทธิบัตรเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 

3.8 ระบบปรับปรุงคุณภาพน  าด้วยรางพืชร่วมกับเครื่องกลเติมอากาศ 
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วันที่ 26 พฤศจิกายน 2532 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชด าเนิน
ทอดพระเนตรวิธีการบ าบัดน้ าเสียด้วยผักตบชวาที่บริเวณหนองสนม ต เชิงชุม อ เมือง จ.สกลนคร 
ทรงเห็นว่าสภาพน้ าเสียจากชุมชนที่ไหลลงหนองสนมนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น ล าพังการใช้
ผักตบชวาเพ่ือก าจัดน้ าเสียภายในหนองสนมเพียงอย่างเดียวไม่อาจท าให้น้ าดีขึ้นมากนักทรง
พระราชทานพระราชด าริให้ท าการวิจัยระบบบ าบัดน้ าเสียแบบผสมผสานโดยใช้พืชน้ าร่วมกับ
เครื่องกลเติมอากาศ ผลงานวิจัยที่ได้ในครั้งนั้นสามารถสรุปได้ว่าในการใช้เครื่องเติมอากาศ หรือการ
ใช้พืชน้ าอย่างใดอย่างหนึ่งสู้การใช้ทั้งสองวิธีผสมผสานกันไม่ได้ คณะท างานจึงได้ยึดแนวทางการใช้
พืชน้ าร่วมกับเครื่องกลเติมอากาศเป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพน้ าต่อมาจนถึงปัจจุบัน 

สิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยเลขท่ี 29091 เป็นการต่อยอดจากสิทธิบัตรเลขที่ 3127 เร่ือง
เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ าหมุดซ้ าแบบทุ่นลอย - “กังหันน้ าชัยพัฒนา” และ สิทธิบัตรเลขที่ 
10304 เรื่องเครื่องกลเติมอากาศแบบอัดอากาศและดูดน้ า โดยมีพระราชด าริในการน าต้นพืชบาง
ชนิดที่สามารถดูดซึมสารปนเปื้อนมาเป็นอาหารในการเจริญเติบโต เช่น ต้นกก ต้นเตย ต้น
พุทธรักษา เป็นต้น ท าให้สาหร่ายไม่มีอาหารในการเจริญเติบโต เพราะการเติมอากาศแม้เป็นการ
เพ่ิมศักยภาพของสิ่งมีชีวิตให้ด ารงชีวิตและเติบโต  แต่การเติมอากาศเพียงอย่างเดียวไม่สามารถ
แก้ปัญหาน้ าเขียวอันเกิดจากสาหร่ายออกได้ จึงจ าเป็นต้องน าพืชมาช่วยลดปริมาณแร่ธาตุ
สารอาหารในน้ า ซึ่งเป็นสาเหตุของน้ าเสีย พระองค์ได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายการรับจดทะเบียน
สิทธิบัตรเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 

 
สรุป 

ศาสตร์พระราชาว่าด้วยเรื่องหลักเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน คือ การ
พัฒนาที่สร้างสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพ่ือความอยู่ดีกิน
ดีของประชาชน ไม่เน้นต้นทุนผลประโยชน์  (Cost benefit) แต่เน้นการใช้ทรัพยากรที่มี
ประสิทธิภาพที่สุด (Cost effectiveness) ทั้งด าเนินการพัฒนาตาม 3 ห่วง ความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันที่ดี และ 2 เงื่อนไข คือ เงื่อนไขคุณธรรม และเงื่อนไขความรู้ ทรงใช้
หลัก “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”  

สิ่งประดิษฐ์ กษัตริย์ผู้สร้างสรรค์ เพ่ือปวงชนสิ่งประดิษฐ์สุดยอด ฝีมือพ่อหลวง ทรง
ประดิษฐ์เพ่ือประชาชน ตลอดการครองราชย์ 70 ปีทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้มีอัจฉริยภาพในทุก
ด้าน พระองค์ทรงค้นคิดและทรงประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ เพื่อบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขให้ประชาชนคนไทย และ
หวังให้ประชาชนของพระองค์อยู่ดีกินดี รัฐบาลถวายพระราชสมัญญา “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์
ไทย”และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก หรือ WIPO ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล WIPO Global 
Leaders Award หรือ รางวัลผู้น าทรัพย์สินทางปัญญาโลก แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่ง
นับเป็นรางวัลแรกของ WIPO นอกจากนี้ทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาจากองค์กรการ
ประดิษฐ์นานาชาติว่าเป็น “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์โลก” ผลงานการประดิษฐ์ที่ได้รับการจด
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สิทธิบัตร พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้มีอัจฉริยภาพในทุกด้าน พระองค์ทรงค้นคิดและทรง
ประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ เพื่อบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขให้ประชาชนคนไทยโดยแท้จริง 

 
เอกสารอ้างอิง 
โครงการพระราชด าริ  มูลนิ ธิชัยพัฒนากังหันน้ าชัยพัฒนา. (ออนไลน์ ) , (แหล่งที่มา) : 

http: / / www. chaipat. or. th/ site-content/ item/ 1 8 -chaipattana-water-turbine-
development.html 

เครื่องกลเติมอากาศ แบบอัดอากาศและดูดน้ า (ออนไลน์), (แหล่งที่มา) : https://technology.thaiza. 
com/news/312045. 

พลังงานในพระราชด าริ - ไบโอดีเซล (ออนไลน์), (แหล่งที่มา) : http://www.eppo.go.th/royal/ 
m1700-0020.html 

โครงการฝนหลวง  (ออนไลน์ ) , (แหล่ งที่ มา ) :  http: //www. royalrain.go.th/ royalrain/m/ 
royalinitiativeproject 

ภ า ช น ะ ร อ ง รั บ ข อ ง เ สี ย ที่ ขั บ อ อ ก จ า ก ร่ า ง ก า ย  ( อ อ น ไ ล น์ ) , ( แ ห ล่ ง ที่ ม า )  : 
https://pantip.com/topic/33547691 

โ ค ร ง ก า ร แ ก ล้ ง ดิ น  ( อ อ น ไ ล น์ ) , ( แ ห ล่ ง ที่ ม า )  :  https: / / sites. google. com/ site/ 1 0 
khorngkarphrarachdaari/10-khorngkar-thi-dod-den/10 

เ ค รื่ อ ง ก า เ นิ ด ไ ฟ ฟ้ า พ ลั ง ง า น จ ล น์  “ อุ ท ก พ ล วั ต ”  ( อ อ น ไ ล น์ ) , ( แ ห ล่ ง ที่ ม า ) : 
https://library.stou.ac.th/odi/king-of-think/link_10.html  

เครื่องกลเติมอากาศ (ออนไลน์ ), (แหล่งที่มา) http://www.chaipat.or.th/chaipattana-water- 
turbine. 
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ดิจิทัลบุ๊ค : คู่มือการศึกษาและการเผยแผ่ธรรมะยุคไทยแลนด์ 4.0 
Digital Book : handbook of Education and  

Dharma Propagation in Thailand 4.0 
 

เกษม  แสงนนท์* 
 

บทคัดย่อ 
 ผลิตผลที่เกิดจากเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช่แบบอนาล็อกก็คือดิจิทัล ซึ่งก าลังเป็นที่นิยม
เป็นอย่างยิ่งในทุกวงการในปัจจุบันที่เรียกว่า ยุคไทยแลนด์ 4.0 ทางด้านการศึกษามีการน าผลผลิต
ในรูปแบบดิจิทัลมาใช้มากและนานมาแล้วในลักษณะ สื่อการเรียนการสอน การท าแบบทดสอบ 
ทดลอง วิจัย และประเมินผล ที่เห็นกันอยู่เช่น e-Book e-Learning e-Testing CAI Digital Media 
เป็นต้น  ตลอดถึงการศึกษาและเผยแผ่ธรรมะ ทางช่อง Digital TV เว็บไซต์ธรรมะ จนถึง 
พระไตรปิฎกดิจิทัล  ปัญหาของเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ที่เทคโนโลยีดิจิทัล แต่อยู่ที่ผู้ใช้ซึ่งได้แก่ผู้สอน ผู้เรียน 
และพระสงฆ์ ที่ยังไม่สามารถใช้อุปกรณ์และสื่อดิจิทัลอย่างเชี่ยวชาญจนสามารถน าไปผลิตเอกสาร 
หนังสือ ต ารา สื่อการเรียนการสอน การประเมินผล และการเผยแผ่ธรรมะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
อันจะท าให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดงบประมาณ และเวลา มีความน่าเชื่อถืออ้างอิงได้ 
และเผยแผ่ได้อย่างกว้างขวาง รวดเร็ว ท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา อย่างไม่จ ากัด
ด้วยเงื่อนไขใด ๆ 
 
บทน า 

ทุกวันนี้ถ้าจะพูดถึงการบริหารจัดการ ธุรกิจ การค้าขาย ธนาคาร การศึกษา กิจกรรมต่าง 
ๆ แม้แต่การบริหารงานภาครัฐ ก็มีค าว่า กระทรวงดิจิทัล รัฐบาลดิจิทัล ถ้าเรื่องใดไม่มีค าว่าดิจิทัล 
หรือ Digital มาเป็นประเด็นหลักด้วย ก็ถือว่าไม่ทันสมัย หรือไม่ล้ าสมัย ทางด้านการศึกษาและการ
เผยแผ่ธรรมะ ก็หนีไม่พ้นที่จะต้องน าค าว่า ดิจิทัล มาใช้ในรูปแบบต่าง ๆ ในที่นี้จะขอกล่าวถึงเฉพาะ
ประเด็นเกี่ยวกับ ดิจิทัลบุ๊ค หรือ Digital Book หรือเรียกย่อ ๆ ว่า d-Book ซึ่งจะเกี่ยวข้องทั้งครู 
อาจารย์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา พระสงฆ์ หนังสือ และค าภีร์ต่าง ๆ 

ก่อนอ่ืนต้องอธิบายค าว่า Electronics และ Digital ให้เข้าใจเป็นเบื้องต้นก่อน ซึ่ง บุญเลิศ 
อรุณพิบูลย์ ได้กล่าวไว้โดยสรุปว่า บ่อยครั้งที่ได้รับค าถามทั้งจากนิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ รวมถึง
บรรณารักษ์ เกี่ยวกับค าว่า Electronics Media และ Digital Media รวมถึงค าอ่ืน ๆ ไม่ว่าจะเป็น 
Social Media, Social Networking, eLearning, Distance Learning ว่าเหมือนหรือแตกต่างกัน
อย่างไร การอธิบายควรน าความหมายจากบริบทที่เกี่ยวข้องมาประกอบ เช่น อิเล็กทรอนิกส์ ก็จะ
เกี่ยวข้องกับสาขาอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรม หากยึดเฉพาะจากบริบทในสาขาที่ตนเองศึกษาและ
                                                           
 * คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย Kasem.sae@mcu.ac.th 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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เข้าใจ น่าจะเกิดความคลาดเคลื่อนได้ เพราะค าว่าเทคโนโลยี หรือค าต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมีการ
ผสมผสานข้ามสาขาวิชา 

หากพิจารณาจากช่วงเวลาโดยยกตัวอย่างจากการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศของ
ห้องสมุดประกอบ โดยห้องสมุดเริ่มต้นจากการจัดเก็บ รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศพ้ืนฐาน 
(Traditional Resources) เช่น สิ่งพิมพ์ตัวเล่มที่จับต้องได้ แผ่นภาพ ลูกโลก พร้อมจัดท ารายการ
บรรณานุกรมในรูปแบบบัตรรายการ การยืมคืนยังใช้การลงชื่อ วันที่ยืม/คืนผ่านบัตรห้องสมุดที่เป็น
กระดาษ การน าเสนอความรู้ในห้องสมุดใช้กระดาษแผ่นใหญ่จัดท าโปสเตอร์ ต่อมาเมื่อมีการพัฒนา
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ วิทยุ กล้องถ่ายภาพแบบฟิล์ม เครื่องฉายภาพ 
3.5 mm. เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ การบริการทรัพยากรสารสนเทศ ก็มีการปรับเปลี่ยน โดย
ห้องสมุดหลายแห่งน าอุปกรณ์ข้างต้นมาเป็นสื่อในการให้บริการ (อุปกรณ์ทั้งหมดเป็นอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ทั้งสิ้น) นับเป็นยุคของห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์นั่นเอง (อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่น ามา
ให้บริการจึงนับเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย) 

ต่อมามีการพัฒนาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ นับเป็นยุคอิเล็กทรอนิกส์แบบเต็มรูปแบบ แถมด้วย
มีเครื่องฉายภาพทึบแสง วิทยุก็เปลี่ยนเป็นเครื่องเล่นเทป ห้องสมุดเลือกใช้คอมพิวเตอร์พร้อม
ซอฟต์แวร์จัดเก็บรายการบรรณานุกรม ให้บริการสืบค้นผ่านหน้าจอแบบ Text มีการใช้โปรแกรม
น าเสนอแทนการฉายด้วยเครื่องฉายภาพ 3.5 mm นอกจากนี้หนังสือที่ให้บริการตัวเล่มก็มีการ
สแกนเป็นแฟ้มภาพเพ่ือให้บริการ และจัดเก็บถาวรผ่านในรูปของเทป หรือไมโครฟิล์ม (ยุคห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส์) 

ต่อมาเทคโนโลยีการสื่อสารพัฒนาต่อเนื่อง ข้อมูลที่ไหลในระบบเกิดจากสัญญาณดิจิทัล (ใน
รูปของ 0 แล 1) แทนที่สัญญาณอนาล็อกแบบเดิม การเก็บข้อมูลถูกเปลี่ยนสภาพ กล้องถ่ายภาพ
แบบฟิล์มแทนที่ด้วยกล้องถ่ายภาพดิจิทัล เครื่องฉายภาพทึบแสง/เครื่องฉายภาพ 3.5mm ถูก
แทนที่ Projector ที่ต่อตรงกับคอมพิวเตอร์ เอกสารสิ่งพิมพ์จ านวนมากได้เปลี่ยนสภาพการ
สร้างสรรค์จากเครื่องพิมพ์ดีด เครื่องเรียงพิมพ์มาเป็นการพิมพ์ด้วยซอฟต์แวร์ประมวลผลค า 
ซอฟต์แวร์จัดการงานพิมพ์ เกิดเป็น Born-digital content ที่จัดเก็บและน าเสนอได้สะดวกขึ้น 
เอกสารดิจิทัลเหล่านี้สามารถน าเข้าสู่ระบบห้องสมุดดิจิทัลพร้อมให้บริการได้สะดวก ผ่านการสืบค้น
แบบ Full Text สามารถจัดเก็บตัวแแฟ้มเอกสารดิจิทัลร่วมกับข้อมูลบรรณานุกรมในระบบได้ทันที 
สืบค้นแล้วได้แฟ้มเอกสารดิจิทัล (ยุคห้องสมุดดิจิทัล) 

ดังนั้นหากน าช่วงเวลาที่แท้จริงของการเกิดเทคโนโลยีต่างๆ มาจับย่อมเห็นความแตกต่าง
ของเทคโนโลยีได้ชัดขึ้น 

นอกจากนี้ในบริบทของสาขาวิชา ค าว่า “อิเล็กทรอนิกส์” ยังครอบคลุมถึงการเกิดก าเนิด
ของสัญญาณ ซึ่งมาได้ทั้งในรูปของสัญญาณอนาล็อก และสัญญาณดิจิทัลก็ได้ เช่น วิทยุ เครื่องฉาย
ภาพ 3.5mm หรือเครื่องฉายภาพทึบแสง จัดเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สัญญาณอนาล็อก 
ในขณะที่ “ดิจิทัล” ใช้สัญญาณดิจิทัลเท่านั้น 
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ดังนั้นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงเป็นสื่อที่เกิดได้ทั้งจากสัญญาณอนาล็อก และสัญญาณดิจิทัล 
ในขณะที่สื่อดิจิทัลต้องเป็นสัญญาณดิจิทัลเท่านั้น 

ถ้าจะถามว่า e- 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Book มาจากค าว่า Electronic Book หมายถึง หนังสือที่

สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีลักษณะเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยปกติมักจะเป็น
แฟ้มข้อมูลที่สามารถอ่านเอกสารผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งในระบบออฟไลน์และออนไลน์  มี
คุณลักษณะสามารถเชื่อมโยงจุดไปยังส่วนต่าง ๆ ของหนังสือและเว็บไซต์ได้ สามารถแทรกภาพ 
เสียง ภาพเคลื่อนไหว วีดีโอ แบบทดสอบได้  มีปฏิสัมพันธ์และโต้ตอบกับผู้เรียนได้ สั่งพิมพ์หน้าที่
ต้องการได้ และปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยได้ตลอดเวลา  เพ่ือให้กระชับและสะดวกต่อการศึกษา ใน
บทความนี้จะขอใช้ค าว่า e-Book เป็นหลักในการอธิบายต่อไป 

วิวัฒนาการของ e-Book ได้ปรากฏในนิยายทางวิทยาศาสตร์มาตั้งแต่หลังปี ค.ศ. 1940 
เป็นหลักการใหม่ของคอมพิวเตอร์ในกลุ่ม IBM จะมีผลิตภัณฑ์คือ Book Master ส่วน e-Book ที่มี
เนื้อหาเป็นเล่มปรากฏในปี ค.ศ. 1980 และก่อนปี 1990 ในช่วงแรกมี 2 ส่วน คือ เรื่องเกี่ยวกับคู่มือ
อ้างอิงและการบันทึกงานที่เกี่ยวกับการอ้างอิง มักจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการผลิตและการเผยแพร่
เอกสารทางวิชาการ พร้อมกับผลิตภัณฑ์ที่ซับซ้อน เช่น Silicon Graphics, Novell และผู้ผลิตได้
ผลิตคู่มือ Dynatext ของ e-Book  จ านวน 12 ชื่อ ตามรูปแบบเทคโนโลยีของ e-Book และในช่วง
สิบปีมานี้ก็ได้เห็นความพยายามที่จะน าผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกับเป็น e-Book เข้ามาจ าหน่ายในโลกแห่ง
ความจริง แต่ส่วนมากก็ล้มเหลว แต่ก็มีบ้างที่ยังพบอยู่ในตลาด เช่น Book man หรือ Franklin 
Bookman ซึ่งไม่เป็นที่นิยมในตลาด ปัญหาของอุปกรณ์เหล่านี้ก็คือ จอภาพขนาดเล็กท าให้อ่านยาก 
แบตเตอรี่เก็บไฟได้ไม่นาน ไม่มีการเข้ารหัส (encryption) เพ่ือป้องกันข้อมูลและลิขสิทธิ์ อีกทั้งวิธี
จัดจ าหน่ายและแสดงผลต่าง ๆ ยังไม่สะดวกต่อผู้ใช้ 

ในระยะเมื่อไม่กี่ปีมานี้ราคาคอมพิวเตอร์ notebook tablet หรือ smartphone ได้ลดลง
ไปมาก จนท าให้ e-Book มีความสมบูรณ์แบบ มีคุณภาพสูง เป็นที่นิยมมากขึ้น ระบบอินเทอร์เน็ตที่
ทั่วถึง ท าให้ลดค่าใช้จ่าย และเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ง่าย รวดเร็ว หน่วยบันทึกข้อมูล หรือ hard disk 
ในอุปกรณ์ต่าง ๆ ก็เพ่ิมขึ้น ท าให้ผู้ใช้เก็บหนังสือได้จ านวนมาก ด้านการละเมิดลิขสิทธิ์เกี่ยวกับ
หนังสือ ต ารา หรือ นวนิยายนั้น ก็สามารถป้องกัน ได้ด้วยการใช้รหัส (encryption) 

มีผู้ให้ค านิยามเกี่ยวกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ต่อไปจะใช้ค าว่า e-Book หลายท่านได้
แบ่งเป็น 3 ลักษณะ คือในลักษณะซอฟท์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และท้ังซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์ 

1. ในลักษณะที่เป็นซอฟท์แวร์ e-Book หมายถึง หนังสือเล่มที่ถูกดัดแปลงให้อยู่ในรูป
อิเล็กทรอนิกส์ ผู้อ่านสามารถอ่านข้อมูลได้จากจอคอมพิวเตอร์ มีลักษณะข่าวสารเป็นแบบพลวัต 
หากต้องการปรับปรุงข้อมูลก็สามารถท าได้โดยดึงข้อมูล (Download) มาจากอินเทอร์เน็ต หรือ
ซีดีรอม e-Book สามารถท าไฮเปอร์เท็กซ์ ค้นหาข้อความ ท าหมายเหตุประกอบ และการท า
สัญลักษณ์ใจความส าคัญ (พิชญ์ วิมุกตะลพ, 2538:214) 
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2. ในลักษณะที่เป็นฮาร์ดแวร์ ได้มีผู้ให้ค านิยามไว้ใน TechEncyclopedia (1999 : 1) 
กล่าวว่า e-Book เป็นอุปกรณ์ฉบับกระเป๋าซึ่งสามารถแสดงข้อมูลที่อยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ได้ 
สามารถจัดท าส าเนาได้ ท าบุ๊คมาร์คและท าหมายเหตุประกอบได้ “Electronic Book – 
Webopedia Definition” (1999 : 1) ได้กล่าวถึง e-Book ในฐานะที่เป็นฮาร์ดแวร์ไว้ในท านอง
เดียวกับ TechEncyclopedia  โดยได้แบ่ง e-Book ออกเป็น 2 รูปแบบคือ ร็อคเก็ตอีบุ๊ค (Rocket 
Ebook ) ของนูโวมีเดีย เป็น e-Book ฉบับกระเป๋า พกพาสะดวกด้วยน้ าหนักเพียง 22 ออนซ์ เก็บ
ข้อมูลได้ถึง 4,000 หน้ากระดาษ การเปิดพลิกหน้าร็อกเก็ตอีบุ๊คให้ความรู้สึกใกล้เคียงกับการเปิด
หนังสือจริงสามารถท าแถบสว่าง (Highlight) ท าหมายเหตุประกอบ ค้นหาค า และสร้างบุ๊คมาร์คได้ 
หากต้องการปรับปรุงข้อมูลก็สามารถติต่อไปยังร้านหนังสือหรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ส าหรับ
รูปแบบที่ 2 คือ ซอฟท์บุ๊ค (Softbook) ของซอฟท์บุ๊คเพรส มีลักษณะคล้ายกับร็อคเก็ตบุ๊ค มีความจุ
ตั้งแต่ 1,500 ไปจนถึง 1 ล้านหน้ากระดาษ 

3. ในลักษณะที่เป็นทั้งซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์ ได้มีผู้ให้ความหมายดังนี้ “What is an E-
Book (1999 : 1) ว่า  e-Book  เป็นหนังสือทั้งท่ีมีและไม่มีตัวจริง โดยมีรูปแบบการอ่าน 3 แนว คือ 
ดึงข้อมูลออกมาและพิมพ์โดยผู้ใช้งาน,อ่านโดยตรงจากจอคอมพิวเตอร์ และใช้อ่านโดยเคร่ืองมือ
อิเล็กทรอนิกส์อ่ืนได้แก่ ไลเบรียสมิลลิเนียมอีบุ๊ครีดเดอร์ (Librius Millennium Ebook Reader) 
ร็อคเก็ตบุ๊คเป็นต้น 

สรุปได้ว่า e-Book คือหนังสือที่อยู่ในรูปของอิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถใส่ข้อมูลสื่อตัวอักษร 
ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง วิดีโอ ได้ และสามารถตอบโต้กับผู้อ่านได้ (interactive) มีการ
เชื่อมโยงแบบลิงค์ ท าบุ๊คมาร์กค าส าคัญ หมายเหตุประกอบได้ โดยอาศัยพ้ืนฐานของหนังสือเล่มเป็น
หลัก 

 
 
ลักษณะของดิจิทัลบุ๊ค 

e-Book มีโครงสร้างเหมือนกับหนังสือเล่มทั่วไป โดยจะประกอบด้วยหน้าปกหน้า–หลัง ค า
น า สารบัญ เนื้อหาภายในเล่ม และดัชนี เนื้อหาภายในเล่มอาจจะแบ่งออกเป็นบท แต่ละบทมี
จ านวนหน้ามากน้อยแตกต่างกันไป ในแต่ละหน้าจะประกอบด้วยตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว 
เสียง e-Book จะแตกต่างจากหนังสือเล่มในการพลิกหน้า โดยที่ไม่ได้มีการพลิกหน้าจริง หากแต่
เป็นไปในลักษณะของการซ้อนทับกัน (Barker and singh, 1985 quoted in Barker and Manji. 
1991 : 276) สิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง e-Book กับหนังสือเล่มอย่างเด่นชัดคือการปฏิสัมพันธ์และ



455การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3

ความเป็นพลวัต (Barker, 1996 : 14) ซึ่งอาจจะแตกต่างกันบางใน e-Book แต่ละเล่ม ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับจุดประสงค์ของการใช้งาน และการปฏิสัมพันธ์จากผู้อ่าน e-Book มีลักษณะเหมือนกับหนังสือ
เล่ม คือมีหน้าปกเพ่ือบอกข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับหนังสือ หากใน 1 หน้า มีข้อมูลเป็นหน้าคู่ ด้าน
ซ้ายมือเป็นหน้าซ้าย ด้านขวามือจะเป็นหน้าขวา กดปุ่มไปหน้าก็จะไปยังหน้าต่อไป กดปุ่มถอยหลัง
จะกลับไปหน้าก่อน นอกจากนี้ยังสามารถกระโดดข้ามไปยังหน้าที่ผู้อ่านต้องการได้อีกด้วย หน้า
สุดท้ายจะเป็นหน้าก่อนออกจากโปรแกรม 

 
ประเภทของดิจิทัลบุ๊ก 

e-Book สามารถแบ่งออกไดห้ลายรูปแบบ ดังนี้ 
แบ่งตามลักษณะการเข้าถึงข้อมูลและการอ่าน (Collis, 1991 : 365) รูปแบบนี้ จะเป็น

การแบ่งประเภทของ e-Book ได้ชัดเจนมากท่ีสุดกว่าทุก ๆ แบบที่มีโดยแบ่งออกเป็น 
1. e-Book อ้างอิง (Automated Reference Books) e-Book อ้างอิงใช้การเข้าถึง

ข้อมูลในลักษณะการสุ่ม (Random) ผู้อ่านจะค้นหาค าที่ต้องการทราบและอ่านจนจบเนื้อหานั้น 
จากนั้นจึงค้นหาที่ต้องการทราบต่อไป e-Book อ้างอิงสามารถดูภาพจากฐานข้อมูล encyclopedia 
จัดเป็นแหล่งทรัพยากรซึ่งผู้ใช้สามารถค้นหาหรือเลือกอ่านหนังสือที่มีอยู่ได้ง่ายมากในอนาคต  e-
Book ประเภทนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมาก ไม่ว่าจะเป็นด้านคุณภาพหรือปริมาณในการ
บรรจุของฐานข้อมูล และทางที่ผู้อ่านสามารถค้นหาและใช้ข่าวสาร ทั้งนี้ก็ต้องคงไว้ซึ่งโมเดลการ
อ้างอิงอยู่ 

2. e-Book หนังสือเรียน (Automated Textbook Books) หนังสือเรียน e-Book มี
ลักษณะการเข้าถึงข้อมูลส่วนใหญ่แบบเป็นไปตามล าดับ (Sequence) จากนั้นก็จะมีการอ่านเนื้อหา
เหล่านั้นไปเรื่อย ๆ จนจบบท และอาจอ่านบทต่อไปตามล าดับหรือเลือกหัวข้อใหม่ตามความสนใจ
ของผู้อ่าน หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์จะแตกต่างจากหนังสืออ้างอิงอิเล็กทรอนิกส์ตรงที่ผู้อ่านจะมี
ความคาดหวังที่จะได้รับความรู้จากการอ่านหนังสือ e-Book รูปแบบนี้จะเป็นตัวเสริมค านิยามของ
หนังสือเรียนโดยจะขยายความรู้ความเข้าใจให้กับผู้เรียนทางอ้อมโดยใช้สื่อหลากหลายชนิด 

แบ่งตามช่องทางการสื่อสาร (Barker, 1991: quoted in Barker, 1992: 140–141) 
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1. e-Book ที่ใช้ช่องทางการสื่อสารทางเดียว เป็น e-Book ที่ผู้อ่านสามารถ รับสารได้
เพียงช่องทางเดียว เช่น ใช้ตาดูหรือใช้หูฟังแต่เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ได้แก่ หนังสือเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ (Text Books) e-Book ภาพนิ่ง (Picture Books) e-Book หลายภาษา (Talking 
Books) เป็นต้น 

2. e-Book ที่ใช้ช่องทางการสื่อสารหลายทาง เป็น e-Book ที่ผู้อ่านสามารถรับข่าวสาร
ได้หลายช่องทาง เช่น ใช้ดู ใช้ฟัง ใช้มือสัมผัสหน้าจอ ได้แก่ e-Book สื่อประสม (Multimedia 
Books) e-Book รวมสื่อ (Poly Media Books) e-Book ไฮเปอร์มีเดีย (Hypermedia Books) 
เป็นต้น 
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แบ่งตามหน้าที่ (Barker and Giller, 1992 d,quoted in Barker, 1992 : 140) แบ่ง
ออกได้เป็น 4 รูปแบบ คือ 

1. e-Book ส าหรับเก็บเอกสารส าคัญ (Archival) จะมีที่เก็บข้อมูลข่าวสารขนาดใหญ่ใน
รูปแบบของฐานข้อมูล วิธีใช้งานผู้ใช้ขั้นปลาย สามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ ตัวอย่างหนังสือ
ประเภทนี้ ได้แก่ สารานุกรมโกรเลียร์ (Grolier Encyclopedia) สารานุกรมมัลติมีเดียคอมพ์ตัน 
(Compton’s Multimedia Encyclopedia) เป็นต้น 

2. e-Book ให้ข่าวสารความรู้ (Information) จะมีลักษณะคาบเกี่ยวกับ e-Book 
รูปแบบแรก แต่ข่าวสารจะกินความแคบกว่าแบบแรก และมีลักษณะเฉพาะมากกว่า มีความสัมพันธ์
กับหัวข้อเรื่องใดหัวข้อเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ ตัวอย่างเช่น หนังสือเรียนแพทยศาสตร์ออกฟอร์ดบน
ซีดีรอม หนังสือรายชื่อเพลงนิมบัส (Nimbus Music Catalogue) เป็นต้น 

3. e-Book เพ่ือการสอน (Instructional) เป็น e-Book ที่มีประสิทธิภาพ และมี
ประโยชน์มากในการถ่ายทอดความรู้ความช านาญเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้และการอบรม ผู้เรียนจะ
ได้รับความรู้และทราบความก้าวหน้าในการเรียนของตน e-Book ประเภทนี้บางส่วนจะมีการ
ประเมินและประยุกต์ตามรูปแบบการเรียนรู้ของแต่ละคน จะมีการน าเสนอให้เหมาะสมกับผู้เรียน
แต่ละคน ตัวอย่างได้แก่ e-Book ที่มีการออกแบบหน้าจอส าหรับคอมพิวเตอร์พ้ืนฐานการอบรม 
(Computer – Based Training) 

4. e-Book แบบตั้งค าถาม (Interrogation) e-Book รูปแบบนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือการ
ทดสอบ สอบย่อย และประเมินผลกิจกรรม โดยวัดจากความรู้ที่ได้จาการศึกษาหัวข้อที่เกี่ยวข้อง e-
Book แบบตั้งค าถามจะประกอบด้วย 3 ลักษณะที่ส าคัญคือ อาจารย์ตั้งค าถามหรือแบบฝึกหัด 
ข้อสอบ การประเมินผลและระบบผู้เชี่ยวชาญ จะมีการวิเคราะห์ผลที่ได้จากการเรียน มีการแข่งขัน
และพิจารณาให้ระดับที่เหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียน 

แบ่งตามชนิดของข้อมูลข่าวสารและเคร่ืองอ านวยความสะดวก  (Barker, 1991 a, 
quoted in Barker, 1992: 140-141) แบ่ง e-Book ได้เป็น 10 ประเภท คือ 

1. Text Books หนังสือพ้ืนฐาน เป็นรุ่นแรกมีโครงสร้างเป็นตัวอักษร (Text) ต่อมาจะมี
ลักษณะที่เป็นมัลติมีเดียมากขึ้นโดยใช้คุณสมบัติของไฮเปอร์เท็กซ์ในการน าเสนอ 

2. Moving Picture Books หนังสือภาพเคลื่อนไหว มีโครงสร้างจากภาพเคลื่อนไหวสั้นๆ 
(animation clips) หรือภาพวิดีโอ (Motion Video Segment) หรือทั้งสองอย่างรวมกัน 

3. Talking Books หนังสือหลายภาษา จะมีลักษณะเป็นเนื้อหาประกอบค าบรรยาย 
เพ่ือให้ง่ายต่อการรับรู้ของผู้อ่าน 

4. Static Picture Books หนังสือภาพนิ่ง จะประกอบไปด้วยภาพนิ่งหลายๆ ชนิด
รวมกัน ภาพแต่ละภาพจะมีคุณภาพท่ีแตกต่างกันไปตามความเหมาะสมของงาน 

5. Multimedia Books หนังสือสื่อประสม เป็นการรวมตัวอักษร ภาพนิ่ง และ
ภาพเคลื่อนไหว แบบทดสอบ มารวมไว้ด้วยกันตามโครงสร้างแบบเส้นตรง (linear) เมื่อผลิตเสร็จสื่อ
จะออกมาในรูปของสื่อเดียว  
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6. Poly Media Books หนังสือรวมสื่อ มีลักษณะตรงกันข้ามกับ e-Book สื่อประสม 
โดยใช้การรวมสื่อที่แตกต่างกัน ได้แก่ ซีดีรอม กระดาษ เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอ่ืน ๆ เพ่ือส่ง
ข้อมูลข่าวสารไปยังผู้ใช้ 

7. Hypermedia Books ไฮเปอร์มีเดียบุก จะมีลักษณะคล้ายกับ e-Book สื่อประสม คือ 
ใช้การสื่อสารหลายช่องทาง แต่จะมีโครงสร้างเป็นแบบ non-linear โดยมีโครงสร้างแบบใยแมงมุม 

8. Intelligent Electronic Books หนังสือผู้เชี่ยวชาญ มีการบรรจุเทคนิค
ปัญญาประดิษฐ์ เช่น ระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert System) และระบบเครือข่ายประสาท (Neural 
Networks) ท าให้ผู้เรียนประยุกต์ให้เข้ากับพฤติกรรมของผู้เรียนแต่ละคนที่มีความแตกต่างกัน 

9. Telemedia Electronic Books หนงัสือทางไกล ต้องอาศัยการสื่อสารทางไกลช่วยใน
การน าเสนอเนื้อหา เช่น การเรียนการสอนในระบบ Teleconference การส่งข้อความทางอีเมล์ 
ตลอดจนเป็นทรัพยากรในการสอนทางไกล เช่นในห้องสมุดดิจิตอล 

10. Cyberbook Books ไซเบอร์บุ๊ค ใช้เทคนิคของความจริงเสมือน (Virtual Reality) 
ในการสร้างสถานการณ์จ าลองเพ่ือให้ผู้เรียนรู้สึกเหมือนได้เข้าไปอยู่ในประสบการณ์จริง 

 
เปรียบเทียบ D-Book 3 รูปแบบ 
 e-Book ทั้ง 3 ประเภท คือ e-Book ภาพนิ่ง e-Book ภาพเคลื่อนไหว และ e-Book 
มัลติมีเดีย จัดเป็นพ้ืนฐานของ e-Book ทั้งหมดที่มีอยู่ e-Book 2 ชนิดแรกสนับสนุนคอมพิวเตอร์
ช่วยการเรียนรู้ (Computer Assisted Learning) ส่วนชนิดสุดท้ายเป็น e-Book ที่สนับสนุน
สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้แบบ ปฏิสัมพันธ์ เพ่ือสนับสนุนการเรียนแบบค้นพบของคอมพิวเตอร์ช่วยการ
เรียนรู้ 

1. e-Book ภาพนิ่ง (Static Picture Book) เป็นการรวบรวมภาพที่เกี่ยวข้องกันเอาไว้
ด้วยกันตามแต่จุดประสงค์ที่ผู้ผลิตต้องการ เช่น ใช้ประกอบการสอน e-Book ภาพนิ่งมี
องค์ประกอบ 3 ส่วน คือ ปกหน้า กลุ่มภาพนิ่ง และปกหลัง เนื้อหาจะเป็นการเรียงภาพไปเรื่อย ๆ 
หากจะให้มีโครงสร้างก็สามารถท าได้โดยรวบรวมภาพที่มีลักษณะเดียวกัน เช่น หัวข้อเกี่ยวกับสัตว์ 
พืช อาหาร เครื่องมือ อาวุธ เป็นต้น ซึ่งมีลักษณะเป็นบท ๆ ในตัวไม่ขึ้นกับบทอ่ืน ถ้าเกี่ยวกับสัตว์ก็
แบ่งเป็นเรื่องย่อยลงไป เช่น ประเภทแมว สุนัข นก ปลา เป็นต้น บางโปรแกรมสรุปภาพมาเป็น
สารบัญเพ่ือให้ผู้อ่านเข้าถึงได้ง่ายขึ้น  บางครั้งอาจเรียกว่า สมุดภาพ หรือ Photo Book หรือ e-
Album 

2. e-Book ภาพเคลื่อนไหว (Moving Picture Book) จะบรรจุภาพเคลื่อนไหวไว้
มากกว่า e-Book ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวเหล่านี้อาจมาจากคอมพิวเตอร์หรือสื่อจากสื่ออ่ืน เช่น 
วิดีโอหรือซีดีรอม ภาพที่จะน าเสนออาจรวดเร็ว ช้าหรือปกติตามค่าที่ตั้งไว้ เป็นการแสดงชุดของ
ภาพต่อเนื่องกัน (slide show) โครงสร้างของ e-Book ประกอบด้วยปกหน้าและปกหลัง ตรงกลาง
จะประกอบด้วยโครงสร้างของบท แต่ละบทจะประกอบด้วย ภาพจ านวนมากซึ่งเรียงล าดับตาม
หัวข้อหรือเนื้อเรื่อง ถ้าต้องการแบ่งเป็นหมวดหมู่หรือย่อยไปกว่านั้นก็สามารถก าหนดให้เพ่ิมขึ้นได้
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อีก มีการควบคุมทางเลือกท่ีของภาพเคลื่อนไหว โดยสามารถเล่น หยุดดู เดินหน้า ถอยหลังได้ตามที่
ผู้อ่านต้องการด้วย 

3. e-Book มัลติมีเดีย (Multi Media Book) ประกอบด้วยตัวอักษร ภาพ เสียง วิดีโอ 
รวมถึงแบบทดสอบรวมกัน อาจเป็นภาพธรรมดาหรือภาพเคลื่อนไหวก็ได้ ในหนึ่งหน้าจอจะ
ประกอบไปด้วยหลาย ๆ ส่วน ได้แก่ ตัวอักษร ภาพนิ่ง วิดีโอ กรอบโต้ตอบระหว่างผู้อ่านกับ
คอมพิวเตอร์ในหน้านี่อาจใส่เสียงด้วย โดยอาจใส่ไว้ในรูปของปุ่มเพ่ือให้ผู้เรียนเลือกใช้ 
 
ข้อดีและข้อจ ากัดของดิจิทัลบุ๊ก 
 ข้อดี พอสรุปได้ดังนี้ 

๑. มีความเป็นศูนย์รวมสื่ออักษร ภาพ แสง เสียง วิดีโอ และการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ 
๒. ไม่สิ้นเปลืองกระดาษ ประหยัดวัสดุในการผลิต ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
๓. แก้ไขปรับปรุง ปรับเปลี่ยนให้ถูกต้อง หรือทันสมัยได้ตลอดเวลา 
๔. กระจายหรือเผยแพร่ไดร้วดเร็วทั้ง online และ offline 
๕. ลดปัญหาการจัดเก็บเอกสาร หรือห้องสมุดขนาดใหญ่ ไปอยู่ใน tablet ของทุกคน 
๖. ช่วยรักษาสื่อ หนังสือ ใบลาน ที่หายาก ไม่ใหสู้ญหาย 
๗. ผู้เขียนประหยัดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์ เผยแพร่ผลงานได้รวดเร็ว อ้างอิงทางวิชาการ

ได้ 
๘. ผู้อ่านสะดวกในการพกพา อ่าน ฟัง เขียน ศึกษาเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา 
๙. ท าให้การเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติ การทบทวน การและการประเมินผลสะดวกยิ่งขึ้น 

 
ข้อจ ากัดของ e-Book สรุปได้ดังนี้ 
๑. คนส่วนใหญ่ยังคุ้นเคยกับสื่อกระดาษมากกว่า เพราะการหยิบ จับ พับ เขียน สะดวก 
๒. ถ้าไฟล์สื่อใน e-Book มีขนาดใหญ่ จะท าให้การเปลี่ยนหน้าจอมีความล่าช้า 
๓. การสร้าง e-Book ที่มีประสิทธิภาพดี ผู้สร้างต้องมีความรู้ และความช านาญในการ

ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และการสร้างสื่อดีพอสมควร 
๔. ผู้ใช้สื่ออาจจะไม่ใช่ผู้สร้างสื่อ ฉะนั้นการปรับปรุงสื่อจึงท าได้ยากหากผู้สอนไม่มี

ความรู้ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
๕. ใช้เวลาผลิตมาก เพราะต้องใช้ทักษะในการออกแบบอย่างดี เพ่ือให้ได้สื่อที่มีคุณภาพ 
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ความแตกต่างของ e-Book  (e-Book) กับหนังสือทั่วไป 
หนังสือทั่วไป กับ e-Book จะแตกต่างอยู่ที่รูปแบบ การผลิต การใช้งาน ดังตารางต่อไปนี้ 
 
หนังสือทั่วไป (Book) หนังสือดิจิทัล (D-Book) 

- ใช้กระดาษ 
- มีข้อความและภาพประกอบ 
- แก้ไขปรับปรุงยาก 
- สรุปจบภายในเล่ม 
- ต้นทุนการผลิตสูง 
- มีขีดจ ากัดในการจัดพิมพ์ 
- เปิดอ่านจากเล่ม 
- อ่านได ้ขีดเขียนได้ 
- อ่านได้ 1 คนต่อ 1 เล่ม 
- พกพาล าบาก กินพ้ืนที่ มีน้ าหนัก 
- สิ้นเปลืองทรัพยากร ท าลายสิ่งแวดล้อม 
- เก็บรักษายาก ใช้พื้นที่มาก เสื่อมคุณภาพ 

- ไม่ใช้กระดาษ 
- มีภาพเคลื่อนไหว เสียง วิดีโอ และแบบทดสอบ 
- แก้ไขปรับปรุงข้อมูล (update) ง่าย 
- สร้างการเชื่อมโยง (links) ไปหาข้อมูลภายนอกได้ 
- ต้นทุนในการผลิตหนังสือต่ า 
- ไม่มีขดีจ ากัดในการจัดพิมพ์ ท าส าเนาได้ง่าย 
- ใช้โปรแกรม ผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ 
- อ่าน ขีดเขียน สั่งพิมพ์ (print) และคัดลอกได้ 
- 1 เล่ม อ่านพร้อมกันได้จ านวนมาก 
- พกพาสะดวก ไม่กินพื้นที่ น้ าหนักเบา 
- ไม่สิ้นเปลืองทรัพยากรในการผลิต 
- เก็บใน hard drive หรือ server, cloud 

 
โครงสร้างของดิจิทัลบุ๊ก 
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โครงสร้างของ e-Book จะคล้ายกับหนังสือทั่วไป จะมีความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนก็คือ
กระบวนการผลิต รูปแบบ และวิธีการอ่านหนังสือ สรุปโครงสร้างของ e-Book ประกอบด้วย 

1. หน้าปก (Front Cover) คือปกด้านหน้าของหนังสือ บ่งบอกชื่ออะไร ใครเป็นผู้แต่ง 
2. ค าน า (Introduction) เป็นค าบอกกล่าวเพ่ือสร้างเข้าใจเกี่ยวกับหนังสือเล่มนั้น 
3. สารบัญ (Table of contents) เป็นการบอกเรื่อง หัวข้อส าคัญ ที่อยู่ภายในเล่ม 
4. เนื้อหาสาระแต่ละหน้า (Contents) หนังสือแต่ละหน้า จะประกอบด้วย 

• หมายเลขหน้า (Page Number) 
• ข้อความ (Texts) 
• ภาพประกอบ (Graphics) .jpg, .gif, .bmp, .png, .tiff 
• เสียง (Sounds) .mp3, .wav, .midi 
• ภาพเคลื่อนไหว (Video Clips, flash) .mpeg, .wav, .avi 
• จุดเชื่อมโยง (Links) 

5. อ้างอิง (Reference) แสดงถึงแหล่งข้อมูลที่น ามาใช้อ้างอิงในการเขียนหนังสือ 
6. ดัชนี (Index) คือสรุปค าส าคัญเพ่ือประโยชน์ในการสืบค้นอย่างรวดเร็วภายในเล่ม 
7. แนะน าผู้เขียน (Author) ชื่อผู้เขียน ภาพ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เขียนสั้นๆ และการติดต่อ 
8. ปกหลัง (Back Cover) 
ปัจจุบันมีสื่อที่คล้ายกันและจะท าให้ เกิดสับสนได้ว่าเป็นสิ่ งเดียวกันกับ e-Book 

ตัวอย่างเช่น e-Newsletter e-Paper e-Document เป็นต้น แต่ถ้ายึดตามหลักการข้างต้นว่า
หนังสือจะต้องมีโครงสร้างตามนั้น ก็จะลดความสับสนได้ 
งานวิจัยเกี่ยวกับดิจิทัลบุ๊ค 

ปิลันธนา สงวนบุญพงษ์ (2542) ท าวิจัยเรื่อง การพัฒนาและหาประสิทธิภาพ e-Book 
รูปแบบสื่อประสม เรื่องสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือการประชาสัมพันธ์ ผลการวิจัยพบว่า การทดสอบ
ประสิทธิภาพ e-Book แบบสื่อประสม มีประสิทธิภาพระดับร้อยละ 80–89 สามารถน าไปใช้ในการ
สอนได ้

เพ็ญนภา พัทรชนม์ (2544) ท าวิจัยเร่ือง การพัฒนา e-Book เรื่องกราฟิกเบื้องต้น 
ป ร ะ ช า ก ร แ ล ะ ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง เ ป็ น นั ก ศึ ก ษ า ป ริ ญ ญ า ต รี  ค ณ ะ ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ไม่เคยเรียนวิชาเทคโนโลยีการศึกษามาก่อน 441 คน เลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบสุ่มอย่างง่าย โดยวิธีจับฉลาก ผลการวิจัยพบว่า e-Book ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด (80/80) โดยมีค่าเฉลี่ย ร้อยละ 90.92/96.67 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 

ทิพย์มณฑา สดชื่น (2544) ท าวิจัยเรื่อง การพัฒนา e-Book เรื่องการถ่ายภาพเบื้องต้น 
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ที่ไม่เคยเรียนวิชาเทคโนโลยีการศึกษา จ านวน 42 
คน ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนักศึกษาหลักจากท่ีเรียนด้วย e-Book ใน
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การถ่ายภาพเบื้องต้นมีประสิทธิภาพ 87.5/83.44 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 

เกวลี พิชัยสวัสดิ์ (2545) ได้ศึกษาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการใช้ห้องสมุดส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดพุทธบูชา กรุงเทพฯ โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนจ านวน 
100 คน ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนจากเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  
เรื่องการใช้ห้องสมุด ได้ค่าเฉลี่ยร้อยละ 82.08 

สุภาภรณ์ สิปปเวสม์ (2545) ได้ศึกษาประสิทธิภาพของ e-Book  เรื่องการสร้าง e-Book 
ที่เขียนจากโปรแกรม Adobe Acrobat กลุ่มตัวอย่างเป็นครูผู้สอนโรงเรียนชลบุรีสุขบท อ าเภอเมือง 
จังหวัดชลบุรี จ านวน 45 คน โดยให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบก่อนเรียน แล้วเรียนจาก e-Book 
จากนั้นให้ท าแบบทดสอบหลังเรียน ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

เทคนิคการผลิตดิจิทัลบุ๊ค 
ยุคแรกของการผลิต e-Book นิยมใช้ส าหรับ PC แตป่ัจจุบัน Tablet และ Smartphone 

ราคาถูกลงมาก การผลิตแบบใช้โปรแกรมเฉพาะด้านจึงลดลง มานิยมใช้โปรแกรมพ้ืนฐานทั่วไป เช่น 
Word PowerPoint  มาออกแบบและผลิตก่อน แล้วจึงแปลงไฟล์เป็นแบบ pdf แล้วน าไปเปิดอ่าน
จากโปรแกรมอ่าน (pdf reader) บนเครื่อง Tablet และ Smartphone หรือ Notebook ได้ทันที 
อย่างไรก็ตาม แม้จะมีโปรแกรมและแนวคิดใหม่ๆ ในการผลิตเกิดขึ้น โปรแกรมเหล่าปรับปรุงตาม 
เช่น 

 
โปรแกรม Flip Album 

เป็นโปรแกรมที่นิยมมากในยุคผ่านมา สร้างเป็น multimedia book 
ได้ น าเสนอแบบ 3D Page Flipping ได้ มีชื่อเฉพาะว่า FlipBook 
น าเสนอแบบ Offline หรือสร้างแผ่น CD AutoRun ได้ และเสนอ 

Online ผ่านโปรแกรม FlipViewer ดาวน์โหลดได้ที่ http://www.flipviewer.com 

    
 
โปรแกรม eBook Maestro 
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เป็นโปรแกรมสร้าง eBook จากไฟล์ Html คือการแปลงเว็บไซต์ให้เป็น
ไฟล์เพ่ือบันทึกลงคอมพิวเตอร์นั่นเอง เหมาะส าหรับการสืบค้นข้อมูลจาก
เว็บไซต์หรือการน าข้อมูลจากเว็บไซต์ไปใช้งานเมื่ออยู่ในสถานที่ที่ไม่มี

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ไฟล์จะถูกบันทึกเป็น .exe น าไปเปิดในคอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ได้ โดยไม่ต้อง
มีโปรแกรมอ่านโดยเฉพาะ ดาวน์โหลดที่ http://www.ebookmaestro.com 

   
โปรแกรม Desktop Author 
 

เป็นโปรแกรมสร้าง e-Book ที่มีลักษณะคล้ายกับหนังสือจริง คือ 
มี ห น้ า ป ก  ส า รบั ญ  ข้ อ ค ว า ม  รู ป ภ า พ  ส า ม า ร ถแ ท ร ก
ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์ภาพยนตร์ ไฟล์ Flash เพ่ิมเสียงบรรยาย 

สร้างลิงค์ไปยังเว็บไซต์ต่าง ๆ ผลงานที่ได้เป็นไฟล์ขนาดเล็ก ส่งผ่านเว็บไซต์หรืออีเมล์ได้ export ได้
ทั้ง Offline ในรูปแบบ .exe และออนไลน์ .html .dnl ได้ แต่ต้องติดตั้ง DNL Reader ก่อนจึงจะ
แสดงผลได ้
 

     
 

 โปรแกรม FlippingBook Creator 
 

เป็นโปรแกรมท่ีใช้พื้นฐานบนเทคนิค flash โดยน าไฟล์ที่เป็น pdf เข้าไป
แล้ว สามารถปรับแต่งเล็กน้อย แทรกภาพ เสียง วิดีโอได้ เมื่อเปิดก็จะมี
เอฟเฟคเกิดขึ้นทั้งภาพและเสียง ดูที่ http://flippagemaker.com  
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โปรแกรม Sothink SWF Easy 

เป็นโปรแกรมท่ีใช้พ้ืนฐานบนเทคนิค flash อีกโปรแกรม โดยน า
ไฟล์ที่เป็นภาพ jpg, png เข้าไปแล้ว ปรับแต่งเล็กน้อย แทรกภาพ 

เสียง วิดีโอได้ เมื่อเปิดก็จะมีเอฟเฟคเกิดข้ึนทั้งภาพและเสียง ดูที่ http://www.sothink.com 
 

    
 

 โปรแกรม iBooks Author 
 

โปรแกรมผลิต e-Book จาก Apple สามารถแทรกอักษร ภาพ เสียง วิดีโอ 
และแบบทดสอบได้ เสร็จแล้วก็ export ไปอ่านในโปรแกรมส าหรับอ่านชื่อ 
iBooks ที่ติดตั้งใน iPad หรือ iPhone  ดูที่  www.apple.com 
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โปรแกรมชุด Microsoft Office 
Microsoft office หลายโปรแกรมทั้ง Word PowerPoint และ 
Publisher สามารถผลิต e-Book ได้ โดยใช้ในการท าต้นฉบับ
แล้วบันทึกไฟล์เป็น Pdf หรือ epub ดาวน์โหลดที่ 
https://products.office.com/th-TH/ 

  
 โปรแกรม PowerPoint ช่วยผลิต e-Book ในลักษณะ Photo Book ได้ โดยให้เตรียม
สรุปภาพกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ควรมากเกินไป (ราว 30-50 ภาพ) ปรับภาพให้พร้อมใช้งาน ดูความสว่าง 
สีสัน ตัดขอบ ปรับขนาดภาพ  เป็นต้น  แล้วท าตามขั้นตอน ดังนี้ 
 
 1. การผลิต Photo Book หรือ Photo Album 
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 2. จะได้อัลบัมภาพใหม่มาอย่างรวดเร็ว แล้วให้ปรับแต่งเพ่ิมเติม ดังนี้ 

 
 
 โปรแกรม Word ช่วยในการจัดท าต้นฉบับ e-Book ในลักษณะ Text book หรือเอกสาร
การสอน หนังสือ ต าราเรียน หรือคู่มือต่าง ๆ  มีวิธีท า ดังนี้ 
 1. เปิดโปรแกรม word ขึ้นมา ตั้งค่ากระดาษเป็น A5 แล้วท าตามขั้นที่ก าหนดในภาพนี้ 
 

 
 
 2. ปรับแต่งหนังสือ โดยการเพ่ิม ลายน้ า (watermark) สีพื้น หรือลวดดลายสวยงาม และ
ให้ใส่ เลขหน้า (page) ที่ส่วนบน ห่างขอบ 1.5 ซม. จนได้ตามท่ีต้องการแล้วบันทึกเป็น pdf แล้ว
น าไปเปิดด้วยโปรแกรม pdf reader ต่าง ๆ ตามที่ชื่นชอบ  หรือส่งงานให้อาจารย์ดูได้ 
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การติดตั้งแอพและวิธีซื้อดิจิทัล 
 การศึกษาเรียนรู้สมัยใหม่ไม่จ าเป็นต้องพกหนังสือเล่มหนาๆ หนักๆ ที่เรียกว่า hard copy 
อีกต่อไปแล้ว สามารถใช้สื่อ soft copy ที่เรียกว่า e-Book e-Document e-Paper หรือสื่อ 
digital อีกมากมาย ในที่นี่จะเสนอวิธีติดตั้งแอพและวิธีซื้อ e-Book จาก www.mebmarket.com 
ดังนี้ 

 
 6. eBook Maker and Reader 
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บทสรุป 
 ผลิตผลที่เกิดจากเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช่แบบอนาล็อกก็คือดิจิทัล ซึ่งก าลังเป็นที่นิยม
เป็นอย่างยิ่งในทุกวงการในปัจจุบันที่เรียกว่า ยุคไทยแลนด์ 4.0 ทางด้านการศึกษามีการน าผลผลิต
ในรูปแบบดิจิทัลมาใช้มากและนานมาแล้วในลักษณะ สื่อการเรียนการสอน การท าแบบทดสอบ 
ทดลอง วิจัย และประเมินผล ที่เห็นกันอยู่เช่น e-Book e-Learning e-Testing CAI Digital Media 
เป็นต้น  ตลอดถึงการศึกษาและเผยแผ่ธรรมะ ทางช่อง Digital TV เว็บไซต์ธรรมะ จนถึง 
พระไตรปิฎกดิจิทัล  ปัญหาของเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ที่เทคโนโลยีดิจิทัล แต่อยู่ที่ผู้ใช้ซึ่งได้แก่ผู้สอน ผู้เรียน 
และพระสงฆ์ ที่ยังไม่สามารถใช้อุปกรณ์และสื่อดิจิทัลอย่างเชี่ยวชาญจนสามารถน าไปผลิตเอกสาร 
หนังสือ ต ารา สื่อการเรียนการสอน การประเมินผล และการเผยแผ่ธรรมะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ในทีน่ี่ได้น าเสนอทั้งความหมาย ความส าคัญ ประโยชน์ วิธีการผลิต จนถึงการน าไปใช้ การเผยแพร่
ผลงาน ตลอดถึงการจ าหน่าย จ่าย แจกอย่างครบถ้วน อันจะท าให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว 
ประหยัดงบประมาณ และเวลา มีความน่าเชื่อถืออ้างอิงได้ และเผยแผ่ได้อย่างกว้างขวาง รวดเร็ว 
ท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา จึงจะเหมาะสมกับการศึกษาและการเผยแผ่ธรรมะยุค
ไทยแลนด์ 4.0 
 
เอกสารอ้างอิง 
บุญเลิศ อรุณพิบูลย์. E-book สื่ออิเล็กทรอนิกส์ใหม่ แห่งวงการหนังสือ. สืบค้น 1 กรกฎาคม 2562 

จ า ก  http://www.stks.or.th/web/index.php?option=com_docman&task=doc_ 
download&gid=64&Itemid=31 

ประเภทของสื่อเพ่ือการศึกษา(การเรียนรู้). Post by MEDIATHAILAND. (online) Retrieved 
January 21, 2018. from  http://mediathailand.blogspot.com/2012/06/blog-
post.html 

หลักการออกแบบสื่อเพ่ือการเรียนรู้. Post by นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ. (online) 
Retrieved January 21, 2018. From http://mediathailand-ictedu.blogs 
pot.com/2012/07/115.html 
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ความหมายของสื่อเพ่ือ(การศึกษา) การเรียนรู้ . (ออนไลน์). สืบค้นเมื่อ 25 ส.ค.2 561 จาก 
http://mediathailand-ictedu.blogspot.com/2012/05/81.html 
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ความท้าทายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยการใช้ชาดกในยุคดิจิตัล 4.0 
 

พระมหาพงษ์เทพ ปภากโร* 
 
 
บทน า 

การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ระบบอินเทอร์เน็ตก าลังจะเปลี่ยนแปลงสรรพสิ่งทั้งวิธี
คิด วิธีด ารงชีวิต เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ท าให้โลกดิจิทัล 4.0 กับความท้าทายทางเทคโนโลยีที่
เบื้องหน้ากลายเป็นโจทย์ใหญ่ส าหรับมนุษย์ทุกคนบนโลก ความเปลี่ยนแปลง คือ ธรรมดาของโลก 
พระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเสมอ จึงควรยอมรับอนิจจังให้ได้  รู้จักน าเครื่องมือ
และเทคโนโลยีมาใช้ในงานเผยแผ่ศึกษาธรรม 

พระพุทธมีความท้าทายตั้งแต่สมัยที่พระพุทธองค์ยังทรงพระชนม์อยู่ เพราะหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาเป็นค าสอนที่สวนทางกับค าสอนของศาสนาอ่ืนในสมัยนั้น แต่พระพุทธองค์ก็
สามารถฝ่าฟันปัญหาเหล่านั้นมาได้ และพระพุทธศาสนาก็เจริญรุ่งเรือง มั่นคงในชมพูทวีป เมื่อพระ
พุทธองค์ปรินิพพานได้ 7 วัน ก็เกิดความท้าทายใหม่ขึ้น อาศัยเหตุที่พระพุทธองค์ปรินิพพานนั้น มี
พระสูงอายุรูปหนึ่งบอกกับภิกษุทั้งหลายว่าไม่ต้องเศร้าโศก จะได้ไม่ต้องปฏิบัติตามพระธรรมวินัยที่
ทรงบัญญัติไว้ จนน าไปสู่การท าสังคายนาครั้งที่ 1 พุทธศตวรรษที่ 21 นับเป็นยุคแห่งสังคมข่าวสาร 
เป็นโลกไร้พรมแดน ที่เราสามารถย่อโลกไว้ในมือเรา ค้นหาข้อมูลข่าวสารที่ต้องการได้ในชั่วเวลานิด
เดียว ข้อมูลทั้งที่จริงและไม่จริงสามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว เข้าถึงผู้รับได้ทุกระดับ ทุกเชื้อ
ชาติ ทุกศาสนา พระพุทธศาสนาจึงถือว่าเผชิญกับความท้าทายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ความท้าทาย
ของพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นในทุกยุคทุกสมัย นั่นเป็นเพราะว่าพระพุทธศาสนาไม่ใช่ศาสนาที่บังคับ
ให้คนเชื่อและปฏิบัติตาม แต่เป็นศาสนาแห่งเหตุและผล เป็นศาสนาที่ศาสนิกผู้ยอมตนเคารพนับถือ
บูชาต้องศึกษา ปฏิบัติ จึงจะสัมผัสกับผลของการกระท านั้นด้วยตัวเอง 

สถาบันศาสนาเป็นสถาบันเก่าแก่ที่หล่อหลอมคนไทยและเป็นแกนกลางที่ยึดเหนี่ยวของ
สังคม ตั้งแต่ในอดีตจวบจนถึงปัจจุบัน ในยุคที่ความเชื่อทางศาสนาถูกท้าทายด้วยความรู้สมัยใหม่ 
อาจเป็นเพราะว่าเคยสอนกันมา หรือเพราะคนโบราณมีกุศโลบายที่จะสอน แต่คนรุ่นหลังเข้าใจเป็น
อีกอย่างหนึ่ง จึงเกิดค าถามว่าในยุคปัจจุบันเรื่องราวที่เคยพร่ าสอนกันมา เช่น เรื่องเล่า นิทานต่าง ๆ 
จะพิสูจน์ให้เห็นคุณค่าได้มากน้อยเพียงใด หรือว่ามีอะไรแฝงอยู่ในเรื่องเล่านั้นปัจจุบัน เทคโนโลยี 
สารสนเทศ และระบบอินเทอร์เน็ตจะเป็นปัจจัยส าคัญของการศึกษา จึงหลีกเลี่ยงไม่ ได้ต้องการ
พ่ึงพาเทคโนโลยีในการด าเนินชีวิต ในการท างาน และสนองความต้องการเพ่ือให้ได้มาซึ่งความสุข 
แม้ค าสอนทางศาสนาบางอย่างก็พยายามตีความและอธิบายด้วยเทคโนโลยี นักคิดบางท่านพยายาม

                                                           
 * สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
golfclove@gmaill.com 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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อธิบายหลักค าสอนในพระพุทธศาสนาเพ่ือให้เชื่อมโยงกับโลก แห่งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มี
การตีความให้เข้ายุคสมัย 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ถือว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งต่อพระพุทธศาสนา 
การน าธรรมะไปสู่ประชาชนที่เป็นพุทธบริษัท เพ่ือให้เขาเหล่านั้นปฏิบัติเป็นสัมมาปฏิบัติอัน
ก่อให้เกิดความสงบสุขแก่ตนเองและแก่สังคมโดยทั่วไป พระสงฆ์ผู้ท าหน้าที่ดังกล่าวนี้เรียกว่า “พระ
นักเทศน์, พระนักเผยแผ่, พระธรรมจาริก” โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันนี้รูปแบบและวิธีการเทศนาต้อง
มีการประยุกต์ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับยุคสมัยเพ่ือให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นไปได้อย่าง
สะดวกและเป็นที่ยอมรับของประชาชน การเผยแผ่พระพุทธศาสนา จึงมุ่งหมายหลักธรรมให้ปรากฏ
แก่ชาวโลก โดยเริ่มจากหลักการแนวคิดการเผยแผ่พระพระศาสนา ซึ่งเป็นหน้าที่โดยตรงของพุทธ
บริษัททั้ง 4 โดยยึดหลักการที่พระพุทธเจ้าทรงให้แนวทางไว้ ซึ่งศึกษาจากพุทธพจน์ตอนหนึ่งไว้ว่า 
พระพุทธองค์ส่งพระสาวกออกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาคร้ังแรกว่า “จรถ ภิกขเว จาริก พหุชนหิ
ตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย อตฺถาย หิตาย สุขาย สเทว มนุสฺสาน ” ซึ่งหมายความว่า “ภิกษุ
ทั้งหลายจงเที่ยวไปสู่ที่จาริก เพื่อประโยชน์แก่ชนหมู่มาก เพ่ือความสุขแก่ชนหมู่มาก เพ่ืออนุเคราะห์
ชาวโลกเพ่ือประโยชน์เพ่ือเกื้อกูลเพ่ือความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย” นี้คือเป้าหมาย หรือ
วัตถุประสงค์ของการเผยแผ่ธรรม การวางใจของชาวพุทธในยุคดิจิทัลดิสรัปชั่น (Digital 
Disruption) ประการแรกต้องรู้จัก Disconnect มีชีวิตรอดให้ได้ โดยไม่ต้องออนไลน์ ข้อมูล
ออนไลน์ที่ถาโถม เป็นการจู่โจมสู่พ้ืนที่ชีวิตส่วนตัว เป็นข้อมูลที่ผลักเข้ามาโดยที่เราไม่ได้เสาะ
แสวงหา ล่อลวงให้ส่งใจไหลออกไปกับเรื่องราวต่าง ๆ ท าให้เวลาไหลผ่านไปอย่างรวดเร็ว บางทีร่วม
ชั่วโมง หรือหลายชั่วโมงต่อวัน เมื่อใช้เครื่องมือสื่อสารแล้ว ให้มุ่งความสนใจเฉพาะเรื่องที่เป็น
ประโยชน์ อย่าปล่อยผ่านเวลาเปิดมือถือ นั่งอ่าน นั่งเช็ก นั่งดู กดจิ้มไปเรื่อย ๆ เป็น Passive 
Learner ไม่ใช่ Active Learner คือ ใส่ใจเฉพาะเรื่องที่สนใจและเป็นประโยชน์เมื่อได้รับข้อมูลใด
แล้ว ใจเกิดพองโต เพราะชอบใจ ชื่นชม หรือใจเกิดแฟบฝ่อ เพราะความไม่พอใจ ไม่สบายใจ ไม่สบ
ใจ ให้ปล่อยวาง พยายามรักษาความเป็นกลางของหัวใจ ไม่ให้ใจสวิงหรือแกว่งไหว หมั่นช าเลืองดูใจ
ตนเองบ่อย ๆ การใช้แนวคิดดีสรับชั่น (Disruption) คือ แนวคิด วิธีการหรือวิธีคิดท่ีสร้างสภาวะแห่ง
ความเข้าใจที่แตกต่างไปจากเดิม ไม่ยึดติดกับกรอบความคิดแบบเดิม ๆ ประกอบด้วยกระบวนการ 
3 กระบวนการ ในการคิดหรือปฏิบัติที่ส าคัญไ ด้แก่ คอนเวนชั่น (Convention), ดีสรัปชั่น 
(Disruption) และวิชั่น (Vision) 

ชาดกเป็นค าสอนที่เป็นพระพุทธวจนะ มีรูปแบบการสอนต่างจากการสอนอ่ืนในพระ
สุตตันตปิฎก ชาดกไม่เริ่มด้วย “เอวมฺเม สุต ” (ข้าพเจ้าสดับมาอย่างนี้) การสอนในชาดกต่างจาก
ปฏิสัมภิทามรรค นิทเทส สุตตนิบาต ธรรมบท อุทาน อิติวุตตกะ วิมานวัตถุ เปตวัตถุ เถรคาถา เถรี
คาถา และอปทาน ชาดกเป็นพระพุทธวจนะเล่าเรื่องอดีต เล่าเรื่องข้ามภพข้ามชาติ เป็นเทศนาวิธีที่
เหมาะกับคนทั่วไป พระธรรมเทศนาคือชาดก สอนไม่พ้นเรื่องไตรลักษณ์ ไม่พ้นเรื่องอริยสัจ 4 ไตร
ลักษณ์ หรือ สามัญลักษณะ ได้แก่ ความไม่เที่ยงถาวร (อนิจจัง) ชาดกนอกจากเล่าบรรยายชีวิตพระ
โพธิสัตว์ ได้สะท้อนเหตุการณ์อ่ืน เช่น ชีวิตผู้คนในอินเดียโบราณ ผู้แต่งชาดกต้องการสรรเสริญ
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พระคุณของพระทศพล อาศัยเหตุการณ์เรื่องราวในพุทธประวัติบ้าง เรื่องราวของพระสาวกบ้าง 
สะท้อนเหตุการณ์ด้านความเชื่อ ค่านิยม วิถีชีวิต และการละเล่นความบีบคั้นเป็นทุกข์ (ทุกขัง) ความ
มิใช่ตัวตน(อนัตตา) ทุกชาดกมีเรื่องไตรลักษณ์ ทุกชาดกสอนอริยสัจ 4เป็นวิธีสอนโดยเล่าเรื่อง เป็น
วรรณกรรมในพระไตรปิฎก เป็นการสอนที่มีอิทธิพลในสังคมตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน เห็นได้จาก
หลักฐานโบราณวัตถุ ทั้งในประเทศอินเดีย และนอกประเทศอินเดีย ส าหรับคนไทยแม้รับวัฒนธรรม
พระพุทธศาสนามากว่า 700 ปี  แต่ทุกวันนี้ชาวพุทธไทยส่วนใหญ่ยังมีความรู้ความเข้าใจ
พระพุทธศาสนาไม่ตรงกันหลายเรื่อง ความรู้ความเข้าใจที่แตกต่างกันปรากฏในการสื่อสาร เช่น 
สิ่งพิมพ์ บทความ รวมถึงสื่อออนไลน์ สิ่งเหล่านี้สะท้อนทัศนคติที่ต่างกัน อันเป็นเหตุให้ความรู้ความ
เข้าใจไม่สอดคล้องสัมพันธ์กันเพราะต่างฝ่ายต่างศึกษา พระพุทธศาสนาถูกตีความไปตามค่านิยม 

 
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล 

การเผยแผ่ คือ การท าให้ขยายออกไป การท าให้ขยายวงกว้างออกไป ท าให้แพร่หลาย
ออกไปการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ได้แก่ การด าเนินงานเพ่ือให้หลักธรรมค าสั่ งสอนใน
พระพุทธศาสนาแพร่หลายออกไปในทุกสารทิศ มีผู้ศรัทธาเลื่อมใส เคารพในพระรัตนตรัย น้อม
น าเอาหลักธรรมในพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ถือว่า
มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อพระพุทธศาสนา ดังนั้นพระสงฆ์ผู้เป็นนักเผยแผ่ย่อมต้องตระหนักถึง
บทบาทหน้าที่หลัก ย่อมจะต้องศึกษาให้เข้าใจถึงการเผยแผ่พระพุทธศาสนา คือ การน าธรรมะไปสู่
ประชาชนที่เป็นพุทธบริษัท เพ่ือให้เขาเหล่านั้นปฏิบัติเป็นสัมมาปฏิบัติอันก่อให้เกิดความสงบสุขแก่
ตนเองและแก่สังคมโดยทั่วไป พระสงฆ์ผู้ท าหน้าที่ดังกล่าวนี้เรียกว่า “พระนักเทศน์, พระนักเผยแผ่, 
พระธรรมจาริก” โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันนี้รูปแบบและวิธีการเทศนาต้องมีการประยุกต์ปรับเปลี่ยน
ให้เหมาะสมกับยุคสมัยเพ่ือให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นไปได้อย่างสะดวกและเป็นที่ยอมรับ
ของประชาชน การเผยแผ่พระพุทธศาสนา จึงมุ่งหมายหลักธรรมให้ปรากฏแก่ชาวโลก โดยเร่ิมจาก
หลักการแนวคิดการเผยแผ่พระพระศาสนา ซึ่งเป็นหน้าที่โดยตรงของพุทธบริษัททั้ง 4 โดยยึด
หลักการที่พระพุทธเจ้าทรงให้แนวทางไว้ ซึ่งศึกษาจากพุทธพจน์ตอนหนึ่งไว้ว่า พระพุทธองค์ส่งพระ
สาวกออกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาครั้งแรกว่า “จรถ ภิกขเว จาริก พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกา
นุกมฺปาย อตฺถาย หิตาย สุขาย สเทว มนุสฺสาน” ซึ่งหมายความว่า “ภิกษุทั้งหลายจงเที่ยวไปสู่ที่
จาริก เพื่อประโยชน์แก่ชนหมู่มาก เพ่ือความสุขแก่ชนหมู่มาก เพ่ืออนุเคราะห์ชาวโลกเพ่ือประโยชน์
เพ่ือเกื้อกูลเพ่ือความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย” นี้คือเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ของการเผย
แผ่ธรรม การประกาศเผยแผ่พระพุทธศาสนาแบบเชิงรุกของพระพุทธเจ้าได้เริ่มขึ้นแล้ว จะได้
กล่าวถึงรูปแบบวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลโดยสรุปเป็นภาพรวมได้ 10 วิธี คือ  

1) วิธีการเข้าหาผู้น าทางศาสนา การเมืองและทางเศรษฐกิจ  
ภายหลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้ออกประกาศพระพุทธศาสนาโดยเริ่มต้นที่ผู้น าศาสนา

ด้วยการเสด็จไปโปรดพราหมณ์ปัญจวัคคีย์ ผู้คงแก่เรียนมีจิตใจที่มุ่งมั่นเต็มเปี่ยมด้วยความปรารถนา
ว่าจักได้บรรลุธรรมตามพระพุทธองค์จนกระท่ังประสบผลส าเร็จ หลังจากนั้นเสด็จไปโปรดชฏิล 3 พ่ี
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น้องซึ่งมีบริวาร 1,000 คน โดยชฎิล 3 พ่ีน้องนี้เป็นเจ้าลัทธิใหญ่ที่นิยมการบูชาไฟและเป็นที่เคารพ
นับถือของพระเจ้าพิมพิสารและประชาชนชาวแคว้นมคธเป็นอย่างมาก พระองค์ทรงแสดงธรรม
เทศนาอาทิตตปริยายสูตรและแสดงปาฏิหาริย์เพ่ือให้ชฎิล กลุ่มนี้เข้ามานับถือพระพุทธศาสนาจน
ประสบความส าเร็จได้บรรลุธรรมและอุปสมบทเป็นภิกษุทั้งหมด 8 ท่าน ต่อจากนั้นพระองค์เสด็จไป
หาผู้น าทางการเมือง คือ พระเจ้าพิมพิสารผู้เป็นพระราชาแห่งแคว้นมคธและข้าทาสบริพารพระ
เจ้าพิมพิสารและข้าราชบริพารพอเห็นว่าชฎิลสามพ่ีน้องที่ตนนับถือได้ประกาศตนเป็นสาวกของพระ
พุทธองค์แล้ว ก็คลายทิฐิมานะและน้อมใจฟังพระธรรมเทศนาโดยความเคารพ ในที่สุดก็ได้ดวงตา
เห็นธรรมและหันมานับถือพระพุทธศาสนา วิธีการเผยแผ่ธรรมะโดยการเข้าหาหัวหน้าผู้เป็นผู้น าทาง
สังคม ท าให้พระพุทธศาสนาเป็นที่รู้จักมีประชาชนให้ความเลื่อมใสศรัทธาเข้ามานับถืออย่างมากมาย 
นอกจากความเลื่อมใสศรัทธาแล้วยังช่วยอ านวยประโยชน์ในด้านการท านุบ ารุงพระสงฆ์และ
พระพุทธศาสนาอย่างดีด้วย การสร้างสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์และสร้างวัดวาอารามต่าง ๆ 

2) วิธีการปฏิวัติหลักค าสอนและหลักความเชื่อบางประการของลัทธิศาสนาดั้งเดิม 
พระพุทธเจ้าทรงปฏิวัติทางสังคมชนชั้นที่ชาวชมพูทวีปยึดถือมานาน เช่น  ศาสนา

พราหมณ์มีข้อบัญญัติทางสังคมหลายด้าน เช่น เรื่องวรรณะ พระองค์ตรัสปฏิเสธแนวคิดดังกล่าว
อย่างสิ้นเชิง และทรงสอนว่า “บุคคลเป็นพราหมณ์ เพราะชาติตระกูลก็หาไม่ หรือไม่เป็นพราหมณ์
เพราะชาติตระกูลก็หาไม่ บุคคลเป็นพราหมณ์ก็เพราะกรรม หรือไม่เป็นพราหมณ์ก็เพราะกรรม”
หมายความว่า คนดี หรือชั่วมิใช่ชาติตระกูล แต่ขึ้นอยู่กับการกระท าของผู้นั้น หากท าดีก็เป็นคนดี 
และหากทาชั่วก็เป็นคนชั่ว ทรงแนะนาให้ด า เนินในทางสายกลาง ได้แก่มรรคมีองค์ 8 หรือ
มัชฌิมาปฏิปทา เป็นทางปฏิบัติที่ไม่เข้มงวดและไม่หละหลวมเกินไปทรง ถือว่าเป็นแนวทางที่ถูกต้อง
และเหมาะสมที่สุด 

3) วิธีการปฏิรูปพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาท่ามกลางกระแสวัฒนธรรมและลัทธิต่างๆ 
โดยเฉพาะศาสนาพรามณ์จึงท าให้พระพุทธเจ้าต้องมีความเกี่ยวข้องกับถ้อยค าทาง

ศาสนา ด้วยมีความมุ่งมั่นที่จะประกาศพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคงอย่างรวดเร็ว จึงไม่ทรง
หักล้างค าสอนหรือถ้อยค าของศาสนาอ่ืนอย่างทันที แต่พยายามให้กลมกลืนกันไปเรื่อย ๆ จน
กลายเป็นการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่รู้ตัว หรือบางทีก็ใช้วิธีการโอนอ่อนผ่อนตาม ค าสอนใดถูกต้อง
ดีงามพระองค์ก็ทรงรับรองว่าถูกต้องดีงามเป็นของสากลโดยธรรมชาติ ค าสอนของศาสนาพราหมณ์
มีอยู่อย่างไร พระองค์ไม่ทรงหักล้าง แต่จะทรงปฏิรูปใหม่น ามาใช้ในทางพระพุทธศาสนา  

4) วิธีการเสนอหลักคาสอนที่เป็นแก่นแท้ของพระพุทธศาสนา 
เป็นวิธีที่ทรงอธิบายชี้แจงถึงส่วนดีส่วนบกพร่องของศาสนาพราหมณ์แล้ว ได้เสนอ

หลักการใหม่ที่เป็นหลักค าสอนของพระพุทธศาสนาล้วน ๆ ขึ้นแทนที่และเผยแผ่หลักค าสอนที่เป็น
แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา เพ่ือให้เข้าใจถึงธรรมชาติแท้จริงของมนุษย์และสรรพสิ่ง คือ ไตรลักษณ์
หรือสามัญลักษณะ หมายถึง ความเป็นของไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ และความเป็นของไม่ใช่ตัวตน 
ความไม่คงที่แน่นอนของสรรพสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปตามเหตุปัจจัยที่อาศัยกันเกิดขึ้นและเสื่อม
สลายไปตามกาลเวลาที่ผ่านไป และหลักอริยสัจ 4 ถือได้ว่าเป็นหลักหัวใจส าคัญของพระพุทธศาสนา 
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เป็นหลักธรรมที่ส าคัญครอบคลุมค าสอนทั้งหมดในพระพุทธศาสนา พระพุทธองค์ทรงบรรลุธรรมก็
ด้วยหลักธรรมข้อนี้ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเกิดขึ้นและดับไปอย่างมีเหตุปัจจัย เป็นหลักธรรมที่พระ
พุทธองค์ทรงนามาแสดงเพ่ือโปรดสัตว์มากที่สุด 

5) วิธีการปฏิบัติเชิงรุก หรือเยี่ยมเยียนตามบ้าน  
เป็นวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงใช้ตลอดการเผยแผ่ธรรมะ ทรงแผ่ข่าย  คือ พระญาณของ

พระองค์เพ่ือส ารวจดูเวไนยสัตว์ที่มีอุปนิสัยแก่กล้าพอที่จะบรรลุธรรมแล้วเสด็จไปเทศนาโปรดถึง
บ้าน อันเป็นพระกรณียกิจประจ านของพระองค์ ผู้ที่ได้รับการเทศนาโปรดมักจะได้บรรลุธรรมอยู่
เสมอ เรียกว่า พุทธกิจ 5 ประการของพระพุทธเจ้า ได้แก่เวลาเช้าเสด็จบิณฑบาต เวลาสายทรง
แสดงธรรม เวลาค่าประทานโอวาท กลางคืนตอบปัญหาเทวดา และเวลาจวนสว่างตรวจดูสรรพสัตว์
ผู้ที่สมควรและยังไม่สมควรตรัสรู้ 

6) วิธีการบริการชุมชน  
เป็นการเผยแผ่เชิงรุกที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายจะเข้าไปมีส่วนร่วมกับสังคม

อยู่เนือง ๆ เพ่ือให้เกิดความคุ้นเคยและความเข้าใจอันดีระหว่างชาวบ้านและพระสงฆ์ การเข้าไป
สงเคราะห์ประชาชนในกูฏทันตสูตรพระองค์ได้ทรงเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านโดยวิธีแก้ปัญหาโดยการ
จัดระบบเศรษฐกิจให้ประชาชนอยู่ดีกินดีมีความสุขในสังคม 

7) วิธีการใช้ปาฏิหาริย์ต่าง ๆ  
เป็นวิธีการเผยแผ่ที่ใช้ความสามารถพิเศษเข้ามาช่วยโดยมีจุดประสงค์เพ่ือปราบปรามคน

ที่แสดงอาการกระด้างกระเดื่องไม่ยอมรับนับถือหรืออยากลองดีให้สิ้นพยศ คือ อนุสาสนีปาฏิหาริย์  
คือ การสอนอย่างธรรมดา อธิบาย ชี้แจง โต้ตอบกันไปมาโดยไม่ต้องมีการใช้ฤทธิ์เดชเข้ามาช่วย เป็น
วิธีที่ท าให้คนเข้าถึงสัจธรรมได้ตามพุทธประสงค์และมีความมั่นคงยืนยาวมาถึงปัจจุบัน 

8) วิธีการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่น 
เป็นวิธีการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่น เพ่ือเป็นการเผยแผ่ให้ง่ายมากขึ้น ท าให้

ผู้ฟังเกิดความรู้สึกว่าผู้เผยแผ่เป็นเสมือนญาติของตนเอง จึงเกิดความเต็มใจที่จะรับฟังพระธรรม
เทศนา แต่พระพุทธเจ้าทรงห้ามยกพุทธพจน์ขึ้นเป็นภาษาสันสกฤต และทรงปรับอาบัติทุกกฎแก่
พระภิกษุผู้แสดงพุทธพจน์เป็นภาษาสันสกฤต ทรงอนุญาตในการแสดงธรรมด้วยภาษาของตนเอง 
เพราะเป็นภาษาสามัญที่ประชาชนจ าานวนมากสามารถเข้าใจได้ เป็นการเปิดโอกาสให้มวลชนทุก
ระดับชั้นได้มีโอกาสเข้ามาเลื่อมใสศรัทธา พระพุทธศาสนาจึงแพร่หลายไปสู่มวลชนอย่างรวดเร็ว 
ภาษาสันสกฤตซึ่งถือได้ว่าเป็นภาษาต้องห้ามส าหรับคนบางวรรณะ เช่น วรรณะศูทร 

9) วิธีการเผยแผ่ด้วยบุคลิกภาพ  
บุคลิกภาพที่ดีนับได้ว่าเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของนักเผยแผ่นอกเหนือจากคุณสมบัติ

ด้านคุณธรรม เพราะบุคลิกที่สง่างาม เป็นเหตุน ามาซึ่งความเลื่อมใส พระพุทธองค์ทรงมีพระวรกาย
ที่สง่างามประกอบด้วยลักษณะมหาบุรุษ เพราะนักเผยแผ่ที่ดีนั้นแม้จะไม่ออกปากพูดก็สามารถเผย
แผ่พุทธธรรมได้ บุคลิกลักษณะที่ดีงามก็ยังความผ่องใสแห่งจิตใจให้เกิดศรัทธาแก่ผู้ที่พบเห็น 

10) วิธีการสนทนา การบรรยายและตอบปัญหา  
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วิธีสอนของพระพุทธเจ้าไว้ มีดังนี้  
(1) แบบสากัจฉา หรือสนทนา เป็นวิธีสอนที่พระพุทธเจ้าเป็นฝ่ายถามน าคู่สนทนาเข้าสู่

ความเข้าใจธรรมและความเล่ือมใสศรัทธา และทรงส่งเสริมให้สาวกสนทนาธรรมกัน อย่างในมงคล
สูตรว่า “กาเลน ธมฺมสากจฺฉา เอตมฺมงฺคลมุตฺตม การสนทนาธรรมตามกาล เป็นมงคลอันอุดม”  

(2) แบบบรรยาย เป็นวิธีสอนที่ใช้ในที่ประชุมใหญ่ในการแสดงธรรมประจ าวันซึ่งมี
ประชาชน หรือพระสงฆ์จ านวนมาก และส่วนมากเป็นผู้มีพ้ืนความรู้ความเข้าใจ กับมีความเลื่อมใส
ศรัทธาอยู่แล้ว มาฟังเพ่ือหาความรู้ความเข้าใจเพ่ิมเติม ทุกคนที่ฟังพระองค์แสดงธรรมอยู่ในที่
ประชุมนั้น แต่ละคนจะรู้สึกว่าพระพุทธเจ้าตรัสอยู่กับตัวเองโดยเฉพาะ ซึ่งนับว่าเป็นความสามารถ
อัศจรรย์อีกอย่างหนึ่งของพระพุทธเจ้า 

(3) แบบตอบปัญหา เป็นวิธีสอนผู้ที่มาถามปัญหานั้นมีความสงสัยข้องใจในข้อธรรมต่าง 
ๆแล้ว  โดยมากเป็นผู้นับถือลัทธิศาสนาอ่ืน บ้างก็มาถามเ พ่ือต้องการรู้ค าสอนทางฝ่าย
พระพุทธศาสนา หรือเทียบเคียงกับค าสอนในลัทธิของตน ในการตอบพระพุทธองค์ทรงสอนให้
พิจารณาดูลักษณะของปัญหาและใช้วิธีตอบให้เหมาะกัน ในสังคีติสูตร ท่านแยกประเภทปัญหาไว้
ตาม ลักษณะวิธีตอบเป็น 4 อย่าง คือ 1) เอกังสพยากรณีปัญหา ปัญหาท่ีพึงตอบตรงไปตรงมา
ตายตัว พระอรรถกถาจารย์ยกตัวอย่างเช่น ถามว่า “จักษุเป็นอนิจจังหรือ” พึงตอบตรงไปได้ทีเดียว
ว่า “ถูกแล้ว”2) ปฏิปุจฉาพยากรณีปัญหา ปัญหาที่พึงย้อนถามแล้วจึงแก้ พระอรรถกาจารย์
ยกตัวอย่างเช่นเขาถามว่า “โสตะก็เหมือนจักษุหรือ” พึงย้อนถามก่อนว่า “ที่ถามนั้นหมายถึงแง่ใด”
ถ้าเขาว่า “ในแง่เป็นเครื่องมองเห็น” พึงตอบว่า “ไม่เหมือน” ถ้าเขาว่า “ในแง่เป็นอนิจจัง”จึงควร
ตอบรับว่า “เหมือน”3) วิภัชชพยากรณีปัญหา ปัญหาที่จะต้องแยกความตอบ เช่น เมื่อเขาถามว่า 
“สิ่งที่เป็นอนิจจัง ได้แก่ จักษุใช่ไหม ” พึงแยกความออกตอบว่า “ไม่เฉพาะจักษุเท่านั้น ถึงโสตะ ฆา
นะฯลฯ ก็เป็นอนิจจัง” หรือปัญหาว่า “พระตถาคตตรัสวาจาซึ่งไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของคนอ่ืนไหม”
ก็ต้องแยกตอบตามหลักการตรัสวาจา 6 หรือปัญหาว่าพระพุทธเจ้าทรงติเตียนตบะทั้งหมดจริงหรือ”
ก็ต้องแยกตอบว่าชนิดใดติเตียน ชนิดใดไม่ติเตียน เป็นต้น 4) ฐปนียปัญหา ปัญหาที่พึงยับยั้งเสีย 
ได้แก่ ปัญหาที่ถามนอกเรื่อง ไร้ประโยชน์อันจักเป็นเหตุให้เขว ยืดเยื้อ สิ้นเปลืองเวลาเปล่า พึงยับยั้ง
เสีย แล้วชักนาผู้ถามกลับเข้าสู่แนวเรื่องที่ประสงค์ต่อไป ท่านยกตัวอย่าง เมื่ อถามว่า “ชีวะอันใด 
สรีระก็อันนั้นหรือ ? ” อย่างนี้เป็นคาถามประเภทเกินความจริง ซึ่งถึงอธิบายอย่างไรผู้ถามก็ไม่อาจ
เข้าใจ เพราะไม่อยู่ในฐานะท่ีเขาจะเข้าใจได้ พิสูจน์ไม่ได้ ทั้งไม่เกิดประโยชน์อะไรแก่เขาด้วย 

พัฒนาการแห่งคัมภีร์พระพุทธศาสนา มีพัฒนาการ 3 ยุค คือ 
1) ยุคมุขปาฐะ ระยะการสืบทอดพระธรรมวินัย โดยระบบปากต่อปาก ผู้มีบทบาท

ส าคัญมี 3 รูป คือ พระพุทธเจ้า พระอานนท์และพระอุบาลี  
2) ยุคพระสูตร ระยะการสืบทอดพระธรรมวินัยโดยการรวบรวมร้อยเรียงเป็นพระสูตรผู้

มีบทบาทส าคัญมี 3 รูป คือ พระมหากัสสปเถระ พระอุบาลี และพระอานนท์ เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จ
ดับขันธปรินิพพาน 3 เดือน พระมหากัสสปเถระเป็นประธานจัดปฐมสังคายนา ร้อยเรียงพระธรรม
เทศนาเป็นพระสูตร รวบรวมพระวินัยเป็นหมวดหมู่  
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3) ยุควิชาการ ระยะการสืบทอดพระธรรมวินัย โดยการแต่งคัมภีร์พระพุทธศาสนา ผู้มี
บทบาทส าคัญมี 3 ท่าน คือ พระโมคคัลลีบุตรติสสเถระพระมัชฌันติกะ และพระมหาเทวะ 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาด าเนินการมาตามล าดับโดยใช้อุปกรณ์ของแต่ละยุค แบ่ง
ออกเป็น 5 ยุค คือ 

1) ยุคการสื่อสารโดยค าพูดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใช้วิธีมุขปาฐะ 
ยุคพุทธกาลเมื่อพระพุทธศาสนาก า เนิดขึ้นครั้งแรก มีสาวกผู้ปฏิบัติตามค าสอน

พระพุทธเจ้าทรงปรารถนาจะให้พระพุทธศาสนาเป็นที่รู้จักของของมหาชน จึงได้ส่งสาวกออก
ประกาศพระพุทธศาสนานั้นได้มีพระด ารัสดังที่ปรากฏในวินัย มหาวรรค ความว่า “พวกเธอจงเที่ยว
จาริก เพ่ือประโยชน์และความสุขแก่ ชนหมู่มากเพ่ืออนุเคราะห์โลก เพ่ือประโยชน์ เกื้อกูล และ
ความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์ พวกเธออย่าได้ไปรวมทางเดียวกันสองรูป จงแสดงธรรมงามใน
เบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในที่สุด จงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะครบ
บริบูรณ์ บริสุทธิ์ สัตว์ทั้งหลาย จ าพวกที่มีธุลี คือ กิเลศในจักษุน้อย มีอยู่เพราะไม่ได้ฟังธรรมย่อม
เสื่อม ผู้รู้ทั่วถึงธรรม จักมี ดูกรภิกษุทั้งหลาย แม้เราก็จักไปยังต าบลอุรุเวลาเสนานิคมเพ่ือแสดง
ธรรม” 

2) ยุคการสื่อสารโดยการเขียนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยเขียนตามผนังถ้ า 
จารึกลงใบลาน 

ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้น ประเทศท่ีนับถือพระพุทธศาสนาจะมีวรรณกรรม
มากกว่าประเทศที่ไม่นับถือพระพุทธศาสนา เพราะว่าประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนามีประชากรที่
รู้หนังสือมากกว่า โดยเฉพาะพวกผู้ชายได้มีโอกาสบวชเรียน จึงมีความรู้ด้านนิทานชาดกต่าง ๆ และ
มีความรู้ทางด้านภาษาดีกว่าผู้ที่ไม่ได้บวชด้วย ส าหรับวรรณกรรมที่ถือว่ามีค่านั้น อาจแบ่งออกได้
เป็น2 ประเภทคือ (1) จารึกภาษาบาลี และ (2) วรรณกรรมภาษาบาลี 

3) ยุคการสื่อสารโดยการพิมพ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยการพิมพ์หนังสือ
พระไตรปิฎกคัมภีร์ ต าราทางพระพุทธศาสนา 

การพิมพ์คัมภีร์พระพุทธศาสนาที่เรียกว่าพระไตรปิฎก และคัมภีร์อ่ืน ๆ เป็นภาษาบาลี
พระไตรปิฎกเกิดขึ้นครั้งแรกมีผู้สันนิษฐานว่าเกิดขึ้นตั้งแต่การสังคายนาครั้งที่  1 ภายหลัง
พระพุทธเจ้าปรินิพพานได้ 7 เดือนโดยปรารภเหตุพระสุภัททวุฑฒบรรพชิต พระมหากัสสปะจึง
ได้ด าาริว่า“เอาเถิดท่านทั้งหลาย พวกเราจงสังคายนา พระธรรมและพระวินัยเถิด ในภายหน้า
สภาวะมิใช่ธรรมจักรุ่งเรือง ธรรมจักเสื่อมถอย สภาวะมิใช่วินัยจักรุ่งเรือง วินัยจักเสื่อมถอย ภายหน้า
อธรรมวาทีบุคคลจะ มีก าลัง ธรรมวาทีบุคคลจักเสื่อมก าลัง อวินยวาที บุคคลจักมีก าลังวินยวาที
บุคคลจักเสื่อมก าลังฯ 

4) ยุคการสื่อสารโดยสื่ออิเลคทรอนิคส์มีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทางวิทยุโทรทัศน์ 
5) ยุคการสื่อสารโดยโทรคมนาคมและดิจิตอลมีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทางดาว 

เทียมและอินเทอร์เน็ต 
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รูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคดิจิทัลอินเทอร์เน็ตถูกใช้กันอย่างแพร่หลายทั่ว
โลก จึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งชาวต่างชาติที่สนใจศึกษาศาสนาพุทธก็มีมากยิ่งขึ้นตามมาด้วย 
และมีเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ช่วยอ านวยความสะดวกในเรื่องต่าง ๆ มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นชุมชนเมืองแห่งใหม่ของโลกเป็นชุมชนของคนทั่วทุกมุม
โลก เป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ไม่จ ากัดพรหมแดน ไม่จ าากัดสถานที่และไม่จ ากัด
เวลา การกระจายข้อมูลข่าวสารในระบบอินเทอร์เน็ตมีค่าใช้จ่ายต่ าที่สุด เมื่อเทียบกับช่องทางอ่ืน ๆ 
เหตุนี้เององค์กรต่าง ๆ ทั่วโลก จึงหันมาใช้บริการอินเทอร์เน็ตจ านวนมาก การน าเทคโนโลยีมาใช้
เป็นเครื่องมือนี้ให้เกิดประโยชน์ในการเผยแผ่พุทธศาสนา เพราะหากจะใช้วิธีการเผยแผ่พุทธศาสนา
แบบเดิมอาจเข้าไม่ถึงสังคมยุคใหม่ หรือคนรุ่นใหม่ก็เป็นได้เพราะสังคมสมัยปัจจุบัน ประชาชนไม่
ค่อยมีเวลาไปปฏิบัติธรรม ฟังเทศน์ หรือศึกษาพระธรรมค าสอนที่วัดเหมือนสมัยอดีตที่ผ่านมาการ
เผยแผ่พระธรรมค าสอนผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถท า ให้เข้าถึง
ประชาชนได้ง่ายและกว้างขวางมากที่สุด  

 
แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปพระพุทธศาสนา  

แผนยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะกรรมการประสานงานแผน
ยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา (คปพ .) สภาปฏิรูปแห่งชาติ เสนอประเด็นปฏิรูป
กิจการพระพุทธศาสนา ดังนี้  

1) เรื่องทรัพย์สินของวัดและพระภิกษุสงฆ์ 
2) เรื่องปัญหาของพระสงฆ์ท่ีไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยน ามาซึ่งความเสื่อมศรัทธา 
3) เรื่องการท าพระธรรมวินัยให้วิปริตและการประพฤติวิปริตจากพระธรรมวินัย 
4) เรื่องฝ่ายอาณาจักรที่จะต้องเข้าไปสนับสนุน ปกป้องคุ้มครองกิจการของฝ่ายศาสน

จักร 
มหาเถรสมาคม มีมติมอบหมายพระพรหมมุนี , พระพรหมโมลี , พระพรหมบัณฑิต 

ก าหนดกรอบการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 6 ด้าน + 1 ได้แก่ 
ด้านที่ 1 แนวทางการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ด้านปกครอง 
1) พัฒนากฎหมายที่เก่ียวกับการปกครองคณะสงฆ์ 
 (1) บรรจุค าว่า “พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติ” ไว้ในรัฐธรรมนูญ 
 (2) เพ่ิมอ านาจ บทบาท และหน้าที่ ของพระสังฆาธิการ 
 (3) กระจายอ านาจทางการปกครองคณะสงฆ์ 
 (4) จัดตั้งสภาสงฆ์ในแต่ละระดับชั้น 
 (5) ก าหนดกระบวนการยุติธรรมสงฆ์ท่ีชอบด้วยพระธรรมวินัยและกฎหมายบ้านเมือง 
 (6) ก าหนดให้มีส านักงานเจ้าคณะแต่ละระดับชั้นท างานต่อเนื่องโดยมีเจ้าหน้าที่

สนับสนุนและให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขยายอัตราก าลังพนักงานราชการ 
 (7) จัดตั้งองค์กรหรือสถาบันพัฒนาพระสังฆาธิการ 
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2) พัฒนางานภายใต้ระบบและกลไกที่มีอยู่ 
 (1) พระสังฆาธิการในแต่ละระดับชั้นบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกครองคณะ

สงฆ์อย่างจริงจัง 
 (2) ก าหนดให้วัดหรือการปกครองคณะสงฆ์ในแต่ละระดับชั้น จัดท ายุทธศาสตร์ในการ

ปฏิบัติงานเป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีและแผนพัฒนาฯ ระยะ 5 ปี โดยให้สอดคล้องกับกิจการคณะ
สงฆ์ทั้ง 6 ด้าน และมีการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐ 

 (3) ก าหนดระบบการคัดกรองผู้บรรพชาและอุปสมบทและจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศ
เพ่ืองานปกครองคณะสงฆ์ 

 (4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะสงฆ์ท างานเชื่อมโยงกับเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้ง
ภาครัฐและเอกชน  

3) การบริหารจัดการด้านการเงินและบัญชี 
 (1) สนับสนุนให้มีการจัดตั้งธนาคารพระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยได้รับการสนับสนุน

จากภาครัฐ 
 (2) สนับสนุนและส่งเสริมการท ารายงานด้านงบประมาณ การเงินและบัญชีอย่างเป็น

ระบบ 
 (3) พัฒนาบุคลากรทางพระพุทธศาสนา ให้มีความรู้ความสามารถทางด้านกฎหมาย

และการจัดการทรัพย์สินของสถาบันทางพระพุทธศาสนา 
ด้านที่ 2 แนวทางการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ด้านศาสนศึกษา 

(1) พัฒนาการบริหารจัดการในการศึกษาบาลี นักธรรม ธรรมศึกษา โรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกสามัญ มหาวิทยาลัยสงฆ์ และการศึกษาตามอัธยาศัย บูรณาการกันอย่างเป็นระบบ 

(2) เสนอให้ตราพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรมเพ่ือเป็นกลไกในการบริหาร
จัดการ และพัฒนาการศึกษาพระพุทธศาสนา 

(3) จัดให้มีคณะกรรมการการศึกษาพระพุทธศาสนาในระดับจังหวัดเพ่ือบูรณาการ
การศึกษาที่เก่ียวข้องกับพระภิกษุสามเณรและประชาชนทั่วไป 

(4) พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษาด้าน
พระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

(5) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านพระพุทธศาสนา ให้มีความมั่นคงและก้าวหน้าใน
อาชีพ เช่น ก าหนดระบบเทียบมาตรฐานคุณวุฒิ อัตราเงินเดือน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ 
เป็นต้น 

(6) ก าหนดยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบและกลไกในการสร้างและพัฒนาศาสน
ทายาท 

ด้านที่ 3 แนวทางการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ด้านเผยแผ่ 
(1) ก าหนดเป้าหมายและจัดท ายุทธศาสตร์การเผยแผ่และประชาสัมพันธ์กิจการ

พระพุทธศาสนาอย่างเป็นระบบ 
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(2) เสนอให้มีการพัฒนาโครงสร้างการบริหารกิจการคณะสงฆ์โดยมีการจัดตั้งแม่กอง
งาน ด้านการประชาสัมพันธ์และเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

(3) เสนอให้มีการตั้งหรือพัฒนาสถาบันเพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์และ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา 

(4) จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีความรู้ทักษะ ด้าน
ภาษาเพ่ือการสื่อสาร การใช้สื่อ เช่น พระนักเผยแผ่ พระสอนศีลธรรม พระธรรมทูต พระธรรมทูต
สายต่างประเทศ พระวิปัสสนาจารย์ 

(5) จัดท ามาตรฐานบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์และเผยแผ่กิจการพระพุทธศาสนา 
(6) เสนอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ พัฒนางานและส่วนงานเพ่ือการดูแลตรวจสอบ

มาตรฐานของบุคลากร ด้านการเผยแผ่ 
(7) รณรงค์ จัดกิจกรรม สนับสนุน สร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ข่าวสาร

กิจการงานพระพุทธศาสนาและศาสนสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์และต่อเนื่อง 
ด้านที่ 4 แนวทางการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ด้านสาธารณูปการ  
(1) ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารการจัดการศาสนสมบัติของวัด 
(2) พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารการจัดการศาสนสมบัติของวัดเสนอให้

รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการก่อสร้างการปฏิสังขรณ์การพัฒนา 
(3) ท านุบ ารุงศาสนสถาน ส่งเสริม สนับสนุนและอนุรักษ์พุทธศิลปกรรมโบราณสถาน 

โบราณวัตถุทางพระพุทธศาสนา 
(5) พัฒนาวัดและศาสนสถานให้เป็นสถานที่เอ้ือต่อการปฏิบัติศาสนกิจของคณะสงฆ์

และพุทธศาสนิกชน 
(6) พัฒนาพระสังฆาธิการให้มีความรู้และความสามารถในด้านการสาธารณูปการ 
(7) เร่งรัดให้ผู้รับผิดชอบจัดท าเอกสารสิทธิ์ของวัดให้เป็นระบบ 
ด้านที่ 5 แนวทางการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ด้านศึกษาสงเคราะห์ 
(1) พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนธรรมศึกษาและหลักสูตรพระสอนศีลธรรมใน 

โรงเรียน 
(2) เสนอให้รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณและบุคลากรแก่โรงเรียนการกุศลของวัด 
(3) จัดตั้งและบริหารกองทุนสนับสนุนการศึกษาสงเคราะห์เพ่ือให้การสนับสนุน

พระภิกษุสามเณรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
(4) พัฒนาพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
(5) พัฒนาเครือข่ายการท างานร่วมกันกับหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล (อปต.) 

เพ่ือสร้างประสิทธิภาพในการท างานให้เป็นเอกภาพ 
(6) พัฒนาจัดตั้ง ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและการเรียนการสอนธรรมศึกษาใน

สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 
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ด้านที่ 6 แนวทางการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ด้านสาธารณสงเคราะห์ 
  (1) สร้างระบบและกลไกเพ่ือก ากับดูแลและบริหารภารกิจด้านการสาธารณสงเคราะห์ ให้
เป็นรูปธรรมโดยสามารถวัดและประเมินผลได้ 

(2) ส่งเสริมและสนับสนุนพระสงฆ์นักพัฒนาให้ท างานร่วมกับเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 

(3) ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรทางพระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาวิชาชีพส าหรับชุมชน 
(4) จัดตั้งกองทุนเพ่ือการสาธารณะสงเคราะห์ 
(5) จัดให้มีสถาบันทางการเงินเพื่อสนับสนุนงานด้านสาธารณสงเคราะห์นิทานชาดก 
ด้าน + 1 แนวทางการพัฒนาพุทธมณฑล 
(1) สนับสนุนให้มีการจัดตั้งส านักงานกลางการบริหารงานปกครองคณะสงฆ์ระดับเจ้า

คณะภาค เจ้าคณะหน และส านักงานมหาเถรสมาคม ณ พุทธมณฑล 
(2) พัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางแหล่งข้อมูลการศึกษาค้นคว้างานวิชาการ

งานวิจัยเกี่ยวกับหลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนา โดยน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 
(3) สนับสนุนและส่งเสริมให้มีอนุพุทธมณฑลครบทุกจังหวัด โดยก าหนดระยะเวลาที่

ชัดเจน 
(4) พัฒนาด้านกายภาพของพุทธมณฑลให้เหมาะสมรองรับการเป็นศูนย์กลาง

พระพุทธศาสนาโลก 
(5) พัฒนาพุทธมณฑลเป็นที่ตั้งกระทรวงพระพุทธศาสนา 
สิ่งส่งมอบจากการด าเนินงานทั้ง 6 ด้าน +1 คือ 
1) ด้านการปกครอง สิ่งที่ส่งมอบคือ ศาสนบุคคลที่มีคุณภาพ 
2) ด้านศาสนศึกษา สิ่งที่ส่งมอบ คือ ศาสนทายาท 
3) ด้านศึกษาสงเคราะห์ สิ่งที่ส่งมอบ คือ โอกาสทางศึกษาให้พุทธบริษัท 
4) ด้านการเผยแผ่ สิ่งที่ส่งมอบ คือ แนวทางการด าเนินชีวิตวิถีพุทธ 
5) ด้านสาธารณูปการ สิ่งที่ส่งมอบ คือ สถานที่ส าหรับพุทธศาสนิกชน 
6) ด้านสาธารณสงเคราะห์ สิ่งที่ส่งมอบ คือ ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย / ประชาชนผู้

ทุกข์ร้อนเบื้องต้น 
7) ด้านพัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนา สิ่งที่ส่งมอบ คือ พ้ืนที่

ส าหรับด าเนินกิจกรรมพระพุทธศาสนาระดับชาติและระดับโลก 
 
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เหมาะสมกับยุคดิจิทัล 

 พระสงฆ์ทุกรูปได้รับมอบหมายจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตรง เพราะ
หน้าที่ของพุทธสาวก คือ มีหน้าที่ศึกษาเรียนรู้ค าสอนให้เกิดความรู้ความเข้าใจแล้วปฏิบัติตามพระ
ธรรมค าสอนนั้น แล้วต้องสอนผู้อื่นให้ปฏิบัติตามด้วย จึงได้ชื่อว่าพระสงฆ์สาวกการให้การอบรม การ
สอนการเผยแผ่เป็นหน้าที่หลักของพระสงฆ์ที่ส าคัญ ที่พระสงฆ์ปฏิบัติมาเป็นปกติอยู่แล้ว ทั้งที่
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เรียกว่าการเทศน์แสดงธรรม หรือการปาฐกถาซึ่งประชาชนทั่วไปให้ความเคารพและสนใจที่จะฟัง
สาระที่พระสงฆ์เป็นผู้ให้อยู่แล้วและนับเป็นการศึกษาที่เข้าถึงประชาชนชาวบ้านได้อย่างกว้างขวาง 
ส่วนในเนื้อหาสาระที่พระสงฆ์ให้แก่ประชาชนจะแตกต่างกันตามโอกาสและวาระต่าง ๆ แต่สิ่งที่เป็น
ธรรมะหรือค าสอนที่เป็นพระพุทธศาสนาที่นับได้ว่าเป็นสาระในพระพุทธศาสนานั้น เป็นเนื้อหาที่
เป็นความจริงที่มีอยู่ที่เกิดขึ้นเป็นปกติ เพราะแท้ท่ีจริงแล้ว ค าว่า“ธรรม” ก็คือ “ธรรมชาติ” ผู้ที่เคร่ง
ศาสนาส่วนใหญ่มักจะมีแนวโน้มต่อต้านเทคโนโลยีใหม่ๆ หรือเป็นพวก Luddite ทั้งนี้เพราะผู้ที่
สนใจศาสนามักเป็นพวกอนุรักษ์นิยม ส่วนเทคโนโลยีมักก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ที่สวนทาง
กับประเพณีหรือค่านิยมของศาสนิกชน ชาวพุทธส่วนใหญ่ก็มีลักษณะอนุรักษ์นิยมเช่นกัน แต่ไม่
เข้มข้นหรือสุดโต่งขนาดนั้นแน่นอนว่าในสมัยพุทธกาลยังไม่มีการคิดค้นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต ในค าสอนของพระพุทธเจ้าจึงไม่ได้กล่าวถึงเรื่องนี้โดยตรง แต่อย่างไรก็ตาม เราสามารถ
น าค าสอนของพระองค์มาป าระยุกต์ใช้เพื่อเป็นหลักในการด าเนินชีวิตในโลกยุคดิจิตอลได้ 

กลยุทธ์การใช้สื่อดิจิทัลเพ่ือเผยแผ่ธรรมะ คือ เข้าใกล้ โดยปรับเปลี่ยนความคิดว่า 
นิพพานสามารถท าได้ในชาตินี้ สร้างก าลังใจให้ปฏิบัติตามหลักธรรมค าสอนได้อย่างลึกซึ้ง ใช้สื่อ
ดิจิทัล โดยใช้ธรรมะเป็นหลัก การอ้างอิงบุคคลที่เชื่อถือได้ ใช้อุปมาอุปไมยที่ลึกซึ้ง มีผู้ที่มีชื่อเสียง
ร่วมและน าการสาธิตด้วยเนื้อหาที่ชัดเจน เฉียบคม อ้างอิงจากพระไตรปิฎก เข้าถึง โดยการเป็นผู้น า
การปฏิบัติภาวนา 

แนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เหมาะสมกับยุคดิจิทัล มีดังนี้ 
1) การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในช่องทางสื่อโซเชียลสังคมในเฟสบุ๊ค (Facebook) ไลน์

แอด (Line @) เว็ปไซด์ (www.) โดยใช้เป็นท าภาพนิ่ง หรือเป็นสื่อวิดีโอสั้น เป็นกิจกรรมที่วัดนั้น ๆ 
ได้จัดงาน เช่น งานบรรพชาสามเณร งานอุปสมบท งานวันฆาฆบูชา งานวันวิสาขบูชา งานสวดมนต์
ข้ามปี โดยสอดแทรกหัวข้อธรรมนั้น ๆ และขยายใจความในห้องข้อธรรมให้เข้าใจง่าย โดยใช้ภาษา
ในการสื่อสารแบบสมสมัย  

2) ด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์อย่างจริงจังและต่อเนื่องให้ประสบความส าเร็จอย่าง
เป็นรูปธรรม ฝึกอบรมแก่พระสงฆ์สามเณรเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต เพ่ือการ
เข้าถึงและเผยแผ่พระพุทธศาสนารวมถึงก าหนดแนวปฏิบัติในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตที่
เหมาะสม ถูกต้องตามพระธรรมวินัย ส าหรับพระสงฆ์สามเณร 

3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้วัด ส านักสงฆ์ที่มีความพร้อมเป็นที่ตั้งของศูนย์การเรียนรู้ไอ
ทีชุมชน และเป็นศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาผ่านระบบ E-Learning รวมถึงจัดเป็นสถานที่
ปฏิบัติธรรมด้วย และให้วัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ มีเว็บไซต์ของวัด เพ่ือเป็นการสื่อสารสองทางกับ
ประชาชน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้คนมีความใกล้ชิดธรรมะมากขึ้น ทั้งนี้โดยภาครัฐควรเป็นผู้สนับสนุน 
ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนชื่อเว็บไซต์และการเช่าพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลของเว็บไซต์ 

4) ให้มีการแปลหนังสือธรรมะเป็นภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ แล้วน า
ขึ้นเผยแพร่ทางเว็บไซต์หรือในรูปแบบ E-Book เพ่ือให้ผู้ที่สนใจ โดยเฉพาะชาวต่างประเทศ 
สามารถเข้ามาศึกษาได้ และพัฒนา Course Ware หรือแอปพลิเคชันที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับธรรมะ 



481การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3

ส าหรับแท็บเล็ต และโทรศัพท์เคลื่อนที่เผยแพร่ในทุกระดับชั้นการศึกษา และประชาชนทั่วไปที่มี
ความสนใจ 

5) ควรมีองค์กรและผู้ทรงคุณวุฒิที่ท าหน้าที่ก าหนดมาตรฐานและตรวจสอบเนื้อหาของ
ธรรมะที่เผยแพร่ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะทางเว็บไซต์ ทั้งนี้เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าเนื้อหานั้น มี
ความถูกต้องตามพระไตรปิฎก  
 
ชาดก 

ชาดก (ชาดก ) หมายถึง เรื่องที่เกิดขึ้นแลวในอดีต โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกบพระพุทธเจ้า
องคที่นิพพานไปแล้วสองพันกว่าปีในครั้งที่พระองคทรงเป็นพระโพธิ์สัตว์ก่อนจะอุบัติมาเป็นเจ้าชาย
สิทธัตถะและส าเร็จเป็นพระพุทธเจ้า ชาดก คือ ประวัติการท าความดีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มี
มาในชาติก่อน เป็นเรื่องราวในอดีตชาติของพระโพธิสัตว์ ชาดกเป็นวิธีสอนขอธรรมอย่างหนึ่ง 

พุทธวิธีสอนด้วยการเล่านิทานในพระวินัยปิฎกและในพระสุตตันตปิฎก เป็นแบบอย่าง
ของชาดกในยุคต่อ ๆ มา เดิมทีนั้น ชาดกไม่มีรูปแบบ มีก่อนพุทธกาล เหตุเกิดพระสูตรและเหตุเกิด
ชาดกมาจากเหตุเดียวกัน คือ “อัตถุปปัตต”ิ หมายถึง มีเรื่องเกิด เกิดขึ้นเพราะต้องการสอน โดยเล่า
เรื่องอดีตโยงมาหาเหตุการณ์ที่เกิดในขณะกาลังเล่า ชาดกเกิดขึ้นเพ่ือเตือนสติ เพ่ือชี้ความสามัคคี 
เพ่ือให้เกิดความปรองดอง เพ่ือย้ าเรื่องให้ชัด เพ่ือประกาศจริยาของพระพุทธเจ้า เพ่ืออธิบายพุทธ
ธรรมเปรียบเทียบเหตุการณ์กับเรื่องในอดีต เหตุเกิดชาดกสัมพันธ์กับพระวินัยปิฎก พระ
สุตตันตปิฎก อรรถกถา และอรรถกถาชาดก แหล่งเกิดนิบาตชาดกทาได้ยาก ผู้แต่งนิทานชาดก คือ 
“ธรรมสังคาหกะ” ได้แก่ผู้สังเคราะห์ธรรม ผู้จัดระบบคาสอนของพระพุทธเจ้า นักวิชาการมองว่า 
พระพุทธโฆสะคือผู้แต่งนิทานชาดก อีกมติหนึ่งว่าผู้แต่งนิทานชาดกเป็นพระสงฆ์ลังกาที่ไม่ทราบชื่อ 
มาลาลาเซเกรา มองว่า ชื่อของสงฆ์ลังกาที่แต่งนิทานชาดกปรากฏในหัตถิปาลชาดก นิทานชาดก
ฉบับเดิมไม่มีแล้ว ฉบับที่มีอยู่ชาระโดยจุลละพุทธโฆสะ จ านวนชาดกแต่งเพ่ิมในยุคศาตวาหนะ ใน
พระไตรปิฎกและอรรถกถา ระบุจานวนต่างกันคือ 500 เรื่อง 547 เรื่อง 550 เรื่อง 
 
นิทานชาดกกับเด็กในยุคดิจิทัล 

เด็กทุกคนชอบอ่านและฟังนิทาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนเด็กก็จะสนุกกับการฟังนิทาน
ก่อนนอนจากพ่อแม่ ต่อให้ยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหน เด็กก็ยังอยากฟังนิทานพร้อมกับสร้าง
จินตนาการของตัวเอง เพราะนิทานเป็นสื่อที่มีผลต่อการพัฒนาการของเด็ก ทั้งการเรียนรู้ค าศัพท์ 
กระตุ้นจินตนาการ และท าให้เกิดสมาธิระหว่างการติดตามเรื่องราว และได้แง่คิดได้ประโยชน์ที่แฝง
อยู่ในนิทานเรื่องนั้น ๆ แต่การเลือกนิทานก็ส าคัญ โดยเฉพาะกับเด็กยุคดิจิทัล พวกเขาควรมีพ้ืนฐาน
ความคิดท่ีมั่นคงและมีพุทธิปัญญาที่จะสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตจริง  

ความดีงามหรือที่พระพุทธศาสนาที่เรียกว่า “บารมี” ของพระพุทธเจ้าที่ทรงบ าเพ็ญมา
ในอดีตชาติ ที่เล่าสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคนในรูปแบบ “นิทานชาดก” ฟังสบาย ได้ข้อคิด และ
สร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชน ถ้าเด็ก ๆ ได้ฟังนิทานชาดกไปเรื่อย ๆ ธรรมะจะปลูกฝังใน
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จิตใจของเด็กเอง โดยที่ไม่ต้องบังคับให้เด็ก ๆ มานั่งสมาธิหรือสวดมนต์ แต่เอานิทานชาดกให้เด็ก ๆ 
ดูไปเรื่อย ๆ สุดท้ายพวกเขาจะจ าฝังใจ นั่นคือจุดเริ่มต้นขั้นพ้ืนฐานในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับพวก
เขานิทานชาดกทั้งสิบเรื่อง เป็นอาหารใจที่ดี ที่จะใส่ภูมิคุ้มกันให้เขาเติบโตไป เหมือนติดอาวุธให้เด็ก
เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและรับมือได้กับทุกอย่างในชีวิต ถ้าเรื่องราวเหล่านี้รู้เร็วเท่าไหร่ ก็จะท าให้เป็น
ประโยชน์ต่อชีวิตคน ๆ นั้นเร็วขึ้นเมื่อนั้น ตอนที่เค้าเป็นเด็กก าลังโต เค้าจะได้เอากลับไปคิด ไป
พัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่ดีข้ึนได้ นิทานชาดกจะเป็นอีกหนึ่งเมล็ดพันธุ์ที่จะไปหย่อนไปปลูกในตัวเด็ก 
ๆ ให้เติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดี อะไรก็ตามที่เป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบัน สุดท้ายจะถูกแก้ไขด้วยเด็ก ๆ 
ในวันนี้ ที่จะเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพท่ีจะสร้างบ้านสร้างเมืองของเราให้ดีขึ้นต่อไปได้ 
 
บทสรุป 

หลังจากที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว ภารกิจอันยิ่งใหญ่ของ
พระพุทธองค์ คือ การชี้น าแนวทางด าเนินชีวิตที่ถูกต้องแก่มวลประชากร เพ่ือความสุขสงบแก่ชีวิต
และสังคม แม้ว่าจะยากล าบากเพียงใดก็ตาม พระองค์ใช้เวลาที่มีอยู่ตลอดพระชนม์ชีพ 45 พรรษา 
พระพุทธองค์มิได้จ ากัดบุคคลในการเทศน์สอนว่าเป็นชนชั้นวรรณะใด เพศใด อาชีพใด หรืออายุวัย
ใด ทรงแสดงธรรมแก่บุคคลทุกระดับไม่จ ากัดขอบเขต หากเขามีความสามารถที่จะรับรู้ธรรมได้ก็
ทรงให้โอกาสเสมอ จนมีพุทธศาสนิกชนทุกระดับ  

สภาพแวดล้อมทางสังคมพระสงฆ์ในยุคดิจิทัล องค์กรสงฆ์จึงควรจะต้องมีพระสงฆ์ที่
ศึกษาและพัฒนาในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มากขึ้น จะได้น าไปเผยแผ่ให้กับคนรุ่นใหม่ได้ 
เพราะพูดภาษาเดียวกัน ประเทศไทยควรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเคร่ืองมือใน
การพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก แต่การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต้องเป็นไป
อย่างมีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งไม่เป็นการบิดเบือนพระธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนาตาม
พระไตรปิฎกในปัจจุบัน การสื่อสารมีการพัฒนาไปถึงระดับเครือข่ายทั่วโลก ( Internet) การส่ง
ข้อมูลไปท่ัวโลกอย่างไร้พรมแดน แต่การเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้องอาศัยสื่อทางสารสนเทศ เพราะ
ให้ประโยชน์แบบประโยชน์สูง และท าให้ชีวิตดีขึ้น มีความสุข น าไปสู่การแก้ปัญหา  
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พระไตรปิฎกคงอยู่ พระพุทธศาสนายั่งยืน 
Tripitaka Remained Sustainable Buddhism 

 
พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท* นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย** 

 
บทคัดย่อ 

ทุกวันนี้ในเมืองไทยก็มีการศึกษาพระไตรปิฎกหรือพระธรรมวินัยกันอยู่ ไม่ใช่ไม่มี แต่เป็น
การศึกษาตามศรัทธา จัดการศึกษาโดยปัจเจกชน ส านักใครส านักมัน ต่างตนต่างท า ขาดเอกภาพ จึง
ต้องช่วยกันคิดว่าควรท าอย่างไรกับการศึกษาแบบนี้  คณะสงฆ์ก็จัดการศึกษาพระธรรมวินัย ไม่ใช่ไม่จัด 
การเรียนนักธรรม เรียนบาลี คือการศึกษาที่คณะสงฆ์จัดขึ้น แต่เป็นเพียง “จัดการสอบ” หรือการวัดผล
เท่านั้น ไม่ใช่ “จัดการสอน” คือบริหารจัดการกระบวนการให้ความรู้ คณะสงฆ์ต้องก้าวหน้ากว่านี้ คือ
ต้องบริหารจัดการกระบวนการให้ความรู้ด้วย ไม่ใช่ท าแค่จัดการสอบ  ข้อบกพร่องที่ส าคัญของ
การศึกษาที่ท ากันอยู่ก็คือ เป็นการศึกษาเพ่ือใบรับรอง ความรู้เป็นเพียงผลพลอยได้ จึงต้องปฏิรูปกัน
อย่างขนานใหญ่ ต้องสร้างปรัชญาการศึกษาขึ้นมาใหม่ คือ การศึกษาเพ่ือความรู้ที่แท้จริง ใบรับรองเป็น
เพียงผลพลอยได้ ต้องพลิกทัศนคติตรงนี้ให้ได้  โดยเฉพาะการศึกษาด้านบาลีนั้น เราเริ่มต้นถูกที่ แต่เดิน
ผิดทาง คือเราผลิตผู้จบบาลี แต่ไม่ได้เอาไปใช้งานเกี่ยวกับการศึกษาพระธรรมวินัย นี่เป็นความสูญเปล่า
อย่างยิ่ง ต้องแก้ตรงนี้ด้วย คือต้องช่วยกันคิดว่าจะผลิตผู้จบบาลีเอาไปใช้งานอะไร ต้องคิดงาน หางาน 
และใช้งาน  บ้านเมืองของเรามีพร้อมแล้วทุกอย่าง - บุคลากรก็มี เครื่องมือก็มี ทุนด าเนินการก็มี 
ต าแหน่งหน้าที่ก็มี เนื้องานที่จะต้องท าก็มี ขาดอยู่อย่างเดียว คือความคิดที่จะท างาน ไม่มี  

ในระหว่างที่ยังคิดอะไรไม่ออก หรือยังท าอะไรไม่ได้ สิ่งที่เราแต่ละคนสามารถท าได้ทันที
เดี๋ยวนี้ ไม่ต้องรอให้ใครสั่ง และไม่ต้องรออะไร ก็คือ (1) ศึกษาหาความรู้ ในพระธรรมวินัย/
พระไตรปิฎกไว้ตลอดเวลา (2) เผยแพร่ความรู้ที่ถูกต้องที่ได้มาทุกวิธีเท่าที่จะสามารถท าได้ เริ่มที่คน
คนใกล้ตัว คนรอบข้าง คนในแวดวง ไปจนถึงสังคมทั่วไป (3) และต้องไม่ละเลยการปฏิบัติตามพระ
ธรรมวินัยที่ได้ศึกษาแล้วในชีวิตประจ าวัน-ในชีวิตจริง เป้าหมายของการศึกษาพระธรรมวินัยอยู่ตรงนี้-
ตรงทีเ่อาไปปฏิบัติในชีวิตจริง ต้องไปให้ถึงเป้าหมาย และไปให้ถูกเป้าหมายด้วย 
ค าส าคัญ ศึกษา เผยแผ่ ปฏิบัติ 
 
Abstract 
 Today, in Thailand, there is no study of the Tripitaka or the discipline. 
Education by individual The Bureau, who has different offices, lacks unity, therefore 
must help to think about what to do with this kind of education. The monks then 
                                                 

* วัดสุคันธาราม ต.บ่อตาโล่ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 
** อนุศาสนาจารย์ทหารเรือ 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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organized the study of the discipline, not the study of the Dharma students. Pali 
was the education that the monks held, but only "managed examinations" or 
measurements. The clergy must advance Is to manage the education process as 
well Not just managing exams The major flaw in the education that is being done is 
Is a certificate study Knowledge is just a byproduct. Therefore must be reformed in 
parallel Must create a new educational philosophy, namely education for true 
knowledge The certificate is just a byproduct. Must turn this attitude to Especially 
the Pali education We started right at But went the wrong way Is that we produce 
Pali But did not apply to study about the Dhamma discipline This is a great waste. 
Must solve this too Is to help each other think that the production of the Pali finish 
will be used, what needs to be done, the job, the job, and the use of our country 
is ready, everything - personnel have tools There are operating capital The position 
has The work that must be done is Alone Is no idea to work 

While still thinking nothing Or can't do anything What each of us can do 
now No need to wait for anyone to order. And do not have to wait for anything (1) 
to study the knowledge of the discipline / Phra Tripitaka all the time Start with 
people, people close to those around you, people in circles, to the general society 
(3) and must not ignore the practice of the discipline that has been studied in daily 
life - in real life The goal of the study of the discipline is here - in practice in real 
life. Must reach the goal And go to the right target 
Keywords  Education, Dissemination, Practice 
 
 
บทน า 

ปัญหาส าคัญที่ก าลังเกิดขึ้นในวงการพระศาสนาเราเวลานี้ คือ พุทธบริษัทไม่ศึกษาพระ
ธรรมวินัย ชาวพุทธที่เป็นชาวบ้านมีข้ออ้างว่า ต้องท ามาหากิน แต่ชาวพุทธที่เป็นชาววัดซึ่งไม่ต้องมี
ธุระเรื่องการท ามาหากิน แต่มีธุระโดยตรงที่จะต้องศึกษา ก็ไม่ศึกษาด้วยเหมือนกัน  กุลบุตรผู้หนึ่ง
เมื่อสมัยพุทธกาล ไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนามาก่อน ภายหลังได้ฟังพระพุทธองค์แสดงธรรม เกิด
เลื่อมใส ออกบวช บวชแล้วทูลถามว่า คนที่บวชเข้ามาในพระศาสนานี้ท าธุระอะไรกันบ้าง  

พระพุทธองค์ตรัสตอบว่า ท าธุระ 2 เรื่อง คือ – 
1 คันถธุระ เรียนพระธรรมวินัย 
2 วิปัสสนาธุระ ปฏิบัติพระธรรมวินัย คือเอาพระธรรมวินัยที่เรียนแล้วไปปฏิบัติขัดเกลาจิต

ให้ปลอดจากกิเลส 
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ความส าคัญของพระไตรปิฎก 
ณ เวลานี้  แหล่งที่รวบรวมพระธรรมวินัยไว้คือ คัมภีร์ต่างๆ เรียกเป็นค ารวมว่า 

พระไตรปิฎก เรียนพระธรรมวินัยก็คือเรียนพระไตรปิฎก จะเรียนจากครูบาอาจารย์ก็ได้ แต่ครูบา
อาจารย์ท่านไม่ได้ตรัสรู้พระธรรมวินัยเอง ท่านต้องเรียนมาอีกทีหนึ่ง จะเรียนมาจากครูบาอาจารย์
เป็นทอดๆ กันมา หรือจะเรียนแบบไหนก็ตาม เมื่อสืบไปจนถึงต้นเค้าแล้ว พระธรรมวินัยที่เรียนกัน
มาก็มาจากพระไตรปิฎกนั่นเอง พูดอย่างนี้ก็จะมีท่านจ าพวกหนึ่งออกมาท้วงว่า ค าก็พระไตรปิฎก 
สองค าก็พระไตรปิฎก อ้างแต่พระไตรปิฎกอยู่นั่นแล้ว คิดเองไม่เป็นหรือไง เรื่องนี้ต้องคิดให้เป็น เห็น
ให้ถูก คือพระพุทธศาสนาที่เรานับถือกันอยู่นี้เป็นของที่มีมาก่อนแล้ว และหลักค าสอนทั้งปวงใน
พระพุทธศาสนา ที่ภาษาวิชาการเรียกกันว่าข้อมูลชั้นปฐมภูมิ (Primary Source) คือพระไตรปิฎก 
เราก็ต้องไปตั้งหลักกันที่พระไตรปิฎก ไม่มีที่อ่ืนจะให้ไปเริ่มต้นได้อีก ต่อจากพระไตรปิฎกยังมีอรรถ
กถา ฎีกา อนุฎีกา อัตถโยชนา เรื่อยมาจนถึงโปราณอาจริยมติ - เหล่านี้มีมาก่อนเราเกิดทั้งสิ้น เรา
ไม่ใช่คนแรกท่ีได้ฟังค าสอนของพระพุทธเจ้า แต่มีคนได้ฟังมาก่อนเรา ฟังแล้วขบคิดพิจารณามาก่อน
เรา ลงมือปฏิบัติมาก่อนเรา เกิดผลเป็นอะไรอย่างไรท่านได้สัมผัสมาก่อนเรา แล้วบันทึกไว้เป็นข้อมูล
ให้คนรุ่นเราศึกษาเพ่ือไม่ต้องลองผิดลองถูกด้วยตัวเอง 

ข้อมูลเหล่านี้ เราจะละเลยมิได้ หากแต่ควรแก่การศึกษาเรียนรู้ทั้งสิ้น  ต่อจากนั้นจึงมาถึง
ตอนส าคัญ คือ เมื่อรู้หลักฐานข้อมูลทั้งหมดแล้ว ตัวเราเองคิดอย่างไร เชื่อหรือไม่เชื่อ เห็นด้วย
หรือไม่เห็นด้วย ตรงนี้แหละที่เป็นสิทธิโดยสมบูรณ์ของเรา เป็นขั้นตอนที่เราจะได้ใช้สติปัญญาของ
เราให้เต็มที่ ไม่มีใครบังคับให้ต้องเชื่ออย่างนั้น ต้องท าอย่างนี้ ที่บอกว่าให้รู้จักคิดเอง ก็คือต้องมา
เริ่มต้นคิดกันตรงนี้ ไม่ใช่ไม่เรียน ไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้น ตั้งต้นขึ้นมาก็-คิดเอาเองทันที แบบนั้นต้องไปตั้ง
ตัวเป็นศาสดา ตั้งศาสนาของตัวเอง ไม่ต้องมานับถือพระพุทธศาสนา และไม่ต้องมาอิงอาศัยรูปแบบ
ของพระพุทธศาสนาไปเป็นฐานแห่งศรัทธาของใครๆ แต่เมื่อเข้ามานับถือพระพุทธศาสนา ก็คือเข้า
มาศึกษาให้รู้ค าสอนของพระพุทธเจ้า-ตามขั้นตอนที่ว่าข้างต้น ต่อจากนั้นก็ลงมือปฏิบัติตามที่ได้
ศึกษามาอย่างถูกต้อง  

 
การศึกษาพระไตรปิฎก 
 ที่ผิดพลาดและเกิดปัญหาอยู่ในเวลานี้ก็คือ เข้ามาอยู่ในพระพุทธศาสนาแล้ว แต่ไม่ศึกษา
พระไตรปิฎก (อย่าลืม-ตามขั้นตอนที่ว่าข้างต้น) หากแต่แสดงทฤษฎีของตัวเอง แสดงหลักปฏิบัติ
ตามท่ีตัวเองเข้าใจ แล้วประกาศว่านี่แหละคือค าสอนของพระพุทธเจ้าที่แท้จริง ท่านจ าพวกนี้บางทีก็
อ้างหลักตรรกะมาสนับสนุนด้วย คืออ้างว่า เราในสมัยนี้ล้วนแต่เกิดไม่ทันพระพุทธเจ้า ดังนั้นจึงไม่มี
ใครสามารถชี้ขาดได้ว่าค าสอนที่แท้จริงของพระพุทธเจ้าคืออะไรอย่างไร และดังนั้น ทฤษฎีและการ
ปฏิบัติที่ฉันแสดงอยู่นี้จึงย่อมจะเป็นค าสอนที่แท้จริงของพระพุทธเจ้าได้ 

น่าฟัง และมีเหตุผล ใช่ไหม? ที่ว่า-เราเกิดไม่ทันพระพุทธเจ้า-นั่นจริง แต่ที่ว่า-ไม่มีใคร
สามารถชี้ขาดได้ว่าค าสอนที่แท้จริงของพระพุทธเจ้าคืออะไรอย่างไร-นี่ไม่จริง เพ่ิงบอกไปเดี๋ยวนี้เอง
ว่า หลักค าสอนทั้งปวงในพระพุทธศาสนา (Primary Source) คือพระไตรปิฎก นั่นแปลว่าหลักค า
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สอนต้นเดิมของพระพุทธเจ้านั้นมีอยู่  ไม่ใช่ไม่มี  ยังไม่ต้องยืนยันว่าเป็นค าสอนที่แท้จริงของ
พระพุทธเจ้าหรือไม่ใช่ แต่ยืนยันได้แน่นอนว่าเป็นค าสอนต้นเดิมของพระพุทธเจ้าที่มีบันทึกไว้เป็น
หลักฐาน ระบบหรือวิธีศึกษาวิทยาการทั้งปวงที่เป็นมาตรฐานของชาวโลกก็คือ ศึกษาจากหลักฐาน
ต้นเดิมก่อน แล้วศึกษาจากหลักฐานที่รองๆ ต่อกันมา ครบถ้วนหมดจดดีแล้ว จึงมาถึงความเห็น 
ความเชื่อ หรือสติปัญญาของตัวผู้ศึกษาเองว่า จะเห็นอย่างไร จะเชื่ออย่างไร ตลอดจนจะปฏิบัติ
อย่างไรต่อสิ่งที่ตนได้ศึกษามา แต่ไม่ว่าตัวเองจะเห็นอย่างไร เชื่ออย่างไร หรือปฏิบัติอย่างไร หลักค า
สอนเดิมที่มีมาก็จะยังคงอยู่อย่างนั้น  
 ผู้ศึกษามีสิทธิ์ที่จะประกาศว่า ค าสอนในพระไตรปิฎกตอนนั้นตอนโน้น-หรือพระไตรปิฎก
เล่มนั้นเล่มโน้น-หรือแม้แต่พระไตรปิฎกทั้งสิ้น เชื่อไม่ได้ ไม่ใช่ค าสอนที่แท้จริงของพระพุทธเจ้า แต่
ไม่มีสิทธิ์เลยแม้แต่น้อยที่จะไปลบล้าง หรือล้มล้าง หรือเอาความเห็นความเชื่อของตัวเองเข้าไปใส่
แทนที่พระไตรปิฎก แล้วประกาศว่านี่แหละคือค าสอนที่แท้จริงของพระพุทธเจ้า ก็ตัวเองเ พ่ิงอ้างไป
หยกๆ ว่า-ไม่มีใครสามารถชี้ขาดได้ว่าค าสอนที่แท้จริงของพระพุทธเจ้าคืออะไรอย่างไร แล้วท าไม
ตอนนี้เกิดจะมาชี้ขาดได้ขึ้นมาละว่า-ที่ฉันว่านี่แหละคือค าสอนที่แท้จริงของพระพุทธเจ้า? 

ผู้ศึกษาที่ได้รับการอบรมสั่งสอนมาดีแล้วเขาเพียงแต่จะบอกไปตรงๆ ว่า พระไตรปิฎกว่า
อย่างนี้ๆ แต่ความเห็นของฉันว่าอย่างนี้ๆ - นี่คือมารยาทของผู้เจริญแล้ว ต่อจากนั้น ใครจะเชื่อ
พระไตรปิฎก หรือจะเชื่อทฤษฎีใหม่ของใคร ก็เป็นสิทธิของผู้นั้นที่จะเลือกเอา 

 
การน าความรู้จากพระไตรปิฎกไปศึกษา 

หลักการส าคัญอย่างหนึ่งของผู้นับถือเลื่อมใสพระพุทธศาสนาก็คือ ถ้าสมัครเข้าไปใช้ชีวิต
เป็นบรรพชิตในพระศาสนา ก็ต้องพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎกติกาของวิถีชีวิตสงฆ์ ซึ่งก็มีหลักการสั้นๆ 
ตรงไปตรงมา คือ 

ห้ามท าอะไร ก็ต้องไม่ท า 
ให้ท าอะไร ก็ต้องท า  
ถ้าปฏิบัติตามหลักการนี้ไม่ได้ ก็ต้องมีความซื่อตรง คืออย่าเข้าไปอยู่ในระบบวิถีชีวิตสงฆ์ 

ปัญหาที่เกิดข้ึนก็คือ เข้ามาอยู่ในระบบวิถีชีวิตสงฆ์แล้ว แต่ไปท าสิ่งที่ห้ามท าเข้า หรือไม่ท าสิ่งที่ให้ท า 
เราจะได้ยินข้ออ้างที่บอกว่า สภาพสังคมเปลี่ยนไป พระสงฆ์ต้องปรับตัวเพ่ือความอยู่รอด ถ้าไม่
ปรับตัวก็อยู่ไม่ได้ เวลานี้เริ่มจะมีแนวคิดออกมาอีกว่า ศาสนาเป็นเรื่องส่วนบุคคล โดยพยายามจะ
ขยายความให้หมายถึงว่า ใครจะท าอะไรหรือจะไม่ท าอะไร ควรเป็นสิทธิส่วนบุคคล ไม่ควรบังคับกัน 
ขอให้พึงระลึกไว้เถิดว่า แนวคิดเช่นนี้จะเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ  

แนวคิด-ศาสนาเป็นเรื่องส่วนบุคคล-นี้ ถ้าไม่ตีกรอบให้ถูกต้อง จะน าไปสู่ความผิดเพ้ียน
อย่างยิ่ง  

กรอบที่ถูกต้องก็คือ ใครจะนับถือศาสนาไหนหรือจะไม่นับถือศาสนาไหน แค่ไหนอย่างไร 
เป็นเรื่องส่วนบุคคล - นี่ใช่แล้ว ถูกต้อง และควรต้องเป็นเช่นนี้ แต่ถ้าใครสมัครเข้าไปใช้ชีวิตพิเศษใน
สังคมใดๆ ภายในศาสนานั้น ก็ย่อมมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามกฎกติกา  
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อะไรที่ห้ามท าก็ต้องไม่ท า  
อะไรที่ให้ท าก็ต้องท า  
จะมาอ้างว่า-ศาสนาเป็นเรื่องส่วนตัว ใครจะท าอะไรหรือจะไม่ท าอะไร ควรเป็นสิทธิส่วน

บุคคล ไม่ควรบังคับกัน-แบบนี้ไม่ใช่แล้ว กติกาสากลก็รู้กันอยู่ สมัครเข้าไปเป็นสมาชิกขององค์กรใด 
ก็ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กรนั้น ปฏิบัติตามไม่ได้ ก็อย่าสมัครเข้าไป ง่ายๆ ตรงไปตรงมา 
สมัครเข้าไปแล้ว ปฏิบัติตามไม่ได้ ก็ออกไป ง่ายๆ ตรงไปตรงมา สมัครเข้าไปแล้ว ประกาศว่าตนมี
สิทธิ์ที่จะไม่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ และมีสิทธิ์จะอยู่เป็นสมาชิกด้วย - แบบนี้ ไม่มีผู้ที่เจริญแล้วที่
ไหนเขาท ากัน 

 
ผลจากการปฏิบัติที่จะน าไปสู่ความยั่งยืน 

ที่ว่ามาตั้งแต่ต้น-เริ่มที่พุทธบริษัทไม่ศึกษาพระธรรมวินัย ก็จะมาเชื่อมกันตรงนี้ นั่นคือ 
เพราะไม่ศึกษาจึงไม่รู้ว่าอะไรห้ามท าและอะไรให้ท า เมื่อไม่รู้ จึงไปท าสิ่งที่ห้ามท า และไม่ท าสิ่งที่ให้
ท า และเมื่อผู้ไม่ศึกษามีมากขึ้น ผู้ที่ไม่รู้ว่าอะไรห้ามท า อะไรให้ท า ก็มีมากขึ้น จนถึงระดับที่มีอยู่
ทั่วไปหมด ผลที่เกิดขึ้นก็คือ ไปท าสิ่งที่ห้ามท าเข้า ก็ไม่มีใครว่าอะไรใคร ไม่ท าสิ่งที่ให้ท า ก็ไม่มีใครว่า
อะไรใคร เวลานี้มาถึงขั้นที่พยายามหาเหตุผลมารองรับกันว่า การไปท าสิ่งที่ห้ามท า ไม่ใช่เรื่อง
เสียหายอะไร การไม่ท าสิ่งที่ให้ท า ก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไร ทั้งหมดนี้มีรากเหง้ามาจากการไม่ศึกษา
พระธรรมวินัย และรากเหง้าที่ว่านี้ บัดนี้ก็ก าลังฝังตัวอยู่ในพระศาสนาในบ้านเมืองของเรา ลึกลงทุก
ที ลึกลงจนเริ่มจะรู้สึกกันทั่วไปว่า การไม่ศึกษาพระธรรมวินัยไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไร ท าอย่างไร
พุทธบริษัทจึงจะมีอุตสาหะศึกษาพระไตรปิฎก -ซึ่งก็คือศึกษาพระธรรมวินัยนั่นเอง สถาบัน
พระไตรปิฎกศึกษาจะท าหน้าที่ตอบโจทย์ข้อนี้ได้หรือไม่ 

ปัญหาที่ก าลังเกิดขึ้นในเวลานี้ก็คือ เราก็มีการศึกษาพระธรรมวินัยกันอยู่ ไม่ใช่ว่าไม่ศึกษา 
แต่เราศึกษาแบบ-หลงทาง คณะสงฆ์จัดให้มีการศึกษาพระปริยัติธรรม มีแผนกธรรมและแผนกบาลี 
นี่คือศึกษาพระธรรมวินัย โดยเฉพาะแผนกบาลีนั้นเป็นต้นทางไปสู่พระไตรปิฎกโดยตรง  มีการ
ก าหนดชั้นประโยค สอบผ่านชั้นนั้นๆ ได้ประโยคนั้นๆ ตรงที่ก าหนดชั้นก าหนดประโยคนี่เองที่ท าให้
เราหลงทางโดยไม่รู้ตัว นั่นคือ เมื่อสอบชั้นนั้นได้แล้ว สอบประโยคนั้นได้แล้ว เราก็รับรองกันว่า
ศึกษาจบแล้ว นักธรรมก็จบนักธรรมชั้นเอก บาลีก็จบเปรียญธรรม 9 ประโยค ใครจบตามที่ก าหนดนี้ 
เราก็ออกใบรับรองว่า เรียนจบแล้ว มีใบรับรองยืนยัน ตลอดจนสังคมก็ให้ศักดิ์และสิทธิ์แห่ง
ใบรับรองนั้นๆ ตัวผู้เรียนเองก็เข้าใจว่าตนเรียนจบแล้ว ดังจะเห็นความจริงว่า จบนักธรรมเอกก็เก็บ
ต าราเลิกเรียนธรรม จบ ป.ธ.9 ก็เก็บต ารา เลิกเรียนบาลี ทั้งนักธรรมเอกและเปรียญ 9 ตาม
หลักสูตร ยังไม่ได้แตะพระไตรปิฎกเลยสักเล่ม พูดอย่างนี้ก็จะมีคนแก้แทนว่า แม้จะไม่ได้เอาเล่ม
พระไตรปิฎกมาศึกษาโดยตรงก็จริง แต่เนื้อหาที่เรียนก็ล้วนแต่มีอยู่ในเล่มพระไตรปิฎกทั้งนั้น 
เพราะฉะนั้น ก็เท่ากับได้เรียนพระไตรปิฎกด้วยนั่นแหละ ก็เป็นเหตุผลที่ท าท่าจะฟังขึ้นอยู่เหมือนกัน 
แต่เมื่อฟังกันจริงๆ แล้ว ก็ฟังไม่ขึ้นเลย เพราะข้อเท็จจริงก็คือ เนื้อหาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรเป็น
เพียงส่วนน้อยนิดเท่านั้น นักธรรมก็ถอดเอาแต่ใจความมาให้เรียน บาลีก็ยกมาเฉพาะคัมภีร์ชั้นอรรถ
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กถาฎีกา จบนักธรรมเอกเลิกเรียนธรรมะ จบ ป.ธ.9 เลิกเรียนบาลี จึงมีความรู้เท่าที่มีในต ารา ซึ่ง
ท่านคัดมาเพียงน้อยนิด พระธรรมวินัยอีกเป็นอันมากที่ยังไม่รู้ ก็ไม่เรียน เพราะหลงไปว่าได้
ใบรับรองคือเรียนจบแล้ว ทั้งๆ ที่มีความรู้นิดเดียว 

จบ ป.ธ.9 เลิกเรียนบาลี ทั้งๆ ที่มีพระคัมภีร์ อีกเป็นอันมากที่ยังไม่ได้เรียน แม้แต่
พระไตรปิฎกก็ยังไม่ได้เรียนสักเล่ม อรรถกถาอีกเป็นร้อยเล่มก็ยังไม่ได้เรียน  แม้แต่ระดับ
มหาวิทยาลัยสงฆ์ เราก็หลงทางด้วยเช่นกัน  การศึกษาระดับมหาวิทยาลัยสงฆ์ แม้จะมีการ
วิจัยค้นคว้าแบบวิเคราะห์เจาะลึกมากขึ้น มีการยกพระไตรปิฎกมาศึกษากันมากขึ้นก็จริง แต่เพราะ
เป้าหมายของการศึกษาอยู่ที่-เพ่ือให้ได้ใบรับรอง สิ่งที่ปรากฏก็คือ เมื่อได้ใบรับรองแล้ว ตัวผู้ศึกษาก็
หยุดการศึกษา หันไปท าอย่างอ่ืนต่อไป เพราะเข้าใจว่าตนจบการศึกษาแล้ว ซึ่งก็เป็นความเข้าใจที่ไม่
ต่างไปจากระดับนักธรรมบาลีแต่อย่างใดเลย  
  และสิ่งที่ปรากฏอย่างหนึ่งในระบบการศึกษาเพ่ือใบรับรอง ก็คือ ผู้ศึกษาอาจไม่จ าเป็นต้อง
ปฏิบัติตามสิ่งที่ตนก าลังศึกษา ศึกษาเรื่องศีลธรรม ท าตามกรอบกติกาที่ก าหนดได้ครบถ้วนก็ได้
ใบรับรองไป โดยที่ผู้ศึกษาอาจไม่ต้องมีศีลธรรมเลยก็เป็นได้ นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในระบบการศึกษาเพ่ือ
ใบรับรอง 

ปริมาณแห่งพระธรรมวินัยอีกมากมายมหาศาลจึงยังคงสงบนิ่งอยู่ในพระไตรปิฎก อยู่ใน
คัมภีร์ต่างๆ โดยไม่มีใครทะลุทะลวงเข้าไปศึกษา  ลองถามกันดูก็ได้  ณ เวลาบัดนี้ มีใครบ้าง กี่คน ที่
อัญเชิญพระไตรปิฎกออกมาศึกษาเป็นกิจวัตรประจ าวัน เช้า กลางวัน เย็น ค่ า ท าเป็นกิจวัตร เพ่ือ
หาความรู้ความเข้าใจในพระธรรมวินัยอันเป็นตัวพระศาสนา ไม่ใช่ท าเป็นกิจกรรมเพียงเพ่ือให้ได้
ใบรับรอง พอได้แล้วก็เลิก ลองนับตัวดูเถิด แล้วจะสยองใจ กระนั้นก็ยังมีผู้อธิบายแก้แทนให้อยู่
นั่นเองว่า-เรื่องอย่างนี้มันขึ้นอยู่กับอุปนิสัยของใครของมัน จะไปบังคับกันไม่ได้ ต้องแล้วแต่ศรัทธา 
ตลอดจนเป้าหมายของการเข้ามาอยู่ในพระศาสนา แค่มีผู้ เข้ามาบวช แล้วศึกษาปฏิบัติตาม
สติปัญญานี่ก็เป็นบุญนักแล้ว จะเอาอะไรกันนักหนา  

ก็นี่ไงละ ก็ที่เราชอบที่จะบอกกันว่า-จะเอาอะไรกันนักหนา นี่แหละ เราก็เลยได้สิทธิ์ที่จะ
อ้างว่า ไม่ศึกษาพระธรรมวินัยก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไร ตราบใดที่เรายังไม่สามารถหาวิธีการที่จะท า
ให้พุทธบริษัท-โดยเฉพาะฝ่ายบรรพชิต-ถือเอาการศึกษาพระไตรปิฎก (ส่วนการปฏิบัตินั้นละไว้ใน
ฐานเข้าใจ คือถึงอย่างไรก็ต้องปฏิบัติด้วยอยู่แล้ว) เป็นกิจวัตร เป็นวิถีชีวิต เป็นกิจที่จะต้องท าตลอด
ชีวิตแล้วไซร้ ตราบนั้น ระบบการศึกษาที่เราจัดกันอยู่ก็แทบไม่มีความหมาย ความหมายที่พอมีอยู่
บ้างก็เป็นความหมายที่เบี่ยงเบน และน าเราไปสู่เป้าหมายที่ผิด  การบ้านของพวกเราก็คือ ต้อง
ช่วยกันหาวิธีที่จะชักจูงพุทธบริษัทให้มีอุตสาหะในการศึกษาพระไตรปิฎกเป็นกิจประจ าชีวิต ไม่ใช่
ศึกษากันเพียงแค่เป็นกิจกรรมเพ่ือให้ได้ใบรับรอง เป็นการถูกต้องและเหมาะสมแล้วที่เรามีสถาบัน
พระไตรปิฎกศึกษา แต่สถาบันนี้จะมีความหมายเพียงไร ขึ้นอยู่กับว่าจะสามารถตอบโจทย์ข้างต้นได้
มากน้อยเพียงไร 
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ปัญหาและอุปสรรค 
ปัญหาของสถาบันพระไตรปิฎกศึกษาควรจะอยู่ที่ไหน กระบวนการศึกษาพระไตรปิฎก? 

หรือกระบวนการท าให้คนศึกษาพระไตรปิฎก? ถ้าสถาบันพระไตรปิฎกศึกษามีขอบเขตพันธกิจเพียง
แค่-จะจัดการศึกษาอย่างไรเมื่อมีคนเข้ามาศึกษาพระไตรปิฎก ถ้ามีหน้าที่แค่นี้ ก็เป็นแค่ปัญหา
ภายในของสถาบันพระไตรปิฎกศึกษา คนในสถาบันก็หาทางแก้ปัญหากันไป -ไม่ว่าจะในแง่วิชาการ
หรือแง่การบริหารจัดการ คนภายนอกไม่จ าเป็นจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรด้วย ผลที่เกิดขึ้น ก็ไม่
ต่างไปจากผลงานของสถาบันการศึกษาท่ัวไป คือผลิตผู้ที่ได้ใบรับรองจ านวนหนึ่งออกสู่สังคม  

ในแนวคิด สถาบันพระไตรปิฎกศึกษาจะมีความหมายมากกว่านี้ หรืออาจกล่าวได้ว่า-จะมี
คุณค่ามหาศาล -ถ้าหากก้าวออกไปรับผิดชอบในกระบวนการท าให้คนศึกษาพระไตรปิฎก 
กระบวนการท าให้คนศึกษาพระไตรปิฎก หมายถึงการหาวิธีทุกอย่างเพ่ือท าให้ชาวพุทธหันมาศึกษา
พระไตรปิฎกในฐานะเป็นกิจประจ าวัน สถาบันพระไตรปิฎกศึกษาต้องก้าวออกไปท างานนี้ในวง
กว้าง ไม่ใช่ท าเพียงแค่เป็นกิจกรรมชนิดหนึ่งในกระบวนการจัดการศึกษาของ มจร แต่ควรเป็นงาน
ของคณะสงฆ์ เป็นงานของชาติ เป็นงานระดับชาติ สถาบันพระไตรปิฎกศึกษาควรเป็นศูนย์กลาง 
หรือหน่วยบัญชาการในการรณรงค์ให้ชาวพุทธหันมานิยมศึกษาพระไตรปิฎกในฐานะเป็นกิจ
ประจ าวัน-ประจ าชีวิต กลุ่มเป้าหมายหลักท่ีต้องจัดการก่อนก็คือกลุ่มพระภิกษุสามเณร ท าอย่างไรที่
จะให้พระภิกษุสามเณรในคณะสงฆ์ไทยศึกษาพระไตรปิฎกเป็นกิจวัตรหลัก ไม่ใช่ศึกษาเพ่ือใบรับรอง 
แต่เป็นการศึกษาเพ่ือความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เพ่ือน าไปสู่การประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้อง ศึกษา
เพ่ือความมั่นคงยั่งยืนของพระศาสนา ศึกษาเพ่ือเป็นพุทธบูชา นั่นหมายถึงเราจะต้องตีฝ่าวงล้อมของ
ค่านิยม “เรียนเพ่ือใบรับรอง” หรือเพ่ือสถานะทางสังคม ที่ก าลังครอบง าสังคมทั้งชาวโลกและชาว
วัดอยู่อย่างหนาแน่นออกไปให้ได้ ถ้าเรายังไม่เป็นอิสระจากค่านิยมนี้ การศึกษาพระไตรปิฎกก็มืดมน 
นั่นแปลว่า การรู้ดีปฏิบัติชอบในพระพุทธศาสนาก็จะมืดมนตามไปด้วย  
  ถ้ามองไปที่เหตุ ก็ควรต้องช่วยกันคิดว่า – ท าอย่างไรพุทธบริษัทจึงจะศึกษาพระไตรปิฎก
กันมากข้ึน ถ้ามองไปที่ผล ก็ควรต้องช่วยกันคิดว่า - ท าอย่างไรชาวพุทธจึงจะรู้จักพระพุทธศาสนาที่
ถูกต้อง หรือถ้ามองรอบๆ ตัวเราเฉพาะในเมืองไทย ก็ควรจะต้องช่วยกันหาค าตอบว่า ท าอย่างไรคน
ไทยจึงจะมีความรู้เกี่ยวกับพระธรรมวินัยที่ถูกต้องและอย่างทั่วถึง สถาบันพระไตรปิฎกศึกษาจะมี
ความหมายเพียงไร ขึ้นอยู่กับว่าจะสามารถเป็นผู้น าในการตอบโจทย์เหล่านี้ได้มากน้อยเพียงไร 
 
สรุปแนวคดิ 

ข้อ 1 ทุกวันนี้ในเมืองไทยก็มีการศึกษาพระไตรปิฎกหรือพระธรรมวินัยกันอยู่ ไม่ใช่ไม่มี แต่
เป็นการศึกษาตามศรัทธา จัดการศึกษาโดยปัจเจกชน ส านักใครส านักมัน ต่างตนต่างท า ขาด
เอกภาพ จึงต้องช่วยกันคิดว่าควรท าอย่างไรกับการศึกษาแบบนี้  

ข้อ 2 คณะสงฆ์ก็จัดการศึกษาพระธรรมวินัย ไม่ใช่ไม่จัด การเรียนนักธรรม เรียนบาลี คือ
การศึกษาที่คณะสงฆ์จัดขึ้น แต่เป็นเพียง “จัดการสอบ” หรือการวัดผลเท่านั้น ไม่ใช่ “จัดการสอน” 
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คือบริหารจัดการกระบวนการให้ความรู้ คณะสงฆ์ต้องก้าวหน้ากว่านี้ คือต้องบริหารจัดการ
กระบวนการให้ความรู้ด้วย ไม่ใช่ท าแค่จัดการสอบ  

ข้อ 3 ข้อบกพร่องที่ส าคัญของการศึกษาที่ท ากันอยู่ก็คือ เป็นการศึกษาเพ่ือใบรับรอง 
ความรู้เป็นเพียงผลพลอยได้ จึงต้องปฏิรูปกันอย่างขนานใหญ่ ต้องสร้างปรัชญาการศึกษาขึ้นมาใหม่ 
คือ การศึกษาเพ่ือความรู้ที่แท้จริง ใบรับรองเป็นเพียงผลพลอยได้ ต้องพลิกทัศนคติตรงนี้ให้ได้  
  ข้อ 4 โดยเฉพาะการศึกษาด้านบาลีนั้น เราเริ่มต้นถูกที่ แต่เดินผิดทาง คือเราผลิตผู้จบบาลี 
แต่ไม่ได้เอาไปใช้งานเกี่ยวกับการศึกษาพระธรรมวินัย นี่เป็นความสูญเปล่าอย่างยิ่ง ต้องแก้ตรงนี้
ด้วย คือต้องช่วยกันคิดว่าจะผลิตผู้จบบาลีเอาไปใช้งานอะไร ต้องคิดงาน หางาน และใช้งาน 

ข้อ 5 (1) บ้านเมืองของเรามีพร้อมแล้วทุกอย่าง -  
บุคลากรก็มี  
เครื่องมือก็มี  
ทุนด าเนินการก็มี  
ต าแหน่งหน้าที่ก็มี  
เนื้องานที่จะต้องท าก็มี  

ขาดอยู่อย่างเดียว คือความคิดท่ีจะท างาน ไม่มี  
และ (2) ธรรมชาติอย่างหนึ่งของเรา-โดยเฉพาะของคณะสงฆ์-ก็คือ พอใจที่จะ

ท างานตามค าสั่งเท่านั้น ขาดความริเริ่มที่จะ “คิดงาน” ขึ้นมาเองแทบจะโดยสิ้นเชิง โดย
ข้อเท็จจริงทั้งสองประการนี้ ถ้าจะให้การปฏิรูปการศึกษาเกิดขึ้นได้จริง ต้องหาวิธี -  

(1) ท าให้ผู้มีอ านาจ “สั่ง” มาท่ีคณะสงฆ์  
(2) แล้วคณะสงฆ์ก็จะสั่งมายังผู้ปฏิบัติ พร้อมกันนั้นก็ต้องไม่ลืม  
(3) ให้มีการก ากับดูแลติดตามอย่างใกล้ชิดด้วย ไม่ใช่สั่งแล้วปล่อย แล้วอ้างว่า “สั่ง
แล้ว” ดังที่นิยมประพฤติกันทั่วไป  

ทั้งหมดนี้ต้องมีผู้น าหรือหน่วยน า ซึ่งนี่ก็เป็นปัญหาใหญ่เรื่องหนึ่ง คือเรามีความคิดที่จะท า 
แต่ขาดผู้น า ขาดหน่วยงานที่จะเป็นหน่วยน า เป็นหัวหอกหรือผู้รับผิดชอบในการวิ่งเต้นติดต่อ
ประสานงานทั้งปวง  

สังคมเราพร้อมที่จะสนับสนุนหรือวิ่งตาม-ถ้ามีตัวน า เรามีตัวน าแล้วหรือยัง ใครจะ
เป็นตัวน า สถาบันพระไตรปิฎกศึกษาพร้อมหรือยังที่จะท าหน้าที่นี้? 

ข้อ 6 ในระหว่างที่ยังคิดอะไรไม่ออก หรือยังท าอะไรไม่ได้ สิ่งที่เราแต่ละคนสามารถท าได้
ทันทีเดี๋ยวนี้ ไม่ต้องรอให้ใครสั่ง และไม่ต้องรออะไร ก็คือ  

(1) ศึกษาหาความรู้ในพระธรรมวินัย/พระไตรปิฎกไว้ตลอดเวลา  
(2) เผยแพร่ความรู้ที่ถูกต้องที่ได้มาทุกวิธีเท่าที่จะสามารถท าได้ เริ่มที่คนคนใกล้ตัว คนรอบ

ข้าง คนในแวดวง ไปจนถึงสังคมทั่วไป 
(3) และต้องไม่ละเลยการปฏิบัติตามพระธรรมวินัยที่ได้ศึกษาแล้วในชีวิตประจ าวัน -ในชีวิต

จริง  
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เป้าหมายของการศึกษาพระธรรมวินัยอยู่ตรงนี้-ตรงที่เอาไปปฏิบัติในชีวิตจริง ต้องไปให้ถึง
เป้าหมาย และไปให้ถูกเป้าหมายด้วย 
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บทบาทของพระสงฆ์ในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
The role of monks in promoting morality and ethics 

 
พระสมุห์อมร  ปภากโร (อ่ิมละออ)* 

 
 
บทคัดย่อ 

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมในยุคปัจจุบันนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  มีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่พระสงฆ์จะต้องเข้ามามีบทบาท  เพ่ือปรับและเพ่ิมบทบาทจากอดีตที่ท างานในเชิง
รับ เปลี่ยนเป็นเชิงรุกให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมการเมือง การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาวะสังคมที่มีลักษณะเช่นนี้คุณธรรมและจริยธรรม จึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่
พระสงฆ์จะต้องหันมาเน้นบทบาทในด้านนี้ และให้ความส าคัญมากขึ้นด้วยการสร้างเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และการพัฒนาคุณภาพทางด้านจิตใจ ซึ่งเป็นสิ่งที่จักต้องได้รับการเน้นหนักเอาใจใส่เป็น
พิเศษ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน   ซึ่งยังสามารถที่จะอบรม แนะน าพร่ าสอนได้เพราะทิฐิมานะ
ยังน้อยอยู่ และถ้าได้มีการขัดเกลาชี้น าอยู่เสมอจนเกิดการเรียนรู้ซึมซับเข้าสู่จิตใจรู้ว่าสิ่งใดเป็นคุณ
และโทษได้แล้ว ย่อมน าไปสู่การพัฒนาจริยธรรม ที่ดีในอนาคตได้  เพราะเด็กในวันนี้คืออนาคตของ
ชาติในวันข้างหน้าเป็นทรัพยากรของชาติที่บริสุทธิ์ดุจเพชรที่มีค่า แต่ขาดการเจียระไน อยู่ที่ว่ าจะ
ตกแต่งให้เป็นแบบไหน เหลี่ยมไหน รูปร่างอย่างไร ทั้งนี้ก็เพ่ือให้เพชรนั้นได้มีประกายความงามที่มี
ค่าควรแก่การประดับ ประดุจเดียวกับเยาวชนซึ่งจะต้องปั้นตบแต่งให้เขาเหล่านั้นได้เป็นเยาวชนที่ดี
มีคุณภาพ มีจิตใจที่งดงามโดยใช้คุณธรรม และ จริยธรรม เป็นหลักในการตบแต่งและพัฒนานั่นเอง 
ค าส าคัญ :  บทบาทของพระสงฆ ์, คุณธรรม , จริยธรรม 
 
Abstract 

Social change in this modern era has changed rapidly. It is very important 
that monks have to come to play a role. To adjust and increase the role from the 
past that works in the reception Changed to be proactive in accordance with 
economic changes And political society Human resource development in a society 
that looks like this: morality and ethics Therefore, it is necessary that monks must 
turn to focus on this role. And give more importance by creating morality, ethics 
and improving the quality of the mind Which is something that needs to be 

                                                           
* หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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stressed, special attention Especially children and youth Which is still able to train 
Suggestions can be taught because they are still small. And if there is always a 
refinement that leads to learning, absorbing into the mind, knowing what is yours 
and blaming it Inevitably leads to the development of ethics Good in the future 
Because children today are the future of the nation in the future, as pure national 
resources like precious diamonds But lacking cut Which is how to decorate it in any 
shape, shape, shape This is so that the diamond has sparkling beauty that is worthy 
of decoration. As well as young people who have to mold and decorate for them 
to be a good quality youth There is a beautiful mind, using morality and ethics as 
the basis for refurbishment and development. 
Keyword : The role of monks, morality, ethics 

 
บทน า 

นับตั้งแต่กระแสโลกาภิวัตน์ กระแสวัตถุนิยมผ่านเข้ามาสู่สังคมไทยในการพัฒนาประเทศ
ด้านต่าง ๆ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคมโดยภาพรวมอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อทัศนคติ
ของสังคมไทย ท าให้คนไทยตกเป็นทาสของวัตถุนิยมและบริโภคนิยม เมื่อโลกมีความเจริญด้านวัตถุ
มากขึ้นเท่าใด ความเจริญด้านจิตใจของมนุษย์ในสังคมกลับเสื่อมถอยลงเพราะความนิยมในวัตถุ จน
เรียกได้ว่า คนในปัจจุบันตกอยู่ภายใต้อ านาจของวัตถุนิยมก็ว่าได้  (พุทธทาสภิกขุ (เงื้อม อินฺทปญฺ
โญ), 2552 : หน้า 45)   ผลจากการรับเอาวัฒนธรรมทางตะวันตกมาโดยไม่ได้กลั่นกรองว่าสิ่งใด
เหมาะสมกับสังคมไทยหรือไม่นั้น ส่งผลแก่เด็กและเยาวชนซึ่งถือเป็นทรัพยากรอันมีค่าของสังคม ท า
ให้เยาวชนตกเป็นเป้าหมายของการตลาด คือ การโฆษณาโดยใช้เยาวชนเป็นสื่อเพ่ือจะได้ขายสินค้า
ให้ได้มากที่สุด และในขณะเดียวกันก็เกิดความอ่อนแอทางด้านวัฒนธรรมไทย  (สุชาติ ศรีสุวรรณ, 
2546 : หน้า 15)   นับจากอดีตจนถึงปัจจุบัน พระสงฆ์ได้มีส่วนส าคัญกับสังคมไทยมาโดยตลอด 
โดยจัดเป็นสถาบันทางสังคมสถาบันหนึ่ง และได้ท าหน้าที่สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ด ารงอยู่
จนถึงปัจจุบัน ทุกวันนี้ พระสงฆ์มิได้ท าหน้าที่เฉพาะในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาเท่านั้น แต่
ยังได้ท าหน้าที่ในการช่วยเหลือสงเคราะห์สังคมในด้านต่าง ๆ หลายด้านด้วยกัน พระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์ พุทธศักราช 2505 แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช 2535 ได้ระบุถึงบทบาทของวัดและ
พระสงฆ์กับการพัฒนาสังคมไทยในปัจจุบันไว้ 6 ภารกิจ คือ งานการปกครองคณะสงฆ์ งานการศา
สนศึกษา งานการศึกษาสงเคราะห์ งานการเผยแผ่ศาสนธรรม งานการสาธารณูปการ และงานการ
สาธารณสงเคราะห์ ทั้งเป็นบทบาทหลักที่ก าหนดไว้อย่างกว้าง ๆ เพ่ือให้เป็นแนวทางแก่พระสงฆ์ได้
น าไปสู่การปฏิบัติ   โดยเฉพาะบทบาทด้านการเผยแผ่ศาสนา(ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา , 
2555 หน้า 14)   เป็นบทบาทหลักดั้งเดิมแต่ครั้งพุทธกาลที่พระองค์ทรงตรัสรู้ เริ่มเผยแผ่พระธรรม 
ได้มอบหมายภารกิจแก่พระสงฆ์สาวกให้ส านึกในหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ว่า “ภิกษุ
ทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงจาริกไปเพ่ือประโยชน์และความสุขของชนหมู่มาก เพ่ืออนุเคราะห์ชาวโลก 
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เพ่ือประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์ทั้งหลาย” (มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 
2539 : หน้า 40)  พระด ารัสดังกล่าว พระองค์ทรงตรัสไว้เป็นหลักให้แก่พระสงฆ์ได้ยึดถือปฏิบัติเป็น
แนวทางในการแสดงหน้าที่และบทบาทมิให้คลาดเคลื่อน พระสงฆ์ในฐานะที่เป็นพุทธสาวกขององค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังคงท าหน้าที่อย่างต่อเนื่องเรื่อยมา ทั้งในการศึกษาธรรม และน าธรรม
ที่ตนได้ศึกษาแล้วไปเผยแผ่ให้ประชาชนได้รู้ตาม และสามารถน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้ นั่น
คือลักษณะของบทบาทท่ีพระสงฆ์ได้ท าหน้าที่ช่วยเหลือสงเคราะห์ชาวบ้านด้วยธรรมะ และชาวบ้าน
ก็ให้การอุปถัมภ์ค้ าชูพระสงฆ์ด้วยปัจจัย 4 เช่นกัน จึงท าให้วิถีชีวิต จิตใจของผู้คนในสมัยก่อนมี
ความสัมพันธ์กับพระพุทธศาสนาอย่างแนบแน่น(คูณ โทขันธ์, 2550 : หน้า 20)  โดยเฉพาะความ
เจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งเป็นเรื่องวัตถุ และส่งผลให้ประชาชนส่วนใหญ่ของ
ประเทศประสบความล้มเหลวทางเศรษฐกิจ ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพการเปลี่ยนแปลงนั้น
ได้  ประชาชนเป็นหนี้เป็นสินต้องพบกับความยากจน ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่เคยอยู่อย่าง
สงบสุขในอดีตนั้น ปัจจุบันต้องดิ้นรนแสวงหาทรัพย์สินเงินทองมาเลี้ยงชีวิตและครอบครัวอย่าง
ยากล าบาก  พึ่งตนเองไม่ได้ ครอบครัวแตกแยก ท าให้วิถีชีวิตของคนเริ่มเหินห่างจากศาสนามากขึ้น 
ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ มากมาย เช่น ปัญหาด้านศีลธรรม ปัญหาสังคมและปัญหาทุจริตคอรัปชั่น 
เป็นต้น อันเป็นผลมาจากการขาดการพัฒนาทางด้านศีลธรรมจรรยา อันดีงามทางพระพุทธศาสนา
ซึ่งเป็นเรื่องของจิตใจให้ควบคู่กันไปกับความเจริญทางวัตถุ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่จะ
เป็นบุคลากรในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต และผลการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษารวมทั้ง
สถาบันต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหาสังคมและการปลูกฝังคุณภาพจริยธรรม ของประชาชน
(กรมวิชาการ, 2552 : หน้า 7-8)   เด็กวัยที่อ่อนเยาว์แต่กลับเรียนรู้ทางเพศเร็วกว่าวัยที่ควรจะเป็น 
เกิดการให้ความส าคัญกับตนเองมากกว่าส่วนรวมหรือท่ีเรียกว่า  ความเห็นแก่ตัว เด็กจ านวนไม่น้อย
ขาดรากเหง้าทางศาสนา ศีลธรรม วัฒนธรรม สูญสิ้นความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และการ
ปฏิเสธวิถีธรรม ปัญหาพฤติกรรมต่างๆ เหล่านี้ก าลังรุมเร้าเด็กและเยาวชน 
 
ความหมายบทบาทพระสงฆ์ 

บทบาท หมายถึง พฤติกรรมหรือการกระท าของบุคคล ซึ่งอยู่ในฐานะหรือต าแหน่งหรือมี
สถานภาพอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งสังคมได้ก าหนดให้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติ บทบาทและสถานภาพเป็นสิ่ง
ที่ควบคู่กัน นั่นคือสถานภาพจะก าหนดว่าบุคคลนั้นๆ  มีหน้าที่ต้องปฏิบัติต่อผู้ อ่ืนอย่างไร  ส่วน
บทบาทเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่สังคมได้ก าหนดไว้ ในแต่ละสถานภาพ การแสดงบทบาทจะ
สอดคล้องกับบรรทัดฐานของสังคม ในสถานภาพหนึ่งๆ บุคคลอาจจะต้องแสดงบทบาทมากมายเมื่อ
บุคคลด ารงอยู่ในบทบาทใดบทบาทหนึ่งแล้ว จะต้องกระท าตามบทบาทของตนให้ดีที่สุด เพ่ือสร้าง
คุณค่าให้แก่ตัวเอง และสร้างประโยชน์ให้แก่ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศ ตลอดถึงมวล
มนุษยชาติให้มากที่สุด โดยที่ไม่ท าให้ตนเอง และผู้ที่อยู่รอบข้างเดือดร้อนจากการกระท าของตน 
กล่าวคือ กระท าทั้งประโยชน์ต่อตนเอง และประโยชน์บุคคลอ่ืนให้สมบูรณ์ เพราะหากว่าทุกคนไม่
สามารถกระท าตามบทบาทที่ตนเองด ารงอยู่แล้ว ก็อาจจะท าให้สังคมเกิดความไม่สงบสุขขึ้นได้ 
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บทบาทพระสงฆ์ หมายถึง การประพฤติและหน้าที่ของพระสงฆ์ที่แสดงออกมาในการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  ซึ่งพระสงฆ์ในระยะแรกๆ มีหน้าที่หลักจะต้องท าคือ การศึกษาในเรื่อง 
ศีล สมาธิ ปัญญา เพ่ือบรรลุมรรคผลในทางพระพุทธศาสนา การบรรลุมรรคผลของท่านเหล่านั้นใน
ตอนแรกเกิดจากการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้า เมื่อพระอรหันต์สาวกเกิดขึ้นชุดแรก 60 รูป งาน
อันเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์ คือ “สั่งสอนบุคคลอ่ืนให้ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยด้วย” ก็เกิดขึ้นโดย
พระผู้มีพระภาคเจ้าได้รับสั่งให้ท่านเหล่านั้นมาประชุมกัน ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมือง
พาราณสี แล้วรับสั่งแก่ท่านเหล่านั้นว่า “ดูกรภิกษุทั้งหลาย บัดนี้เราและเธอทั้งหลายพ้นแล้วจาก
บ่วงทั้งปวง ทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์ พวกเธอจงเที่ยวจารึกไปเพ่ือประโยชน์และ
ความสุขแก่ชนหมู่มาก เพ่ืออนุเคราะห์โลก เพ่ือประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่เทวดาและมนุษย์
ทั้งหลาย จงแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้น ท่ามกลางและที่สุด จงประกาศพรหมจรรย์อันสมบูรณ์
ด้วยอรรถและพยัญชนะ สัตว์ที่มีธุลีในจักษุน้อยมีอยู่หากไม่ได้ฟังธรรมจักเสื่อมจากธรรม ผู้ที่อาจจักรู้
ทั่วถึงธรรมจักมี ดูกรภิกษุทั้งหลาย แม้เราเองก็จะไปยังต าบลอุรุเวลาเสนานิคม เพ่ือแสดงธรรม” (วิ. 
มหา. (ไทย) 4/32/40)   นับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา   งานเผยแผ่ศาสนาได้กระจายไปสู่กลุ่มบุคคล 
ทั้งจ านวนคนที่ท างานและคนที่หันมานับถือพระพุทธศาสนา จนกลายเป็นกลุ่มบุคคลที่เรียกว่า
บริษัท 4 อันประกอบด้วย ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ในช่วงตอนต้นสมัยพุทธกาลจากทรงเริ่ม
ปฐมเทศนาไม่ถึงปี เฉพาะพระพุทธองค์เพียงองค์เดียว ทรงแสดงธรรม ให้คนส าเร็จอริยผลเป็นพระ
อริยบุคคลเข้ามาบวชเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนาเป็นจ านวนมาก  พระสงฆ์มีชีวิตอยู่ได้ด้วยการอาศัย
คฤหัสถ์ ซึ่งมีส่วนก าหนดหน้าที่ทางสังคมของพระสงฆ์เมื่อกล่าวถึงในแง่คุณธรรม พระสงฆ์ก็ย่อมมีหน้าที่
ต้องช่วยเหลือผู้อ่ืนให้รอดพ้นจากความทุกข์ด้วยอาศัยเมตตาและกรุณาธรรมของตน พุทธพจน์ที่ตรัสสั่ง
สอนเกี่ยวกับหน้าที่ของพระสงฆ์มีอยู่มาก เช่น ในพหุการสูตรพระพุทธเจ้าทรงแสดงการพ่ึงพากันระหว่าง
บรรพชิตและคฤหัสถ์ว่า  “ดูกรภิกษุท้ังหลาย พราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลาย  เป็นผู้มีอุปการะมากแก่
เธอทั้งหลาย บ ารุงเธอทั้งหลายด้วยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะและคิลานปัจจัยเภสัชบริขาร แม้เธอ
ทั้งหลายก็จงเป็นผู้มีอุปการะมากแก่พราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลาย จงแสดงธรรม อันงามในเบื้องต้น 
งามในท่ามกลาง งามในที่สุดจงประกาศพรหมจรรย์   พร้อมทั้งอรรถ พร้อมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์
บริบูรณ์สิ้นเชิงแก่พราหมณ์และคฤหบดีเหล่านั้นเถิด ดูกรภิกษุทั้งหลาย คฤหัสถ์และบรรพชิต
ทั้งหลาย ต่างอาศัยซึ่งกันและกันด้วยอ านาจอามิสทานและธรรมทาน อยู่ประพฤติพรหมจรรย์นี้ เพ่ือ
ต้องการสลัดโอฆะ เพ่ือจะท าที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบด้วยประการอย่างนี้ ฯ” (ขุ. อิติ. (ไทย) 
25/107/486)  และ  พระราชบัญญัติคณะสงฆ์  ได้กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของสงฆ์ไว้ คือ มาตรา 15 
ตรี ในส่วนที่กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของมหาเถรสมาคม ในข้อที่ 3 ว่า มีหน้าที่ควบคุมและส่งเสริม
การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่ การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์
(ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา,2555 : หน้า 7) 
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การส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม 
 คุณธรรม หมายถึง คุณลักษณะที่ดีทางจิตใจ เป็นพ้ืนฐานของการกระท า กล่าวคือ เมื่อ
จิตใจดีการกระท าที่แสดงออกก็จะเป็นฝ่ายกุศล หากจิตใจไม่ดีการกระท าที่แสดงออกก็จะเป็นฝ่าย
อกุศล ดังนั้น คุณธรรม จึงเป็นรากฐานของความประพฤติดีทางกายและวาจา หรือจริยธรรม นั่นเอง 

การส่งเสริมคุณธรรม  หมายถึง  ผู้ที่มีบุคลิกภาพงดงามน่าเลื่อมใสศรัทธา  มีความเพียร
พยาม ใฝ่เรียนรู้ ขยันอดทนเสียสละ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความยุติธรรม จัดให้มีการฝึกอบรมพระ
วิทยากรเพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ความสามารถในการน าความรู้
ในสาขาต่างๆ มาประยุกต์ในการส่ือธรรมะ  บ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ภายในวัด ชุมชน แก่
เยาวชนและประชาชนทั่วไป มั่นคงในการสร้างความดีแก่สาธุชน อันได้แก ่

1. คุณธรรมด้านพุทธปัญญา (Intellectual Virtues) หมายถึง ความสามารถใน
การใช้เหตุผลเพื่อแสวงหาความรู้เกี่ยวกับสิ่งสากลหรือความสามารถในการคิดค้นหาความจริงซึ่งเกิด
จากการศึกษาเล่าเรียนหรือใช้ปัญญาพิจารณาหาเหตุผลในส่ิงต่างๆ ให้รู้ตามสภาวะความเป็นจริง 
สามารถแยกแยะได้ว่าอะไรดีอะไรชั่ว ซึ่งเป็นคุณธรรม ของปัญญาภาคทฤษฎี 

2. คุณธรรมด้านจริยธรรม (Moral Virtues) หมายถึง ความสามารถในการเลือก
ท าความดีซึ่งเกิดจากการฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นนิสัย เป็นการกระท าความดีหรือความถูกต้องอยู่เป็น
ประจ าโดยการประพฤติดีปฏิบัติชอบเป็นนิจ ซึ่งเป็นผลมาจากนิสัยที่ได้สั่งสมมาทางด้านการท า
ความดี ความถูกต้องกับความสามารถประพฤติดี ปฏิบัติชอบทั่วไปในชีวิตจริง 

จริยธรรม หมายถึง คุณความดีท่ีแสดงออกทางร่างกาย เป็นหลักการที่มนุษย์ในสังคม
จ าเป็นต้องยึดถือปฏิบัติเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขในสังคมน าไปใช้กับการด าเนินชีวิตการ
ท างานมนุษย์ย่อมต้องมีสังคมซึ่งประกอบด้วยคนหลายคนเนื่องจากในการท างานคนเดียวนั้นย่อม
เป็นไปได้ยากจึงต้องมีการวางกรอบให้มนุษย์ประพฤติปฏิบัติเพ่ือสามารถท างานร่วมกันได้อย่างสงบ
สุข ดังนั้น จริยธรรม จึงเป็นคุณลักษณะแบบรูปธรรม 

การส่งเสริมจริยธรรม  หมายถึง  การส่งเสริมให้น าหลักพระพุทธศาสนามาใช้ในการ
แก้ปัญหา การร่วมมือกับทางชุมชนในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น การเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับข้อธรรมะ ในระหว่างการสนทนาธรรม ให้ค าปรึกษากับทุกคนเกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนา ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ อันได้แก่ 

1. คุณธรรมคือกุศลธรรม ซึ่งเป็นมาตรฐานในการประพฤติธรรม ทั้งทางกายวาจา
ใจด ารงชีวิตโดยสุจริตเกื้อกูลกันไม่เบียดเบียนท าร้ายล่วงละเมิดพยาบาทอาฆาตกันโดยพิจารณาว่า
ท าดีได้ดีท าชั่วได้ชั่วท าดีแล้วไม่เดือดร้อนภายหลังยิ่งท าให้มีจิตใจเบิกบานมีความรักเมตตากรุณากัน
น าสันติสุขให้มาบังเกิดตรงกันข้ามกับการท าความชั่วความดีเป็นกุศลเป็นบุญคนดีจึงหมายถึงคนที่มี
ศีลมีธรรม ไม่มีความโลภโกรธหลง 

2. ความงามคือความรู้สึกประทับใจที่เกิดจากคุณธรรม น าความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยมาประพฤติปฏิบัติในวินัยเป็นที่เลื่อมใสมีศีลละความชั่วเพราะเห็นความงามในความดีมี
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จิตใจงดงามความงามที่พึงประสงค์คือการก าหนดรู้ในกัลยาณธรรม จนรู้แจ้งไม่พัวพันยึดติดในโลก
เป็นที่สุด 

3. ความสุขคือความรู้สึกสบายใจสบายกายความอ่ิมเอมใจ (ปิติสุข) เป็นภาวะแห่ง
จิตสมาธิ 

จริยธรรม เป็นเรื่องส าคัญยิ่งในปัจจุบัน โดยเฉพาะในสังคมไทยที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วทางด้านเทคโนโลยีสภาพแวดล้อมตลอดจนการหลั่งไหลของวัฒนธรรม ตะวันตกท าให้
เกิดภาวการณ์แข่งขันขึ้นก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ของประชาชนดังนั้น การ
พัฒนาคนในภาวะที่สังคมเศรษฐกิจและการเมืองมีแต่การแข่งขันกันจึงจ าเป็นต้องเน้นให้คนมี
คุณธรรม และจริยธรรม ควบคู่ไปกับการศึกษาในส่วนอ่ืนๆ ด้วยทั้งนี้เพ่ือให้เป็นการต้านกับสังคมใน
ปัจจุบันมิเช่นนั้นคนก็จะคล้อยตามไปกับกระแสสังคมอุตสาหกรรมและระบบทุนนิยมจนลืมคุณธรรม 
และ จริยธรรมอันดีงามของเราไปในการแก้ปัญหาให้พลเมืองมีจริยธรรม และเอ้ือต่อการพัฒนา
ประเทศนั้นคือการให้การศึกษาแก่พลเมืองนั่นเองเพราะการให้การศึกษานอกจากจะฝึกทักษะแล้ว
ยังเป็นการสอนจริยธรรมด้วยกล่าวคือกระบวนการในจัดการศึกษาจะครอบคลุมถึงการเลือกค่านิยม
และการปลูกฝังค่านิยมที่ต้องการในสังคมด้วยนอกจากนี้เป้าหมายของการจัดการศึกษามุ่งให้คนมีทั้ง
ความรู้และความดีเพ่ือเป็นก าลังในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป 
 รัฐบาลได้เห็นความส าคัญในเรื่องการปลูกฝังคุณธรรม และ จริยธรรม จึงได้ก าหนดแนว
ทางการจัดการศึกษาด้านคุณธรรม และ จริยธรรม ไว้ในแผนการศึกษาแห่งชาติและหลักสูตร
การศึกษาทุกฉบับ(กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ,2554 : หน้า 1) 
 โดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ในกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่เสมอและด าเนิน
กิจกรรมเสริมหลักสูตรในรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาได้ประพฤติตนตามหลักธรรม ค าสั่ง
สอนของศาสนาและปลูกฝังคุณธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์จึงกล่าวได้ว่าจริยธรรม มีความส าคัญ
ต่อการพัฒนาพลเมืองให้มีคุณภาพดังนั้นสถานศึกษาทุกแห่งจึงมีหน้าที่ที่จะต้องปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม ให้กับเยาวชนของชาติซึ่งจะเป็นผู้ใหญ่ในภายหน้าให้มีความประพฤติดีและประพฤติตน
อย่างเหมาะสมสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ในสังคมอย่างมีความสุขและเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนา
ประเทศต่อไป(จิตรประสงค์  ขาวเจริญ,2540 : หน้า 51)องค์ประกอบของจริยธรรม นั้นสามารถ
แบ่งแยกได้หลายประเภทตามลักษณะการแบ่งของแต่ละบุคคล แต่องค์ประกอบที่ส าคัญที่ท าให้เกิด
จริยธรรม ขึ้นมาได้มีหลายองค์ประกอบ ไม่ว่าจะเป็นความรู้เชิงจริยธรรม ทัศนคติเชิงจริยธรรม 
พฤติกรรมเชิงจริยธรรม หรือเหตุผลเชิงจริยธรรม ล้วนแล้วแต่หล่อหลอมให้เกิดจริยธรรม ขึ้นทั้งสิ้น 
 จริยธรรม เป็นคุณความดีท่ีแสดงออกทางร่างกาย เป็นหลักการที่มนุษย์ในสังคมจ าเป็นต้อง
ยึดถือปฏิบัติเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขในสังคมน าไปใช้กับการด าเนินชีวิตการท างานมนุษย์
ย่อมต้องมีสังคมซึ่งประกอบด้วยคนหลายคนเนื่องจากในการท างานคนเดียวนั้นย่อมเป็นไปได้ยากจึง
ต้องมีการวางกรอบให้มนุษย์ประพฤติปฏิบัติเพ่ือสามารถท างานร่วมกันได้อย่างสงบสุข ดังนั้น 
จริยธรรม จึงเป็นคุณลักษณะแบบรูปธรรมจริยธรรม เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตของมนุษย์ ใน
การด ารงชีวิตของมนุษย์ย่อมต้องมีความเกี่ยวข้องกับจริยธรรม อยู่เสมอ ซึ่งจริยธรรม ได้ครอบคลุม
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แนวทางการใช้ชีวิตอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นชีวิตที่เกี่ยวข้องกับโลกภายนอกและชีวภาพชีวิตทาง
สังคมท่ีเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจการปกครองและความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนหรือแม้กระทั่งชีวิตส่วนตัว
ดังนั้นจริยธรรม จึงเป็นกรอบท่ีท าให้มนุษย์อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
บทสรุป 
 สรุปได้ว่า พระสงฆ์มีบทบาทหลักๆ อยู่ด้วยกันคือ การท ากิจของตนให้ดีที่สุด ได้แก่ 
การศึกษาประพฤติปฏิบัติธรรม ส่วนหน้าที่ท่ีมีต่อสังคมก็นับว่ามีอยู่หลายประการ เนื่องจากพระสงฆ์
มีชีวิตอยู่ได้ด้วยการอาศัยคฤหัสถ์ ซึ่งมีส่วนก าหนดหน้าที่ทางสังคมของพระสงฆ์เมื่อกล่าวถึงในแง่
คุณธรรม พระสงฆ์ก็ย่อมมีหน้าที่จะต้องช่วยเหลือผู้อื่นให้รอดพ้นจากความทุกข์ด้วยอาศัยเมตตาและ
กรุณาธรรมของตน กล่าวคือ นอกจากจะมีหน้าที่ด าเนินกิจกรรมบางอย่างของวัดแล้ว พระภิกษุสงฆ์
ยังมีหน้าที่ในการอบรมสั่งสอนหลักธรรมให้แก่ประชาชนเพ่ือน าไปประพฤติปฏิบัติตามและอยู่ใน
ศีลธรรมอันดีงาม ยิ่งไปกว่านี้ พระภิกษุสงฆ์ยังมีหน้าที่เกี่ยวกับการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
ให้แก่ชาวบ้าน ท าหน้าที่เป็นผู้น าด้านพัฒนาชนบท บทบาทในการให้ความรู้และพัฒนาจิตใจแก่คน
ในชุมชน การส่งเสริมการศึกษา การช่วยพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น การเผยแผ่ธรรม การส่งเสริมความ
สามัคคีในหมู่บ้าน 

ดังนั้นพระสงฆ์ผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้องเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถ และมีความเข้าถึงบทบาทของตนเอง ในการท าหน้าที่เป็นเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพ่ือ
สร้างความมั่นแก่พระพุทธศาสนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประชาชนเมื่อพระสงฆ์มีความรู้
ความเข้าในหน้าทีแ่ละบทบาทของตนเองก็จะท าให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นไปตามเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้  
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Buddhist Temple Management, Case Studies of 
Phra Sophon Phatthanakun (Tin Sutinno) 

 
พระปลัดชุมพล อาภทฺธโร* 

 
บทคัดย่อ 
 พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติไทย วัดเป็นองค์กรทางศาสนา และเป็นศูนย์
รวมของชุมชนวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมไทย ซึ่งในปัจจุบันคณะสงฆ์ เป็นผู้ท า
หน้าที่ปกครองวัด โดยได้มีการแต่งตั้งเจ้าอาวาสขึ้นมาบริหารจัดการองค์กรภายในวัดต้องมีหน้าที่
กิจการด้านต่างๆ ทั้งสิ้น 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการปกตรอง ด้านการศึกษา ด้านการศึกษาสงเคราะห์ 
ด้านการเผยแผ่ ด้านการสาธารณูปการ ด้านการสาธารณะสงเคราะห์ จะเห็นได้ว่าการบริหารพัฒนา
วัดต้องมีรูปแบบเพ่ือให้เหมาะสมกับยุคสมัยโดยไม่ผิดพระธรรมวินัย บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาแนวคิดและรูปแบบของ พระโสภณพัฒนคุณ (ทิน สุทินโน) ที่น าหลักธรรมค าสอนของ
พระพุทธเจ้ามาเป็นแนวทางที่จะน าไปสู่ความมั่นคงของพระพุทธศาสนา ซึ่งท่านมุ่งมั่นท างานเพ่ือ
พระพุทธศาสนาต้องใช้ทั้งแรงกายแรงใจอย่างมาก เนื่องจากวัดพุน้อยเป็นวัดที่อยู่ห่างไกลจากชุมชน 
ท่านจึงต้องมีบทบาทส าคัญในการปฏิบัติงานวัด ปกครองดูแล สอดส่อง ให้บรรพชิต และคฤหัสถ์ที่มี
อยู่หรือพ านักภายในวัดปฏิบัติตามพระธรรมวินัย กฎระเบียบค าสั่งของมหาเถรสมาคม บ ารุงรักษา  
ศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดี เป็นธุระในการศึกษาอบรมและสั่งสอนหลักธรรมของพระพุทธ
องค์แก่บรรพชิตและคฤหัสถ์ภายในวัดให้บรรลุตามเป้าหมายมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ค าส าคัญ การบริหาร /วัด / ตามแนวพุทธ 
 
Abstract 
 Buddhism is the national religion of Thailand. The temple is a religious 
organization. And is the center of the community, culture, traditions of Thai society 
Which is currently in the Sangha Is the ruler of the temple By appointing the abbot 
to manage the organization within the temple, having duties in various fields All 6 
aspects Coverage Education Educational welfare Propagation Public facilities Public 
welfare It can be seen that the development of the temple administration must be 
in a format that is suitable for the era, without being wrong. This article aims to 
                                                           

 
*

 หลักสูตรพุทธศาสตร์มหาบัณฑติ สาขาการจัดการเชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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study the concepts and patterns of Phra Sophon Phatthanakun (Tin Sutinno) That 
brought the teachings of the Lord Buddha as a guide to the stability of Buddhism 
Which he intends to work for Buddhism, requires a lot of physical strength and 
strength Because Wat Phu Noi is a temple that is far from the community You must 
therefore play an important role in the performance of the temple. The governing 
body oversees the existing monks and laymen or resides within the temple 
according to the Dhamma discipline. Rules and regulations of the Sangha 
Association Maintain the temple property for good. Is engaged in education, training 
and Teach the principles of the Lord Buddha to the monks and the inner house to 
achieve goals effectively and efficiently. 
Keywords : Administration / Temple / Buddhist 
 
 
บทน า 
 การบริหารวัดเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้องเรียนรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุค
ปัจจุบัน เพราะการท างานจะประสบความส าเร็จหรือล้มเหลวนั้นก็เพราะนักบริหารมีเทคนิคและ
วิธีการท างานไม่เหมือนกัน โดยเฉพาะการบริหารวัด ซึ่งเป็นศาสนสถานที่มีความใกล้ชิดกับ
ประชาชน การบริหารวัดอย่างเป็นระบบระเบียบจะส่งผลให้วัดร่มรื่นน่าอยู่น่าเข้าไปประกอบ
กิจกรรมทางศาสนา รวมทั้งเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนที่เข้าไปสัมผัสพบเห็น การบริหารวัดจึงมี
ความส าคัญต่อการด าเนินงานของวัดในอันที่จะพัฒนาวัดให้เป็นระบบ สามารถส่งเสริม ภิกษุสงฆ ์
สามเณร เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของพระธรรมวินัย
และสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีต่อการพัฒนาชุมชนเป็นอย่างดี ซึ่งการบริหารวัดต้องมีกลยุทธ์ที่
หลากหลายเพราะเป็นงานที่ต้องอาศัยเทคนิคและวิธีการที่ชาญฉลาดเนื่องจากเกี่ยวข้องกับหลาย
ฝ่ายเจ้าอาวาสต้องรู้ว่าวัดมีงานหรือภารกิจอะไรที่ต้องท ามีวิธีท าอย่างไรงานไหนควรท าก่อนท าหลัง
งานไหนเกี่ยวข้องกับกฎระเบียบข้อใดต้องใช้ทรัพยากรอะไรบ้างในการบริหารวัดของเจ้าอาวาสตาม
ภารกิจนั้นๆ การบริหารการจัดการ คือ การท างานให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้โดยหรือผู้บริหาร
ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร่วมมือกันและใช้ทรัพยากรการบริหารอย่างผสมผสานมีประสิทธิภาพในการ
ท างานนั้น การปฏิบัติงานวัด หมายถึง การปฏิบัติงานตามหน้าที่ภารกิจในฐานะที่เป็นผู้น าผู้บริหาร
วัดและด าเนินกิจกรรมของวัดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในมาตรา 37 แห่ง
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ซึ่งประกอบด้วย บ ารุงรักษาจัดกิจการและศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไป
ด้วยดี ปกครองและสอดส่องให้บรรพชิต และคฤหัสถ์ที่มีที่อยู่หรือพ านักอาศัยอยู่ในวัดนั้นปฏิบัติตาม
พระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบหรือค าสั่งของมหาเถรสมาคม เป็นธุระใน
การศึกษาอบรม และสั่งสอนพระธรรมวินัยแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์ ให้ความสะดวกตามสมควรใน
การบ าเพ็ญกุศล ความมั่นคงทางพระพุทธศาสนา หมายถึง ความยึดมั่นในหลักธรรมค าลอนและ
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น ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน ให้ชีวิตมีความสุข และน ามาท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาพัฒนาให้ยั่งยืน
สืบเนื่องต่อไป ทรัพยากรการบริหาร หมายถึง สิ่งที่มีคุณค่ามีประโยชน์และสามารถใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการบริหารงานได้แก่คนเงินวัสดุสิ่งของตลอดทางการจัดการด้วย เจ้าอาวาส คือ พระ
สังฆาธิการระดับวัด เป็นผู้น าของภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ ที่มีอยู่ในวัดเจ้าอาวาส จึงมีความส าคัญ
ต่อความเจริญรุ่งเรือง สันติสุขและความม่ันคงของวัด เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาก ากับดูแล แนะน า 
สั่งสอน พระภิกษุสามเณรและฆราวาส ผู้อยู่ในวัดให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยดีงาม ให้อยู่ใน
ศีลธรรมอันดี ให้มีความสมัครสมานสามัคคีปรองดองกัน ให้ร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติศาสนกิจ 
ด าเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆของวัดให้ส าเร็จไปด้วยดีมีประสิทธิภาพสูงสุด และให้วัดมีความ
เจริญรุ่งเรืองถาวรมั่นคงเป็นศูนย์กลางชุมชนในการให้การศึกษา อบรมศีลธรรม จริยธรรมภาวนา
ธรรม แก่ชุมชน และประชาชนทั้งใกล้และไกล ให้เป็นที่พ่ึงทางใจแก่สาธุชนได้อย่างแท้จริง เจ้า
อาวาสจะต้องมีทั้งศาสตร์และศิลป์ ในการบริหารและการจัดการวัดจะต้องมีประกอบด้วย การ
วางแผนการจัดองค์การ การบริหารงานบุคคล การอ านวยการ การประสานงาน การประเมินผลงาน
และการงบประมาณ ส าหรับการบริหารและการจัดการของวัดจะต้องด าเนินการในเชิงรุกเพ่ือให้
ได้ผลเต็มที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ลักษณะของเจ้าอาวาสสามารถจัดการวัด ซึ่งจะส่งผลให้ส าเร็จในการบริหารจัดการให้
มีประสิทธิและประสิทธิผลนั้น มีองค์ประกอบที่ส าคัญในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านความรู้ เจ้า
อาวาสจะต้องมีความรอบรู้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของความเป็นเจ้าอาวาสได้
ชัดเจน สามารถบริหารกระบวนการบริหาร มีกระบวนการ เป็นการบริหารที่ทุกคนมีส่วนร่วมรับฟัง
ความคิดเห็น ในลักษณะการปรึกษาหารือ โดยมุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งและปัจจัยที่ส่งผล
ความส าเร็จของเจ้าอาวาสในการบริหารจัดการวัด แบ่งเป็น 2 ปัจจัย คือ 1. ปัจจัยหลัก หรือปัจจัย
โดยตรงประกอบด้วย ความสามารถพิเศษ หรือ คุณลักษณะเฉพาะพิเศษของเจ้าอาวาส บุคลิกภาพ
ภาวะผู้น า เช่น ความมีมนุษยสัมพันธ์ ความซื่อสัตย์ การปฏิบัติตนใน พระธรรมวินัย และ
กระบวนการบริหารและการท างานอย่างเป็นระบบ อาทิ การจัดองค์กร การบริหารบุคลากร การ
ติดตามงานการบริหารการเงิน เป็นต้น 2. ปัจจัยเสริม คือ ปัจจัยที่มีส่วนสนับสนุน ได้แก่ 
สภาพแวดล้อมท า เลที่ตั้ง บรรยากาศในวัดและการที่วัดมีลักษณะพิเศษเฉพาะ เช่น เป็น
โบราณสถานมีโบราณวัตถุ ทางศิลปวัฒนธรรมและอ่ืน ๆ 
 
หน้าที่และการท างานของเจ้าอาวาสวัดพุน้อย 
 บทบาทหน้าที่และการท างานของเจ้าอาวาสวัดพุน้อย การจัดการบริหารในฐานะ
บุคคลส าคัญของวัดมีภารกิจ 7 ด้าน คือ การปกครอง การศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่  
การสาธารณูปการ การสาธารณะสงเคราะห์ การให้ความสะดวกในการบ าเพ็ญกุศล 
 การปกครอง หมายถึง การดูแล คุ้มครอง บริหาร เป็นภารกิจที่ผู้เป็นเจ้าอาวาส หรือ 
เจ้าคณะปกครองต้องด าเนินการบริหารจัดการดังนี้ มีการจัดท าระเบียบปฏิบัติกิจวัตรของพระภิกษุ 
สามเณร และผู้อาศัยภายในวัด รวมถึงบุคคลที่เข้ามาร่วมกิจกรรมต่างๆภายในวัด / การบริหารวัดได้
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มีการมอบหมายหน้าที่ให้บุคลากรภายในวัดตามความรู้ความสามารถ / มีการพัฒนาและสวัสดิการ
แก่บุคลากรภายในวัด มีการประชุมวางแผนการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ การศึกษา หมายถึง การ
เล่าเรียน ฝึกฝนและอบรม ท่านได้ให้พระภิกษุสามเณรภายในวัดได้ศึกษาทั้งนักธรรมและบาลี 
รวมถึงการให้ได้รับการศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ์ โดยที่ท่านเป็นผู้อุปการะจนถึงที่สุดด้านการศึกษา
ทั้งทางโลกและทางธรรมการศึกษาสงเคราะห์ ท่านได้ให้การสงเคราะห์ด้านการฝึกฝน อบรมแก่
ประชาชน และด าเนินการปลูกฝังด้านคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม แก่เยาวชนที่อยู่รอบๆ บริเวณ
วัดโดยให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนา มีการตั้งกองทุนออมทรัพย์
แก่เยาวชน ให้รู้จักการออมโดยมีการรับฝากเงินสะสม เมื่อครบก าหนดทุกวันที่ 13 มกราคม ใครมี
เท่าใดท่านก็จะสมทบเพ่ิมให้อีกหนึ่งเท่า โดยมีกฎระเบียบ มีการมอบทุนการศึกษาแก่โรงเรียนต่างๆ
ทุกปี  
 การเผยแผ่ ท่านบอกตลอดเวลาว่าท่านเป็นผู้ที่เรียนน้อย แต่เมื่อท่านได้ไปศึกษา
หลักสูตร “การบริหารคณะสงฆ์” ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ท าให้ท่านมี
ความคิดที่จะเปิดห้องเรียนขึ้นภายในวัดพุน้อย จึงขอค าปรึกษาแนะน าจาก พระมหาเถระและ
คณาจารย์ท าให้ได้มีการเปิดการเรียนการสอน “หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการเทศนา” ซึ่งเป็น
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขึ้นที่วัดพุน้อย โดยที่ท่านได้ให้การอุปถัมป์
ด้านการศึกษาทุกอย่างโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ท าให้มีพระภิกษุสามเณร เข้ารับการศึกษาจบหลายรุ่น
และได้ต่อยอดไปศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หลายรูปด้วยกัน การสาธารณูปการ ท่านได้
ก่อสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์ มีการก่อสร้างอาคารประชุมที่สามารถรองรับการประชุมของคณะสงฆ์
ได้อย่างเต็มที่โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น การจัดระเบียบระบบของสถานที่ค้าขายภายในวัด และ 
โดยรอบบริเวณวัด มีการกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชน โดยให้ชาวบ้านโดยรอบน าผลิตผลทางด้าน
การเกษตร ผลิตภัณท์ในชุมชนมาจ าหน่าย เนื่องจากวัดพุน้อยมีผู้ที่มีความศรัทธาเลื่อมใสมาเป็น
จ านวนมากทุกวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ ท าให้ชุมชนรอบบริเวณวัดมีการเจริญเติบโต การสาธารณะ
สงเคราะห์ ท่านเป็นผู้ให้มาตั้งแต่เริ่มเป็นเจ้าอาวาส โดยจัดหาอาหาร-เครื่องดื่ม ให้แก่ผู้ที่เข้ามาที่วัด 
โดยท่านจะบอกเสมอว่า”เราเป็นพระยังไงก็มีญาติโยมหุงหาให้ฉัน และ เมื่อปฏิบัติดีแล้วนั้นสิ่งที่ดีจะ
มีขึ้นเอง” เมื่อญาติโยมน าปัจจัยมาท าบุญที่วัดเราก็ต้องน าไปท าในสิ่งที่ เป็นประโยชน์ต่อ
พระพุทธศาสนาและชาติบ้านเมือง จึงจะเห็นได้ว่าทางด้านสาธารณะสงเคราะห์ของวัดพุน้อยนั้นมี
มาก มีการก่อตั้งมูลนิธิขี้นมาชื่อว่า “มูลนิธิเศรษฐีเรือทองวัดพุน้อย” ซึ่งได้ช่วยเหลือสังคมอย่าง
มากมาย รวมทั้งสนับสนุนสงเคราะห์แก่พระภิกษุสามเณรและวัดที่ขาดแคลน รวมทั้งยังฝึกอบรมสั่ง
สอนให้พุทธศานิกชนที่มาวัดเป็นผู้ที่รู้จักการให้การเสียสละ แบ่งปัน จะเห็นได้จาก “โครงการช๊อป
ปิ้ง วัดช๊อปป้ิงบุญ” ทุกวันอาทิตย์ เป็นการที่ให้ครอบครัวได้อยู่พร้อมหน้าพ่อแม่ลูกร่วมท ากิจกรรม
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง สั่งสอนแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนได้เห็นขนบธรรมเนียมประเพณีการตัก
บาตรพระเป็นการลดละ กิเลส เป็นการสร้างทาน โดยสิ่งของที่ได้จากการรับบาตรนั้นได้น าไปมอบ
ให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ รวมทั้งยังจัดสรรให้กับทางหน่วยงาน
ราชการน าไปบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข ให้ยิ่งขึ้นไป การให้ความสะดวกในการบ าเพ็ญกุศล คือ การช่วย
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อ านวยความสะดวกให้ประชาชน ที่มาติดต่อเกี่ยวกับบ าเพ็ญกุศลต่างๆ หรือเมื่อยามที่ชาวบ้านเขา
จัดงานท าบุญที่วัดหรือท่ีบ้าน ก็ช่วยอ านวยความสะดวกให้เขาตามสมควรโดยไม่แสดงความรังเกียจ 
หรือโดยการแสดงตนเป็นคนเห็นแก่ได้ เช่น ต้องการจะยืมของวัดไปใช้งานต้องเช่าเท่านั้น  การ
กระท าเช่นนี้เป็นการไม่สมควรอย่างยิ่งทั้งนี้เพราะ การอ านวยความสะดวก เป็นการเชื่อมโยงผูกพัน
วัดบ้านกับสังคมอันจะเป็นประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมด้วย  
 โดยเฉพาะเมื่อชาวบ้านเขามีธุระมาปรึกษาหารือก็ควรช่วยแนะน าชี้แจงให้เขาตาม
สมควรแก่สมณะวิสัย เพ่ือช่วยให้เขาได้รับความสมหวังกับไทยไม่สมควรอย่างยิ่ง ที่จะท าให้เขาต้อง
กลับไปด้วยความผิดหวังซึ่งพอแยกการอ านวยความสะดวกได้ดังนี้  อ านวยความสะดวกแก่บรรพชิต
และคฤหัสถ์ที่ของใช้วัดเป็นที่จัดบ าเพ็ญกุศลทั้งที่เป็นส่วนตัวและส่วนรวม อ านวยความสะดวกใน
การบ าเพ็ญกุศลของวัดทั้งที่เป็นประจ าและเป็นการจร อ านวยความสะดวกในการขอยืมใช้วัสดุ
สิ่งของต่างๆ อ านวยความสะดวกในการช่วยแนะน าการจัดศาสนพิธี อ านวยความสะดวกในการจัด
นิมนต์พระภิกษุสงฆ์ไปฉลองศรัทธาชาวบ้าน อ านวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้จะบ าเพ็ญกุศลนอก
วัด สร้างสถานที่เพ่ืออ านวยความสะดวกในการบ าเพ็ญกุศลไปบ้าน เจ้าอาวาสมีหน้าที่ดังที่กล่าว
มาแล้วทั้ง 7 ข้อ แต่ละข้อล้วนแต่เป็นการจรรโลงพระพุทธศาสนา เมื่อให้หน้าที่ก็ต้องให้อ านาจไว้
ด้วย อ านาจจะมีได้ต้องมีฐานรองรับเฉพาะวัดอย่างเดียวเป็นฐานไม่ได้ 
 
ภารกิจของวัดและหน้าที่ของเจ้าอาวาส 
 ผู้เขียนมองว่าเจ้าอาวาสเปรียบเสมือนพ่อบ้านและบ้านของวัดแต่ละวัดเป็นผู้รับภาระ
หนักทั้งในด้านการปกครองพระภิกษุ สามเณร ศิษย์วัดและคนอาศัย วัดให้อยู่เป็นสุขและเรียบร้อย 
ในด้านการจัดการศึกษาอ านวยความสะดวก สนับสนุนให้พระภิกษุสามเณรได้รับการศึกษาทั่วหน้า 
ในด้านการประกาศเผยแพร่ศาสนา เทศนาอบรมสั่งสอนชาวบ้านให้มีคุณธรรม ทั้งในด้านการ
ก่อสร้าง การดูแลรักษาถาวร วัตถุต่างๆ ภายในวัดให้สะอาดสวยงามเรียบร้อยงานของเจ้าอาวาสนั้น 
ได้ด าเนินตามแบบอย่างได้อย่างถูกต้องเหมาะสมอีกด้วย วัดเป็นองค์การประเภทหนึ่ง มีฐานะเป็น
นิติบุคคลตามกฎหมาย มีเจ้าอาวาสเป็นผู้ปกครองดูแลและเป็นผู้แทนของวัดในกิจการทั่วไป ตามที่
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535 ก าหนดไว้ในมาตรา 12 วัดในฐานะเป็นสถาบันที่
ส าคัญสูงสุดของชุมชน การด าเนินกิจการใดๆ ของวัด ย่อมเป็นไปเพ่ือการบ ารุงรักษาและมั่นคงทาง
ศาสนา การเผยแพร่ธรรมะ การให้การศึกษาแก่ภิกษุสามเณรและการสงเคราะห์ให้บริการในการ
บ าเพ็ญกุศล 
 เจ้าอาวาสในฐานะผู้ปกครองดูแลและเป็นผู้แทนของวัดมีบทบาทและภารกิจในการ
บริหารวัดในฐานะพระสังฆาธิการจึงต้องรับภาระการบริหารจัดการวัดให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของ
วัด คณะสงฆ์รัฐบาล การบริหารและการจัดการที่จะด าเนินไปให้ได้ผลตามประสงค์ ย่อมอาศัยด้วย
ศรัทธาของพุทธศาสนิกชน และมีศักยภาพในการเกื้อกูลชุมชนท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของปัจจัย
การด ารงชีวิต ในสังคมที่วัตถุวิวัฒนาการอย่างรวดเร็ว  ภารกิจและหน้าที่ของเจ้าอาวาส ตาม
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 และแก้ไขเพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 
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2535 ได้ระบุไว้ในมาตรา 37 ดังนี้ บ ารุงรักษา จัดกิจการและศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดี 
ปกครองและสอดส่องให้บรรพชิต และคฤหัสถ์ที่มีที่อยู่หรือพ านักอาศัยอยู่ในวัดนั้นปฏิบัติตามพระ
ธรรมวินัย กฏมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบหรือค าสั่งของมหาเถรสมาคม เป็นธุระในการศึกษา
อบรม และสั่งสอนพระธรรมวินัยแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์ ให้ความสะดวกตามสมควรในการบ าเพ็ญ
กุศล มาตรา 38 เจ้าอาวาสมีอ านาจดังนี้ ห้ามบรรพชิต และคฤหัสถ์ ซึ่งมิได้รับอนุญาตของเจ้า
อาวาสเข้าไปอาศัยอยู่ในวัด สั่งให้บรรพชิต และคฤหัสถ์ ซึ่งไม่อยู่ในโอวาทของเจ้าอาวาสออกไปเสีย
จากวัด สั่งให้บรรพชิต และคฤหัสถ์ ที่มีที่อยู่หรือพ านักอาศัยในวัด ท างานภายในวัดหรือให้ท าทัณฑ์
บน หรือให้ขอขมาโทษ ในเมื่อบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ในวัดนั้นประพฤติผิดค าสั่งเจ้าอาวาส ซึ่งได้สั่ง
โดยชอบด้วยพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบหรือค าสั่งของมหาเถรสมาคม เจ้า
อาวาสมีหน้าที่และหน้าที่เกินกว่าที่เก่าไว้ตามกฎหมายข้างต้น เพราะวัดเป็นปัจจัยหลักของวิถีชีวิต
ของชาวพุทธในสังคมไทย พระสังฆาธิการจึงมีบทบาทภารกิจตามความคาดหวังของสังคมอีก
มากมาย ดังจะกล่าวไว้ในภารกิจของเจ้าอาวาสต่อไป 
 
แนวทางและหลักการปฏิบัติภารกิจของเจ้าอาวาส 
 ปกครองดูแลพระภิกษุสงฆ์ สามเณร ไวยาวัจกร ศิษย์วัด ผู้อาศัยในวัดหรือเกี่ยวข้อง
กับวัดให้มีพฤติกรรมที่เหมาะสม เป็นการสร้างศรัทธาแก่ประชาชนผู้พบเห็นบริหารวัดให้มีอาคาร
สถานที่อนามัยบริเวณเหมาะสมต่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม ทั้งในส่วนของพระภิกษุ สามเณรและ
ประชาชน มีความสงบร่มเย็น ท าให้อยากเข้าหาความสงบและศึกษาธรรมควรจัดวัด และเครื่องใช้
ของวัดอย่างมีระบบให้เหมาะสมต่อการให้บริการประชาชนเพ่ือกิจการของพระพุทธศาสนาเพ่ือให้
เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเป็นการดึงประชาชนเข้ามาใกล้ชิดกับวัด  บริหารวัดเพ่ือเป็นศูนย์กลาง
การพัฒนาชุมชน จัดให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของกิจกรรมของวัด บริหารวัด
ตามหลักการของพระพุทธศาสนาด้วย เสนอแนวความคิด และให้เจ้าอาวาสตัดสินใจด าเนินการ
ประชาชนก็ร่วมด าเนินการอย่างเต็มที่ เจ้าอาวาสและพระภิกษุควรศึกษางานโครงการทางราชการ
แนวปฏิบัติและนโยบายของมหาเถรสมาคมเพ่ือประสาน การด าเนินการให้เกิดพลังการพัฒนา
พระพุทธศาสนา ยิ่งขึ้น วัดทุกวัดควนได้ร่วมด าเนินการรักษาและฟ้ืนฟูธรรมชาติ หลักการการ
บริหารการด าเนินงานต่างๆ ควรมีการวางแผน ระยะยาว ระยะสั้น เพ่ือการปฏิบัติพัฒนาวัดควรให้
ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมอย่างสม่ าเสมอ กิจกรรมที่วัดต่างๆ ด าเนินอยู่จ าเป็นต้องมีการ
ทบทวนสังคายนา เพ่ือการพัฒนาที่มั่นคงยั่งยืนของพระพุทธศาสนาต่อไป การปกครองพระบวชใหม่ 
ให้พระที่ประพฤติดี แล้ว ดูแลปกครองอบรมพระบวชใหม่เป็นกลุ่มๆ จะช่วยส่งเสริมพระธรรมวินัย 
การศึกษาของสงฆ์ได้ดีขึ้น ท าให้เกิดการพัฒนาสงฆ์ พัฒนาวัด พัฒนาบทบาทหน้าที่ของพระสงฆ์ จน
เกิดประโยชน์ต่อประชาชนประเทศชาติ 
 บทบาทและภารกิจของเจ้าอาวาส เป็นเพียงส่วนที่ปรากฏในฐานะผู้ปกครองและ
ผู้บริหารวัดเท่านั้น เจ้าอาวาสยังคงมีบทบาทขององค์การสงเคราะห์สังคมเป็นผู้น าทางจิตใจ เป็นผู้
เผยแผ่พระพุทธศาสนาและยังต้องรักษาด ารงไว้ ซึ่งความศรัทธาของประชาชนที่มีต่อสถาบันสูง การ
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พัฒนาวัดในทุกด้านจึงเป็นส่วนส าคัญ ที่จะผลักดันให้วัดมีความส าคัญต่อสังคมทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต เจ้าอาวาสในฐานะผู้ปกครองวัดมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบ 4 สถานะดังนี้คือ เจ้าอาวาสมีฐานะ
เป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา จะต้องรับนิคหกรรม เมื่อล่วงละเมิดพระธรรมวินัย ตาม
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2535 มาตรา 25 ถึง มาตรา 30 
เจ้าอาวาสมีฐานะเป็นตัวแทนของวัดจะต้องรับผิดชอบ ในการปกครองดูแลวัดตามพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2535 มาตรา 37 และ 38เจ้าอาวาสมีฐานะเป็นเจ้า
พนักงานตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2535 
มาตรา 45 ให้ถือว่าพระภิกษุซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในทางปกครองคณะสงฆ์และไวยาวัจกร 
เป็นพนักงานตามความในประมวลกฎหมายอาญา 
เจ้าอาวาสมีฐานะเป็นพระสังฆาธิการต้องปฏิบัติตามจริยาพระสังฆาธิการ ตามบทบัญญัติแห่งกฎ
มหาเถรสมาคม ฉบับที่ 24 พ.ศ.2541 
 
บทสรุป 
 เจ้าอาวาสเป็นบุคคลที่ส าคัญที่สุดของวัด ต้องเป็นผู้รับผิดชอบบริหารงานทุกงานที่
ก าหนดมีขึ้นภายในวัดของตน โดยมีความมุ่งหวังที่ส่งผลให้ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อคุณภาพงาน 
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ของภายในวัด ดังนั้นเจ้าอาวาสจึงต้องเป็นผู้ขวนขวายหาความรู้เพ่ิมเติมให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคข้อมูลข่าวสาร มีทักษะและเทคนิควิธีการประยุกต์ความรู้ทฤษฎีต่างๆ 
ให้เกิดรูปแบบการบริหารที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมบรรยากาศของวัด เพ่ือใช้บริหารวัดให้ไปสู่
ความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายที่ได้ตั้งไว้ และเพ่ือให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองของสถาบันสงฆ์สืบต่อไป 
 ซึ่งในปัจจุบันวิทยาการด้านการบริหารและการจัดการก้าวหน้าไปมาก พระสงฆ์ควรจะ
ใช้วิทยาการเหล่านั้นมาช่วยเสริมการบริหารและการปกครองคณะสงฆ์ ซึ่งกิจการคณะสงฆ์บางอย่าง
อาจอาศัยการบริหารแบบราชการ หรือกิจการคณะสงฆ์บางอย่างอาจอาศัยการบริหารท่ีคล่องตัว
แบบภาคเอกชน และกิจกรรมบางอย่างต้องบริหารตามหลักธรรมวินัย เพ่ือให้การบริหารการจัดการ
กิจการพระพุทธศาสนาด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
 พระโสภณพัฒนคุณ (ทิน สุทินโน) ท่านจึงนับว่าเป็นเจ้าอาวาสที่ใช้หลักธรรมค าสอน
ของพระพุทธเจ้ามาใช้ในการบริหารจัดการพัฒนาวัดพุน้อยด้วยความอดทนอุตสาหะตลอด
ระยะเวลาที่ท่านเป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่ปี่ พ.ศ. 2543 ท าให้วัดพุน้อยเป็นที่เจริญรุ่งเรืองและได้สนอง
งานของคณะสงฆ์อย่างเต็มที่เต็มความสามารถของท่าน 
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(มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,ปีการศึกษา 2562) อาวาสใหม่ ณ 
สถาบันส่งเสริมและพัฒนาการพระศาสนา อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี.  



511การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3

แนวทางการพัฒนาตนให้เป็นพลเมืองดีของสังคมตามหลักพระพุทธศาสนา 
Guidelines for their development to be good citizens of 

Society according to Buddhism 
 

พระครูสังฆรักษ์อนันต์ สุทฺธิมโน(บู่บาง)พระครูสังฆรักษ์สงัด ภทฺทธมฺโม  อนุวัต กระสังข์ 
 

 
 

บทคัดย่อ 
 มนุษย์นับว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า และมีความส าคัญมากที่สุดในโลก เพราะมนุษย์เป็น
ทรัพยากรที่สามารถเรียนรู้และรับการฝึกอบรมสั่งสอน จนสามารถน าความรู้ที่ได้รับมาสร้างสรรค์สิ่ง
ต่าง ๆ ที่เป็นคุณประโยชน์ต่อโลกได้ ในการเรียนรู้และการฝึกอบรมเพ่ือสะสมประสบการณ์ชีวิต  
มนุษย์ควรได้รับการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมไปด้วยพร้อม ๆ กัน เพราะคุณธรรมจริยธรรมมี
ความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์ทุกคนเป็นอย่างมาก การจะเป็นพลเมืองดีตามหลักพุทธ
ศาสนานั้น ประชาชนจะต้องเข้าใจและมีวิถีชีวิตในลักษณะของพระพุทธศาสนาเสียก่อน  โดยจะต้อง
อยู่ร่วมกันอย่างสันติภาพ สันติสุข และเสรีภาพ คือประชาชนในสังคมมีความสงบสุข ปลอดภัยและ
มีอิสระที่จะกระท าการใดๆ ภายใต้ขอบเขตกฎหมาย โดยไม่ล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืน 
พลเมืองเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของสังคมของสังคมไทย เช่นเดียวกับสังคมอ่ืน ๆ ทุกสังคมย่อม
ต้องการพลเมืองที่มีคุณภาพ ซึ่งหมายถึงความมีร่างกายจิตใจดี คิดเป็น ท าเป็น แก้ไขปัญหาได้ มี
ประสิทธิภาพเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาความเจริญก้าวหน้า ความมั่นคงให้กับประเทศชาติและ
การเป็นพลเมืองดีนั้นย่อมต้องการปฏิบัติตามบรรทัดฐานและขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมมี
คุณธรรมเป็นแนวปฏิบัติในการด าเนินชีวิตอีกด้วย เพ่ือการพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน  พลเมืองที่ดีของ
สังคมจะต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นหลักในการด าเนินชีวิต  ซึ่งจะช่วยท าให้สังคมเป็นสังคมที่มี
ความสงบสุขและเจริญก้าวหน้าได้  
ค าส าคัญ: การพัฒนา, พลเมืองดี, สังคม, หลักพระพุทธศาสนา 
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แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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Abstract 
 Human is a valuable resource. And the most important in the world. 
Because humans are a resource that can be learned and trained. It can bring the 
knowledge gained to create something that is beneficial to the world. To learn and 
to train to accumulate life experiences. Human beings should be cultivated with 
morality and ethics, because ethics and morality are important to the lives of all 
human beings. To be a good Buddhist. People must understand and have a way of 
life in the way of Buddhism. They must live together peacefully, peacefully and 
freely. Citizens are an important element of Thai society. Like all other societies, 
every society needs a quality citizen. This means having a good mental body to 
solve the problem. Efficiency is an important force in the development of progress. 
Stability to the nation and good citizenship will require compliance with the norms 
and traditions of society, morality as a guideline for living. For sustainable social 
development. People in society are peaceful. Safe and free to do anything. Under 
the law. Do not violate the rights of others. A good citizen of society must have 
moral and ethical principles to live. This will help make society a peaceful and 
prosperous society. 
Keyword: development, citizenship, Buddhism 
 
บทน า 
 พลเมืองดี คือ ประชาชนที่ด าเนินชีวิตในสังคม โดยมีความคิดดี จิตใจดี และปฏิบัติดี มี
ความเอ้ืออาทรเห็นคุณค่า และช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ในสังคม โดยไม่หวังผลตอบแทนการที่สังคมจะ
มีความสุขและพัฒนาได้นั้นสมาชิกในสังคมจะต้องให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของ
สังคม ซึ่งถือได้ว่าเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพอันเป็นปัจจัยส าคัญ ที่จะท าให้สังคมสามารถพัฒนา 
บุคคลจะเป็นพลเมืองดีของสังคมนั้น ต้องตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ ที่จะต้องปฏิบัติ และมุ่งมั่น
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ด้วยความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ สอดคล้องกับหลักธรรม วัฒนธรรมประเพณี 
และรัฐธรรมนูญที่ก าหนดไว้ รวมทั้งบทบาททางสังคมที่ตนด ารงอยู่ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
และได้ประสิทธิผลทั้งในส่วนตนและสังคม เมื่อสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ย่อมเกิด
ความภาคภูมิใจและเกิดผลดีทั้งต่อตนเองและสังคม ด้วยการเป็นพลเมืองดีที่เคารพกฎหมาย เคารพ
สิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืน มีความกระตือรือร้นที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของชุมชนและ
สังคม มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นหลักในการด าเนินชีวิตอย่างผาสุข 
 1.1 ลักษณะของพลเมืองดีในสังคม 
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 1.1.1 ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของสังคม การอยู่ร่วมกันสังคม สมาชิกทุกคน
จะต้อง ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของชุมชน รวมถึงต้องมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนให้ดี
ที่สุด ซึ่งท าให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 1.1.2 รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ในการอยู่ร่วมกันย่อมต้องมีการท ากิจกรรมร่วมกัน 
บางครั้งอาจจะต้องมีการปรึกษาหารือ มีการระดมความคิด ซึ่งย่อมมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน 
ดังนั้นสมาชิกในสังคมจะต้องเป็นคนที่รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนที่มีเหตุผลดีกว่า ประนีประนอม
กันในความคิด ไม่ยึดถือความคิดของตนเองถูกต้องสมอไป 
 1.1.3 เป็นคนมีเหตุผล ในการตัดสินใจท ากิจกรรมการงานใดๆ ก็ตาม จะต้องรู้จักใช้ 
ความคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล เพ่ือส่งผลให้งานนั้นมีประสิทธิภาพ 
 1.1.4 ยอมรับมติของเสียงส่วนใหญ่ เมื่อมีความขัดแย้งกันในการด าเนินกิจกรรมอันเกิด 
จากความคิดเห็นแตกต่างกันและจ าเป็นต้องตัดสินปัญหาด้วยเสียงข้างมากนั้น ถ้ามติส่วนใหญ่ว่า
อย่างไรถึงแม้ว่าไม่ตรงกับความคิดเห็นของตนเอง แต่เราก็ต้องปฏิบัติบัติตาม 
 1.1.5 มีส่วนร่วมในกิจกรรมส่วนรวม ในสังคมประชาธิปไตยนั้นจะมีการรวมกลุ่มกันท า 
กิจกรรมต่างๆ ซึ่งมีทั้งกลุ่มเล็กๆ จนกระท่ังสังคมใหญ่ๆ ระดับประเทศ ดังนั้นสังคมประชาธิปไตยจึง
ต้องศึกษาหาความรู้และทางปฏิบัติที่ถูกต้อง เพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มในระดับต่างๆ เช่น 
การร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์แก่สังคม กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 
 1.1.6 เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม การอยู่น่วมกันในสังคมประชาธิปไตยนั้น ในบางครั้ง 
สมาชิกในสังคมต้องเสียสละผลประโยชน์ส่วนตนเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม เป็นการส่งผลต่อความ
มัน่คงก้าวหน้าของสังคมและผลประโยชน์ดังกล่าวก็จะย้อนกลับมาที่สมาชิกขงสังคมนั่นเอง 
 1.1.7 เคารพในสิทธิและเสรีภาพ สมาชิกในสังคมประชาธิปไตยควรจะต้องศึกษาถึง 
ขอบเขตของสิทธิและเสรีภาพของตนเองตามกฎหมาย และควรรู้จักเคารพในสิทธิและเสรีภาพของ
ผู้อื่น 
 1.1.8 ปฏิบัติตามหลักศีลธรรม การอยู่ร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยนั้น ทุกคนจะต้องมี 
หลักศีลธรรมประจ าใจเป็นบรรทัดฐาน ไม่ล่วงละเมิดศีลธรรม เช่น ไม่ลักขโมยของผู้อื่น 
 1.1.9 ยึดมั่นในวัฒนธรรม วัฒนธรรมเป็นวิถีการด าเนินชีวิตของคนในสังคม เป็นการ 
ควบคุมให้สังคมเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สมาชิกในสังคมประชาธิปไตยทุกคนจึงควรยึดมั่นใน
วัฒนธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่ดีงามเป็นการรวมความสามัคคีของกลุ่มเป็นรกฐานส าคัญส่วนหนึ่งของ
ประชาธิปไตย 
 1.2 หน้าที่ของพลเมืองดีของสังคม 
 หน้าที่เป็นภารกิจที่บุคคลต้องกระท าเพ่ือสร้างคุณค่าของความเป็นมนุษย์ เมื่อเกิดมาเป็น
คนและค่าของคนอยู่ที่การปฏิบัติหน้าที่ โดยมีความรับผิดชอบเป็นหัวใจส าคัญ และต้องสอดคล้อง
กับบทบาททางสังคมที่แต่ละบุคคลด ารงอยู่ หน้าที่จึงเป็นภารกิจที่จะต้องกระท าเพ่ือให้ชีวิตด ารงอยู่
อย่างมีคุณค่า และเป็นที่ยอมรับของสังคม ซึ่งอาจเป็นหน้าที่ตามหลักศีลธรรม กฎหมาย หรือ
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จิตส านึกท่ีถูกต้องเหมาะสม หน้าที่ที่เป็นภารกิจของพลเมืองดีโดยทั่วไป การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี
ตามหลักธรรม เป็นหน้าที่ของพลเมืองดีพึงปฏิบัติ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ การอยู่ร่วมกันในสังคม
อย่างถูกต้องและมีความสงบสุขในผลประโยชน์ร่วมกันนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่แต่ละคนจะต้อง
ประพฤติปฏิบัติตนตามแนวทางของหลักธรรม ซึ่งเป็นสิ่งยึดเหนียวให้บุคคลกระท าดีเพราะ
หลักธรรมเป็นข้อปฏิบัติที่น าไปสู่ความถูกต้องและเป็นประโยชน์โดยไม่ต้องมีการบังคับ แต่เป็น
จิตส านึกที่ทุกคนควรตระหนักถึงความส าคัญต่อชีวิตคนและสังคมส่วนรวม กล่าวคือ ผู้ที่ปฏิบัติตน
ตามหลักคุณธรรมย่อมเป็นผู้มีจิตใจสูง การฝึกฝนให้ตนมีคุณธรรมจึงเป็นการกระท าที่ต้องใช้ความ
อดทนจึงน่าจะเป็นหนทางให้น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ถูกต้อง การร่วมมือกันของทุกฝ่าย
ในการสร้างสังคมแห่งคุณธรรมจึงเป็นความจ าเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากสภาพสังคมไทยปัจจุบันเป็น
สังคมของการแข่งขันทางวัตถุสูงจนอาจลืมทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมที่เป็นพ้ืนฐานของการ
สร้างสันติภาพในสังคม 
 1.3 จริยธรรมของการเป็นพลเมืองดี 
 คุณธรรม จริยธรรม หมายถึง ความดีที่ควรประพฤติ กิริยาที่ควรประพฤติ คุณธรรม 
จริยธรรมที่ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ได้แก่ 
 1.3.1 ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หมายถึง การตระหนักใน
ความส าคัญของความเป็นชาติไทย การยึดมั่นในหลักศีลธรรมของศาสนา และการจงรักภักดีต่อ
พระมหากษัตริย์ 
 1.3.2 ความมีระเบียบวินัย หมายถึง การยึดมั่นในการอยู่ร่วมกันโดยยึดระเบียบวินัย เพ่ือ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคม 
 1.3.3 ความกล้าทางจริยธรรม หมายถึง ความกล้าหาญในทางท่ีถูกที่ควร 
 1.3.4 ความรับผิดชอบ หมายถึง การยอมเสียผลประโยชน์ส่วนตนเพ่ือผู้อ่ืน หรือสังคม
โดยรวมได้รับประโยชน์จากการกระท าของตน 
 1.3.5 การเสียสละ หมายถึง การยอมเสียผลประโยชน์ส่วนตนเพ่ือผู้ อ่ืน หรือสังคม
โดยรวมได้รับประโยชน์จากการกระท าของตน 
 1.3.6 การตรงต่อเวลา หมายถึง การท างานตรงตามเวลาที่ได้รับมอบหมาย 
 1.4 หน้าที่พลเมืองตามแนวทางพุทธศาสนาประกอบด้วยคุณธรรม 3 ประการ คือ 
 1.4.1 คารวธรรม หมายถึง การมีความเคารพซึ่งกันและกัน การประพฤติตนเป็นผู้มี
คารวธรรม ปฎิบัติได้ ดังนี้ 
 1.4.1.1 เคารพบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะบิดามารดาซึ่งเป็นผู้ให้ก าเนิด เคารพญาติ
ผู้ใหญ่ เช่น ปู่ ย่า ตา ยาย และผู้สูงอายุ เคารพครูอาจารย์ และเพ่ือน ๆ โดยแสดงความ 
เคารพและกล่าวค าทักทายด้วยค าสุภาพ 
 1.4.1.2 เคารพกฏระเบียบทางสังคม เช่น ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของ
สังคม ปฏิบัติตามกฏหมายของประเทศ 
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 1.4.1.3 เคารพสิทธิของผู้อ่ืน เช่น ไม่ท าร้ายผู้อ่ืนโดยเจตนา ไม่เอาทรัพย์ของผู้อ่ืนมาเป็น
ของตนโดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ท าให้ผู้อื่นเสื่อมเสียชื่อเสียง เป็นต้น 
 1.4.1.4 เคารพความคิดเห็นของผู้อ่ืน เช่น ควรฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนด้วยความตั้งใจ
และไตร่ตรองก่อนตัดสินใจว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อ และไม่ควรยึดถือความคิดเห็นของตนว่า 
ถูกเสมอไป 
 1.4.1.5 เคารพและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งถือเป็นสถาบันที่
ส าคัญสูงสุดของประเทศ 
 1.4.2 สามัคคีธรรม หมายถึง การร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่
ต่อกัน เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม การประพฤติตนเป็นผู้มีสามัคคีธรรม ปฎิบัติได้ ดังนี้ 
 1.4.2.1 ร่วมกันคิด ช่วยกันวางแผน และร่วมกันท างานด้วยความเต็มใจ 
 1.4.2.2 ร่วมกันรับผิดชอบ ท างานที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จ 
 1.4.2.3 ร่วมกันติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
 1.4.2.4 ร่วมกันปรับปรุง มีการแก้ไข พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ 
  1.4.2.5 ร่วมกันท างาน โดยค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก 
 1.4.3 ปัญญาธรรม หมายถึง การใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต การประพฤติตนเป็นผู้มี
ปัญญาธรรม ปฎิบัติได้ ดังนี้ 
 1.4.3.1 มีความคิดกว้างไกล โดยรับฟังข่าวสารและความคิดเห็นของผู้อื่น 
 1.4.3.2  ใช้เหตุผลในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ไม่น าอารมณ์หรือความรู้สึกส่วนตัวมาใช้
ตัดสินปัญหา 
 1.4.3.3 แสดงความคิดเห็น โดยปราศจากอคติ 
 1.4.3.4 รู้จักการคิด มีการวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์อย่างมีเหตุผล 
 1.4.3.5 รู้จักโต้แย้งด้วยเหตุผล ถ้ามีการโต้แย้งในหมู่คณะให้ใช้เหตุผล และสติปัญญา
เพ่ือให้อีกฝ่ายหนึ่งยอมรับฟัง ไม่ใช้อารมณ์มาเป็นตัวตัดสินปัญหา 
ความส าคัญของคุณธรรม และจริยธรรมที่กล่าวมานี้ ประเด็นที่ส าคัญก็คือ สามารถลดปัญหา และ
ขจัดปัญหาที่จะเกิดขึ้นแก่บุคคล สังคม และประเทศชาติได้ เมื่อทุกคนประพฤติปฏิบัติตนดีแล้ว 
อุปสรรค ศัตรู ภัยอันตราย ก็จะหมดสิ้นไป ผู้คนมีแต่ความรักต่อกัน สังคมมีแต่ความสงบ และ
ประเทศชาติก็จะเจริญรุ่งเรือง 
 1.5 หลักการที่เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของการเป็นพลเมืองดี ได้แก่ 
 1.5.1 ยึดม่ันในอุดมการณ์ประชาธิปไตย อุดมการณ์ประชาธิปไตย หมายถึง ระบบ
ความคิด ทางการเมืองที่มีความเชื่อ ความศรัทธาในแนวทาประชาธิปไตย โดยยึดหลักการที่ส าคัญ 
คือ 
 1.5.1.1 ความมีเหตุผลในสังคมประชาธิปไตย โดยไม่นิยมใช้อ านาจเผด็จการในการ 
ปกครอง เพราะเชื่อว่าประชาชนเป็นผู้มีเหตุผล เมื่อมีความขัดแย้งก็ควรใช้เหตุผลที่คนส่วนใหญ่เห็น
ด้วย ฝ่ายที่เสียงข้างน้อยก็ต้องยอมรับด้วยความเคารพ 
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 1.5.1.2 การมีสิทธิและเสรีภาพ สิทธิเสรีภาพเป็นหัวใจสังคมประชาธิปไตยที่ท าให้มนุษย์ 
ได้ด าเนินชีวิตตามศักยภาพอย่างเต็มที่เพ่ือร่วมกันสร้างสรรค์สังคมโลก โดยไม่ล่วงละเมิดสิทธิ
เสรีภาพของผู้อื่น 
 1.5.1.3 ความเสมอภาคของโอกาส โดยธรรมชาติแล้วคนเราไม่มีความเสมอภาคมาแต่ 
ก าเนิด แต่ความเท่าเทียมกันในศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ที่อยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันตามวิธี
ประชาธิปไตย ความเสมอภาคจ าแนกได้ 4 ประการ คือ 
 - ความเสมอภาคทาวงการเมือง หมายถึง การมีสิทธิเข้ามามีส่วนร่วมทางการ เมืองอย่าง
เสมอภาคกัน เช่น มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งเมื่ออายุครบเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด การลงคะแนนเสียง
ของแต่ละคนจะมีค่าเท่ากัน เป็นต้น 
 - ความเสมอภาคทางกฎหมาย หมายถึง บุคคลจะได้รับความคุ้มครองจาก กฎหมายโดย
เท่าเทียมกันในการกระท าความผิด การลงโทษ และการได้รับเหตุอันควรปรานีซึ่งอยู่ภายใต้
กฎหมายเดียวกัน 
 - ความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ หมายถึง ความเท่าเทียมกันในโอกาสที่จะเลือก ด าเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ การประกอบอาชีพ และมีสิทธิได้รับประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างเท่าเทียมกัน 
 - ความเสมอภาคในความเป็นมนุษย์ในสังคมประชาธิปไตย คนทุกคนที่เกิดมา ต้องได้รับ
การเคารพว่า ในความเป็นคนนั้นมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน ไม่ดูถูกเหยียดหยามใคร แม้จะต่างในถิ่น
ก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ ศาสนา สภาพกาย สถานภาพ และความคิดเห็นทางการเมืองก็ตาม 
 1.5.2 ภราดรภาพ คือ ความรัก ความเคารพ เห็นอกเห็นใจ สามัคคีกัน จึงถือได้ว่าภราดร
ภาพเป็นฐานที่เอ้ือให้การใช้เสรีภาพและความเสมอภาคเกิดความงอกงาม ถ้าไม่มีภราดรภาพแล้ว
สังคมจะเกิดการแก่งแย่งและแยกกัน ความมีเสรีและเสมอภาคจะไม่มีผลต่อการปฏิบัติตนในสังคม  
จะเห็นได้ว่าอุดมการณ์ประชาธิปไตยมีหลักยึดมั่นที่ส าคัญ 2 ประการ คือ ความเสมอภาคและ
เสรีภาพเพราะถ้าขาดเสรีภาพแล้ว ความเสมอภาคย่อมไร้ความหมาย เพราะเมื่อมนุษย์มีความเสมอ
ภาคกันแล้วย่อมมีสิทธิที่จะพัฒนาและใช้ความสามารถของตนได้อย่างเต็มที่อย่างเสมอภาคเท่าเทียม
กัน หลักการทั้งสองประเภทนี้จึงกลายเป็นอุดมคติที่คอยจูงใจให้มนุษย์พยายามต่อสู้ดิ้นรนเพ่ือท าให้
สังคมท่ีตนอาศัยอยู่เป็นประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ์ 
 1.5.3 การเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี ผู้น าในสังคมประชาธิปไตยควรเป็นผู้มีวิถีชีวิตใน
แนวทาง ประชาธิปไตย คือ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว มีความกล้าเพ่ือปฏิบัติตาม
เจตนารมณ์ของคนส่วนใหญ่โดยไม่หวั่นไหวในสถานการณ์ต่างๆ 
 1.5.4 การเคารพซึ่งกันและกัน การเคารพและให้เกียรติกันมีความส าคัญต่อศักดิ์ศรีของ 
ความเป็นมนุษย์โดยต้องไม่คิดว่าตนเองเหนือกว่าหรือส าคัญกว่าผู้อ่ืน เมื่อเราให้เกียรติผู้อ่ืน ผู้อ่ืน
ย่อมให้เกียรติเรา ดังนั้นคนเราควรเคารพกันในความเป็นมนุษย์และความสามารถซึ่งกันและกัน ดังนี้ 
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 1.5.4.1 เคารพในการเป็นมนุษย์ มนุษย์ทุกคนย่อมมีศักดิ์ศรีและมีความเท่าเทียมกันตาม 
สิทธิของพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย โดยให้โอกาสแก่ทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบัติหรือแบ่งชนชั้น 
เพราะประชาชนทุกคนเป็นสมาชิกของสังคมเช่นเดียวกัน 
 1.5.4.2 เคารพในความสามารถ แม้ทุกคนจะมีสิทธิโดยธรรมชาติเท่าเทียมกัน แต่ต่างกัน 
ในเรื่องความอุตสาหะ บากบั่น และความสามารถ ซึ่งเป็นผลให้มีฐานะและความมั่งคั่งกว่าผู้ที่มีชีวิต
อย่างสมถะ รวมทั้งการสร้างองค์ความรู้อันหลากหลายที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม การเคารพในความ
สามรถของผู้อื่นจึงเป็นบุคลิกของผู้มีน้ าใจประชาธิปไตยที่ควรปลูกฝังอย่างยิ่ง 
 1.5.5 การตกลงกันอย่างมีสันติวิธี การอยู่ร่วมกันในสังคมหมู่มากย่อมมีความขัดแย้งกัน
และมีความเห็นไม่ตรงกันซึ่งถือเป็นเรื่องธรรมดา เนื่องจากบุคคลมักเชื่อมั่นในความคิดเห็นของคน 
และต้องการเอาชนะผู้อื่น แต่ปรัชญาประชาธิปไตยโดยพ้ืนฐาน จะไม่ปรารถนาให้มีการใช้ก าลังและ
เอาชนะกันด้วยวิธีการที่รุนแรง ควรตกลงกันอย่างสันติวิธี มีการประนีประนอม และอดกลั้นเมื่อมี
ความคิดเห็นที่แตกต่างกันเพื่อประสานประโยชน์ร่วมกัน 
 1.5.6 การด าเนินชีวิตอย่างเสรีภาพ โดนอยู่ภายใต้กฎหมายและไม่ถูกแทรกแซงจากรัฐ 
ในสังคมประชาธิปไตยบุคคลย่อมมีอิสรภาพในการด าเนินชีวิตตามท่ีตนต้องการ โดยไม่ไปล่วงละเมิด
สิทธิของคนอ่ืนไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่คนอ่ืนโดยเฉพาะเสรีภาพที่เป็นปัจเจกชน เพราะใน
การด าเนินชีวิตแต่ละคนย่อมพยายามคัดเลือกสิ่งที่คิดว่าเหมาะสมแก่ตนที่สุด สังคมไม่มีสิทธิเข้าไป
ก าหนดแนวทางชีวิตให้กับปัจเจกบุคคลซึ่งปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาชีวิต และการที่สังคม
เปิดโอกาสให้บุคคลมีโอกาสเลือกย่อมเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกในสังคมพัฒนาตนเองอย่างเต็มที่ 
ดังนั้นจะเห็นได้ว่าสังคมที่ปิดก้ันเสรีภาพส่วนบุคคลย่อมยากท่ีจะเจริญก้าวหน้า 
 1.6 คุณธรรมและจริยธรรมท่ีส าคัญมีอยู่  8  ประการ  ดังนี้ 
 1.6.1 การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม  คุณธรรมข้อน้ีเอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อสังคมเป็น
อย่างยิ่งเพราะสังคมจะด ารงอยู่ได้  และสามารถพัฒนาให้มีความสมบูรณ์เจริญก้าวหน้าได้  ถ้าคนใน
สังคมยอมเสียสละประโยชน์ส่วนตน  เพื่อประโยชน์ส่วนรวมเสมอ 
 1.6.2 การรับฟังความคิดเห็นของกันและกัน  และเคารพในมติของเสียงส่วนมาก  
คุณธรรมข้อนี้มีความส าคัญมากต่อสังคม เพราะสมาชิกในสังคมมักจะมีความคิดเห็นในปัญหาต่างๆ
ของสังคม  แลแนวทางการแก้ไขปัญหาแตกต่างกัน  จึงจ าเป็นที่จะต้องใช้เสียงข้างมากเพ่ือหาข้อยุติ
เกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหานั้นๆ  แต่ทั้งนี้เสียงส่วนมากก็จะต้องเคารพความคิกเห็นของเสียง
ส่วนน้อยและไม่ถือว่าเสียงส่วนน้อยเป็นฝ่ายผิด  จึงจะท าให้สังคมด ารงอยู่ได้อย่างสันติ 
 1.6.3 การมีระเบียบวินัยและรับผิดชอบต่อหน้าที่  ถ้าสมาชิกในสังคมยึดมั่นในระเบียบ
วินัย  ควบคุมตนเองได้  ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน  และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดเท่าที่จะท า
ได้  สังคมนั้นก็จะมีแต่ความสงบสุขและเจริญก้าวหน้า  ตัวอย่างเช่น  นักเรียนมีหน้าที่เรียนก็ตั้งใจ
เรียนให้ดีที่สุด  ก็จะท าให้นักเรียนประสบความส าเร็จในการเรียน  หรือข้าราชการท าหน้าที่รับใช้
ประชาชนอย่างดีท่ีสุด  ก็ย่อมจะท าให้ข้าราชการผู้นั้นประสบความส าเร็จในชีวิตราชการ  เป็นต้น 
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 1.6.4 ความซื่อสัตย์สุจริต  ถ้าสมาชิกในสังคมยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต  เช่น  ไม่ลัก
ทรัพย์  ไม่เบียดบังทรัพย์สินของผู้อื่นมาเป็นของตน  หรือถ้าเป็นข้าราชการก็ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
สุจริต  ไม่ท าการทุจริต  สังคมนั้นก็จะมีแต่ความสันติสุขและเจริญก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆ 
 1.6.5 ความกล้าหาญและเชื่อมั่นในตนเอง  สังคมทุกสังคมต้องการให้มีการแสดง
ความคิดเป็นในเชิงสร้างสรรค์  เพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม  ดังนั้น  ถ้าสมาชิกในสังคมมีความกล้าที่
จะแสดงความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์อยู่เสมอๆ  ก็จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและเป็นแนวทางใน
การพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าได้ 
 1.6.6 ความสามัคคี  หมายถึง  ความรักใคร่กลมเกลียวและความร่วมมือกันท างาน  เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนรวม  ดังค ากล่าวที่ว่า  “สามัคคี  คือ  พลัง ”  ดังนั้น  ถ้าประชาชนไทยมีวามสามัคคี  
ไม่แตกแยก  ร่วมแรงร่วมใจท างานเพ่ือพัฒนาประเทศชาติ  ประเทศชาติก็จะมีแต่ความเข้มแข็งเป็น
ที่เคารพและเป็นที่เกรงขามของนานาประเทศ  รวมทั้งจะท าให้สถาบันประชาธิปไตยมีความมั่งคง
ตลอดไปด้วย 
 1.6.7 ความละอายและเกรงกลัวในการกระท าชั่ว  ถ้าสมาชิกในสังคมมีความละอายและ
เกรงกลัวต่อการกระท าชั่วแล้ว  สิ่งไม่ดีไม่งามต่างๆ  ก็จะไม่เปิดขึ้นในสังคม  เช่น  ถ้านักการเมืองมี
ความซื่อสัตย์สุจริต  เห็นประโยชน์ของส่วนเป็นส าคัญมีความละอายและเกรงกลัวในการกระท าสิ่งที่
ไม่ดีไม่งามต่างๆ  ก็จะท าให้ประชาชนมีความศรัทธาในตัวนักการเมืองและในสถาบันการเมืองการ
ปกครองมากขึ้น  อันจะยังผลให้การปกครองระบอบประชาธิปไตยด าเนินไปได้อย่างราบรื่น 
 1.6.8 การส่งเสริมให้คนดีปกครองบ้านเมือง  และควบคุมไม่ให้คนไม่ดีมีอ านาจระบอบ
การปกครองของประเทศจะด าเนินไปได้อย่างราบรื่น  เมื่อได้คนดีมีความรู้ความสามารถมาช่วยกัน
ปกครองบ้านเมือง  ดังนั้น  ในการเลือกตั้งผู้แทน  ประชาชนควรเลือกคนดีให้ไปท าหน้าที่แทนตน  
เพราะถ้าเราได้ผู้แทนที่ดี  เราก็จะได้รัฐบาลที่ดี  อันจะยังผลให้การปกครองระบอบประชาธิปไตย
สามารถอ านวยประโยชน์สุขให้แก่ประชาชนอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม 
 1.7 การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีในสังคมไทยและสังคมโลก 
 เนื่องจากมนุษย์เป็นสัตว์สังคมต้องอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืน จึงไม่สามารถกระท าตามใจตนเอง
ได้  ดังนั้นสังคมต้องมีกฎเกณฑ์และกติกาเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  การปฏิบัติตนตามวิถีชีวิต
ประชาธิปไตยนับเป็นแนวทางอารยประเทศน าไปประพฤติปฏิบัติจนท าให้พลเมืองในประเทศนั้น  ๆ 
มีบุคลิกภาพประชาธิปไตยซึ่งเป็นปัจจัยที่เอ้ือต่อการสร้างสรรค์สังคมประชาธิปไตยให้ยั่งยืน การ
พัฒนาบุคคลให้มีบุคลิกภาพประชาธิปไตยนั้นถือว่าเป็นพ้ืนฐานของความคิดที่ให้ความส าคัญกับ
คุณค่าของความเป็นมนุษย์ที่เชื่อในคุณค่าและเกียรติภูมิของตนและผู้อ่ืนยึดมั่นในหลักความเสมอ
ภาคและเสรีภาพซึ่งมีแนวทางเพ่ือน าไปปฏิบัติ  ดังนี้ 
 1.7.1  ด้านความรู้ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย  ความรู้ความเข้าใจในหลักการ
ของประชาธิปไตยเก่ียวกับเสรีภาพ  เสมอภาค  ภราดรภาพ  สิทธิและหน้าที่ของตน  สิ่งเหล้านี้ย่อม
ก่อให้เกิดแนวทางในการน าไปประพฤติปฏิบัติวิถีชีวิตจริง 
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 1.7.2 ด้านจิตใจ  ปลูกฝังให้พลเมืองยึดมั่นในอุดมการณ์ของประชาธิปไตย  คือ  มีศรัทธา
และความเชื่อมั่นในสติปัญญา  ความมีเหตุผล  และความสามารถของมนุษย์  อิสรภาพ  เสรีภาพ  
โดยยึดมั่นในความถูกต้อง 
 1.7.3  ด้านพฤติกรรม  คือ  ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมให้อยู่ในหลักการ  
ระเบียบ  กฎ  กติกาของสังคม  รู้จักใช้สิทธิเสรีภาพในขอบเขต  มีวินัยในตนเอง  ไม่ล่วงละเมิดสิทธิ
เสรีภาพของผู้อื่น 
 การพัฒนาบุคลิกภาพประชาธิปไตยที่ส าคัญที่สุด  คือ  การพัฒนาตนเองด้านการศึกษา  
เพราะการศึกษาช่วยให้คนมีระบบในการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล  สามารถตัดสินปัญหาต่าง ๆ  
อย่างมีหลักเกณฑ์และเกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม เงื่อนไขที่เอ้ือต่อการพัฒนาบุคลิกภาพ
ประชาธิปไตย  คือ  เสรีภาพในการพูดและการกระท าใด ๆ ตามที่บุคคลปรารถนาตราบใดที่ไม่
ล่วงล้ าสิทธิผู้อื่น  บุคคลควรมีอิสระที่จะแสดงตนตามความรู้ความสามารถ  ซึ่งสังคมจะต้องให้ความ
เสมอภาค  ความไว้วางใจ  ความเคารพ  และให้การสนับสนุนให้บุคคลมีสิทธิในการตัดสินใจเลือก
ด้วยตนเอง 
 1.8 การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีในสังคมไทย 
 การที่พลเมืองในสังคมมีจิตส านึกและพฤติกรรมที่สอดคล้องกับอุดมการณ์ประชาธิปไตย
ย่อมสะท้อนออกมาจากวิถีการด าเนินชีวิตและการด ารงชีวิตแบบประชาธิปไตย  ซึ่งถือเป็นพ้ืนฐาน
ในการพัฒนาประชาธิปไตยแบบยั่งยืน  และน าไปสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีคุณภาพ  
ซึ่งวิถีชีวิตประชาธิปไตยเป็นรากฐานหลักของประชาธิปไตย  เพราะจะเป็นสิ่งที่ถูกปลูกฝังอยู่ใน
ความคิด  ความเชื่อ  อันที่จะผลักดันออกมาเป็นการกระท าของพลเมือง  ได้แก่ 
 1.8.1 การมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง  การปกครองระบอบประชาธิปไตยจะเป็นไป
อย่างมั่นคงและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมนั้น  ประชาชนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ปกครองตนเองในระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับชุมชน  หมู่บ้าน  ชุมชน  ต าบล  ไปจนถึงระดับจังหวัด
และระดับประเทศ  โดยสามารถมีส่วนร่วมได้  ดังนี้ 
 1.8.1.1 การใช้สิทธิในการเลือกตัวแทนระดับต่าง ๆ นั้น  ผู้มีจิตส านึกประชาธิปไตยย่อม
ไม่ละเลยการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทุกครั้ง  เพราะเป็นการคัดเลือกตัวแทนให้ไปท าหน้าที่แทนประชาชน 
 1.8.1.2 การลงสมัครรับเลือกตั้งและเข้าร่วมด ารงต าแหน่งทางการเมืองการปกครองใน
ระดับต่าง ๆ ถ้าได้ตัวแทนบุคคลที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง  และผู้ที่มี
บุคลิกภาพการเป็นผู้น าในระบอบประชาธิปไตย  ย่อมเป็นผลดีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อย่างยิ่ง 
 1.8.1.3 การแสดงความเห็นสนับสนุน  คัดค้าน  หรือเสนอแนะต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล  
และมีใจเป็นธรรมซึ่งในสังคมประชาธิปไตยต้องการบุคคลที่กล้าแสดงความคิดเห็นในประเด็นปัญหา
ต่าง ๆ ทั้งทางด้านการเมืองเศรษฐกิจ  สังคม  และเรื่องอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นทางเลือกในการตัดสินใจใน
การด าเนินงานต่าง ๆ 
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 1.8.1.4 การให้ความร่วมมือในกิจกรรมของส่วนรวม  ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ก าหนดขึ้นโดยส่วนรวม  เนื่องจากสังคมประกอบด้วยคนหมู่มากที่ชอบประพฤติ
ปฏิบัติตามใจชอบเพ่ือประโยชน์แห่งตนและพวกพ้อง  ดังนั้นการปฏิบัติตามกฎหมายจะช่วยให้เกิด
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสงบสุขในสังคม 
 1.8.2 การยอมรับในเสียงข้างมากและเคารพในเสียงข้างน้อย  เนื่องจากการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยถือว่าทุกคนมีอ านาจในการปกครองโดยเท่าเทียมกัน  ดังนั้นการตัดสินปัญหา
ต่าง ๆ จึงต้องท าตามความต้องการของคนส่วนใหญ่  ซึ่งฝ่ายข้างน้อยต้องให้การยอมรับและปฏิบัติ
ตามด้วยความเต็มใจ  ในขณะเดียวกันฝ่ายข้างมากต้องยอมรับฟังเหตุผลและความจ าเป็นของฝ่าย
ข้างน้อย  ซึ่งในบางครั้งฝ่ายข้างมากก็ต้องยอมสละประโยชน์ของตน  หากเห็นว่าความต้องการของ
ฝ่ายข้างน้อยเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน 
 1.8.3 การเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม  สังคมใดที่เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวมสูงย่อมมีแต่ความเจริญก้าวหน้า  ความสงบสุข  สังคมไม่วุ่นวาย  เพราะสมาชิกในสังคมนั้น
มีความรับผิดชอบมีคุณธรรมจริยธรรม  และมีจิตใจที่เสียสละเพ่ือส่วนรวม  เช่น  การเสียภาษีตรง
ตามเวลา  การบริจาคเพ่ือบ ารุงสาธารณสมบัติ  และการช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  เป็นต้น 
 1.8.4 การมีวินัย  วินัยเป็นสิ่งส าคัญในการปกครองระบอบประชาธิปไตยถือเป็นหลักการ
ปกครองตนเองซึ่งพลเมืองทุกคนควรถือปฏิบัติ  เช่น  การไม่ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ของสังคม  การซื่อตรง
ต่อหน้าที่  การปฏิบัติตามข้อตกลงของกลุ่ม  การปฏิบัติตามประเพณีอันดีงามของสังคม 
 
สรุป 
 พลเมืองเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของสังคมของสังคมไทย เช่นเดียวกับสังคมอ่ืน ๆ ทุก
สังคมย่อมต้องการพลเมืองที่มีคุณภาพ ซึ่งหมายถึงความมีร่างกายจิตใจดี คิดเป็น ท าเป็น แก้ไข
ปัญหาได้ มีประสิทธิภาพเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาความเจริญก้าวหน้า ความมั่นคงให้กับ
ประเทศชาติและการเป็นพลเมืองดีนั้นย่อมต้องการปฏิบัติตามบรรทัดฐานและขนบธรรมเนียม
ประเพณีของสังคมมีที่มีคุณธรรมเป็นแนวปฏิบัติในการด าเนินชีวิตอีกด้วย เพ่ือการพัฒนาสังคมให้
ยั่งยืน ความเชื่อ และหลักค าสอน ของแต่ละศาสนา เป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิต ของคนในสังคม และมี
บทบาทอย่างมาก ต่อความคิด และการกระท าในการ ด าเนินชีวิตประจ าวัน และการแก้ไขปัญหา
ชีวิต ของแต่ละบุคคล ทั้งระดับบุคคล และระดับสังคมศาสนาทุกศาสนา สอนให้คนเป็นคนดี สอนให้
มีความรัก ความสามัคคี เมตตา เอ็นดู เอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ต่อเพ่ือนมนุษย์ และแม้แต่สัตว์เดรัจฉาน
ทั้งหลาย  เนื่องจาก แรงศรัทธาในศาสนาทั้งสิ้น ศาสนาใหญ่ ๆ  ในโลก เช่น พุทธศาสนา ศาสนา
คริสต์ ศาสนาอิสลาม เป็นต้น  ล้วนมีความความส าคัญต่อชีวิต ความเป็นอยู่ ของผู้ที่เป็นศาสนิกชน 
ของศาสนาน้ัน ๆ และต่อความเจริญมั่นคง ความเสื่อมถอย ของสังคม และชุมชนเป็นอย่างมาก  
ดังนั้นการเป็นพลเมืองดีจึงยึดตามหลักพระพุทธศาสนาเป็นส าคัญเพ่ือให้คนต่างศาสนาอยู่ร่วมกัน ใน
สังคมอย่างสงบสุข ทุกคนจึงควรมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ หลักธรรมค าสอน และความเชื่อของ
ศาสนาอ่ืน ๆ ด้วย เพ่ือเป็นพ้ืนฐาน ในการศึกษาท าความเข้าใจ ในความแตกต่าง ทางสังคม
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วัฒนธรรม และพฤติกรรม ของผู้ที่นับถือศาสนานั้น ๆ เพ่ือการปรับตัว อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ทั้งที่
บ้าน  ที่ท างาน ในชุมชน และสังคมรวมทั้งในโลกนี้ 
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การแก้ไขปัญหาการดื่มสุราของประชาชนตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้า 
อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 

A Guideline Of Dhamma Application For Solving The Problems Of Alcoholic 
Nrinking Of People In Accordance With The Project Of Five Precepts Villages, 

Maung District, Nongkhai Province 
 

สมเดช  นามเกตุ เจษฏา  มลูยาพอ บุญส่ง  สินธุนอก 
 
บทคัดย่อ 
 วัตถุประสงค์ของการวิจัย เรื่อง “การแก้ปัญหาการดื่มสุราของประชาชน ตามโครงการ 
หมู่บ้านศีล 5 อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย” คือ 1) เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาการดื่มสุรา และ
ผลกระทบจกการดื่มสุรา ในจังหวัดหนองคาย 2) เพ่ือศึกษาหลักธรรม ในพระพุทธศาสนา เพ่ือ
ประยุกต์ใช้ในแก้ปัญหาการดื่มสุราในจังหวัดหนองคาย และ 3) เพ่ือศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้
หลักธรรมในพระพุทธศาสนา เพ่ือแก้ไขปัญหาการดื่มสุราของประชาชนตามโครงกรของหมู่บ้าน
รักษาศีล 5 ในอ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
research) และรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาภาคสนาม และรายงานผลการวิจัยโดยใช้วิธีเชิง
พรรณนาวิเคราะห์ 
 การวิจัยพบว่า ปัญหาการดื่มสุราเกิดจากระดับตั้งแต่วัยเด็ก และเยาวชนตลอดถึง
ประชาชนทั่วไปและมีผลกระทบต่อชีวิตทุกระบบ โดยเริ่มจากปัญหาส่วนตัวของบุคคลที่ดื่มสุรา เช่น
การสูญเสียทรัพย์สมบัติและเงินทอง โดยไม่ได้รับประโยชน์ใดๆ และก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ
เป็นต้น และก่อให้เกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิตในขณะที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งด ารงอยู่ในครอบครัวตกอยู่
ในห้วงอบายมุข มันอาจกระทบต่อระบบเศรษฐกิจภายในครอบครัว และความสุขภายในครอบครัว 
ก็จะลดน้อยถอยลง และก่อให้เกิดภัยอันตรายอันใหญ่หลวงจนถึงขั้นท าลายความมั่นคงระบบของ
สังคม ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ การเมือง หรือการปกครอง ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดปัญหาทางสังคม
อันใหญ่หลวงในอนาคต  
 สถานการณ์และปัญหาการด่ืมสุราในจังหวัดหนองคายมีผลกหระทบต่อสังคมไทยอย่าง
รุนแรง เช่น ดื่มสุราแล้วขับรถ และอาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุย่อมมีผลกระทบทั้งต่อตนเองและคน
อ่ืน หรือ ดื่มสุราแล้วก่อการทะเลาะวิวาทท าร้ายซึ่งกันและกัน ท าให้เกิดปัญหาอย่างรุนแรง และเป็น
การท าลายสังคมทีดีงาม ถ้าหากพิจารณาถึงสังคมสุราที่เก่ียวข้อง อาจจะมองเห็นได้ว่า สังคมตามที่

                                                           
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 


 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 


 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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กล่าวมาแล้วนั้น ก็เป็นสังคมที่ไร้ค่า ประชาชนส่วนใหญ่ในสังคมไทยนับถือศาสนาพุทธ และเป็นผู้ที่
รักษาศีล 5 เป็นพ้ืนฐาน คือ ศีล 5 ได้ระบุไว้ว่า การงดเว้นจากการดื่มสุราเป็นศีลข้อที่ 5 อย่างไรก็
ตามการด่ืมสุราท าให้เกิดความโศกเศร้าเพราะพิษแห่งสุรา ข้อนั้นถือว่า เหล้าเป็นอันตรายต่อชีวิต 
หรือผู้ที่ดื่มสุรายอมไม่รักตัวเอง หรือว่า พระพุทธศาสนาไม่ได้มีอิทธิพลต่อจิตใจของเขา จากสถน
การณ์ที่กล่าวมาแล้ว การดื่มสุราในสังคมไทยท าให้คณะผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาปัญหาการดื่ม
สุราในสังคมไทยอย่างจริงจัง 
 แนวทางการน าหลักธรรมในพระพุทธศาสนาในการแก้ปัญหาการดื่มสุราของประชาชน
ตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในจังหวัดหนองคาย ก็คือ การรักษาศีล 5 อย่างจริงจัง คือสมาทาน
ศีลข้อที่ 5 อันได้แก่ การงดเว้นจากการดื่มสุรา อย่างเด็ดขาด โดยตระหนักว่า การดื่มสุราเป็น
อันตรายต่อสุขภาพและอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุอย่างรุนแรงต่อชีวิต 
 
Abstract 
 The purposes of this research entitled “ the solution of alcoholic drinking 
problems of the people in accordance with the project of the Five Precepts 
preserving villages in Maung District, Nongkhai Province” were; 1) to study the 
condition of alcoholic drinking problems and the impact from the alcoholic  
drinking in Nongkhai Province 2) to study the principle of Dhamma in Buddhism in 
order to apply it for the solution of alcoholic drinking problems in Nongkhai 
Province and 3) to study the guideline of applying the principle of Dhamma in 
Buddhism for the solution of the alcoholic drinking problems of people in 
accordance with the project of the Five Precepts preserving villages in Nongkhai 
Province. This research was the qualitative research and the data were collected 
from the field study and to report the results of research by using the descriptive 
analysis analyzed by using the descriptive analysis. 
 The results of research were found that the alcoholic drinking problems 
occurred from the level of children and the youth until to the general people and 
impacted on the way of life in all systems by beginning from personal problems of 
the drinkers such as to lose the property and money without any benefit and cause 
the diseases in their health etc. and impact on their ways of life while any person in 
their families falling into the cause of ruins. It may disturb the economic system in 
their families and their happiness in their families decreases and cause the great 
peril to destroy the sustainability of the social system no matter whether the 
economic aspect, politic or governing , it may result in the great social problems in 
the future. 
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 The condition and the alcoholic drinking problems in Nongkhai Province 
impacted Thai society seriously such as to get drunk in driving a car and it may 
cause an accident to impact on oneself and others or to get drunk and create the 
quarrel to trouble each other. It causes the serious problems and ruins the Thai 
good society. If we consider as the related alcoholic society, it may be seen that 
the society as mentioned is the worthless society. The majority of people in Thai 
society believe in Buddhism and they preserve the Five Precepts as basic, that is, 
the Five Precepts identifying that to abstain from alcoholic drinking is the item of 
Fifth precept. Any way, it creates the sorrow because of the alcohol. That is 
considered that the alcohol is dangerous for life or person who drinks alcohol does 
not love himself or Buddhism does not influence on his heart. From the mentioned 
situation, the alcoholic drinking in Thai society make the researchers get interested 
in studying the alcoholic drinking problems in Thai society seriously. 
 The guideline of applying the principle of Dhamma in Buddhism for solving 
the alcoholic drinking problems of people in accordance with the project of the 
Five Precepts preserving village in Nongkhai Province by practicing the Five precepts 
seriously, that is, to undertake the Fifth precept namely to abstain from drinking 
alcohol absolutely by realizing that drinking alcohol is dangerous for one’s health 
and it might cause the serious accident for one’s life.  
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 สังคมปัจจุบัน เราจะได้รับข่าวสารจากสื่อสารต่างๆ ในด้านลบที่สะท้อนให้เห็นปัญหาของ
สังคมซึ่งความรุนแรงมากขึ้นจากอดีตและมีแนวโน้มที่จะทวี ความรุนแรงยิ่งขึ้นในอนาคต ปัญหา
ต่างๆที่เกิดขึ้นนั้น มีหลายรูปแบบ มีความสลับซ้อนและมีจะรุนแรงที่แตกต่างกันไป เช่น ปัญหา
อาชญากรรม ปัญหาคอร์รับชั่น ปัญหาสิ่งเสพติด ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ ปัญหาเรื่องโรคเอดส์ 
เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้เกิดจากการอยู่ร่วมกันของสังคมมนุษย์ ซึ่งเป็นสภาวการณ์ที่มีความกระทบกับ
คนส่วนใหญ่ในสังคม และทุกคนไม่อยากให้มันเดขึ้น แต่ทุกคนก็เห็นว่ามันสามารถแก้ไขได้ด้วยการ
กระท าร่วมกัน ส่วนความซับซ้อนและความรุนแรงของปัญหานั้นเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสังคม
อย่างรวดเร็ว ความไร้ระเบียบของสังคมที่นับวันเพ่ิมขึ้น ความเบี่ยงเบนของพฤติกรรมที่มีความรุนแรงไป
จากมาตรฐานของสังคมดั้งเดิม เช่นการเปลี่ยนแปลงของสังคมชนบทเป็นสังคมเมือง จากสังคม
เกษตรกรรมเองเป็นสังคมอุตสาหกรรม แล้วพัฒนาเป็นสังคมเทคโนโลยีเป็นล าดับ กอปร์กับการเพ่ิมขึ้น
ของประชากร การอพยพแรงงาน การย้ายถิ่นทั้งภายในและระหว่างประเทศอย่างไร้พรมแดน จนท าให้มี
การขยายเมืองเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว บรรทัดฐานของสังคมย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามยาเสพติด ปัญหาความ
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รุนแรงในสังคม ปัญหาโจรผู้ร้าย ปัญหาการแก่งแย่งทรัพย์สมบัติของกันและกัน เป็นต้น ส่วนใหญ่การท า
ความเหล่านี้จะมาจากปัญหาการเสพสุรายาเมาเป็นเบื้องต้น ก่อนจะลงมีปฏิบัติการในเรื่องใดๆ ปัญหา
ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้นับวันจะมีความรุนแรงเพ่ิมขึ้นทุกวัน จนกลายเป็นปัญหาที่จะแก้ได้ยาก ปัญหาที่
กล่าวถึงนี้ล้วนเป็นปัญหาที่เกิดจากการละเมิดศีล 5 ซึ่งเป็นหลักจริยธรรมขั้นพ้ืนฐาน ของมนุษย์ชาติตาม
หลักจริยธรรมทางพระพุทธศาสนา (อมร อ าไพรุ่งเรื่อง, 2554: 1) 
 ประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่มีผู้นับถือพระพุทธศาสนาเป็นส่วนมาก แต่ก็มีประชาชน
บางส่วนนิยมชมชอบในการประพฤติผิดศีลข้อที่ 5 คือ การดื่มสุราเมรัยซึ่งถือว่าเป็นยาเสพติดเป็น
อาจิณ บางคนก็ยังถือว่าการดื่มสุรามีผลดีต่อชีวิต ก็ดื่มต่อไป บางคนเห็นว่าการงิดการดื่มสุราเป็น
ผลดีต่อชีวิตตนเองและครอบครัว  ดังที่มีผลรายงานจากเอแบคโพลด์ ได้ศึกษาส ารวจเรื่อง
ประเมินผลการรณรงค์ “งดเหล้าเข้าพรรษา” เมื่อปี พ.ศ. 2551” กรณีศึกษาประชาชนอายุตั้งแต่ 
15 ปีข้ึนไป ในเขตกรุงเทมหานครและใน 23 จังหวัดทั่วประเทศได้ชี้ให้เห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่
บอกว่า การเลิกเหล้าเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายได้จริงถึงร้อยละ 54.3 หากประชาชนเลิกได้อย่าง
จริงจัง จะท าให้มีเงินเหลือใช้เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในด้านอ่ืนถึงร้อยละ 75.4 และช่วยลดปัญหา
สังคมในด้เานต่างๆได้เช่น ความรุนแรงและอุบัติเหตุให้ท้องถนนได้ร้อยละ66.2 (พระครูสุมณฑ์ธรรม
ธาดา (สายัน บวบชม), 2553:4) 
 พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงโทษแห่งการดื่มสุราไว้ในสัพ พหุสูตรว่า “ภิกษุทั้งหลาย การดื่มสุรา
และมรัยที่บุคคลเสพ เจริญ ท าให้มากแล้ว ย่อมด านวยผลให้ไปเกิดในนรก อ านวยผลให้ไปเกิดใน
ก าเนิดสัตว์เดรัจฉาน อ านวยผลให้ไปเกิดในเปรตวิสัย วิบากแห่งการดื่มสุราและเมรัยอย่างมากที่สุด 
อ านายผลให้เป็นผู้วิกลจริตแก่ผู้เกิดเป็นมนุษย์”(องฺอฏฺฐก. (ไทย) 23/40/302) 
 พุทธประสงค์ดังกล่าวนั้น ต้องการชี้ให้เห็นถึงผลกระทบ หรือผลสะท้อนที่จะได้รับในภพ
หน้า ซึ่งมีผลร้ายแรงตั้งแต่เข้าสู่นรก แม้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกยังกลายเป็นคนบ้าไร้สติ นั่นคือผล
กระท าของดื่มสุรา จะต้องประสบกับหลักกรรมในทางพระพุทธศาสนา อันเป็นผลกระทบข้ามภพ
ข้ามชาติ และผลที่บุคลคลจะได้รับในปัจจุบันคือ ในช่วงชีวิตในชาตินี้ ยังมีผลกระทบทุกแห่งหน ซึ่ง
พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่า เป็นทางแห่งอบายมุข คือทางแห่งความเสื่อม มีผลที่เกิดขึ้นทันตา ดังที่
พระองค์ตรัสไว้ในสิงคาลสูตร ฑีฆนิกาย ปาฏิกวรรค คือ (1) เสียทรัพย์ทันตาเห็น (2) ก่อการทะเลาะ
วิวาท (3) เป็นบ่อเกิดแห่งโรคภัย (4) เป็นเหตุเสียชื่อเสียง (5) เป็นเหตุไม่รู้จักอาย (6) เป็นเหตุทอน
ก าลังปัญญา(ที.ปา. (ไทย) 11/248/202-203) 
 ปัจจุบันรัฐบาลมองเห็นผลกระทบจากปัญหาสุขภาพของประชากรบางส่วน ที่ถือว่าเป็น
ส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งปัจจุบันได้รุกคืบหน้าเข้าสู่กลุ่มเสี่ยงใหม่คือกลุ่มวัยรุ่น วัยก าลังศึกษาเล่า
เรียน โดยรัฐมองเห็นว่า ผลการดื่มสุราของประชากรไทยนั้น ก่อให้เกิดโรคภัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรค
พิษสุราเรื้อรัง โรคหัวใจ เป็นต้น จึงได้วางแผนลงทุนด้านสุขภาพ พ.ศ. 2553-2556 ภายใต้แผนฟ้ืนฟู 
เศรษฐกิจระยะที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบสุภาพให้มีศักยภาพและขีดความสามารถ
รองรับสถานการณ์ปัญหาสุขภาพที่ส าคัญ อันน าไปสู่วามมีสุขภาพดีของประชาชน เป็นสังคมแห่ง
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สุขภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจให้แก่ประเทศได้ (ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2556) เพ่ือเกื้อหนุนต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ที่มุ่งเน้นไปที่การเตรียมความพร้อมของคนและระบบให้ปรับตัว
พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและแสวงหาประโยชนอย่างรู้เท่าทันโลกาภิวัตน์ และสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้กับทุกภาคส่วนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ส านักงานคณะกรรมกรพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554) ถ้าหากคนหรือบุคลากรของชาติหมกมุ่นอยู่กับอบายมุข ก็จะ
เกิดผลเสียต่อการพัฒนาประเทศที่เน้นเศรษฐกิจพอเพียงและยั่งยืน 
 สรุปได้ว่า สภาพปัญหาการดื่มสุรา ที่ก่อตัวขึ้นมาตั้งแต่ระดับเด็กและเยาวชนจนกระทั่ง
ประชาชนโดยทั่วไป ได้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตสังคมทั้งระบบ โดยเริ่มตั้งแต่ปัญหาส่วนตัวของผู้ดื่ม
เอง เช่น ก่อให้เกิดการเสียทรัพย์สินเงินทอง โดยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ และก่อให้เกิดโรคภัยต่อ
สุขภาพร่างกาย ของตัวเองเป็นต้น และยังส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต ในขณะที่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ภายในครอบครัวตกอยู่ในห้วงอบายมุขย่อมท าให้ระบบเศรษฐกิจนครอบครัวผันผวน ความสุข
ภายในครอบครัวก็จะลดน้อยถอยลงไป ส่งผลให้เกิดเป็นมหันตภัยคอยบั่นทอนความมั่นคงของระบบ
สังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ก่อให้เกิดเป็นปัญหาสังคม ที่
ร้ายแรงในอนาคตได้ 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1 เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาการดื่มสุราและผลกระทบจากการดื่มสุราในจังหวัดหนองคาย 
 2 เพ่ือศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนาที่น ามาแก้ไขปัญหาการดื่มสุราในจังหวัด
หนองคาย 
 3 เพ่ือศึกษาแนวทางในการประยุกต์ใช้หลักธรรมในพระพุทะศาสนามาแก้ปัญหาการดื่ม
สุราของประชาชนตามโครงการหมู่บ้านศีล 5 ในจังหวัดหนองคาย  
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้การวิจัยเอกสาร (Document Research) 
โดยการจัดล าดับการด าเนินการดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 ขั้นส ารวจรวบรวมข้อมูล 
 1.1 การด าเนินการออกแบบการวิจัย ประกอบด้วย 
 (1) การศึกษาทบทวนเอกสาร 
 1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary  Sources) ได้แก่พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2539 และอรรถกถาภาษาไทย ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 2) ข้อมูลทุติยภูมิ Secondary Sources) ได้แก่หนังสือ ต ารา วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ 
รายงานการวิจัย บทความทางวิชาการ และเอกสารวิชาการต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการวิจัย 
 (2) ยกร่างกรอบแนวความคิดกระบวนการวิจัย 
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 (3) สัมภาษณ์ประเด็นที่ส าคัญ 
 (4) วิเคราะห์สรุปข้อมูล 
 1.2 วิธีการวิจัย 
 (1) คณะผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล จัดหมวดหมู่ใน
การศึกษาให้เห็นขั้นตอนและกระบวนการถ่ายทอดประสบการณ์ของการแก้ปัญหาการดื่มสุราของ
คนในสังคมในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 
 (2) สนทนากลุ่ม และสัมภาษณ์ในประเด็นที่ได้ก าหนดไว้ 
 (3) สัมภาษณ์แบบเจาะลึก  คณะผู้วิจัยได้สัมภาษณ์เชิงลึกในประเด็นที่ส าคัญ หลังจาก
การสนทนากลุ่ม เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของแต่แต่ละคน 
 1.3 คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย 
 การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่จะสัมภาษณ์ โดยวิธีเจาะจง (purposive Sampling) โดย
แบ่งกลุ่มที่จะสัมภาษณ์ดังนี้ กลุ่มพระสงฆ์10รูป กลุ่มผู้น าชุมชน10 คน กลุ่มนักวิชาการท้องถิ่น 10
คน กลุ่มบุคคลที่เก่ียวข้อง 10 คน กลุ่มบุคคลที่ดื่มสุรา 10 คน รวม 50 รูป/คน 
 ขั้นตอนที่ 2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ใช้แบบสัมภาษณ์  เป็นแบบสัมภาษณ์ท่ีมีโครงสร้าง (Structural Interviews)  เครื่องมือ
ปะกอบในการเก็บข้อมูลได้แก่แบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้าง เครื่องบันทึกเสียงและกล้องถ่ายภาพ 
 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.1 จัดเรียบเรียงข้อมูลต่างๆที่ได้จากเอกสาร ที่เก่ียวข้องและภาคสนาม แล้วน ามา
จัดเป็นหมวดหมู่ตามประเด็นที่ได้ก าหนดไว้ 
 3.2 วิเคราะห์และตีความข้อมูลต่าง ๆ ทั้งหมด เพ่ือตอบตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่
ได้ก าหนดไว้ 
 ขั้นตอนที่ 4 สรุปผลการศึกษาและการตรวจสอบความถูกต้อง 
 คณะผู้วิจัยวิเคราะห์ ข้อโดยจ าแนกประเด็นข้อมูลตามความเหมาะสม แล้วพิจารณา
ความสัมพันธ์ของข้อมูลสังเคราะห์ตามประเด็นที่ศึกษา 
 ขั้นที่ 5 เขียนรายงาน 
 คณะผู้วิจัย สร้างแบบสัมภาษณ์เอง และให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบก่อน  เพ่ือความถูกต้อง 
เชิงเนื้อหาและโครงสร้าง ก่อนจะน าไปใช้ในการสมภาษณ์ กลุ่มเป้าหมาย แล้วเขียนรายงานเชิง
พรรณนาวิเคราะห์ และจัดท าเป็นรูปเล่มแล้วน าเสนอต่อไป 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ได้องค์ความรู้และได้ทราบสภาพปัญหาการดื่มสุราในสังคมไทย 
 2. ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับผลการะทบของการดื่มสุราต่อสังคมไทย 
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 3. ได้แนวทางในการน าหลักพุทธธรรมไปประยุกต์ในการแก้ปัญหาการดื่มสุราของชุมชน
ในเขตอ าเภอเมืองจังหวดหนองคาย 
 
ผลการวิจัย 
 ตามหลักอิทธิบาท การดื่มสุราจัดได้ว่ามีผลกระทบต่อสังคมไทยเป็นอย่างมาก ทั้ง
ผลกระทบต่อบุคคลผู้ดื่ม ครอบครัว ชุมชน และระดับประเทศ ในประเด็นที่เกี่ยวกับปัญหาอันส่งผล
กระทบผู้ดื่มสุรานั้นมีมากมายหลายประการ ซึ่งในทางพระพุทธศาสนาได้วางหลักการไว้เพ่ือยุติ
ปัญหาได้ โดยการน าหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาเข้าไปเยี่ยวยา คณะผู้วิจัยได้น าหลักธรรมขั้น
พ้ืนฐานแห่งชีวิต ที่สามารถลดระดับปัญหา และสามารถน าไปเป็นทางออกจากปัญหาการดื่มสุรา
ของปัจเจกบุคคลกลายเป็นบุคคลต้นแบบ เป็นตัวอย่างของบุคคลอ่ืน ด้วยหลัก 3 ประการคือ หลัก
อบายมุข หลักเบญจศีล หลักสติสัมปชัญญะ ขันติโสรัจจะ 
 1 หลักอบายมุข 
 อบายมุข 6 ประการ อันเป็นหนทางแห่งความเสื่อม (ที.ปา. (ไทย) 11/247/202.) 
อบายมุขคือทางแห่งความเสื่อมทางแห่งความพินาศ เหตุย่อยยับแห่งโภคทรัพย์ อันเป็นเหตุน ามาซึ่ง
ความหายนะ(พระเทพเวที (ป.ฮ.ปยุตฺโต), 2539:176) นั้น คนที่จมปรักอยู่กับอบายมุขนี้ เป็น
ฆราวาสพวกท่ีจมปลัก มีความยากจน มีความเสื่อมสุขภาพอนามัย แล้วก็ยังเบียดเบียนกันอีก เพราะ
ความหลงใหลในสิ่งที่เป็นอบายมุข (พุทธทาสภิกขุ, มปป: 7) ได้แก่ 
 หมกมุ่นในการเสพของมึนเมา คือสุราเมรัย อันเป็นเหตุเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท ซึ่งม ี
โทษ 6 ประการ คือ (1) เสียทรัพย์ทันตาเห็น(2) ก่อการทะเลาะวิวาท (3) เป็นบ่อเกิดแห่งโรคภัย
ต่างๆ (4) เป็นเหตุเสียชื่อเสียง (5) เป็นเหตุไม่รู้จักอาย (6) เป็นเหตุทอนก าลังปัญญา(ที.ปา. (ไทย) 
11/248/ 202-203) 
 การหมกมุ่นอยู่กับการเที่ยวเตร่ตามตรอกซอกซอยในเวลากลางคืน มีโทษ 6 ประการคือ 
(1) ชื่อว่าไม่คุ้มครองไม่รักษาตัวเอง (2) ชื่อว่าไม่คุ้มครองไม่รักษาบุตรภรรยา (3) ชื่อว่าไม่คุ้มครอง 
ไม่รักษาทรัพย์ (4) เป็นที่สงสัยของคนอ่ืนด้วยเหตุต่างๆเช่นว่า จะเป็นขโมย (5) มักถูกใส่ร้ายป้ายสี 
ด้วยเรื่องไม่เป็นความจริง (6) ท าให้เกิดความล าบาก มากมายหลายอย่าง(ที.ปา.(ไทย) 11/249/203) 
การเที่ยวดูมหรสพ มีโทษตามสถานที่ไปเที่ยวท าให้ไม่เป็นอันประกอบอาชีพการงาน มีโทษ 6 ป ระ
การ คือ (1) มีการร าที่ไหนไปที่นั่น (2) มีการขับร้องที่ไหนไปที่นั่น (3) มีการประโคมที่ไหนไปที่นั่น 
(4) มีเสภาที่ไหนไปที่นั่น (5) มีการบรรเลงที่ไหนไปที่นั่น (6) มีเถิดเทิงที่ไหนไปที่นั่น(ที.ปา. (ไทย) 
11/250/203-204) 
 การหมกมุ่นอยู่ในการเล่นการพนันอันเป็นเหตุแห่งความประมาท มีโทษ 6 ประการ คือ 
(1) ชนะย่อมก่อเวร (2) ผู้แพ้ย่อมเสียดายทรัพย์ (3) เสียทรัพย์ทันตาเห็น (4) ถ้อยค าที่ให้การในศาล
ไม่มารถเชื่อได้ (5) ถูกมิตรอ ามาตย์ดูหมิ่น (6) ไม่มีใครประสงค์จะแต่งงานด้วย (ที.ปา. (ไทย) 
11/251/204) 
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 การหมกมุ่นในการคบคนชั่วเป็นมิตร มีโทษตามลักษณะเพ่ือนที่คบด้วย ดังที่กล่าวไว้ว่า 
เขา้ฝูงกาเป็นกา เข้าฝูงหงส์เป็นหงส์ มีโทษ 6 สถาน คือ (1) เขามีนักแลงการพนันเป็นเพ่ือน (2) เขา
มีนักเลงเจ้าชู้เป็นเพ่ือน (3) เขามีนักเลงดื่มสุราเป็นเพ่ือน (4) คนลวงโลกเป็นเพ่ือน (5) เขามีนโกง
เป็นเพื่อน (6) เขามีโจรเป็นเพื่อน(ที.ปา. (ไทย) 11/252/2045-205) 
 การหมกมุ่นในความเกียจคร้าน มีโทษตามอาการ 6 ประการ คือ (1) มักอ้างว่าหนาวนัก 
แล้วไม่ท าการงาน (2) มักอ้างว่าร้อนนัก ไม่ท าการงาน (3) มักอ้างว่าเย็นมากเกินไป ไม่ท าการงาน 
(4) มักอ้างว่ายังเช้าอยู่ไม่ท าการงาน (5) มักอ้างว่าหิวเกินไป ไม่ท าการงาน (6) มักอ้างว่ากรหายไม่
ท าการงาน เมื่อเขาพลัดเพ้ียนอยู่อย่างนี้โภคะยังไม่เกิด ก็จะไม่เกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นแล้วนับวันจะสูญ
หายไปเรื่อยๆ(ที.ปา. (ไทย) 11/253/205) 
 
บทสรุป 
 การปฏิบัติต่อศีลข้อที่ 4 คือ มุสาวาทา เวรมณี หมายถึง ผู้ประพฤติปฏิบัติ ต้องมีเจตนา
งดเว้นจากการดื่มสุรา งดเว้นจากการพูดเท็จ ส ารวมระวังในวาจา งดเว้นจากวจีทุจริต เว้นจากการ
พูดเท็จ ซึ่งกล่าวว่าการประพฤติผิดในศีลข้อนี้ มีกิเลสตัวบงการ อาจเป็นโลภะ หรือโทสะ ก็ได้ เช่น 
บางคนคนโกหกหลอกลวง หรือเพราะอยากได้ทรัพย์ของคนอ่ืนมาเป็นของตน บางคนโกหกเพราะ
ความโกรธ เลยโกหกเพ่ือให้คนที่ตนโกรธนั้นเดือดร้อน หรือได้รับความเสียหาย บ้างก็โกหกเพราะ
กลัวความผิด หรือกลัวความเดือดร้อนที่จะตามมาหาจึงพูดความไม่จริงออกไปฯลฯ หรือ สาเหตุจาก
กิเลสที่เป็นบริวาร เช่น ความพยาบาท ความอิจฉาริษยา ความตระหนี่ความโอ้อวด ความแข่งดี เป็น
ต้น(พระเมธีวรภรณ์, 2554) ตามอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะมีกิเลสตัวใดคอยบงการให้เกิด 
 การประพฤติผิดในศีล การดื่มสุรา จนถึงท าลายชีวิตซึ่งกันและกัน เพ่ือมิให้เป็นการล่วง
ละเมิดในศีลข้อนี้จ าต้องเป็นผู้ส ารวมระวังมิให้การ พูดปด พูดเท็จ (รวมทั้งที่มาในกุศลกรรมบถ คือ 
พูดเพ้อเจ้อ ส่อเสียด ค าหยาบ) ให้เกิดข้ึนก็อาศัยเจตนางดเว้นโดยมีองค์ประกอบเป็นเครื่องเว้น มี
ดังต่อไปนี้ คือ 
 (1) ไม่พูดเท็จ หรือพูดปด คือ ผู้ปฏิบัติต้องไม่กล่าวสิ่งที่แตกต่างไปจากความจริง มีองค์ 4 
ประการ คือ จะไม่พูดเรื่องที่พูดไม่ตรงกับความเป็นจริง 1 มีจิตคิดอยากจะพูด 1 พยายามหาโอกาส
จะพูด 1 และผู้ฟังเข้าใจอย่างที่ผู้พูดบอก 1 
 (2) ไม่พูดส่อเสียด คือ ผู้ประพฤติปฏิบัติไม่ควรพูดค าที่ท าให้เขาแตกแยกกันมีองค์ 4 
ประการ คือ มีผู้ที่จะถูกกล่าวท าลาย 1 มีความตั้งใจพูดให้เขาแตกแยกกัน 1 มีความพยายามพูด
หลายครั้งหรือใช้เล่ห์เพทุบายต่างๆ 1 และ ผู้ฟังเข้าตามท่ีผู้พูดบอก 1 
 (3) ไม่พูดค าหยาบ คือ ผู้ปฏิบัติไม่ควรพูดค า ค าหยาบ ค ากระด้าง ค าประทุษร้ายมีองค์ 3 
ประการ คือ มีผู้จะถูกด่า 1 มีจิตคิดโกรธขัดเคือง 1 ออกปากด่า 1 
 (4) ค าเพ้อเจ้อ คือ ผู้ปฏิบัติไม่พูดค าไร้สาระ จะมีผู้ฟังหรือไม่มีผู้ฟังก็ตาม มีองค์ประกอบ 
2 ประการ คือ พูดเรื่องไม่มีประโยชน์ 1 ออกปากพูด 1 (สนิท ไชยวงศ์คต, 2555: 59) 
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 เมื่อบุคคลผู้มีเจตนา ตั้งใจงดเว้นจากความชั่วทางวาจา การพูดปด พูดส่อเสียด การพูด
นินทา และพูดค าหยาบ มีการด าเนินชีวิตที่ปราศจากการเบียดเบียนผู้อ่ืนด้วยวาจาก็โดยอาศัยเจตนา
เป็นที่ตั้ง ดังมีพุทธพจน์ตรัสไว้ว่า “มุสาวาท เป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรม เจตนางดเว้นจากมุสาวาท เป็นสิ่ง
ที่เป็นธรรม บาปอกุศลธรรมเป็นอันมากที่เกิดขึ้นเพราะมุสาวาทเป็นปัจจัย เป็นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ 
ส่วนกุศลธรรมเป็นอันมากที่ถึงความเจริญเต็มที่เพราะเจตนางดเว้นจากมุสาวาท เป็นปัจจัยนี้เป็นสิ่ง
ที่เป็นประโยชน์”(อง.ฺจตุตฺก. (ไทย) 24/173/315) 

การงดเว้นจากการพูดค าเท็จ คือ ค าไม่จริง อ าพราง โดยพูดเฉพาะค าสัตย์ค าจริง ค าจริง
นั้นท่านเรียกว่า อริยโวหาร คือ พูดไปตามที่ได้เห็น ได้ยิน ได้ทราบ ได้รู้มาอย่างไรก็พูดไปอย่างนั้น 
หากไม่ได้เห็น ไม่ได้ยิน ไม่ได้ทราบ ไม่ได้รู้ก็ปฏิเสธไป โดยไม่พูดขยายเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ เรื่อง
ใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็ก ด้วยอ านาจความรักความชักต่อคนที่ตนพูดถึงนอกจากจะไม่พูดเท็จด้วยตนเอง
แล้ว ก็จะต้องไม่สนับสนุนให้คนอ่ืนพูด ไม่ยกย่องสรรเสริญคนพูดเท็จ จนด ารงอยู่ในสัจจวาจาอย่าง
มั่นคง(ย้อย โกศลเจริญ, 2559) รวมทั้งส ารวมในปิสุณายวาจาย เวรมณี คือ เว้นจากค าพูดส่อเสียด 
และสัมผัปปลาปา เวรมณี คือ การพูดเพ้อเจ้อ เหลวไหล และผรุสวาจาเวรมณี คือ งดเว้นจากการ
พูดค าหยาบ เพราะค าหยาบคายเป็นค าพูดด้วยความโกรธ ความริษยา ความเบียดเบียน มุ่งให้เกิด
ความพิบัติเสื่อมเสีย ไม่สบายใจ แก่คนที่ตนพูดด้วย เช่น ค าด่าว่าในลักษณะต่างๆ การงดเว้นวาจา
หยาบนั้น นอกจากไม่พูดด้วยตนเองแล้ว ไม่แนะน าให้คนอ่ืนพูด ไม่ยกย่องชมเชยคนที่พูดค าหยาบ 
จนเป็นคนพูดวาจาที่ไพเราะอ่อนหวานเป็นปรกตินิสัย(พระเทพดิลก (ระแบบ ฐิตญาโน)) 
 ท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาน (สุนทร ญาณสุนฺทโร) วัดสุทัศนเทพวราราม ได้นิพนธ์
ไว้ว่า สมเด็จพระสัมมาสัมมาพุทธเจ้าทรงตรัสสอน วาจาสุภาษิต ไว้ 5 ประการ (1) กาลวาที คือ 
การพูดถูกกาลถูกเวลา (2) ภูตวาที คือ พูดสิ่งที่เป็นไปได้ (3) อัตถวาที คือ พูดสิ่งที่เป็นประโยชน์ (4) 
ธรรมวาที คือ พูดเพ่ือให้ปฏิบัติได้ (5) วินัยวาที คือ พูดตรงระเบียบวินัย และเตือนให้มีวินัย(พระราช
วิจิตรปฏิภาณ (สุนทร ญาณสุนฺทโร), 2550:163-164) ดังมีพุทธพจน์ตรัสว่า“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย 
วาจาประกอบด้วยองค์ 4 เป็นสุภาษิต ไม่เป็นทุพภาษิต ไม่มีโทษ และวิญญูชนทั้งหลายไม่ติเตียน (1) 
กล่าวแต่วาจาสุภาษิตอย่างเดียว ไม่กล่าววาจาทุพภาษิต (2) กล่าวแต่วาจาที่เป็นธรรมอย่างเดียว ไม่
กล่าววาจาที่ไม่เป็นธรรม (3) กล่าวแต่วาจาอันเป็นที่รักอย่างเดียว ไม่กล่าววาจาอันไม่เป็นที่รัก (4) 
กล่าวแต่วาจาจริงอย่างเดียว ไม่กล่าววาจาเหลาะแหละ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย วาจาประกอบด้วยองค์ 
4 เหล่านี้แล เป็นสุภาษิต ไม่เป็นทุพภาษิต ไม่มีโทษ และวิญญูชนทั้งหลายไม่ติเตียน”(ส .ส. (ไทย) 
15/213/308-309) 
 สรปได้ว่า เป็นผู้ที่มีวาจาและส ารวมระมัดระวัง ให้พูดแต่ค าจริง พูดแต่ค าสัจ ไม่เคลือบ
แคลง ไม่มีเล่ห์เหลี่ยมพลิกแพลง หรือหลอกกัน พูดแต่ค าหวานจับใจ ไม่บาดหูระคายโสต พูดแต่
ถ้อยค าที่ชักจูงให้สามัคคีปรองดองกัน เห็นทางใด จะแตกร้าวกันขึ้นก็ชี้แจงปรับความเข้าใจกันให้
ถูกต้อง และผู้ปฏิบัติควรพูดเจรจานั้น จะต้องมีหลักฐานอ้างอิงให้ผู้ฟังได้ประโยชน์เป็นผู้มีสัจจะ
ความซื่อตรง ผู้ประพฤติปฏิบัติจะต้องมีความซื่อตรงต่อตนเองและผู้อ่ืน เป็นผู้ประกอบด้วยความจริง 
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มีความซื่อสัตย์ กริยาที่ประพฤติที่แสดงออกมาทางกายวาจา และใจต้องเป็นคนที่จริงใจ ธรรมข้อนี้
เป็นเหตุให้มนุษย์มีความเที่ยงตรง มีความจริงใจต่อผู้อ่ืน มีความจงรักภักดีในเจ้านายของตน ต่อผู้
อุปการะ เช่น บิดามารดา ครู- อาจารย์ อันจะเป็นเหตุให้ไม่โกหกมดเท็จ ไม่หลอกลวง ไม่ท าลาย
ประโยชน์ของผู้อื่น แต่เป็นคนตรงไปตรงมา รักความยุติธรรม (ไสว มาลาทอง) ดังพุทธพจน์ที่ตรัสว่า 
   “ภิกษุทั้งหลาย และยังมีข้ออ่ืนอีก พระอริยสาวกในพระศาสนานี้ละมุสาวาทเป็นผู้เว้น
ขาดจากมุสาวาท ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย พระอริยสาวก ผู้เว้นขาดจากมุสาวาจาแล้วย่อมให้ความไม่มี
ภัย ความไม่มีเวร ความไม่มีทุกข์ (ความไม่พยายาม) แก่สัตว์ทั้งหลายหาประมาณมิได้ ครั้นให้ความ
ไม่มีภัย ความไม่มีเวรความไม่มีทุกข์ แก่สัตว์ทั้งหลายหาประมาณมิได้แล้ว ตนเองก็เป็นผู้มีส่วนแห่ง
ความไม่มีภัย ความไม่มีเวร ความไม่มีทุกข์ หาประมาณมิได้ด้วย ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย นี้เป็นทานข้อ
ที่ 4 เป็นมหาทาน เป็นที่รู้กันว่าทานชั้นยอด รู้จักกันมานาน รู้กันว่าเป็นวงศ์อริยะ รู้กันว่าเป็นของ
โบราณ สมณะทั้งหลายก็ดีพราหมณ์ทั้งหลายก็ดี ที่เป็นผู้รู้ ไม่รังเกียจแล้ว ไม่เคยรังเกียจแล้ว มิได้
รังเกียจแล้ว จักไม่รังเกียจ ไม่ต าหนิติเตียน”(องฺ.อฏฺฐฺก. (ไทย) 23/39/300) 

เมื่อบุคคลปฏิบัติอยู่ตามหลักศีล มุสาวาทา เวรมณี คือ การไม่ประพฤติผิดในการพูดเท็จ 
การไม่พูดโกหก (รวมทั้งในกุศลกรรมบถ) คือ การพูดไม่ค าหยาบ การไม่พูดส่อเสียดและการพูดเพ้อ
เจ้อ และตรงกับหลักเบญจธรรม ได้แก่ สัจจะ คือการพูดความจริงโดยอาศัยเจตนาเป็นงดเว้น มี
ความไม่ก้าวล่วงทางวาจาเป็นที่ตั้ง เป็นผู้ส ารวมค าพูด อันเป็นหลักปฏิบัติให้อยู่ร่วมกันโดยไม่
เบียดเบียนกันในทางค าพูด มีท่านผู้รู้นักปราชญ์ทั้งหลาย มักจะเตือนผู้ที่อยู่ใกล้ชิดและมีความ
เกี่ยวข้องกันด้วยความหวังดีเสมอมาว่า ให้คิดก่อนพูด คือ เตือนให้มีสติเพราะว่า ก่อนพูดเราเป็น
นายของค าพูด แต่ถ้าพูดไปแล้วค าพูดจะเป็นนายเรา พูดดี ก็ดีไป(โนรี สุทธิประภา,2559) แต่ควรพูด
แตป่ิยวาจาหมายถึง พูดอย่างรักกัน กล่าวค าสุภาพ ไพเราะ น่าฟัง ชี้แจ้ง แนะน าสิ่งที่เป็นประโยชน์ 
มีเหตุผล เป็นหลักฐาน ชักจูงในทางที่ดีงาม หรือค าแสดงความเห็นอกเห็นใจ ให้ก าลังใจ รู้จักพูดให้
เกิดความเข้าใจดี สมานสามัคคี เกิดไมตรี ท าให้รักใคร่นับถือ และช่วยกันเกื้อกูลกัน(พระธรรมปิฎก 
(ป.อ.ปยุตฺโต), 2541:25) ไม่หักหาญน้ าใจซึ่งกันและกัน มีความรัก ความเมตตา การด าเนินชีวิตใน
สังคมย่อมมีความสุข คือ  

(1) ย่อมมีความซื่อสัตย์ความจริงใจไว้วางใจกันต่อกันในสังคม  
(2) ย่อมได้รับความรักความสามัคคีในหมู่คณะ  
(3) ย่อมป้องกันผลประโยชน์ของกันและกัน  
(4) ย่อมได้รับวาจาที่ประสานประโยชน์ของกันและกัน ไม่ท าลายกันด้วยค าพูด  
(5) เพ่ือให้อยู่ร่วมกันในสังคมด้วยความสงบสุข  
(6) สามารถก าจัดภัยเวรทั้งในปัจจุบันและอนาคต (ไสว มาลาทอง) 
“อุบาสกผู้พูดเท็จ ย่อมประสพภัยเวรใด ทั้งในปัจจุบัน ทั้งในสัมปรายภพ ย่อมเสวยทุกข์

โทมนัสใด แม้ทางจิต เพราะเหตุแห่งการพูดเท็จ ผู้งดเว้นจากการพูดเท็จ ย่อมไม่ประสบภัยเวรทั้งใน
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ปัจจุบันและในสัมปรายภพ ย่อมไม่เสวยทุกข์โทมนัสนั้นแม้ทางจิต ของอุบาสกผู้เว้นจากการพูดเท็จ 
ย่อมสงบระงับด้วยประการฉะนี้”(อง.ฺปญฺจก. (ไทย) 22/174/291) 

4.1.5 สุราเมรัย  
การปฏิบัติต่อศีลข้อที่ 5 คือ สุราเมรยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวรมณี หมายถึง การงด

เว้นจากการดื่มสุราเมรัย คือ ผู้ปฎิบัติต้องไม่ประพฤติผิดทางด้านการดื่ม หรือเสพสุราเมรัยและสิ่ง
เสพติดทั้งหลาย เช่น ฝิ่น เฮโรอีน ยาบ้า ยาอี กัญชา เป็นต้น การประพฤติผิดในศีลข้อที่ 5 นี้ กล่าว
ว่ามีกิเลสที่คอยบางการ คือ โลภะ ความปรารถนาเพลิดเพลินยินดีอันเกิดจากการดื่มหรือเสพนั้น 
กิเลสตัวรองคือ โทสะ เช่น บางคนดื่มน้ าเมาหรือเสพสิ่งเสพติด เพราะความเครียดความกังวลใจ 
ความทุกข์จากความผิดหวัง (พระเมธีวรภรณ์) เป็นต้น เพ่ือมิให้กระท าเกิดขึ้นทั้งทางกายวาจา และ
ใจ โดยมีเจตนางดเว้นจากการประพฤติด้วยองค์ 4 ประการ ของศีลสุราเมรัย คือ  

(๑) น้ าเมาเป็นสิ่งเสพติดท้ังหลาย  
(๒) มีจิตคิดจะดื่ม จะเสพก็มีเจตนางดเว้นเสีย  
(3) มีความเพียรพยายามที่จะไม่ล่วงละเมิดทางกายวาจา และใจ  
(4) ไม่ท าให้น้ าเมา สิ่งเสพติดทั้งหลายก้าวล่วงล าคอไป  

 ดังนั้น เมื่อมีเจตนาตั้งใจงดเว้นจากการประพฤติผิดในศีลข้อที่ 5 คือ การดื่มสุราเมรัยสิ่ง
เสพติดทั้งหลาย เพ่ือมิให้ต้องเป็นทาสของสิ่งเหล่านั้นได้ ควรใช้หลักสติสัมปชัญญะ คือความระลึกได้
และความรู้ตัวสามารถควบคุมใจควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ ความประมาทพลาดพลั้ง ความมัวเมา
เสียสติสัมปชัญญะ ความประพฤติผิดในศีลข้ออ่ืนๆ ก็จะไม่เกิดขึ้น เป็นผู้มีการด าเนินชีวิตที่ส ารวม
ระวัง มีความสงบระงับจากอกุศลทั้งปวง มีความรู้ตัวทั่วพร้อม ความเป็นผู้มีสติคอยตรวจตรา ไม่
เลินเล่อเผลอตัว(สมาน แสงบัวภา,2560) ส ารวมระวัง กาย วาจา ใจ ไม่ล่วงละเมิดในศีลและธรรม 
โดยไม่ประมาทในเรื่องนั้นๆ แต่ให้เป็นผู้รู้จักพิจารณาด้วยปัญญา ในการบริโภค รู้จักประมาณ รู้จัก
คุณและโทษ ไม่เผอเรอหรือแม้ในกิจการงานต่างๆ หรือกิจกรรมต่างๆ รู้จักคิดวิเคราะห์เป็นเห็นถึง
คุณค่าแท้คุณค่าเทียม เป็นการคิดพิจารณา เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ในการใช้สอย บริโภค หรือคุณค่าใน
การใช้ชีวิตในประจ าวัน(ยม สีหะปัญญา,2559) 
 “พระอริยสาวกในพระศาสนานี้ ละสุราเมรยมัชชะปมาทัฏฐาน เป็นผู้เว้นขาดจาก 
สุราเมรยะมัชชะปมาทัฏฐาน ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย พระอริยสาวก ผู้เว้นขาดจากสุราเมรยะมัชชะป
มาทัฏฐานแล้ว ย่อมให้ความไม่มีภัย ความไม่มีเวร ความไม่มีทุกข์ (ความไม่พยายาม) แก่สัตว์
ทั้งหลายหาประมาณมิได้ ครั้นให้ความไม่มีภัย ความไม่มีเวรความไม่มีทุกข์ แก่สัตว์ทั้งหลายหา
ประมาณมิได้แล้ว ตนเองก็เป็นผู้มีส่วนแห่งความไม่มีภัย ความไม่มีเวร ความไม่มีทุกข์ หาประมาณ
มิได้ด้วย ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย นี้เป็นทานข้อที่ 5 เป็นมหาทาน เป็นที่รู้กันว่าทานชั้นยอด รู้จักกันมา
นาน รู้กันว่าเป็นวงศ์อริยะ รู้กันว่าเป็นของโบราณสมณะทั้งหลายก็ดี พราหมณ์ทั้งหลายก็ดี ที่เป็นผู้รู้ 
ไม่รังเกียจแล้ว ไม่เคยรังเกียจแล้ว มิได้รังเกียจแล้ว จักไม่รังเกียจ ไม่ต าหนิติเตียน(องฺ. อฏฺฐฺก. (ไทย) 
23/39/300) 
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 กล่าวโดยสรุป การประยุกต์ใช้ศีล 5 เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมที่ไม่ดี มนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่
จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน  เบญจศีลเบญจธรรมเป็นข้อ
ประพฤติข้อปฏิบัติเบื้องต้น ที่ท าให้คนเป็นมนุษย์ และศีลยังเป็นรากฐานให้กุศลธรรมอ่ืนๆ ตามมา 
เป็นรากฐานให้เกิดความประพฤติที่ดีงาม และป้องกันมิให้เกิดพฤติกรรมในด้านที่ไม่ดีและเสียหาย 
คือ การฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ การดื่มสุราเมรัย อันเป็นที่ตั้งแห่งความ
ประมาท ก็โดยอาศัยเจตนาความจงใจ ความตั้งใจ เป็นเครื่องงดเว้น เมื่อบุคคลลุอ านาจแห่งความไม่
ดี เป็นผู้ขัดเกลาจริตนิสัยด้วยเบญจศีลเบญจธรรม ดังกล่าวแล้ว ความมีเมตตา กรุณา มีความละอาย
แก่ใจ มีหิริ และโอตตัปปะความซื่อสัตย์สุจริต ย่อมจะเกิดขึ้นในจิตใจเป็นส าคัญ ย่อมส่งผลให้
พฤติกรรมที่เกิดจาก อกุศลกิเลสตัณหาต่างๆ หรือทุจริตต่างๆ ที่เกิดขึ้นทางกาย วาจา และใจ เสื่อม
ถอยไปจึงเป็นเหตุให้พฤติกรรมต่างๆ ที่ไม่ดีงาม กลับเป็นความประพฤติท่ีดีงาม  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1 ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ 
 การศึกษาเรื่องการน าหลักศีล 5 มาประยุกต์พัฒนาพฤติกรรมของบุคคล ท าให้ได้รับ
ประโยชน์จากการศึกษาว่า ได้เข้าใจในเรื่องศีล 5 มากขึ้น และน าไปประพฤติปฏิบัติได้จริงและอย่าง
ถูกต้อง เป็นหลักธรรมที่น าไปสู่การประพฤติดี ประพฤติชอบทางกายวาจา และใจให้เกิดความ
ซื่อสัตย์ สุจริต และส่งผลให้พฤติกรรมของบุคคลผู้มีศีล มีความเมตตา กรุณาอ่อนโยน นุ่มนวล และ
น่าเคารพและน่าเลื่อมใส และการแสดงออกมาทางด้านพฤติกรรม เป็นลักษณะของบุคลิกภาพที่ดี
งาม และแสดงออกมาทางกาย วาจา และใจ อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ท าให้เกิดเสน่ห์อยู่ใน
ตัว ท าให้พฤติกรรมทางกายและใจ ที่แสดงออกมาทางสังคมย่อมเกิดสันติภาพสงบสุข 
 2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยต่อไป 
 (1) ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมให้ละเอียด และน าหลักธรรมต่างๆ ที่สามารถจะ
พัฒนาบุคลิกภาพของบุคคลให้สังคมมีสันติภาพเกิดข้ึนในโลกอย่างสันติสุขมากขึ้นๆ ไป 
 (2) ควรประยุกต์หลักวิปัสสนาภาวนาแก้ไขพฤติกรรมของบุคคลในการดื่มสุราให้น้อยลง 
เพ่ือแก้ไขปัญหาสังคม  
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กุศลกรรมกับความงาม 
Charity with beauty 

 
พระชลญาณมุนี, ดร. (สมโภช ธมฺมโภชฺโช)  

 
บทคัดย่อ 
 บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเนื้อหาเรื่อง “กุศลกรรมกับความงาม” พบว่า ในการ
สร้างกุศลกรรมเพ่ือให้เกิดความงามของพระพุทธศาสนา จัดว่าเป็นการกระท าสิ่งที่ดีงาม เพราะทุกการ
กระท าต้องอาศัยหลักธรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น ขันติและโสรัจจะ เทวธรรม บุญกิริยาวัตถุ 10 และกุศล
กรรมบท 10 ซึ่งเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติของผู้ที่มีจิตใจงดงามท่ีส่งผลให้เป็นผู้มีความงามทั้งกาย 
วาจา และใจ จึงได้ชื่อว่า “เป็นคนงาม” ตามแนวทางการสร้างกุศลกรรมเพ่ือให้เกิดความงามตาม
หลักพระพุทธศาสนาก็คือการท าทาน รักษาศีล และการเจริญภาวนา โดยเร่ิมจากการคิดดี พูดดี 
และท าดี พระพุทธเจ้าทรงสอนว่า “ทุกอย่างเกิดจากกรรม” คือการกระท าเป็นส าคัญ ซึ่งกรรมจะ
สัมพันธ์กันจากใน อดีต และ ปัจจุบัน ดังนั้น กุศลกรรมกับความงามจึงมีส่วนเกี่ยวข้องกัน กุศลกรรม
ทุกอย่างทีท่ าให้คนงามได้ โดยเริ่มต้นจาก วิธีการสร้างกุศลเพื่อให้เกิดความงามได้อย่างไร และความ
งามในฐานะเป็นแรงจูงใจในการสร้างกุศลกรรมท าได้อย่างไร  
ค าส าคัญ : กุศลกรรม, ความงาม, ขันติและโสรัจจะ, เทวธรรม, บุญกิริยาวัตถุ 
 
Abstract 
 
 This article aims to study the content of "Charity with beauty" found that 
in the creation of karma charity to create the beauty of Buddhism Classified as a 
charity Because every action requires the relevant principles such as tolerance and 
morality, merit, merit, merit, object 10, and charity, chapter 10, which is a guideline 
for the conduct of those who are beautiful minds that result in both physical and 
verbal beauty And the heart therefore was called "a beautiful person" according to 
the way of creating karma for the creation of beauty according to the principles of 
Buddhism, ie, eating, preserving precepts and praying Starting with good thinking, 
good speech and good deeds. The Lord Buddha taught that "Everything is caused 
by karma," which karma is related from the past and the present. Therefore, charity 
and beauty are involved. Charitable karma, all things that make people beautiful By 
                                                           


 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.ชลบรุ ี

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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starting from How to create a charity to achieve beauty And beauty as an incentive 
to create charity. 
Keywords: Charity, karma, beauty, tolerance and refinement, morality, merit. 
 
บทน า 
 
 การด าเนินชีวิตของมนุษย์ทุกคนต้องรู้จักวางแนวทางในการใช้ชีวิต หากขาดการวางแนวทาง
ในการด าเนินชีวิต อาจท าให้หลงผิดก้าวสู่อบายได้ง่าย เพราะการได้เกิดมาเป็นคนในชาตินี้ถือว่า ใน
อดีตชาติได้สร้างกุศลกรรมไว้มากพอสมควร ดังนั้นผู้ที่หวังความสุข ความเจริญ ในชีวิตจึงควรด าเนิน
ชีวิตด้วยความไม่ประมาท มุ่งหวังสร้างแต่สิ่งอันเป็นกุศลกรรม อันจะก่อให้เกิดความงามทั้งกาย วาจา 
และใจ เพราะพระพุทธศาสนานั้นได้วางแนวทางแห่งการประพฤติปฏิบัติเพ่ือให้เข้าถึงซึ่งความดีโดย
มุ่งเน้นที่กาย วาจา และใจ เป็นหลักในการสร้างจิตให้เป็นกุศล เพ่ือที่จะได้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เป็น
เทวดา จึงจ าเป็นอย่างยิ่ งที่จะต้องมีหลักธรรมที่ เรียกว่า  “กุศลกรรมบถ 10”(ที .ปา. (ไทย) 
11/347/362–363) ซึ่งเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสให้สิ้นได้ แล้วเกิดมีสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้น ตามทัศนะ
ของพระพุทธศาสนาเถรวาท กฎแห่งกรรมจัดเป็นกฎย่อยแบบหนึ่งในกฎ 5 อย่าง (นิยาม 5) ของ
กฎปฏิจจสมุปบาท เพราะเป็นกฎแห่งความเป็นเหตุและผลของกรรมที่เป็นการกระท าของมนุษย์และ
สัตว์ทั้งหลายกับเหตุการณ์หรือสภาวะที่เกิดกับชีวิตของมนุษย์และสัตว์เหล่านั้น(วัชระ งามจิตรเจริญ, 
2556:265-266) ดังพระพุทธพจน์ที่ว่า “คนหว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นนั้น คนท าดีย่อมได้ดี ท าชั่ว
ย่อมได้ชั่ว”(ส.ส (ไทย) 15/256/374) 
 ดังนั้นกุศลเป็นหลักค าสอนที่มีความส าคัญในพระพุทธศาสนา ทั้งในแง่ที่เป็นหัวใจค าสอน
และในแง่เป็นธรรมเครื่องละอกุศลยังผล คือ ความสุขให้เกิดเป็นล าดับขั้นไปตั้งแต่โลกิยสุขจนถึงโลกุตตร
สุข กุศลจึงเป็นสิ่งที่ควรเจริญหรือควรอบรมให้มีในตนอย่างสมบูรณ์ เพราะเปี่ยมไปด้วยคุณค่าที่ดีงาม 
จนถึงการดับทุกข์หรือนิพพาน กุศลกรรมที่ท าให้เกิดความงามตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาทนั้น 
มุ่งเน้นที่การประพฤติธรรม ต้องมีใจเป็นตัวชี้น า และถ้าเราเป็นคนดี ไม่ว่าจะพูดหรือท าสิ่งใดก็จะได้รับ
ผลที่เป็นความสุขและติดตามเราไปทุกที่ เหมือนเงาติดตามตัว ดังค าตรัสของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เช่น 
“ธรรมท้ังหลาย มีใจเป็นหัวหน้า มีใจเป็นใหญ่ ส าเร็จด้วยใจ ถ้าคนมีใจดี ก็จะพูดดีหรือท าดีตามไปด้วย 
เพราะความดีนั้น สุขย่อมติดตามเขาไป เหมือนเงาติดต ามตัวเขาไป ฉะนั้น”(ขุ.ธ. (ไทย) 25/2/24) 
เพราะเหตุนี้ ตามหลักการสอนเรื่องกรรมในทรรศนะของพุทธศาสนา ถือว่าการกระท าที่จัดกว่าเป็น 
กรรมนั้นจะต้องเป็นการกระท าที่ประกอบด้วย เจตนาหรือความจงใจ โดยการกระท าที่ประกอบด้วย
เจตนานี้จาแนกเป็น 3 ทาง คือ ทางกาย ทางวาจา และทางใจ โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ กุศลกรรม 
(กรรมดี) และ อกุศลกรรม (กรรมชั่ว) ดังนั้น ความงามทางกาย ความงามทางวาจา ความงามทางใจ ย่อม
เกิดจากผลของกุศลกรรมทางด้านกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรมตามที่เราได้สั่งสมมา  

จะเห็นได้ว่า กุศลกรรมมีความสัมพันธ์กับความงาม ซึ่งการท าสิ่งดี (กุศลกรรม) ไม่ว่าจะเป็น
การกระท าสิ่งดีใด ผลที่ได้รับย่อมเป็นสิ่งดีงามทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเทวดา สิ่งที่ได้รับก็คือ ความ
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สมบูรณ์ในชีวิตทั้งรูปสมบัติ คือมีรูปสวย ทรัพย์สมบัติ คือ มีทรัพย์สินเงินทองไว้ใช้สอยอย่างพอเพียง 
และคุณสมบัติ คือ มีวาจางาม ดังนั้นมนุษย์ทุกคนที่ปรารถนาให้สิ่งดีงามบังเกิดขึ้นแก่ตนทั้งกาย วาจา 
และใจ จึงควรเร่งสร้างแต่กรรมดี (กุศลกรรม) ตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาท เพ่ือจะได้พบกับสิ่งดีที่
ตนปรารถนาโดยเร็วพลันและเห็นผลในชาตินี้นั้นเอง 
 
ความหมายของความงาม 

ค าว่า “ความงาม” หมายถึง สถานภาพของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ก่อให้เกิดความเพลิดเพลินและ
ความชื่นชม ผ่านการเข้าใจและรับรู้ถึงความสมดุล สัดส่วน และแรงดึงดูดของสิ่งนั้นๆ ซึ่งอาจจะเป็น
บุคคล สัตว์ สิ่งของ สถานที่ เป็นความรู้สึกท่ีเกิดจากการรับรู้ผ่านอายตนะทั้ง 6 ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น 
กาย และใจ(ขุ.ธ. (ไทย) 25/2/24) แต่ก็มีข้อควรระวังที่เร ามักจะใช้คาว่า “สวย” กับ “งาม”มาเป็นค า
ที่มีความหมายเดียวกัน เช่น เรามองว่าผู้หญิงคนนี้สวย นั่นก็หมายความว่าเธอมีรูปร่าง หน้าตา 
ผิวพรรณสวย ชวนให้มอง แต่ถ้าพูดว่าผู้หญิงคนนี้งาม จะกินความไปถึงเป็นคนที่มี กาย วาจา และใจที่
งดงาม ดังนั้นคนสวยอาจเป็นได้แต่เพียง รูปร่างสวย แต่จิตใจอาจจะไม่งดงาม นอกจากนี้ค าว่างามยัง
ใช้ได้กับ “วัย” เช่นผู้หญิงคนนี้เป็นคนสวย แต่เมื่อเวลาผ่านไปเข้าสู่วัยชรา เราจึงต้องใช้ค าว่า “งาม” 
แทนค าว่าสวยเพราะเป็นนัยของการแสดงความเคารพ หรือเมื่อเราจะกล่าวชมถึงพระพุทธรูป ก็จะใช้
ค าว่า “งาม” แทนค าว่า “สวย” อย่างนี้เป็นต้น 
 
วิธีการสร้างกุศลเพ่ือให้เกิดความงาม  
 วิธีการสร้างกุศลเพ่ือให้เกิดความงาม (กุศลกรรม) ตามแนวแห่งหลักพระพุทธศาสนา ดังนี้ 
 1 ทานกับความงาม  
 พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการปฏิบัติ คือ ได้ปฏิบัติไว้เช่นไร ย่อมได้รับผลเช่นนั้น 
ดังเช่นได้แสดงถึงวิธีการให้ทานไว้อย่างมากมายหลากหลายประเภท ซึ่งทานการให้ปันนี้ ย่อมส่งผล
ให้ผู้ท าเป็นที่รักที่ชอบใจของชนคนหมู่มาก บรรดานักปราชญ์ทั้งหลายย่อมต้องมีการยกย่อง
สรรเสริญ ประกาศเกียรติคุณเขาอยู่เป็นนิตย์ ทั้งผู้ให้ย่อมรักษาไมตรีไว้ ผู้ใดมีปัญญาให้ความสุขย่อม
ได้รับความสุข ผู้ให้ของเลิศย่อมได้รับผลที่เลิศตามมา ผู้ให้สิ่งที่ประเสริฐย่อมได้สิ่งที่ประเสริฐตามมา 
ทั้งยังเป็นการฟอกจิตของผู้บ าเพ็ญให้ใสสะอาด ดังนั้นทานจึงเป็นสิ่งที่ควรประพฤติปฏิบัติทานก็คือ
การให้แต่สิ่งที่ให้นั้น ต้องเป็นประโยชน์ต่อผู้รับด้วย จึงจะนับว่าทานนั้นสมบูรณ์ ซึ่งการบริจาคทาน
นั้น จะต้องเกิดขึ้นด้วยกุศลเจตนาที่มีความมุ่งหมายดี ปารถนาดีต่อผู้รับทานส าหรับทานในทาง
พระพุทธศาสนานั้น ท่านแบ่งออกไว้เป็น 2 ประเภทคือ (1) อามิสทาน การให้วัตถุสิ่งของแก่ผู้อ่ืน ซึ่ง
ส่งผลให้ผู้ที่ได้รับเกิดความยินดีเป็นสุขกายและสุขใจ และ (2) ธรรมทาน ได้แก่ การให้ความรู้ให้
ข้อคิดอันเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน เพ่ือที่จะให้เขาได้น าไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิต 
 ในการให้ทานมีอยู่ 5 ประการด้วยกัน คือ (1) มีการให้ทานด้วยความเชื่อและเล่ือมใสใน
ผลทานแห่งตนว่า ท าดีย่อมได้รับผลดี ท าชั่วย่อมได้รับผลชั่ว และผลแห่งการกระท าต่างๆ นั้นย่อม
ต้องติดสอยห้อยตามผู้ที่กระท านั้นเหมือนเงาติดตามตัว ทั้งนี้ผลของการให้ด้วยศรัทธาจะเป็นผู้ที่มั่ง
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คั่ง มีทรัพย์สมบัติเป็นจ านวนมาก และเป็นผู้มีกิริยาอาการที่สงบน่าเลื่อมใสอีกด้วย (2) ให้ทานโดย
เคารพ คือ ให้ด้วยกายอันอ่อนน้อมนบนอบ เจรจาด้วยวาจาที่ไพเราะอ่อนหวานมีน้ าใจไมตรีอันงาม 
(3) ให้ทานตามกาลอันสมควร เช่น วันพระ วันนักขัตฤกษ์ต่างๆ (4) ให้ทานด้วยจิตอนุเคราะห์ โดย
อาการอันเกื้อกูล มีเมตตาจิตอุดหนุนเอื้อเฟ้ือด้วยความกรุณา (5) ให้ทานตามก าลังทรัพย์ของตนโดย
ระมัดระวังไม่ให้กระทบกระทั่งทั้งตนเองและผู้อื่น  
 จะเห็นได้ว่า ส าหรับความมุ่งหมายของการให้ทานนั้น มีจุดมุ่งหมายอยู่  2 ประการ คือ 
ให้เพ่ือท าคุณ และ ให้เพ่ือท าบุญ อย่างไรก็ตามการให้ทานในแต่ละครั้ง จะต้องมีองค์ประกอบอยู่
สามประการจึงจะท าให้ทานนั้นเกิดผลดี คือ (1) วัตถุบริสุทธิ์ หมายถึง สิ่งของท าบุญที่ได้มาโดย
สุจริต (2) เจตนาบริสุทธิ์ คือ เจตนาเต็มเปี่ยมด้วยความบริสุทธิ์ มุ่งเพิกถอนความเห็นแก่ตัวออกจาก
จิตใจ (3) บุคคลบริสุทธิ์ หมายถึง ผู้ให้และผู้รับเป็นคนบริสุทธิ์ มีศีลธรรมตามชั้นภูมิของตน
โดยเฉพาะผู้ที่จะรับไทยทาน ควรเลือกผู้มีภูมิธรรมสูงในทางพุทธศาสนา โดยทั่วไปค าสอนว่า 
พระภิกษุสงฆ์เป็นผู้ควรรับไทยทานเป็นนาบุญของชาวโลก แม้กระนั้น พระพุทธองค์ก็ทรงสอนให้
เลือกทาบุญกับพระภิกษุสงฆ์ ผู้ปฏิบัติศึกษาวินัยเคร่งครัดน่าเลื่อมใส(ชัยวัฒน์ อัตพัฒน์, 2532:202) 
 การให้ทานนั้น ถ้าหากว่าตั้งเจตนาปรารถนาสมบัติในวัฏฏะสงสาร เช่น ปรารถนามนุษย์
สมบัติ สวรรค์สมบัติ ความปรารถนาอย่างนี้ชื่อว่าตั้งเจตนาไว้ผิด เพราะว่าการให้ทานท่ีปรารถนาสมบัติ
ในวัฏฏะ จะท าให้ต้องเป็นทุกข์ท่องเที่ยวไปในสังสารวัฎฎ์ไม่มีที่สิ้นสุด เพราะต้องไปรับผลของทานนั้น
ก่อน ดังนั้นผลของการให้เช่นนี้ ไม่อาจที่จะท าให้ผู้นั้นบรรลุถึงมรรคผลนิพพานได้ เมื่อบุคคลใดก็ดี ได้
ท าการประกอบทานด้วยจิตใจอันมีศรัทธาเลื่อมใส ในผลทานของตนเองแล้ว เขาผู้นั้นย่อมมีผลอานิสงส์ 
ดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ ดังนี้ (1) ผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของคนเป็นอันมาก (2) สัตบุรุษ คือ 
คนดี ย่อมคบหาสมาคมกับบุคคลผู้ให้ทาน (3) บุคคลผู้ให้ทาน ย่อมมีเกียรติคุณงามความดี ฟุ้งขจรไป
ในสถานที่ต่างๆ (4) เมื่อเข้าไปในสมาคมใด ย่อมองอาจกล้าหาญ ไม่ครั่นคร้ามขามเกรงในสมาคมนั้น 
(5) ไม่หลงทากาลกิริยาตาย คือ จะตายอย่างมี และ (6) เมื่อตายไปแล้ว จะบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์
(องฺ. ปญฺจก. (ไทย) 22/34/33) 
 กล่าวสรุปได้ว่า การให้ทานจัดว่าเป็นการท าบุญอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นอานิสงส์ของการให้ทาน 
ดังนี้ (1) เป็นผู้มีผิวพรรณงาม มีเสียงไพเราะ มีทรวดทรงดี (รูปงาม) และมีบริวาร (2) เป็นพระราชาครอง
ประเทศและได้รับความสุข (3) ได้มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ และนิพพานสมบัติ (4) ได้กัลยาณมิตร ถึง
ความเป็นผู้รู้ (วิชชา) และถึงความหลุดพ้นได้ (วิมุตติ) (5) ได้ปฏิสัมภิทา วิโมกข์ สาวกบารมีญาณ ปัจเจก
โพธิญาณ และพุทธภูมิ 
 2 ขันติโสรัจจะกับความงาม 
 ค าว่า “ขันติ” แปลว่า “ความอดทน” ในที่นี้หมายถึง ความอดทนด้วยการอดกลั้น 
(อธิวาสนขันติ)(องฺ.ทุก.อ. (ไทย) 2/166/71) กล่าวคือ การอดทนต่อความล าบากตรากตร า มีผลดีท าให้
การงานลุล่วงไปได้ อดทนต่อความเจ็บป่วยไข้จะท าให้เป็นผู้มี สติสัมปชัญญะครบบริบูรณ์ อดทนความ
เจ็บใจและกิเลสตัณหา จะช่วยป้องกันความผิดพลั้งอันจะเกิดขึ้นด้วยโทสะเสียได้ ผู้ที่มีความอดทนจะ
ท าให้การท าหน้าที่กัลยาณมิตรประสบความส าเร็จ เหมือนลักษณะของแผ่นดิน แม้ต้นไม้ ภูเขาและอ่ืน 
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ๆ แผ่นดินก็ยังทรงไว้ได้ อดทนจนเปลี่ยนเรื่องร้ายให้กลายเป็นเรื่องดี ยอมรับด้วยใบหน้าชื่นบาน เขาจะ
ต าหนิติเตียน ด่าว่าหยาบคายเสียดสีให้เจ็บใจอย่างไรก็ทนได้ ไม่แสดงอาการโต้ตอบนั้นเอง 
 ส่วนค าว่า “โสรัจจะ” แปลว่า “ความเสงี่ยม” ในที่นี้หมายถึง ความเป็นผู้มีศีลงาม (สุสี
ลภาวะ) ความเป็นผู้น่ายินดี (สุรตภาวะ) (องฺ.ทุก.อ. (ไทย) 2/166/71) กล่าวคือ ความเสงี่ยม ความรู้จัก
ท าใจให้แช่มชื่น ในเมื่อต้องอดทน มีความยิ้มแย้มและแช่มชื่นเบิกบาน ความเสงี่ยมใช้ในลักษณะที่ต้อง
อดทน คือ ไม่แสดงกิริยาเสียอกเสียใจให้ปรากฏเกินงาม โสรัจจะ มีอานิสงส์ เช่นเดียวกับขันติแต่เป็น
คุณธรรมที่ส่งเสริมขันติ ให้เด่นชัดขึ้นขันติธรรมข้อนี้เป็นสิ่งที่กัลยาณมิตรจะต้องมุ่งมั่นที่จะพิชิตให้ได้ 
ต้องไม่ให้อ านาจกิเลส คือความโลภ โกรธ หลงมาบีบคั้นจิตใจต้องหาโอกาสขจัดออกไปจากใจด้วยการ
หมั่นทาสมาธิภาวนา และรักษาอุดมการณ์ของตนเองในการที่จะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นแก่โลกให้ได้ 
 กล่าวสรุปได้ว่า ขันติและโสรัจจะ จึงเป็นธรรมที่จะทาตนให้งามอย่างแท้จริงทั้ง กาย 
วาจา และใจ เพราะได้ท ากรรมดีที่ประกอบด้วยความอดทน 
 3 เทวธรรม (หิริ และโอตตัปปะ) กับความงาม  
 ค าว่า “เทวธรรม” คือ ธรรมมะของผู้เป็นเทวดา หรือ ธรรมที่ให้เป็นเทวดา พระพุทธเจ้าได้
แสดงหิริและโอตตัปปะ ซึ่งท าให้เห็นว่า หิริและโอตตัปปะ มีความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นบ่อเกิด
ความดีงามแห่งชีวิตมนุษย์ คือ ความซื่อสัตย์สุจริต และความละอายต่อความชั่ว เป็นเหตุปิดอบายทุคติ
ภูมิ น าสัตว์โลกให้ไปบังเกิดในสุคติภูมิ ดังข้อความที่ปรากฏในขุททกนิกายชาดกว่า “สัตบุรุษทั้งหลาย 
ประกอบด้วยหิริโอตตัปปะ ตั้งอยู่ในธรรมอันขาวท่านเรียกว่า ผู้มีเทวธรรมในโลก”(ขุ.ชา. (ไทย) 
27/6/3) 
 นอกจากนี้ “เทวธรรม” ยังเป็นจริยธรรมคุ้มครองสัตว์โลก ไม่ให้ประพฤติส าส่อนเหมือน
สัตว์เดรัจฉาน ท าให้คนมีกายสะอาด มีวาจาสะอาด มีจิตใจสะอาด เป็นแก่นแห่งมนุษย์ธรรม มีจิตใจ
สูงส่งไม่ตกอยู่ในอ านาจใฝ่ต่า เป็นผู้สงบระงับ เป็นคนดีงาม จนได้ชื่อว่า เป็นเทพบนโลกมนุษย์ เป็นผู้มี
ทรัพย์อันประเสริฐอยู่ภายในจิตใจ ซึ่งดีกว่าทรัพย์สมบัติภายนอก โจรหรือใคร ๆ ไม่สามารถแย่งชิงไป
ได้ และเป็นเหตุให้บรรลุวิมุตติญาณทัสสนะ อันเป็นจุดหมายสูงสุดของชีวิต ที่ขยายออกเป็นประเด็น
ใหญ่ๆ ได้ 3 ประเด็น คือ (1) ผู้ที่เกิดเป็นเทวดาแล้วต้องปฏิบัติตนอยู่ในเทวธรรม คือ หิริ ความละอาย
บาปมีกายทุจริตเป็นต้น และโอตตัปปะ ความกลัวต่อผลของบาปมีกายทุจริต เป็นต้น เพ่ือทรงสถานะ
ของความเป็นเทวดาให้อยู่ได้นาน จึงเรียกว่า “สัปบุรุษผู้สงบระงับ ประกอบด้วยหิริและโอตตัปปะตั้ง
มั่นอยู่ในธรรมอันขาว ท่านเรียกว่าผู้มีธรรมของเทวดาในโลก” (2) ผู้ประกอบด้วยเทวธรรม คือ หิริ และ
โอตตัปปะ ตั้งอยู่ในธรรมอันขาว ที่เรียกว่า ผู้มีเทวธรรม คือมนุษย์ทั้งหลายที่เป็นคนดีด ารงตนอยู่ใน
เทวธรรม ชื่อว่า ผู้มีเทวธรรม เป็นเทวดาในโลกมนุษย์ และ (3) เทวธรรมเป็นหลักปฏิบัติที่ท า ให้ผู้
ปฏิบัติได้ไปเกิดเป็นเทวดา เพราะมีหิริและโอตตัปปะเป็นมูล ชื่อว่า เทวธรรม เพราะมีความหมายว่า
เป็นเหตุแห่งกุศลสัมปทา แห่งการเกิดในเทวโลก และแห่งความหมดจด เหตุแห่งการเกิดในเทวโลกก็คือ
เหตุที่ทาให้ไปเกิดเป็นเทวดา(สมคิด สวยล้า, 2553:44) 
 ดังนั้นหลักเทวธรรม(พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต),2554:65) เป็นธรรมที่ช่วยคุ้มครอง
ทั้งมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย ให้อยู่ด้วยกันอย่างปกติสุข โลกร่มเย็น ไม่เดือดร้อนวุ่นวาย เพราะมนุษย์
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และสัตว์ทั้งหลายไม่เบียดเบียนกัน มีเมตตากรุณาต่อกัน ต่างไว้วางใจกันและกัน ในเรื่องต่างๆ เช่นชีวิต 
ทรัพย์สิน และของรักของหวง เป็นคุณธรรมที่สนับสนุนหลักมนุษยธรรมให้เป็นไปด้วยดี โดยชักนา
จิตใจของบุคคลให้เกิดความละอายต่อความชั่วและความเกรงกลัวต่อความประพฤติชั่วและผลของ
ความชั่วที่จะติดตามมาทั้งยังป้องกันไม่ให้กระทาความชั่ว ทั้งต่อหน้าและลับหลัง เป็นหลักธรรม
สนับสนุนให้บุคคลมีสามัญส านึกในการละเว้นความชั่วทุจริต เป็นการเบียดเบียนตนและผู้ อ่ืนให้
เดือดร้อนภายหลัง เป็นธรรมที่ช่วยให้โลกมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่เดือดร้อนและสับสนวุ่นวาย 
 กล่าวสรุปได้ว่า หลักเทวธรรม ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติที่สอนให้เราประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีงาม 
ส่งผลให้เรามีจิตใจงดงาม การคิด การกระท าใดๆจึงงดงามไปด้วย ภาพลักษณ์ที่ปรากฏออกมาจึงท าให้
เราเป็นคนงาม เสมือนว่าท าให้ผู้ปฏิบัติมีสถานะความเป็นเทวดาคงอยู่ได้ทั้งโลกนี้และโลกหน้า ผู้
ประพฤติตนยกจิตสูงขึ้นจนได้ไปเกิดเป็นเทวดาแล้วก็ยังต้องประพฤติธรรมเพ่ือรักษาภาวะของตนไว้
ไม่ให้ตกไปสู่ความหายนะ ผู้ประพฤติปฏิบัติตามหลักเทวธรรม ได้ชื่อว่า “เป็นคนงาม” จนได้ชื่อว่า 
“เป็นเทพบนโลกมนุษย์” เพราะหลักเทวธรรมเป็นธรรมเพ่ือความดีงาม เพ่ือผู้ปฏิบัติเข้าถึงสุคติในโลก
สวรรค์ เป็นธรรมที่ท าให้มีแต่ความเจริญอย่างเดียว จึงเป็นธรรมที่มีความส าคัญอย่างยิ่งที่มนุษย์ควร
น้อมน ามาประพฤติปฏิบัติ เพ่ือให้กิดความงามทั้งกาย วาจา และใจ นั้นเอง 
 4 บุญกิริยาวัตถุกับความงาม  
 พระพุทธศาสนาได้แสดงข้อปฏิบัติที่ท าให้เกิดความสุขและเป็นข้อปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความ
งาม ทั้งทางด้านกาย วาจา และใจ เพ่ือให้ถึงซึ่งความเป็นมนุษย์ที่มีความงาม ที่เรียกว่า “บุญกิริยา
วัตถ”ุ แบ่งออกเป็น 2 หมวดใหญ่ ได้แก่ บุญกิริยาวัตถุ 3 และบุญกิริยาวัตถุ 10 สิ่งอันเป็นที่ตั้งแห่งการ
ท าบุญ หรือ การกระท าที่เกิดเป็นบุญ เป็นกุศล แก่ผู้กระท าบุญ ที่เรียกว่า กิริยาวัตถุ 3 ประการ คือ 
(1) ทานมัย บุญส าเร็จด้วยให้ทาน (2) สีลมัย บุญส าเร็จด้วยการรักษาศีล ทาบุญด้วยการรักษาศีล หรือ
ประพฤติดีมีระเบียบวินัย และ (3) ภาวนามัย บุญส าเร็จด้วยการเจริญภาวนา ทาบุญด้วยการเจริญ
ภาวนา คือฝึกอบรมจิตใจ (องฺ.อฏฺฐก. (ไทย) 23/36/294 ) ส่วนบุญกิริยาวัตถุ 10 ประการ 
ประกอบด้วย (1) ทานมัย คือทาบุญด้วยวัตถุ การให้เป็นสิ่งของ (2) สีลมัย คือ ท าบุญด้วยการรักษาศีล 
หรือประพฤติดี (3) ภาวนามัย คือ ท าบุญด้วยการเจริญภาวนาฝึกอบรมจิตใจ เริ่มตั้งความพิจารณาโดย
ความสิ้นไปเสื่อมไป (4) อปจายนมัย คือ ท าบุญด้วยการประพฤติอ่อนน้อม ประกอบด้วยความเคารพ
ยาเกรง (5) เวยยาวัจจมัย คือ ท าบุญด้วยการขวนขวายรับใช้ช่วยทากิจของผู้อ่ืน (6) ปัตติทานมัย คือ 
ท าบุญด้วยการให้ส่วนบุญแก่ผู้ อ่ืน การเฉลี่ยส่วนแห่งความดี ให้แก่ผู้ อ่ืน (7) ปัตตานุโมทนามัย คือ 
ท าบุญด้วยการอนุโมทนาส่วนบุญ ท าบุญด้วยการยินดีในความดีของผู้อ่ืน (8) ธัมมเทสนามัย คือ 
ท าบุญอันส าเร็จด้วยการแสดงธรรม ท าด้วยการสั่งสอนธรรมให้ความรู้ผู้อ่ืน (9) ธัมมัสสวนมัย คือ 
ท าบุญอันส าเร็จด้วยการฟังธรรม ด้วยการศึกษาหาความรู้หลักธรรม และ (10) ทิฏฐุชุกัมม์ คือ ท าบุญ
ด้วยการท าความเห็นให้ตรง (องฺ.อฏฺฐก.อ. 3/36/256-257) จะเห็นได้ว่า การท าบุญจักให้ส าเร็จสม
ประสงค์นั้น ตั้งกัลยาณจิตอธิษฐาน เป้าหมายชีวิตที่ตนปรารถนาไว้ และความปรารถนาที่จะส าเร็จสม
ดังตั้งใจ ผู้นั้นต้องมีศีลบริบูรณ์มีศีลห้าเป็นต้น กล่าวคือ ต้องกระท าความดี ต้องรักษาความดีนั้นไว้ 
หมั่นเพ่ิมพูนความดีให้มากยิ่งขึ้น 
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 กล่าวสรุปได้ว่า บุญกิริยาวัตถุนี้ เป็นหลักปฏิบัติที่มีความสัมพันธ์กับความงาม เพราะเป็น
เหตุที่ทาให้มนุษย์เป็นผู้ที่มีความงามทางกาย วาจา และใจ ไปพร้อมๆ กันพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจึงมี
ศรัทธามั่นคงในพระรัตนตรัยมีการแสวงบุญ ด้วยการสร้างกุศลกรรมเพราะเชื่อว่าผลกรรมทั้งกรรมดี
และกรรมชั่วที่มนุษย์เราได้รับอยู่ในปัจจุบันนั้นส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะมาจากเหตุที่มนุษย์เราได้กระท าไว้
ในอดีตนั่นเอง ประโยชน์ในเบื้องหน้าหรือภพหน้าที่มนุษย์ปรารถนา ก็คือ สุคติโลกสวรรค์เพราะเป็น
ดินแดนที่คนส่วนมากต้องการไปเกิด สวรรค์ คือ เมืองฟ้า เป็นดินแดนที่บริบูรณ์ไปด้วยความสุขล้วน 
หมู่สัตว์ที่จะได้เกิดในสวรรค์จึงจาเป็นต้องมีหลักการปฏิบัติที่เรียกว่า บุญกิริยาวัตถุ เพราะบุญกิริยา
วัตถุ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในการสร้างความดี เพื่อให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์บังเกิดความงามข้ึนทั้ง
ทางกายและทางใจ นั้นเอง 
 5 กุศลกรรมบถกับความงาม 
 กุศลกรรมบถ 10 หมายถึง ทางแห่งกุศลกรรม. ทางท าความดี. กรรมดีอันเป็นทางน าไปสู่
ความเจริญหรือสุคติ มี 10 อย่าง(พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), 2553:21) คือ (ก) กายกรรม 3 
ได้แก่ (1) ละการฆ่าสัตว์ เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ (2) ละการลักทรัพย์ เว้นขาดจากการลักทรัพย์ และ (3) 
ละการประพฤติผิดในกาม เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกาม (ข) วจีกรรม 4 ได้แก่ (1) ละการพูดเท็จ 
เว้นขาดจากการพูดเท็จ (2) ละค าส่อเสียด เว้นขาดจากค าส่อเสียด และ (3) ละค าหยาบ เว้นขาดจากคา
หยาบ 4. ละค าเพ้อเจ้อ เว้นขาดจากค าเพ้อเจ้อ และ (ค) มโนกรรม 3 ได้แก่ (1) ไม่โลภคอยจ้องอยากได้
ของเขา (2) ไม่คิดร้ายเบียดเบียนเขา และ (3) เห็นชอบตามคลองธรรม จะเห็นได้ว่า กุศลกรรมบถ โดย
ความหมาย หลักกุศลกรรมบถนั้น คือ หลักของสีลสิกขาส่วนหนึ่ง ถือว่า มีความส าคัญมากต่อการพัฒนา
มนุษย์ในปัจจุบัน เพราะว่าเป็นหลักช่วยให้มนุษย์ที่ได้รับการพัฒนาแล้วอาศัยอยู่ในสังคมนี้ได้อย่างเป็น
สุข สามารถช่วยลดปัญหาของประเทศชาติได้จ านวนมาก ตลอดจนเป็นเหตุให้โลกนี้ได้รับความสงบสุข 
เพราะว่า ในหลักของกุศลกรรมบถ 10 ประการนั้น ครอบคลุมการพัฒนามนุษย์ให้ดีทั้ง 3 ทวาร คือ กาย 
วาจา และใจ เมื่อมนุษย์ได้พัฒนา ทั้งกาย วาจา และใจ(ที.ปา.(ไทย) 11/347/362) ไปในทางที่เป็นกุศล 
คือ ดีได้แล้ว ย่อมเป็นอุปการะต่อการใช้ชีวิตในสังคม อันดับแรก ย่อมเป็นการท าให้ตนเป็นคนดี พร้อม
ทั้งยังปฏิบัติต่อคนรอบข้างด้วยความดี เมื่อทุกคนเป็นคนดีประพฤติปฏิบัติดีต่อกัน เป็นจ านวนมาก 
สังคมที่อยู่ก็เป็นสังคมของคนดี สังคมของคนดีหลายๆ สังคมรวมกันใหญ่ขึ้นเป็นระดับประเทศ ประเทศ
ก็กลายเป็นประเทศที่มีประชากรเป็นคนดี เมื่อแต่ละประเทศมีแต่ประชากรที่เป็นคนดีมีศีลธรรม โลกใบ
นี้ย่อมเต็มไปด้วยคนดี หลักกุศลกรรมบถ 10 ประการ หากว่า มนุษย์ได้ศึกษาและปฏิบัติตามอย่าง
ถูกต้องและเคร่งครัดแล้วย่อมก่อให้เกิดประโยชน์ได้มากอย่างที่กล่าวมา และจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการ
พัฒนามนุษย์ที่จะต้องใช้หลักกุศลกรรมบถเข้าไปในการจัดการความเดือดร้อนหรือความทุกข์ต่างๆ ของ
มนุษย์ที่เกิดขึ้นในสังคมโลกนี้ ล้วนแล้วแต่มีสาเหตุมาจากการที่มนุษย์นั้นขาดการพัฒนาตนให้ตั้งอยู่ใน
หลักแห่งกุศลกรรมบถ 
 จุดมุ่งหมายในการพัฒนามนุษย์ตามหลักกุศลกรรมบถ 10 ประการ แบ่งออกเป็น 2 ระดับ 
คือ ระดับโลกิยะ และระดับโลกุตตระ ในระดับโลกิยะนั้นแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การพัฒนาเพ่ือให้
ได้รับผลที่เป็นความสุข ความเจริญที่เกิดในปัจจุบันชาติที่เห็นได้ด้วยตา และที่ส่งผลเป็นความสุขใน
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สัมปรายภพ คือ ภพหน้าอันได้แก่การไปบังเกิดในสุคติภพตั้งแต่สวรรค์ 6 ชั้นจนถึงพรหมโลก หรือแม้
เมื่อกลับมาเกิดในโลกมนุษย์อีกย่อมได้รับอานิสงส์อีกมากมาย ได้แก่ ท าให้เป็นผู้มีอายุยืน รูปร่างสวยสม
สัดส่วน มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นต้น จุดมุ่งหมายในระดับโลกุตตระ 
คือ การพัฒนาเพ่ือให้ได้บรรลุธรรมตั้งแต่ชั้นพระโสดาบันขึ้นไปจนถึงพระอรหันต์ หรือพระนิพพานที่
สามารถบรรลุได้ในภพนี้ทั้งชายและหญิง ส าหรับประโยชน์ของการพัฒนามี 3 ประการ คือ ประโยชน์ตน 
ประโยชน์ผู้อ่ืน และประโยชน์ทั้ง 2 ในการพัฒนามนุษย์ตามหลักกุศลกรรมบถ 10 ประการนั้น สามารถ
พัฒนามนุษย์ให้ถึงจุดมุ่งหมายทั้ง 2 ระดับได้ และบรรลุประโยชน์ทั้งสามประการได้เป็นอย่างดีดังที่มี
ปรากฏตามหลักฐานจากพระไตรปิฎกและคัมภีร์ต่าง ๆ อ่ืนอีก 
 ดังนั้น กุศลกรรมบถ 10 จึงเป็นหลักปฏิบัติที่น า ไปสู่ทางที่ดี ทางที่เป็นกุศล ทางไปสู่สุคติโลก
สวรรค์ ที่ควรประพฤติปฏิบัติเพ่ือให้เกิดเป็นความงามทั้งด้าน กาย วาจา และใจ ซึ่งกุศลกรรมบถ นี้ยัง
เป็นเครื่องขัดเกลากิเลสให้สิ้นได้ แล้วเกิดมีสัมมาทิฏฐิในเบื้องต้น เพราะการด าเนินชีวิตของบุคคลใน
สังคมจะต้องเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับบุคคลหลายฝ่าย ดังนั้นจะต้องมีหลักของการประพฤติปฏิบัติที่
สังคมยอมรับเพ่ือความดีงามของตนเองและประโยชน์สุขของสังคมโดยส่วนรวม เพ่ือเป็นหลักความ
ประพฤติที่ดีงามของมนุษย์ การท าความดีทางร่างกายเรียกว่า กายสุจริต และทางวาจา เรียกว่า “วจี
สุจริต” การประพฤติปฏิบัติตามหลักกุศลกรรมบถ 10 จึงเป็นการเสริมสร้างความงามให้กับตน คือ งาม
กายและงามใจ มีชีวิตที่ดีงาม มีความสุขตามวิสัยของผู้ที่มีความประพฤติที่ดีงาม จึงเป็นหลักธรรมที่
เหมาะสาหรับผู้มีจิตใจงาม และรู้จักปลูกฝังกุศลธรรมให้เกิดขึ้นในใจ 
 กล่าวสรุปได้ว่า ในทรรศนะของพระพุทธศาสนาท าให้ได้ข้อสรุปจากการศึกษาหลักธรรมที่
ควรยึดเป็นข้อปฏิบัติในการสร้างกุศลกรรม ท าความดี เพ่ือให้เกิดความงามขึ้นในตน และเป็นทางน าไปสู่
ความสุข ความเจริญให้กับตนเองและสังคม คือ การให้ทาน ยึดหลักขันติ และโสรัจจะ หลักเทวธรรม
นอก จากนั้นยังประกอบไปด้วยหลัก บุญกิริยาวัตถุ และกุศลกรรมบถ 10 ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติขั้นพ้ืนฐาน
ของการด าเนินชีวิตของตนในสังคม เพ่ือให้เกิดเป็นบุญกุศล และการเป็นผู้มีศีล โดยยึดหลักความ
ประพฤติชอบทางกายและวาจา ซึ่งคุณของศีล จะท าให้ด ารงอยู่ในสวรรค์ เมื่อละจากโลกนี้ไปแล้ว และ
ขณะด ารงตนเป็นมนุษย์จะส่งผลให้เกิดความงามทั้งกาย วาจา และใจ เป็นความงามที่เกิดทั้ง งาม
ภายนอก งามภายใน และงามด้วยศีล งามด้วยธรรม ส่งผลให้เป็นผู้มีบุคคลิกลักษณะโดดเด่น น่ามอง 
เป็นต้น 

 
ความงามในฐานะเป็นแรงจูงใจในการสร้างกุศลกรรม  
 ความงามในฐานะเป็นแรงจูงใจในการสร้างกุศลกรรม ดังนี้ 
 1 ความงามที่ปรากฏในพระพุทธศาสนา 
 ลักษณะความงามที่ปรากฏในพระพุทธศาสนา ประกอบด้วย ความงามภายนอก และความ
งามภายใน มีรายละเอียด ดังนี้ 
 1) ความงามภายนอก กล่าวคือ ความงามที่เป็นรูปธรรม บุคคลสามารถรับรู้ได้โดยผ่าน
ประสาทสัมผัสทั้ง 5 โดยเฉพาะสัมผัสทางตา ซึ่งเป็นสัมผัสแรกที่จะท าให้ได้พบเห็นกับความงาม
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ภายนอกนั้นหากจะกล่าวถึงแนวคิดลักษณะความงามภายนอก ตามที่ปรากฏในพระไตรปิฎก 
บุคลิกลักษณะที่โดดเด่น จึงเป็นลักษณะความงามภายนอกทางร่างกายที่สมบูรณ์แบบที่สุด และความ
งามมีบทบาทส าคัญในงานเผยแผ่พระศาสนา บุคลิกลักษณะที่สงบ สง่า มีผิวพรรณวรรณะสะอาด 
หน้าตาอ่ิมด้วยความสุข มีความเป็นผู้ดี ก่อให้เกิดความศรัทธาต่อผู้พบแรกเห็น ใคร่อยากรู้ท าความรู้จัก 
และท าให้งานพระศาสนาเผยแผ่ไปได้กว้างไกล จากการศึกษาค้นคว้าพระไตรปิฎก มีกล่าวถึงความงาม
ไว้ด้วยกันหลายพระสูตร ยกตัวอย่างเช่นพระอัสสชิ เที่ยวบิณฑบาตอยู่ ท่านอุปติสสะซึ่งเป็นปริพาชก
พบเห็นท่านเข้าก็เกิดศรัทธาเลื่อมใส อยากเข้าไปสนทนาด้วย(ขุ.ธ.อ. (ไทย) 1/1/2/125) ความงาม
ภายนอกทางร่างกายที่สมบูรณ์แบบที่สุด ที่เป็นลักษณะมหาบุรุษ 32 ประการ(ที.ปา. (ไทย) 11/201-
240/163-196) ของพระพุทธเจ้า ลักษณะมหาบุรุษ และอนุพยัญชนะ 80 เกิดจากการบาเพ็ญบารมี 
30 ประการ(ที.ม. (ไทย) 10/33-35/15-20) 
 นอกจากนี้  ยังองค์ประกอบที่จะช่วยเสริมให้เกิดการความงามภายนอกได้นั้นควร
ประกอบด้วย ดังนี้(1) งามกาย(กชกรณ์ เสรีฉันทฤกษ์, 2551:26-27) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง ที่
ผลิตจากในประเทศและต่างประเทศเครื่องประทินผิวตั้งแต่ผิวหน้าไปถึงผิวตัว ของใช้ส าหรับเส้นผมไป
ถึงฝ่าเท้า รวมถึงคอร์สลดสัดส่วนตั้งแต่ต้นแขนไปถึงต้นขา (2) งามประดับ ตั้งแต่เสื้อผ้าที่สามารถ
มองเห็นได้จากภายนอกไปถึงชุดชั้นในที่ในอดีตเคยเป็นสิ่งที่ควรปกปิดให้มิดชิดแต่ในปัจจุบันกลับมี
ความนิยมว่าชุดชั้นในต้องสามารถใส่โชว์ให้เห็นภายนอกได้ด้วย ทั้งนี้เพ่ือเป็นการสร้างอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมและเป็นการเผยร่าง พรางกายในฐานะที่เป็นวัตถุกระตุ้นเร้าทางเพศของผู้ชาย และ(3) งาม
ศึกษา ได้แก่ คอร์สการเรียน การอบรม ทั้งด้านวิชาการและการเรือนแม้ผู้หญิงสมัยปัจจุบันจะไม่มีวังให้
เรียนรู้วิชางานฝีมือ และการท าอาหารแล้ว แต่เธอกลับมีทางเลือกมากมายที่จะหาความรู้ความช านาญ
ในเรื่องเหล่านี้ มีทั้งโรงเรียนสอนท าอาหาร รายการสาธิตการท าอาหารทางโทรทัศน์ โรงเรียนสอน
ดนตรีและเต้นร าเป็นต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมทางร่างกายและทุนทรัพย์ของแต่ละคนที่จะ
เอ้ืออ านวย ให้ได้มาซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้มากน้อยต่างกันเพียงใดในขณะเดียวกัน ผู้หญิงก็สามารถใช้ร่างกาย
ของเธอเป็นเครื่องมือในการสร้างความงามให้กับตัวเองได้ โดยเธอได้ผลตอบแทนในรูปของรายได้ 
อาชีพ โอกาสก้าวหน้าทางสังคมและเป็นการย้ายสังกัดชนชั้นให้กับตนเอง ในขณะที่ผู้ผลิต เจ้าของทุนก็
ใช้มายาคติความงามของผู้หญิงในการสร้างรายได้ให้กับตนเองอีกทอดหนึ่ง โดยการตอกย้ ามาตรฐาน
ความงามว่าผู้หญิงต้องผอม ผู้หญิงต้องสวย ผู้หญิงต้องไม่แก่ ผู้หญิงต้องขาว ท าให้ผู้หญิงต้องหัน
กลับมาซื้อสินค้าและบริการของผู้ผลิตเพ่ือให้เธอมีความงามที่ได้มาตรฐานต่อไปอีก จะเห็นได้ว่า 
องค์ประกอบของความงามภายนอก ต้องอาศัยรูปร่างที่สวยงามได้สัดส่วน ผิวพรรณดี โดยใช้
เครื่องส าอางมามีส่วนช่วย รวมทั้งการแต่งกายที่ต้องใช้เสื้อผ้าให้เหมาะตามยุคตามสมัยเพ่ือเสริมบุคลิก
ให้ดูดี และการศึกษาก็มีส่วนช่วยเสริมให้เห็นคุณค่าของความงามภายนอกได้มากขึ้น 

เพราะพระพุทธศาสนาไม่ได้ปฏิเสธเรื่องของความงามภายนอก แต่มองว่าความงามภายนอก
เป็นเพียงความงามในทางโลกหรือทางวัตถุ เป็นสิ่งที่มีอ านาจให้เกิดความต้องการขึ้นในจิตใจ ทั้งความ
รักความโลภความโกรธ และความหลง จึงเรียกความงามเหล่านี้ว่า “วัตถุกาม” ซึ่งวัตถุกามนี้ เป็นของที่
มีอยู่ตามธรรมชาติของมัน แต่คนเกิดความปรารถนามัวเมา หลงใหลและยึดติดอยู่ในวัตถุเหล่านั้น มอง
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ว่าวัตถุนั้น มีความงามทั้งที่ความงามนั้นเกิดจากจิตที่คิดไปตามอ านาจของกิเลส จิตปรุงแต่งขึ้นเอง ไม่มี
ความเป็นจริงในตัวเองและไม่จีรังยั่งยืน ดังพระพุทธพจน์ว่า “สิ่งสวยงามทั้งหลายในโลก ไม่ใช่กาม 
ความด าริด้วยความก าหนัดของคนนั่นแหละคือ กาม เมื่อก าจัดฉันทะในสิ่งเหล่านั้นเสียได้ สิ่งสวยงาม
เหล่านั้นก็ตั้งอยู่อย่างนั้นในโลก”(ส .ส. (ไทย) 15/103/31) กล่าวคือ พระพุทธศาสนามองว่า ความงาม 
เกิดจากการประจวบกันระหว่างวัตถุกับกิเลส โดยมีประสาทสัมผัสทั้ง 6 ได้แก่ ภาพ เสียง กลิ่น รส 
สัมผัสและความรู้สึกเป็นสื่อกลาง หากขาดองค์ประกอบอย่างใดอย่างหนึ่ง ความงามภายนอกก็จะไม่
ปรากฏ 
 พระพุทธศาสนาไม่ได้ให้ความส าคัญต่อความงามทางภายนอก ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสกับพระ
นางมาคันธิยา ว่าความงามไม่ได้มีผลกระทบต่อพระองค์ ทั้งความงามของร่างกายและความงามท่ีได้
จากเสื้อผ้า จะเห็นว่าพระองค์ไม่ได้ให้ความส าคัญต่อความงามภายนอกเลย เมื่อพระพุทธเจ้าไม่ได้ชื่น
ชมความงามภายนอกที่บุคคลมีแล้ว พระองค์จะสรรเสริญความงามที่ได้รับจากเครื่องประดับที่ท าให้
บุคคลสวยงามได้อย่างไร พระพุทธศาสนาถือว่า ความงามทางกายภาพไม่มีอะไรที่น่าชื่นชม ยิ่งไปกว่า
นั้นยังเป็นบ่วงที่ท าให้คนหลงรักและก่อให้เกิดกิเลส โดยทั่วไปสิ่งที่เราเห็นในร่างกาย คือ เกลียวเชือก
แห่งความยินดีทั้ง 5 อัน ได้แก่รูป เสียง กลิ่น รส และโผฏฐัพพะเกลียวเชือกแห่งความยินดีทางกามคุณ
ทั้งห้าที่มักเร่งเร้ากิเลสอย่างหยาบให้กาเริบ นี้ เป็นสิ่งที่ความงามทางกายภาพก่อให้เกิดแก่เรา
พระพุทธศาสนาสอนว่า ถ้าเราไม่รู้จักธรรมชาติที่แท้จริงของวัตถุแห่งความงาม ความงามอาจน าไปสู่
ความเศร้าโศกและความผิดหวังได้ 
 ความงามอาจบิดเบือนคุณความดีและอาจท าให้เสียมาตรฐานการตัดสินได้ เมื่อความงามถูก
จากัดอยู่เพียงรูปธรรมบุคคลที่ครอบครองความงามนั้นมักจะมีความโลภและความหยิ่งยโส ถ้าสวยงาม
นั้นไม่ใช่สิ่งธรรมดาทั่วไป และหามาได้ง่าย ๆ บุคคลนั้นก็จะหมกมุ่นอยู่ในความพยายามอย่างไม่มีที่
สิ้นสุดเพ่ือที่จะปกป้องสิ่งที่ตนเองครอบครองนั้น ในทางตรงกันข้ามผู้ที่ให้ความส าคัญอย่างไม่มี
ขอบเขตต่อวัตถุความงาม แต่ว่าไม่โชคดีพอที่จะได้ครอบครองวัตถุแห่ความงามนั้นเขาต้องใช้ความ
พยายามอย่างมากในการ อดกลั้นความรู้สึกอิจฉาต่อผู้ได้เป็นเจ้าของวัตถุแห่งความงามนั้น ความจริง
โลกนี้เต็มไปด้วยความงามในความหมายทางจิตใจและนามธรรม แต่ว่าเป็นเพราะมนุษย์เราที่ทาให้
ความงามนั้นเศร้าหมองและทาลายความงามนั้นโดยพยายามที่จะครอบครองมัน ดังค าสอนของ
พระพุทธเจ้าที่ไม่ให้ยึดติดกับความงามของโลกภายนอกซ่ึงท าให้เกิดความพึงพอใจเมื่อมองเห็น การ
ปลูกฝังความไม่ยึดติดในความงามนั้นจะส่งผลให้รู้แจ้งเห็นจริงของความงามขั้นสูงสุดภายในจิตใจ 
ความงามชนิดนี้เป็นความงามทางจิตหรือความงามภายใน เพราะฉะนั้นแนวคิดเรื่องความงามของ
พระพุทธศาสนาไม่แตกต่างจากอุดมคติว่าด้วย ความดีสูงสุด บุคคลผู้บรรลุความดีสูงสุดของชีวิตเป็นผู้
ที่สวยงามอย่างแท้จริง กล่าวได้ว่าสิ่งที่ดีทางศีลธรรมและจริยธรรมเป็นสิ่งสวยงาม ผู้มีศีล สมาธิ และ
ปัญญาก็เป็นผู้สวยงามเช่นกัน 
 2) ความงามภายใน กล่าวคือ ความงามภายในทางพระพุทธศาสนา คือความงามแห่ง
กิริยามารยาท และความงามแห่งภาวะจิตใจ เรียกได้ว่าเป็นแก่นแท้ของความงาม เป็นความงามที่มี
ความสมบูรณ์ในตัว คงทน ไม่ข้ึนอยู่กับปัจจัยภายนอก แต่ด้วยความงามภายในเป็นสิ่งที่มองเห็นได้ยาก 
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สังคมในปัจจุบันจึงเลือกท่ีจะมองคนเพียงความงามภายนอกมากกว่า จนทาให้ความงามภายนอกเป็น
สิ่งสาคัญในชีวิต แต่ในทางพระพุทธศาสนากล่าวว่า ความงามภายใน คือ ความงามแห่งกิริยามารยาท 
และความงามแห่งภาวะจิตใจ เรียกว่า “แก่นแท้ของความงาม” ความงามท้ัง 2 ประเภทนี้ ก็มีความ
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ ความงามภายในนี้ เป็นความงามที่มีความสมบูรณ์
ในตัว คงทน ไม่ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอก เช่น บุคคล กาลเวลา และสถานที่ การที่จะท าให้ตนประกอบ
ไปด้วยความงามภายในได้นั้น ท าได้โดยการประยุกต์ใช้หลักธรรมที่ท าให้งามมาใช้ในการด าเนินชีวิต 
กล่อมเกลาจิตใจให้เกิดความงามอย่างแท้จริง เป็นคนมีความอดทนต่อสิ่งยั่วยุ มีศีลธรรมประจ าใจ มี
ความเห็นถูกต้อง พร้อมทั้งมีสติปัญญาพิจารณาหาเหตุผลบนความเป็นจริงของชีวิต มีความเมตตา
กรุณา วางตนได้อย่างเหมาะสม และเป็นความงามท่ีเป็นไปตามธรรม เป็นความงามที่มีลักษณะจากการ
ประพฤติตนให้อยู่ในทางศีลทางธรรม ตามหลักธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า เป็นความงามที่ยั่งยืน
เป็นความงามที่ทุกคนสามารถสร้างได้ ทาให้มีได้แก่ตน ทาให้เกิดความสงบ ความสุขไม่มีการ
เบียดเบียนทั้งต่อตนเอง และสังคม ดังนั้นกุศลกรรมที่ท าให้เกิดความงามมุ่งถึงความงามอันเกิดจาก
จิตใจ เป็นความงามที่มีความสมบูรณ์ในตัว ไม่ขึ้นอยู่กับปัจจัยใดๆ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลกาลเวลาหรือ
สถานที่ ความงามภายในสามารถแบ่งออกเป็น 3 ขั้น คือ ความงามในเบื้องต้น หมายถึง ศีล ความงาม
ในท่ามกลางหมายถึงอริยมรรค และความงามในที่สุด หมายถึงพระนิพพาน  
 นอกจากนี้ความงามภายใน ยังหมายถึง การน้อมนาหลักธรรมค าสอนที่ส่งเสริมให้เกิดความ
งามในพระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติ ความงามภายใน เป็นความงามท่ีเป็นไปตามธรรม เป็นความ
งามที่มีลักษณะจากการประพฤติตนให้อยู่ในทางศีลทางธรรมตามหลักธรรมค าสั่งสอนของพระสัมมาสัม
พุทธเจ้า เป็นความงามที่ยั่งยืนเป็นความงามที่ทุกคนสามารถสร้างได้ ท าให้มีได้แก่ตน ท าให้เกิดความ
สงบ ความสุขไม่มีการเบียดเบียนทั้งต่อตนเอง และสังคมความงาม ถือว่าเป็นรูปสมบัติ ถ้าอธิบายตาม
หลักความเชื่อของพระพุทธศาสนาในส่วนของกรรมและการสะสมบุญบารมี ก็จะกล่าวว่าบุคคลผู้มี
ความงามเกิดจากการสั่งสมบารมีมาตั้งแต่อดีตชาติ ซึ่งเชื่อว่าเป็นผลของบุญและกรรมแต่ชาติปางก่อน 
ซึ่งความงามแบบเบญจกัลยาณีจะได้รับการยกย่องเป็นอย่างมาก 
 ความงามที่แท้จริงต้องเป็นความงามที่ออกมาจากภายในที่ปราศจากกิเลส ที่ชาวพุทธที่มีต่อ
ความงามทางรูปร่าง เช่น เรื่องของรูปนั้นพระนางรูปนันทาท่ีลุ่มหลงในความงามของตน พระนางไม่
ยอมไปพบพระพุทธเจ้าแม้พระองค์ต้องการให้พระองค์เสด็จมาเฝ้าเพ่ือฟังธรรม พระองค์ทรงพิสูจน์ให้
เห็นถึงความไม่ยั่งยืนของความงามแห่งร่างกายโดยเนรมิตหญิงสาวท่ีสวยกว่าพระนาง และทาให้หญิง
สาวนั้นเป็นคนแก่และค่อยสลายไป ภาพนั้นก่อให้เกิดความกลัดกลุ้มทรมานใจแก่พระนางรูปนันทาเป็น
อย่างมาก และในที่สุดพระนางได้รู้จริงเห็นแจ้งในสัจธรรม มีหลายครั้งที่พระพุทธองค์ดึงความสนใจของ
สาวกด้วยความงามทางรูปร่างเพ่ือที่จะสื่อความจริงของสัจธรรม เป็นเครื่องขัดเกลาอารมณ์เกี่ยวกับ
ความจริงเหล่านั้นให้ประณีตยิ่งขึ้นดังเช่นกรณีที่พระพุทธเจ้าทรงเปรียบความงามของนางเทพธิดากับ
ความงามของนางชนบทกัลยาณีอดีตเจ้าสาวของพระนันทะ และพระนันทะได้เปรียบเทียบนางชนบท
กัลยาณีกับนางลิง ซึ่งมีหูด้วนมาและจมูกแหว่ง หลังจากนั้นพระนันทะได้ตั้งใจประพฤติพรหมจรรย์และ
ในที่สุดได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ อีกตัวอย่างหนึ่งคือ นางเขมา ผู้ซึ่งลุ่มหลงในความงามของ
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พระองค์ ได้เห็นนางเทพธิดาที่สวยกว่า ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงเนรมิตขึ้นนางเทพธิดานั้นแปรเปลี่ยนจากวัย
สาวสู่วัยชราและล้มตายต่อหน้าพระพักตร์ของพระนาง พระนางจึงได้รู้ชัดถึงความไร้สาระในความ
ภูมิใจของตนเอง เหตุการณ์เหล่าได้บ่งบอกว่าพระพุทธศาสนาได้เสนอมิติแห่งความงามด้านจิตใจ
มากกว่า 
 เพราะฉะนั้นการที่บุคคลจะสวยงาม หรือไม่สวยงามไม่ได้ตัดสินที่รูปร่างภายนอกเท่านั้น แต่
ต้องตัดสินโดยจากการกระท าตามคุณสมบัติที่มีอยู่ บางคนอาจจะมีรูปร่างที่สวยงามแต่เป็นคนเห็นแก่
ตัว แทนที่จะทาคุณประโยชน์ให้สังคมกลับคิดแต่ทาร้ายสังคม คนเช่นนี้จะเป็นคนสวยงามได้อย่างไร
ความงามตามหลักพระพุทธศาสนาเป็นมโนทัศน์ทาง จริยศาสตร์ บุคคลที่มีศีลธรรม กาจัดความโลภ
โกรธ หลงได้ และทาจิตใจให้ปราศจากกิเลสทั้งปวง ได้ชื่อว่าเป็นคนงามอย่างแท้จริงบุคคลที่ถูกแผดเผา
ด้วยความอาฆาตและความโกรธ ถูกกามตัณหารบกวนอยู่เป็นนิจเป็นผู้น่าเกลียด เขาอาจมี รูปร่าง
สวยงาม ดูดี แต่ตราบใดที่เขายังตกเป็นทาสของราคะ โทสะ และโมหะ เขาก็ไม่จัดว่าเป็นผู้ที่สวยงาม
อย่างแท้จริง ต่อเมื่อเขาได้ทาลายราคะ โทสะ และโมหะ และเพิกถอนกามตัณหาเสียได้เสียได้ ดังนั้น
ความงามตามหลักพระพุทธศาสนาไม่ใช้เรื่องของการมีสัดส่วนดี ความกลมกลืนและความสมดุล แต่ว่า
ความงามเป็นเรื่องของสิ่งที่บุคคลมีอยู่ภายใน บุคคลมีคุณธรรม เช่นความรัก ความกรุณาและความเห็น
อกเห็นใจผู้อ่ืน เป็นอิสระจากความโกรธ ความเกลียด และกิเลสทั้งปวง ถ้ามีคุณธรรมเหล่านี้ก็ได้ชื่อว่า
เป็นผู้สวยงามอย่างแท้จริง ที่เริ่มจากการเป็นผู้ให้ทาน รักษาศีล และบ าเพ็ญจิตภาวนา หรือเรียกว่า 
ทาน ศีล ภาวนา กล่าวคือ (1) ทานมัย คือ การให้ทานแบ่งปันผู้อ่ืนด้วยสิ่งของไม่ว่าจะให้ใครก็เป็นบุญ 
(ทานมัย) การให้เป็นการช่วยขัดเกลาความเห็นแก่ตัว ความคับแค้น ความตระหนี่ถี่เหนียวและความ
ยึดถือในวัตถุสิ่งของที่แบ่งปันออกไปก็เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน (2) ศีลมัย การรักษาศีลจักเป็นบุญเป็น
การฝึกฝนที่จะลด ละ เลิกความชั่วไม่ไปเบียดเบียนใครมุ่งที่จะทาความดีเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ผู้อ่ืนเป็นการ
หล่อเลี้ยงบ่มเพาะให้เกิดความดีงาม และพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่ให้ตกต่ าซึ่งค าว่า “ศีล” มีสาระสาคัญ
อยู่ที่เจตนาหรือความประสงค์ที่จะเว้นซึ่งเรียกว่า วิริยะ คือ (การเว้นจากทุจริต. การเว้นจากกรรมชั่ว) 
ผลของการรักษาศีล ศีลถือเป็นความดี ที่สูงกว่าทานขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งมีความหมายกว้าง ๆ ว่าความ
ประพฤติ งดเว้น จากการเบียดเบียนกันและกันให้เดือดร้อน หลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาที่สะท้อน
ให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของพระพุทธศาสนาในด้านความสัมพันธ์ทางสังคมได้ชัดเจนมากท่ีสุด ได้แก่ ค า
สอนและหลักปฏิบัติในชั้นศีลที่เป็นระบบการควบคุมชีวิตด้านนอกเกี่ยวกับการแสดงออกทางกาย วาจา 
เพ่ือเป็นการควบคุมตนให้ตั้งอยู่ในความไม่เบียดเบียน เว้นจากกรรมชั่ว อันเป็นเหตุให้ได้รับวิบากกรรม
ชั่ว ในสังคีติหมวด 5 ได้กล่าวถึงสิกขาบท 5 ซึ่งเป็นข้อปฏิบัติในการฝึกตนของคน ในเรื่องของกายและ
วาจา ซึ่งเมื่อปฏิบัติได้ตามนี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้มีศีล มีข้อปฏิบัติในการเว้นจากความชั่ว และ (3) ภาวนามัย 
คือ การฝึกการเจริญกัมมัฏฐาน หรือการเจริญภาวนา จึงเป็นการกระทากุศลกรรมชนิดหนึ่ง โดยเฉพาะ
มโนกรรมต่างจากกรรมทั่วไปตรงที่เป้าหมายการกระท าเป็นไปเพ่ือความสิ้นภพชาติสิ้นทุกข์ จากการ
บ าเพ็ญบุญ ทั้ง 3 หัวข้อหลัก คือ ทานมัย สีลมัยบุญ และภาวนามัย นั้นต่างก็มีอานิสงส์ หรือผลที่ได้รับ
แตกต่างกันออกไป ตามระดับของการท าบุญโดยการรักษาศีลมีอานิสงส์มากกว่าการให้ทาน การเจริญ
ภาวนามีอานิสงส์มากกว่าการรักษาศีลและมีอานิสงส์สูงที่สุด ดังพระด ารัสของพระพุทธเจ้าที่ว่า 
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“บุคคลจะเป็นผู้มีโภคสมบัติมากได้ก็เพราะการถวายทาน จะเข้าถึงสุคติได้ก็เพราะศีลจะดับกิเลสได้ก็
เพราะการเจริญภาวนา” ดังจะเห็นผลของการทาทาน รักษาศีล และภาวนา ว่าให้ผลเกิดเป็นบุญกุศล 
และก่อเกิดเป็นความงามทั้งทางกาย วาจา และใจ จึงเป็นสิ่งสาคัญที่มนุษย์ทุกคนควรน้อมนามาปฏิบัติ 
เพ่ือให้เกิดเป็นความสุขทั้งโลกนี้ และโลกหน้า 
 กล่าวสรุปได้ว่า ลักษณะความงามที่ปรากฏในพระพุทธศาสนา ประกอบด้วย ความงาม
ภายนอก และความงามภายใน กล่าวคือ ความงามมีบทบาทส าคัญในงานเผยแผ่พระศาสนา ด้วย
บุคลิกลักษณะที่สงบ สง่า มีผิวพรรณวรรณะสะอาด หน้าตาอ่ิมด้วยความสุข มีความเป็นผู้ดี ก่อให้เกิด
ความศรัทธาต่อผู้พบแรกเห็น ใคร่อยากรู้ท าความรู้จัก และท าให้งานงามภายนอก และงามภายใน 
ตามที่ปรากฏในที่โดดเด่น ที่เรียกว่า มหาบุรุษ 32 ประการ และอนุพยัญชนะ 80 เกิดจากการบ าเพ็ญ
บารมี 30 ประการ จึงเป็นลักษณะความงามทางร่างกายที่สมบูรณ์ ตามหลักธรรมค าสั่งสอนของ
พระพุทธเจ้า เป็นความงามท่ียั่งยืนเป็นความงามท่ีทุกคนสามารถสร้างได้ ท าให้มีได้แก่ตน ท าให้เกิด
ความสงบ ความสุข ไม่มีการเบียดเบียนทั้งต่อตนเอง และสังคม ไม่ว่าในอดีตหรือปัจจุบันต่างก็ยังคงยึด
หลักการทากรรมดีมาเป็นแนวทางปฏิบัติ ว่าถ้าในช่วงมีชีวิตได้ทากรรมดีผลตอบแทนย่อมเป็นสิ่งดี เกิด
เป็นความงามทางกาย วาจา และใจ เป็นความงามท่ีได้รับผลมาจากการท ากรรมดี องค์ประกอบของ
ความงามภายนอก ต้องอาศัยรูปร่างที่สวยงามได้สัดส่วน ผิวพรรณดี โดยใช้เครื่องสาอางมามีส่วนช่วย 
รวมทั้งการแต่งกายที่ต้องใช้เสื้อผ้าให้เหมาะตามยุคตามสมัยเพ่ือเสริมบุคลิกให้ดูดี และการศึกษาก็มี
ส่วนช่วยเสริมให้เห็นคุณค่าของความงามภายนอกได้มากขึ้นนั้นเอง 
 2 ความงามของมหาบุรุษและอนุพยัญชนะ 
 ปุริสลักษณะ 32 ประการ มีกล่าวไว้ครบบริบูรณ์ในลักขณสูตร ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรคและม
หาปทานสูตร ทีฆนิกาย มหาวรรค แห่งพระสุตตันตปิฎก มหาปุริสลักษณะ 32 ประการของ
พระพุทธเจ้า ได้แก่ (1) พระมหาบุรุษไม่เป็นเหมือนคนอ่ืน (2) พ้ืนพระบาททั้ง 2 มีจักรปรากฏ (3) มี
พระวรกายตั้งตรงดุจพระกายพรหม (4) มีส้นพระบาทยื่นยาว (5) มีพระมังสะในที่ 7 แห่งเต็มบริบูรณ์ 
(6) มีพระองคุลียาว (7) มีพระหัตถ์และพระบาทอ่อนนุ่ม (8) ฝ่าพระหัตถ์ และฝ่าพระบาทมีลายดุจรูป
ตาข่าย (9) มีข้อพระบาทสูงดุจสังข์คว่ า (10) มีพระโลมชาติปลายงอนขึ้นเวียนเป็นทักษิณาวรรต (11) 
มีพระชงฆ์เรียวดุจแข้งเนื้อทราย (12) มีพระฉวีละเอียดธุลีไม่ติดพระวรกาย (13) มีพระฉวีเปล่งปลั่งดุจ
ทอง (14) มีพระคุยเร้นอยู่ในฝัก (15) เมื่อประทับยืน พระหัตถ์จับถึงพระชานุ (16) มีพระวรกายเป็น
ปริมณฑลดุจปริมณฑลของต้นไทร (17) มีพระวรกายทุกส่วนบริบูรณ์ดุจลาตัวท่อนหน้าของราชสีห์ 
(18) มีลาพระศอกลมงามเท่ากันตลอด (19) มีเส้นประสาทรับรสพระกระยาหารได้ดี (20) มีพระเนตร
ดาสนิท (21) มีพระเศียรงามบริบูรณ์ดุจประดับด้วยกรอบพระพักตร (22) พระโลมาขุมละเส้น (23) มี
พระอุณาโลมระหว่างพระโขนงสีขาวอ่อนเหมือนปุยนุ่น(24) มีพระทนต์ 40 ซ่ี (25) มีพระทนต์เรียบ
สนิทไม่ห่างกัน (26) มีพระชีวหาอ่อนและยาว (27) มีพระหนุดุจคางราชสีห์ (28) มีดวงพระเนตรแจ่มใส
ดุจตาลูกโคเพ่ิงคลอด (29) มีพระปฤษฎางค์ราบเรียบเต็มเสมอกัน(30) มีพระสุรเสียงดุจเสียงพรหม 
(31) มีพระทนต์เรียบเสมอกัน และ (32) มีพระเขี้ยวแก้วขาวงาม 
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 จากการศึกษาพบว่า นอกเหนือจากลักษณะมหาบุรุษ 32 ประการแล้ว ยังปรากฏลักษณะ
ข้อปลีกย่อยหรือองค์ประกอบย่อยของพระมหาบุรุษท่ีนิยมเรียกว่า “อสีตยานุพยัญชนะ” หรือ “อนุ
พยัญชนะ 80 ประการ” ของพระพุทธเจ้า จะเห็นว่า พระองค์มีอวัยวะภายนอกงดงามทุกส่วน ยากที่จะ
หาผู้ใดเทียบเคียงได้ ซึ่งก็ด้วยการบ าเพ็ญบารมีของพระองค์ การบ าเพ็ญบารมีนั้น ท่านกล่าวว่า ถ้าจะ
บ าเพ็ญให้บริบูรณ์ต้องให้ครบ 3 ขั้น คือ (1) ขั้นบารมี เป็นระดับสามัญ เช่น ทานบารมี การให้สิ่งของ
ทรัพย์สินเงินทอง (2) ขั้นอุปบารมี เป็นระดับรองหรือจวนจะสูงสุด เช่น ทานอุปบารมี คือ การเสียสละ
อวัยวะบางอย่างของตน และ (3) ขั้นปรมัตถบารมี เป็นระดับสูงสุด เช่น ทานปรมัตถบารมี คือ การ
สละชีวิตเพ่ือประโยชน์แก่ผู้อ่ืน ตามคติของพระพุทธศาสนาเถรวาท การตรัสรู้ธรรมเป็นพระสัมมาสัม
พุทธเจ้าต้องอาศัยการบ าเพ็ญบารมีอย่างยิ่งเป็นระยะเวลายาวนานแตกต่างกันออกไป ผู้ที่ปรารถนา
พุทธภูมิจักได้ชื่อว่าเป็น “พระโพธิสัตว์” หมายถึง ท่านผู้ที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งก าลัง
บ าเพ็ญบารมี 10 คือ ทาน ศีล เนกขัมมะ ปัญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐาน เมตตา และอุเบกขา 
หรือ ผู้เกี่ยวข้องอยู่ในโพธิญาณ จะต้องมีองค์ธรรม 8 ประการ เรียกว่า “ธรรมสโมธาน” เมื่อ
ประกอบด้วยธรรมทั้ง 8 ประการข้างต้นดังกล่าวแล้ว พระโพธิสัตว์จักต้อง สั่งสมคุณความดีให้เต็ม
เปี่ยมหรือที่เรียกว่า “บารมี 30 ทัศ” คือ บารมี 10 อุปบารมี 10 และปรมัตถบารมี 10 จนมีอุปนิสัยที่
สามารถจะบรรลุธรรมได้ 
 กล่าวสรุปว่า ความงามภายนอก เป็นความงามท่ีตามองเห็นได้ แล้วเกิดความพึงพอใจ 
สามารถสัมผัสได้ด้วยกาย และยังมีความงามภายนอกที่เป็นลักษณะของมหาบุรุษเรียกว่า มหาปุริ
สลักษณะมี 32 ประการ เมื่อผู้ใดพบเห็นจะเกิดศรัทธา ดังนั้นผู้ใดที่ต้องการให้เกิดความงามขึ้นในตนจึง
ต้องหมั่นสร้างกุศลกรรมเพ่ือให้เกิดความงามทั้งภายนอกและความงามภายใน เพราะความงามมิได้
เกี่ยวข้องกับพันธุกรรมที่ได้รับมาจาก พ่อแม่ แต่เพียงอย่างเดียว ยังมีกุศลกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย 
การท ากุศลจักให้ส าเร็จสมประสงค์นั้น ต้องตั้งกัลยาณจิตอธิษฐาน เป้าหมายชีวิตที่ตนปรารถนาไว้ และ
ความปรารถนาที่จะส าเร็จสมดังตั้งใจ ผู้นั้นต้องมีศีลบริบูรณ์มีศีลห้าเป็นต้น กล่าวคือ ต้องกระท าความ
ดี ต้องรักษาความดีนั้นไว้ และ หมั่นเพ่ิมพูนความดีให้มากยิ่งขึ้น จากการอธิษฐานจิตจะได้ส่งผลให้
ความงามปรากฎเห็นได้นั้นเอง 

3 ความงามของนางในสมัยพุทธกาล 
 ความงามของนางในสมัยพุทธกาล ที่มีบุคคลหลายท่าน ตัวอย่างเช่น พระนางผุสดี และพระ
นางมัลลิกาเทวี ซึ่งทั้ง 2 ท่าน ที่ได้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในกุศลกรรมเพ่ือให้เกิดความงามใน
พระพุทธศาสนา ดังนี้ 
 1) พระนางผุสดี 
 ในพระพุทธศาสนาสตรีที่รักสวยรักงาม คือพระนางผุสดี ประวัติของพระนางผุสดีมีดังนี้ เมื่อ
อดีตกาลล่วงนานมา ณ พระนครเชตุดร แคว้นสีพี มีพระราชาพระนามว่า “สีวิราช” ทรงปกครองไพร่
ฟ้าประชาราษฎร์ให้มีความร่มเย็นสงบสุข พระองค์มีพระโอรสทรงพระนามว่า “สัญชัย” ต่อมาพระเจ้า
สีพีราชทรงยกบัลลังก์ให้พระโอรสขึ้นเสวยราชย์แทน และให้อภิเษกกับพระนางผุสดี พระธิดาแห่ง
กษัตริย์กรุงมัททราช ในอดีตชาติ ผุสดีเทพธิดานั้น เป็นพระราชธิดาของพระเจ้ากิกิราช มีพระนามว่า 
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“สุธัมมา” และพระนางเคยถวายผงจันทร์แดง (เครื่องประทินผิวชั้นสูง) ทรงได้รับพระราชทานแก่น
จันทน์แดงจากพระราชบิดาจึงน าไปใส่ผอบทอง และถวายแด่พระวิปัสสิสัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมทั้ง
อธิษฐานว่า “ข้าพระพุทธเจ้าได้ทาการบูชาพระองค์ด้วยจุณแห่งแก่นจันทน์นี้ ขอให้ข้าพระพุทธเจ้าได้
เป็นมารดาของพระพุทธเจ้าผู้เช่นพระองค์ในอนาคตกาล” ซึ่งพระนางทรงน าผงจันทร์แดง ไปโปรย
บรรณคันธกุฎี พระนางตั้งปณิธานกัลยาณจิตอธิษฐานขอให้ได้เกิดเป็นพระมารดาของพระพุทธเจ้า
พระองค์ใดพระองค์หนึ่งในอนาคต เมื่อสิ้นพระชนม์พระนางได้ไปบังเกิดเป็นพระมเหสีของท้าวสักก
เทวราชในแดนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เมื่อถึงคราวจะสิ้นบุญจากสวรรค์พระนางได้ทูลขอพร 10 ประการ 
จากท้าวสักกเทวราชผู้เป็นพระสวามีก่อนที่จะไปบังเกิดในโลกมนุษย์ พรที่พระนางผุสดีเทพธิดาทูลขอมี
ดังนี้ ข้อที่ 1. ขอให้ข้าพระบาทพึงได้เป็นอัครมเหสีของพระเจ้าแผ่นดินในกรุงสีพี ข้อที่ 2. ข้าพระบาท
พึงเป็นผู้มีจักษุด าเหมือนตาลูกมฤคีซึ่งมีดวงตาด า ข้อที่ 3. พึงมีขนคิ้วด า ข้อที่ 4. พึงเกิดในพระราช
นิเวศน์นั้นโดยนามเดิมว่าผุสดี ข้อที่ 5. พึงได้พระราชโอรสผู้ให้สิ่งอันเลิศ ประกอบความเกื้อกูลแก่ยาจก 
ไม่ตระหนี่ เป็นผู้ที่พระราชาทุกประเทศบูชา มีเกียรติ มียศ ข้อที่ 6. เมื่อข้าพระบาททรงครรภ์ ขอให้
อุทรราบเรียบ ข้อที่ 7. ถันทั้งคู่ของข้าพระบาทอย่าพึงหย่อนยานพึงเป็นปกติตราบกระทั่งชรา ข้อที่ 8. 
แม้แก่หง่อมแล้ว อย่าได้มีผมหงอกข้อที่ 9. ขอให้มีผิวพรรณละเอียด ละอองธุลีอย่าได้ติดในกายได้ และ
ประการสุดท้าย คือ ขอให้ข้าพระบาทสามารถปล่อยนักโทษประหารได้เมื่อท้าวสักกเทวราชได้สดับพร 
10 ประการที่นางปรารถนาทรงพิจารณาด้วยทิพยจักษุเห็นว่าเป็นไปได้ ไม่เหลือวิสัยที่จะท าความ
ปรารถนาของนางให้ส าเร็จ จึงตรัสประทานพร และอนุโมทนากับนางด้วย ที่จะได้ลงไปสร้างบารมีใน
โลกมนุษย์เมื่อครั้งเสวยพระชาติเป็น พระราชธิดาของพระเจ้าพันธุราช แห่งพันธุมดีนครการอธิษฐาน
เป็นหนึ่งในบารมีสิบทัศ ที่พระบรมโพธิสัตว์ ทั้งหลายให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก การอธิษฐานเป็น
ประดุจหางเสือเรือ ที่คอยคัดท้ายนาวาชีวิตของเราให้ก้าวไปสู่จุดหมายปลายทาง ได้อย่างปลอดภัย 
ฉะนั้นทุกครั้งที่ท าความดี ต้องหมั่น อธิษฐานทุกๆ ครั้ง เป็นการตั้งผังแห่งความส าเร็จ ให้เกิดขึ้นกับ
ชีวิต เมื่อถึงคราวบุญส่งผล เราย่อมจะส าเร็จสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ การที่จะให้แรง
อธิษฐานนั้นส่งผลส าเร็จ ต้องสั่งสมบุญไว้ให้มากๆ เหมือนภาษิตที่ได้ยกขึ้นมากล่าวข้างต้น เป็นค า
อธิษฐานท่ีพระมารดาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรา ได้เคยท าบุญกับพระวิปัสสีพุทธเจ้า แล้ว
อธิษฐานขอให้ได้เป็นพุทธมารดาในอนาคตกาลด้วยกุศลผลบุญนี้ท าให้พระนางได้ไปเกิดบนสวรรค์เป็น
พระมเหสีของพระอินทร์ และได้รับพระราชทานพร 10 ประการจากพระอินทร์ ด้วยพระนางผุสดีมี
อุปนิสัยรักสวยรักงาม พรที่ขอจากพระอินทร์ส่วนมากก็จะยึดติดกับรูปภายนอก เช่น ขอให้ดวงเนตรทั้ง
สองมีสีดาประดุจดวงตาลูกเนื้อทราย มีพระขนงเขียวดุจสร้อยคอนกยูง อย่าให้มีพระครรภ์ปรากฏนูน
ดังสตรีสามัญ อย่าให้พระถันทั้งคู่ด าในเวลาทรงครรภ์ และเมื่อประสูติแล้วขออย่าให้หย่อนยาน ขอให้
เส้นพระเกศเป็นมันดุจสีปีกแมลงค่อมทอง และขอให้พระฉวีละเอียดดุจดังทองค าธรรมชาติ ครั้นพระ
นางผุสดีกลับชาติมาเกิดเป็นพระนางสิริมหามายาเป็นพุทธมารดาของในพระพุทธเจ้า (พระโคดมพุทธ
เจ้า) ที่พรั่งพร้อมด้วยลักษณะความงาม 64 ประการ 
 2) พระนางมัลลิกาเทวี 
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 พระนางมัลลิกา เป็นพระอัครมเหสีของพระเจ้าปเสนทิโกศล ในขณะที่พระพุทธเจ้าประทับ
อยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถปิณฑิกเศรษฐี เขตกรุงสาวัตถี ครั้งหนึ่ง พระนางมัลลิกาเทวีเสด็จ
เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้า ถวายอภิวาทแล้วประทับนั่ง ครั้นแล้วได้กราบทูลถาม พอสรุปได้ว่าข้าแต่
พระองค์ผู้เจริญ อะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มาตุคาม (สตรี) บางคนในโลกนี้มีลักษณะที่แตกต่างกัน 
4 แบบ คือ (1) สตรีมีผิวพรรณไม่งาม รูปชั่ว ไม่น่าดูและเป็นคนยากจนขัดสนทรัพย์ ขัดสนโภคะ ต่า
ศักดิ์ (2) สตรีมีผิวพรรณไม่งาม รูปชั่ว ไม่น่าดูแต่เป็นคนมั่งคั่ง มีทรัพย์มาก มีโภคะมาก สูงศักดิ์ (3) 
สตรีมีรูปงาม น่าดู น่าเลื่อมใส มีผิวพรรณผุดผ่องยิ่งนักแต่เป็นคนยากจน ขัดสนทรัพย์ ขัดสนโภคะ ต่า
ศักดิ์ (4) สตรีมีรูปงาม น่าดู น่าเลื่อมใส มีผิวพรรณ ผุดผ่องยิ่งนัก และเป็นคนมั่งคั่ง มีทรัพย์มากมีโภคะ
มาก สูงศักดิ์ 
 พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่า มัลลิกา มาตุคาม (ตอบข้อ 1) บางคนในโลกนี้เป็นผู้โกรธ มากไป
ด้วย ความคับแค้นใจถูกว่ากล่าวแม้เล็กน้อยก็ขัดเคือง ฉุนเฉียว กระฟัดกระเฟียด แสดงอาการโกรธ 
ความขัดเคืองและความไม่พอใจ เธอไม่ให้ทาน คือ ข้าว น้า ผ้า ยวดยาน ดอกไม้ ของหอมเครื่องลูบไล้ 
ที่นอนที่อยู่อาศัยและเครื่องประทีปแก่สมณะหรือพราหมณ์ และมีใจริษยาในลาภสักการะความเคารพ
นับถือ การไหว้ และการบูชาของผู้อ่ืน กีดกัน ตัดรอน ผูกความริษยา ถ้ามาตุคามนั้นจุติจากอัตภาพนั้น
มาสู่ความเป็นอย่างนี้ กลับมาเกิดในชาติใด ๆ ย่อมเป็นผู้มีผิวพรรณไม่งาม รูปชั่ว ไม่น่าดู และเป็นคน
ยากจน ขัดสนทรัพย์ ขัดสนโภคะ ต่าศักดิ์ มาตุคาม (ตอบข้อ2) บางคนในโลกนี้เป็นคนมักโกรธ … แต่
เป็นผู้ให้ทาน ... และไม่มี ใจริษยาในลาภสักการะ… ถ้าเธอจุติจากอัตภาพนั้นมาสู่ความเป็นอย่างนี้ 
กลับมาเกิดในชาติใด ๆ ย่อมเป็นผู้มีผิวพรรณไม่งาม รูปชั่ว ไม่น่าดู แต่เป็นคนมั่งคั่ง มีทรัพย์มาก มี
โภคะมาก สูงศักดิ์ มาตุคาม (ตอบข้อ 3) บางคนในโลกนี้ ไม่เป็นคนมักโกรธ … แต่เป็นผู้ไม่ให้ทาน … 
และมีใจริษยาในลาภสักการะ …ถ้าเธอจุติจากอัตภาพนั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้ กลับมาเกิดในชาติ
ใด ๆ ย่อมเป็นผู้มีรูปงามน่าดู น่าเลื่อมใส มีผิวพรรณผุดผ่องยิ่งนัก แต่เป็นคนยากจน ขัดสนทรัพย์ขัด
สน โภคะ ต่าศักดิ์มาตุคาม (ตอบข้อ 4) บางคนในโลกน้ีไม่เป็นคนมักโกรธ … เป็นผู้ให้ทาน ... และไม่มี
ใจริษยาในลาภสักการะ … ถ้าเธอจุติจากอัตภาพนั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างน้ี กลับมาเกิดในชาติใด ๆ 
ย่อมเป็นผู้มีรูปงาม น่าดู น่าเลื่อมใส มีผิวพรรณผุดผ่องยิ่งนัก และเป็นคนมั่งคั่ง มีทรัพย์มาก มีโภคะ
มาก สูงศักดิ์เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้แล้ว พระนางมัลลิกาเทวีได้กราบทูลพระพุทธเจ้า ดังนี้ข้าแต่
พระองค์ผู้เจริญ ในชาติอ่ืน หม่อมฉัน จะเป็นคนโกรธ ... ในชาตินี้หม่อมฉัน จึงมีผิวพรรณไม่งาม รูปชั่ว 
ไม่น่าดู แต่ในชาติอ่ืนหม่อมฉันคงได้ให้ทาน … แก่สมณะหรือพราหมณ์ในชาตินี้หม่อมฉันจึงเป็นคนมั่ง
คั่ง มีทรัพย์มาก มีโภคะมาก ในชาติอ่ืนหม่อมฉันคงจะไม่มีใจริษยาในลาภสักการะ … ในชาตินี้ หม่อม
ฉันจึงเป็นผู้สูงศักดิ์ ... ในราชสกุลนี้ หม่อมฉันได้ดารงความเป็นใหญ่เหนือหญิงถึงจะถูกว่ากล่าวมาก 
หม่อมฉันก็จักไม่ขัดเคืองไม่ฉุนเฉียว ไม่กระฟัดกระเฟียด ไม่กระด้าง กระเดื่อง ไม่แสดงอาการโกรธ 
ความขัดเคือง และความไม่พอใจ และจักให้ทาน ... แก่สมณะหรือพราหมณ์ จักไม่มีใจริษยาในลาภ
สักการะ ... ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคชัดเจน ไพเราะยิ่งนัก ฯลฯ ขอพระผู้มี
พระภาคจงทรงจาหม่อมฉันว่าเป็นอุบาสิกาผู้ถึงสรณะ ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไปจนตลอดชีวิต จาก
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สรุป 
 จากการศุกษาวิเคราะห์เรื่อง “กุศลกรรมกับความงาม” พบว่า กุศลกรรม คือ การท ากรรมดี 
เป็นการกระท าที่สร้างประโยชน์ให้แก่ตนเองและสังคม ที่เรียกว่า “บุญ” และผลของบุญ คือความสุข 
ในบุญกิริยาวัตถุ 3 กล่าวถึงหลักแห่งการบาเพ็ญบุญ เป็น 3 หัวข้อหลักคือ ทานมัย สีลมัย และ
ภาวนามัย ดังนั้นการทาทาน รักษาศีล และการเจริญภาวนา คือการสร้างกุศลกรรมเพ่ือให้เกิดความ
งาม เพราะความงามมิได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ แต่เกิดจากการสร้างกุศลกรรมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
หากเราต้องการความงามให้ปรากฎแก่ กาย วาจา และใจจะต้องมุ่งสร้างกุศลกรรมให้มากๆ กุศลกรรม 
ส่วนใหญ่จะเกิดจากการทาทาน และการรักษาศีล การกระทาทั้ง 2 อย่างนี้ จะให้ผลปรากฏที่ เด่นชัด ผู้
ที่ได้ทากุศลกรรมดี จะมีความสุขใจ อ่ิมเอิบในผลบุญที่ตนได้รับเกิดเป็นความงามทางกาย และทาง
วาจา ลักษณะความงามที่ปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา ประกอบด้วย ความงามภายนอก และ
ความงามภายใน ดังเช่นลักษณะมหาบุรุษ 32 ประการของพระพุทธเจ้า เป็นลักษณะความงามภายนอก
ทางร่างกายที่สมบูรณ์แบบที่สุด ส่วนความงามภายใน เป็นความงามท่ีเกิดจากการประพฤติตนให้อยู่
ในทางศีล ทางธรรม เป็นความงามที่ยั่งยืน เป็นความงามที่ทุกคนสามารถสร้างได้ และทาให้มีแก่ตนได้ 
ในสมัยพุทธกาลมีบุคคลหลายท่านที่ได้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างกุศลกรรมเพ่ือให้เกิด
ความงาม เช่น พระนางผุสดี พระนางมัลลิกาเทวี นางวิสาขามหาอุบาสิกา เป็นต้น และผลของกุศล
กรรมในวิมานวัตถุ เช่น อานิสงส์ของการปฏิบัติธรรม รักษาอุโบสถศีล ศีล 5 และการถวายทานแด่พระ
อริยสงฆ์ เป็นเหตุให้มีมาลัยดอกมณฑารพประดับหลากสี และมีบริวาร อานิสงส์ของการกราบไหว้
สมณะ เป็นเหตุให้ตนมีผิวพรรณงาม อย่างนี้เป็นต้น 
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Area Office 3 
 

หยาดอัมรินทร์  ศิริขันธ์สุวรรณา โชติสุกานต์อรสา จรญูธรรม 
 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสุขภาพองค์การของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 2) ศึกษาความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของครู สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 3) เปรียบเทียบสุขภาพองค์การของสถานศึกษา 
จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 4) เปรียบเทียบความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของครู จ าแนกตาม
ขนาดของสถานศึกษา 5) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพองค์การของสถานศึกษากับความทุ่มเท
ในการปฏิบัติงานของครู ประชากรที่ใช้ได้แก่ ครู ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 3 จ านวน 3,014 คน ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครจซี่และ
มอร์แกน ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 346 คน และสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์
ของเพียร์สัน  ผลการวิจัยพบว่า 

1. สุขภาพองค์การของสถานศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยด้านความ
เข้มแข็งขององค์การมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือด้านความเป็นผู้น าของผู้บริหารโรงเรียน และด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือด้านการสนับสนุนทรัพยากร 

                                                           
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรม

ราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  
 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ในพระบรม

ราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธาน ี
 ครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระ

บรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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2. ความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของครูในภาพรวมอยู่ ในระดั บมากที่สุด โดยด้าน
กระตือรือร้นมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือด้านการอุทิศตน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือด้านการซึม
ซับ 

3. ผลการเปรียบเทียบสุขภาพองค์การของสถานศึกษามัธยมศึกษา จ าแนกตามขนาดของ
สถานศึกษาในภาพรวม และรายด้านทุกด้าน พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

4. ผลการเปรียบเทียบความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของครู จ าแนกตามขนาดของ
สถานศึกษาในภาพรวม และรายด้านทุกด้าน พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

5. สุขภาพองค์การของสถานศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับความ
ทุ่มเทในการปฏิบัติงานของครู อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
เท่ากับ .651 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับ
ความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของครู อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ค าส าคัญ : สุขภาพองค์การ ความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน 
 
Abstract 

The purposes of this research were 1) to study the organizational health 
of educational institutions Under the Office of Secondary Educational Service Area 
3, 2) studying work commitment of Teachers under the Secondary Educational 
Service Area Office 3 Classified by the size of the school. 4) Compare the dedication 
of teachers' work. Classified by the size of the school 5) Study the relationship 
between the organizational health of the school and the dedication of the 
teachers' work the population used was teachers of educational institutions under 
the Office of Secondary Educational Service Area 3, number 3,014. The sample size 
was determined by using Craigie and Morgan's tables. The samples were 346 people 
and stratified random sampling. The instrument used for data collection is a 5-level 
estimation scale questionnaire. The statistics used in the research are percentage, 
mean, standard deviation. One-way analysis of variance And Pearson's correlation 
coefficient. 

The research findings were as follows: 
1. The organization health of educational institutions in the overall level is 

at the highest level. The strength of the organization has the highest mean. 
Followed by leadership of school administrators and the lowest mean value Is the 
resource support. 



557การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3

2. work commitment of teachers in the performance of teachers in the 
overall picture is at the highest level. With the highest average enthusiasm 
Followed by dedication and the lowest mean value Is the absorption. 

3. The comparison of organizational health of secondary schools Classified 
by the size of the school in the overall picture and in every aspect, it was found 
that there were statistically significant differences. 

4. The comparison of the dedication of teachers Classified by the size of 
the school in the overall picture and in every aspect, it was found that there were 
statistically significant differences. 

5. The organizational health of the educational institutions has a positive 
relationship at a moderate level with the dedication in the performance of 
teachers. With statistical significance at the level of .01, with the correlation 
coefficient of .651 when considering each aspect with statistical significance at the 
level of .01. 
Keywords: Organizational Health, Work Commitment  
 
บทน า 

สถานศึกษาถือเป็นองค์การอีกระบบหนึ่งที่เกิดจากการรวมกลุ่มของบุคคลเพ่ือร่วมกัน
ท างานโดยมีการรวบรวมทรัพยากรและความพยายามของทุกฝ่าย โดยมีจุดมุ่งหมายในการ
ด าเนินการให้บรรลุตรงเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ (ธงชัย สันติวงษ์ , 2543, น.5) สอดคล้องกับ 
Pfifner and Sherwood (1960 อ้างถึงใน ฐิตารีย์ ตรีเหรา, 2556, น.3) ที่กล่าวว่า ระบบการ
ท างานร่วมกันที่ซับซ้อนของบุคคลจ านวนมากต้องมีระบบในการท างานที่ดีเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์
ที่ก าหนดไว้ ซึ่งองค์การทางการศึกษาเปรียบเสมือนเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่ต้องมีเครื่องจักรเล็ก ๆ 
ขับเคลื่อน ซึ่งเปรียบได้กับบุคลากรทางการศึกษา การบริหารจัดการ กระบวนการจัดการเรียนการ
สอน ที่ต้องพัฒนาเยาวชนให้เป็นทรัพยากรที่มีศักยภาพ นอกจากนี้ Miles (1969 อ้างถึงใน กมลาศน์ 
ศรประสิทธิ์, 2553, น.4) ได้กล่าวว่า สุขภาพองค์การ เป็นเรื่องความต้องการที่จะพิจารณาขอบเขต
ของกิจกรรมต่าง ๆ ที่กระท าร่วมกันในองค์การ โดยอาศัยการศึกษาค้นคว้า วิจัย เพ่ือให้ได้ข้อมูล
เกี่ยวกับแนวทางในการปรับปรุงองค์การให้เป็นสถานที่น่าอยู่น่าท างานและน่าเรียนรู้ สามารถด ารง
อยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม มีการบริหารจัดการได้อย่างต่อเนื่องตลอดจนสามารถ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

องค์การสถานศึกษาในปัจจุบันมีความตื่นตัวในการรับมือกับกระแสการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 มีการเตรียมความพร้อมเพ่ือให้องค์การอยู่รอดและบรรลุเป้าหมายโดยการพัฒนา
องค์การและบุคลากรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง นักพัฒนาองค์การได้พัฒนาแนวคิดใหม่จากนัก
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ทฤษฎีองค์กรยุคแรกเริ่มและปรับให้เข้ากับสภาวการณ์ปัจจุบัน แนวคิดใหม่ได้กล่าวถึงรูปแบบการ
พัฒนาองค์การใน 3 รูปแบบหลัก ได้แก่ 1) การพัฒนาองค์การสู่การเป็นองค์การสมรรถนะสูง (High 
Performance Organization หรือ HPO) 2) องค์การแห่งนวัตกรรม (Innovation Organization) 
และ 3) องค์การสุขภาพดี (Healthy Organization) โดยที่สุขภาพขององค์การเป็นสิ่งส าคัญ เพราะ
องค์การที่มีสุขภาพสมบูรณ์จะท าให้ได้รับความไว้วางใจจากสังคมท าให้เกิดการยอมรับและการเชื่อถือ
เกิดขึ้น ช่วยท าให้องค์การเติบโตและอยู่รอดอย่างยั่งยืนได้ (จิรประภา อัครบวร , 2549, น.100) 
องค์การที่มีสุขภาพดี (Hoy and Miskel, 1991 อ้างถึงใน อริศรา อ่ิมแจ้ง, 2559, น.2) เนื่องจาก
องค์การที่มีสุขภาพสมบูรณ์นั้นเป็นองค์การที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ และสิ่งแวดล้อม
อยู่เสมอ โดยผู้บังคับบัญชา รวมไปถึงสมาชิกคนทุกในองค์การจะต้องมีวุฒิภาวะสูง มีความทุ่มเทในการ
ปฏิบัติงาน ร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงาน ลักษณะของสุขภาพที่มีสุขภาพสมบูรณ์นั้น คือการที่
สมาชิกทุกคนในองค์การมีส่วนร่วมในกิจกรรมและรับผิดชอบต่อปัญหา มีการวางแผนร่วมกันและ
ท างานเป็นคณะ ยอมรับความคิดเห็นของทุกฝ่าย ร่วมมือร่วมใจกันท างานและแก้ไขวิกฤตการณ์โดยเร็ว 
มีการแก้ไขข้อขัดแย้งโดยเปิดเผยและมีประสิทธิภาพ ร่วมกันตรวจสอบความก้าวหน้าของงานเป็น
ประจ า มีความซื่อสัตย์ มีเสรีภาพในการท างาน มีภาวะผู้น าที่มีความยืดหยุ่นต่อสถานการณ์ มีความ
เชื่อมั่นกันในองค์การ เรียนรู้ในความผิดพลาด แก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่ไร้ประสิทธิภาพ มี
โครงสร้างองค์การที่ส านึกในระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายที่ดีเพ่ือให้สมาชิกยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มากกว่าความส านึกในระเบียบ ข้อบังคับ องค์การต้องปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับ
บริบท และสมาชิกทุกคนต้องร่วมมือกันแก้ไขสิ่งที่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานในอนาคตให้หมดไป 
(Foryer and Well, 1971 อ้างถึงใน ชมกสิณ ดรุณอาภรณ์, 2546, น.35-36) ดังนั้นการบริหารงาน
บุคลากรจึงมุ่งไปที่การจัดสภาพแวดล้อมภายใต้เงื่อนไขที่บุคลากรจะท างานได้อย่างมีความสุขและมี
ประสิทธิภาพ ท าให้บุคลากรมีความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน 

ความทุ่มเทในการปฏิบัติงานนั้นเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอย่างหนึ่งส าหรับองค์การ 
เน่ืองจากความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน เป็นคุณลักษณะภายในของผู้ปฏิบัติงาน โดยมีความเชื่อว่า
หากองค์การตระหนัก และให้ความส าคัญต่อคุณค่าของผู้ปฏิบัติงาน เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้
แสดงบทบาทตามความรู้ความสามารถอย่างเหมาะสม ผู้ปฏิบัติงานก็จะเกิดทัศนคติเชิงบวกต่อ
องค์การ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ อยู่กับองค์การได้ยั่งยืน และสร้างสรรค์ผลการปฏิบัติงาน
ให้กับองค์การอย่างเต็มความสามารถ แต่หากบุคลากรทางการศึกษาขาดความทุ่มเทในการ
ปฏิบัติงาน จะส่งผลให้คุณภาพของงาน รวมไปถึงผู้เรียนด้อยคุณภาพตามไปด้วย (สันติชัย อินทร
อ่อน, 2550, น.11) นอกจากความทุ่มเทในการปฏิบัติงานยังเป็นสิ่งที่บ่งชี้ถึงประสิทธิขององค์การ 
เนื่องจากมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในงาน ความไว้วางใจระหว่างผู้ปฏิบัติงาน ลักษณะผู้น าที่
สร้างความน่าเชื่อถือและไว้วางใจ และยังมีความสัมพันธ์กับสุขภาพองค์การ ซึ่งมีผลต่อพฤติกรรม
การปฏิบัติงาน ในเรื่องของการขาดงาน การมาท างานสาย การลาและการออกจากงาน จา ก
การศึกษาของ ธนพร แย้มสุดา (2550, น.8) พบว่า บุคลากรที่ความทุ่มเทในการปฏิบัติงานสูง จะ
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สามารถด ารงอยู่กับองค์การด้วยเหตุผลว่าอยากอยู่กับงานและองค์การ ซึ่งจะเห็นว่าความทุ่มเทใน
การปฏิบัติงานเป็นส่วนส าคัญท่ีท าให้บุคลากรสามารถด ารงอยู่กับองค์การได้อย่างยาวนาน 

ปัจจุบันส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ได้ให้ความส าคัญต่อการพัฒนา
หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET) ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สุขภาพกาย และสุขภาพจิตสังคม พัฒนาผู้เรียนให้
มีค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เสริมสร้างโอกาสทาง
การศึกษาให้นักเรียนทุกกลุ่ม และทุกระดับ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ และ
พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา โดยพัฒนา
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และพัฒนา
สถานศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานของสถานศึกษา และผ่านการประเมินตามการประกันคุณภาพ
การศึกษาทั้งภายในและภายนอก (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3, 2560) จาก
นโยบายดังกล่าวจึงท าให้บุคลากรต้องต้องรับภาระงานที่หนักทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน งาน
พิเศษและงานอ่ืน ๆ อีกทั้งบุคลากรยังมีจ านวนน้อยกว่างาน ท าให้บางครั้งบุคลากรขาดความ
รับผิดชอบและความทุ่มเทในงานที่ได้รับมอบหมาย จากปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ แสดงให้เห็นว่าสุขภาพ
องค์การของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 อาจอยู่ในภาวะที่ไม่
สมบูรณ์ 

จากปัญหาการจัดการองค์การและการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการศึกษาให้สอดคล้อง
กับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในปัจจุบัน สถานศึกษาจึงต้องเร่งแก้ไขปัญหานี้ เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงานของโรงเรียน ซึ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลจะ
เกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อสถานศึกษานั้นมีความสมบูรณ์ของสุขภาพองค์การ เพราะสถานศึกษาที่มีสุขภาพ
สมบูรณ์จะมีผลผลิตที่ดีทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ สถานศึกษาจะมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในสังคม 
สมาชิกในสถานศึกษามีความสุข มีความพึงพอใจในการท างาน มีความผูกพันต่อหน่วยงาน เกิด
ความร่วมมือร่วมใจปฏิบัติภารกิจให้บรรลุเป้าหมาย และยังท าให้ครูเกิดความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน 
(กมลาศน์ ศรประสิทธิ์, 2553, น.3) ดังนั้นสุขภาพองค์การ และ ความทุ่มเทในการปฏิบัติงานจึงเป็น
ปัจจัยที่ท าให้การบริหารองค์การมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

จากสภาพปัญหาดังกล่าวจึงท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
สุขภาพองค์การของสถานศึกษากับความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางในการวางแผน เพ่ือพัฒนาปรับปรุงและ
เสริมสร้างสุขภาพองค์การและความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของครู ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาสุขภาพองค์การของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 3  
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2. เพ่ือศึกษาความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 3 

3. เพ่ือเปรียบเทียบสุขภาพองค์การของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 3 จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา  

4. เพ่ือเปรียบเทียบความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 

5. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพองค์การของสถานศึกษากับความทุ่มเทในการ
ปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 

  
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   
1.1 ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ ครูของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 3 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 3,014 คน 
1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครู ของสถานศึกษาสังกัดส านั กงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ Krejcie and Morgan 
(1970 อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2554, น.42-43) ได้จ านวน 346 คน ท าการสุ่มตัวอย่างแบบ
หลายข้ันตอน (Stratified Random sampling) ตามขนาดของสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วย
สถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษ ได้จ านวน แล้วท าการสุ่มครูตาม
สัดส่วนของประชากร  

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 2.1 แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน แบบตรวจสอบรายการ (Check List) และ 

แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
    

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล   
3.1  ผู้วิจัยน าหนังสือจากบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ เพ่ือขอความอนุเคราะห์และความร่วมมือจากสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องเพ่ือเก็บรวบรวม
ข้อมูล 

3.2  ผู้วิจัยขอความร่วมมือจากผู้ตอบแบบสอบถามให้กรอกข้อมูลโดยด าเนินการผ่าน
ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 โดยท าการส่งแบบสอบถาม
จ านวน 400 ฉบับ ได้รับกลับคืนมาจ านวน 346 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100.00 
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4. การวิเคราะห์ข้อมูล   
4.1  การวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของครู  ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ 

(Check list) วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency Distributions) และค่าร้อยละ 
(Percentages)  

4.2  การวิเคราะห์สุขภาพองค์การ ลักษณะแบบสอบถามส่วนนี้เป็นแบบสอบถามตาม
มาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ด้วยค่าเฉลี่ย (Mean) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) เกณฑ์ค่าเฉลี่ย  

4.3  การวิเคราะห์ความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของครู ลักษณะแบบสอบถามส่วนนี้เป็น
แบบสอบถามตามมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) แปลความหมายค่าเฉลี่ยเทียบกับเกณฑ์ค่าเฉลี่ย  

4.4  การเปรียบเทียบระดับสุขภาพองค์การของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จ าแนกตามสถานภาพของครู และ การเปรียบเทียบระดับความทุ่มเท
ในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จ าแนกตามขนาด
ของสถานศึกษา วิเคราะห์โดยใช้ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และการทดสอบ
ความแตกต่างรายคู่ โดยใช้วิธีการของเชฟเฟ่ (Sheffe’s Method) 

4.5  การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพองค์การกับความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของ
ครู โดยหาค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient) และแปลความหมายค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ (r) (ไพศาล วรค า, น. 280) โดยที่ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) จะมีค่าระหว่าง -1≤ r ≤ 1  

 
สรุปผลการศึกษา 
 1. สุขภาพองค์การของสถานศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านความเข้มแข็งขององค์การ รองลงมาคือด้านความเป็นผู้น า
ของผู้บริหารโรงเรียน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือด้านการสนับสนุนทรัพยากร  

2. ความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของครูในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านกระตือรือร้น รองลงมาคือด้านการอุทิศตน และด้านที่
มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือด้านการซึมซับ  

3. การเปรียบเทียบสุขภาพองค์การของสถานศึกษามัธยมศึกษา จ าแนกตามขนาดของ
สถานศึกษาในภาพรวม และรายด้านทุกด้าน พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

4. การเปรียบเทียบความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของครู จ าแนกตามขนาดของ
สถานศึกษาในภาพรวม และรายด้านทุกด้าน พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

5. ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพองค์การของสถานศึกษากับความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน
ของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  พบว่า สุขภาพองค์การของ
สถานศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของครู อย่าง
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มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .651 เมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่า ทุกด้านมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของครู 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
การอภิปรายผลการวิจัย 
 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพองค์การกับความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของครู  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มีประเด็นส าคัญท่ีควรน ามาอภิปรายดังนี้ 

1.  ผลการวิเคราะห์พบว่า สุขภาพองค์การของสถานศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  มี
ความสามารถในการด ารงไว้ซึ่งหลักสูตรการเรียนการสอน การเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการบริหารโรงเรียน ครูได้รับความคุ้มครองจากสถานศึกษาเมื่อถูกคุกคามจากอิทธิพลและการ
วิพากษ์วิจารณ์ของชุมชนสอดคล้องกับแนวคิดของ Hoy and Forsyth (1986 อ้างถึงใน เรวัตร  งะ
บุรงค์, 2558, น.21) กล่าวว่า สุขภาพองค์การ เป็นภาวการณ์ปฏิบัติงานขององค์การตามภารกิจ 
และการได้ตอบสนองการกระท าตามหน้าที่ส าคัญของระบบสังคมด้านการปรับตัว การท าให้บรรลุ
เป้าหมาย การบูรณาการ และการรักษาระเบียบแบบแผนขององค์การ ท าให้องค์การมีความพร้อมที่
จะคงอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมและสภาวการณ์ต่าง ๆ ในระบบสังคมได้อย่างเหมาะสม และมี
โอกาสที่จะปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงให้องค์การมีการพัฒนาก้าวหน้าได้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะ
เวลานาน โดยที่สุขภาพองค์การยังเป็นตัวบ่งชี้อย่างหนึ่งของความส าเร็จหรือประสิทธิผลของ
องค์การได้ด้วย โดยที่องค์การใดมีสุขภาพดีก็จะท าให้การบริหารองค์การนั้นมีประสิทธิผล และยัง
สอดคล้องกับแนวคิดของสราวุฒิ ปุริสา (2553, น.14) กล่าวว่า สุขภาพองค์การ คือ การที่องค์การ
สามารถด าเนินกิจการอยู่ได้อย่างมั่นคง มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีกระบวนการบริหารภายในที่
ราบรื่น มีความพร้อมที่จะเผชิญสภาวการณ์ต่างๆ ในการจัดการกับปัญหาและอุปสรรคที่มาคุกคาม 
ภายในระบบสังคมได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ต้องปฏิบัติตามภารกิจและความ
รับผิดชอบขององค์การที่ตอบสนองการท าตามหน้าที่ส าคัญของระบบสังคม 4 ประการ คือ การ
ปรับตัว การบรรลุเป้าหมาย การบูรณาการ และการรักษาระเบียบแบบแผนขององค์การ ท าให้
องค์การสามารถด ารงอยู่ได้ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสมสามารถ
ปรับปรุงพัฒนาองค์การให้ก้าวหน้าไปอย่างต่อเนื่อง 

เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่าสุขภาพองค์การ สามารถอภิปรายผลเป็นรายด้านดังนี้ 
ด้านความเข็มแข็งขององค์การ พบว่า สุขภาพองค์การของสถานศึกษา ด้านความเข้มแข็ง

ขององค์การ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าสถานศึกษาสามารถปรับตัวให้
เข้ากับสภาพแวดล้อม ผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติงานและแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับแนวคิดของ คณพงศ์ ดาเลิศ (2555, น.20) กล่าวว่า  ความเข้มแข็งขององค์การ เป็น
ความสามารถของโรงเรียนในการปรับตัวเข้ากับชุมชนและได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากชุมชน 
โรงเรียนสามารถด าเนินงานได้อย่างอิสระและมีความมั่นคงไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของชุมชน ตลอดจน
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มีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน ครูได้รับการปกป้องจากการคุมคามของผู้มีอิทธิพลในชุมชน โรงเรียนไม่
มีข้อครหาจากชุมชนและโรงเรียนสามารถแก้ปัญหาและความยุ่งยากจากภายนอกได้ และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของเรวัตร งะบุรงค์ (2558, น.82)  ที่ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพองค์การของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ผลการวิจัยพบว่า สุขภาพ
องค์การของสถานศึกษา ด้านความเข้มแข็งขององค์การ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

ด้านความเป็นผู้น าของผู้บริหารโรงเรียน พบว่า สุขภาพองค์การของสถานศึกษา ด้าน
ความเป็นผู้น าของผู้บริหารโรงเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหาร
สถานศึกษามีความเป็นกันเองกับผู้ปฏิบัติงาน สามารถชักจูงบุคลากรให้ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ  
สอดคล้องกับแนวคิดของประเวศ วะสี (2550, น.74) กล่าวว่า ความเป็นผู้น ามีความส าคัญอย่างมาก 
ต่อการพัฒนาองค์การ และการจัดการ เพราะจะท าให้มีการปฏิบัติที่จะให้เกิดจุดมุ่งหมายของ
องค์การบรรลุเป้าหมาย และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อานนท์ ต่อมกระโทก (2559, น.62) ศึกษา
เรื่อง สุขภาพองค์การของโรงเรียนในอ าเภอเมืองสระแก้ว สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า สุขภาพองค์การของโรงเรียนในอ าเภอเมืองสระแก้ว 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ด้านความเป็นผู้น าของผู้บริหาร
โรงเรียน โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อโดยเรียงจากค่าเฉลี่ยมากไป
หาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนมีความเป็นกัลยาณมิตร ผู้บริหารโรงเรียนให้
ความส าคัญกับการบ ารุงขวัญและก าลังใจของครูในการปฏิบัติงาน และผู้บริหารโรงเรียนเปิดโอกาส
ให้ครูมีส่วนร่วมในการบริหารงานของโรงเรียน ส่วนผู้บริหารโรงเรียนจัดสวัสดิการให้กับครูอย่างเท่า
เทียมกัน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 

ด้านอ านาจอิทธิพลของผู้บริหารโรงเรียน พบว่า สุขภาพองค์การของสถานศึกษา ด้าน
อ านาจอิทธิพลของผู้บริหารโรงเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหาร
สถานศึกษามีความสามารถจนเป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไป สามารถโน้มน้าวให้
ผู้บังคับบัญชายอมรับความคิดเห็น มีความสามารถในการผลักดันให้ผู้บังคับบัญชาท างานอย่างที่
ผู้บริหารต้องการ สอดคล้องกับแนวคิดของ Hoy and Forsyth (1986 อ้างถึงใน เรวัตร งะบุรงค์, 
2558, น.23) กล่าวว่า  อ านาจอิทธิพลของผู้บริหารโรงเรียน เป็นความสามารถของผู้บริหารโรงเรียน
ที่สามารถโน้มน้าวให้ผู้บังคับบัญชาเห็นพ้องต้องกัน ในข้อเสนอและข้อพิจารณา ยอมรับความ
คิดเห็นของผู้บริหาร และผู้บริหารมีอิสระจากอิทธิพลของผู้บังคับบัญชา ตลอดจนรู้จักใช้กลวิธีที่
เหมาะสมเพ่ือให้เกิดอิทธิพลผลักดันให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ท างานอย่างที่ผู้บริหารต้องการเพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจที่ตรงกันเพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ที่มีประสิทธิภาพ มีความชัดเจนของขอบข่ายงาน 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของนาถอนงค์ เตียเจริญ (2559, น.59) ที่ศึกษาเรื่อง สุขภาพองค์การของ
โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา สังกัดเทศบาลเมืองวังน้ าเย็น อ าเภอวังน้าเย็น จังหวัดสระแก้ว 
พบว่า ด้านอิทธิพลของผู้บริหารโรงเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น รายข้อ พบว่า มี
ค่าเฉลี่ยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือ ผู้บริหารโรงเรียนสามารถร่วมงานได้ดี กับผู้บังคับบัญชา
ระดับเหนือขึ้นไป ผู้บริหารโรงเรียนได้รับการตอบสนองความต้องการจากผู้บังคับบัญชา ผู้บริหาร
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โรงเรียนรู้จักใช้กลวิธีที่เหมาะสมเพ่ือผลักดันผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทางานอย่างที่ผู้บริหารต้องการ 
ผู้บริหารโรงเรียนปรับสภาพการบริหารสอดคล้องกับนโยบายของผู้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาระดับ
เหนือขึ้นไปยินดีรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้บริหารโรงเรียน 

ด้านการสนับสนุนทรัพยากร พบว่า สุขภาพองค์การของสถานศึกษา ด้านการสนับสนุน
ทรัพยากร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารสถานศึกษาสามารถบริหาร
จัดการทรัพยากรให้เหมาะสมกับความต้องการของบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
แนวคิดของสราวุฒิ ปุริสา (2553, น.37) ได้อธิบายว่า การสนับสนุนทรัพยากร คือพฤติกรรม
ปฏิบัติงานของผู้บริหารองค์การที่มุ่งเน้นการสนับสนุนทรัพยากรทางการบริหารให้เพียงพอแก่ความ
ต้องการ เพ่ือกระตุ้นให้สมาชิก ขององค์การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพในโรงเรียนที่มีสุขภาพ
องค์การสมบรูณ์ หัวใจหลักการใช้ทรัพยากร คือ การได้สนับสนุนทรัพยากรด้านบุคคลคือ ท าให้ครู
อาจารย์ แต่ละคนมีความรู้สึกว่า ตนเองไม่รับภาระงานหนักเกินไป การใช้วัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดที่มีอยู่
จะต้องคุ้มค่าและมีให้ครูใช้อย่างเพียงพอ การใช้ทรัพยากรในโรงเรียนท่ีมีสุขภาพองค์การสมบรูณ์ 
การท างานของบุคลากรจะเป็นไปตามความสามารถ และความถนัดของแต่ละคนอีกทั้งปริมาณงาน
จะต้องมีความหนักเบาพอ ๆ กันจึงจะท าให้บุคคลสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของลาวัณย์ เพ่ิมสุขรุ่งเรือง (2559, น.141) ที่ศึกษาเร่ือง การบริหารงาน
บุคคลที่ส่งผลต่อสุขภาพองค์การของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 2 พบว่า สุขภาพองค์การของสถานศึกษา ด้านการสนับสนุนทรัพยากรโดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารสนับสนุนการจัด
กิจกรรมความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนครูอย่างต่อเนื่อง รองลงมา คือ ผู้บริหารส่งเสริมให้คณะครูจัด
แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการเรียนการสอน และผู้บริหารร่วมกับคณะครูและนักเรียนจัด
สภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ในสถานศึกษาให้น่าอยู่ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ผู้บริหารก าหนด
มาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาด้วยวิธีการที่เหมาะสม 

ด้านการอยู่ร่วมกันของครู พบว่า สุขภาพองค์การของสถานศึกษา ด้านการอยู่ร่วมกันของ
ครู ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าบุคลากรในสถานศึกษามีความผูกพันกัน 
มีความรู้สึกที่ดีต่อกัน ให้ความช่วยเหลือในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน
ให้ส าเร็จ สอดคล้องกับแนวคิดของ  Podgurski (1990 อ้างถึงใน อานนท์ ต่อมกระโทก, 2559, น.
36) กล่าวว่า การอยู่ร่วมกันของครู เป็นความรู้สึกที่แสดงออกถึงความเป็นมิตรที่ครูมีต่อเพ่ือนครู
ด้วยกัน และความผูกพันที่ดีที่ครูมีต่อโรงเรียนและนักเรียน ซึ่งเป็นแรงจูงใจส าคัญอย่างหนึ่งในการ
ท าหน้าที่ให้เหมาะสมและสามารถท างานส าเร็จได้ด้วยความกระตือรือร้น และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของยุทธนา สกุลสุทธิวัฒน์ (2559, น.60) ที่ได้ศึกษาเรื่อง สุขภาพองค์การของโรงเรียนในกลุ่ม
โรงเรียนบ่อทอง 3 อ าเภอบ่อทอง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 
ผลการวิจัยพบว่า สุขภาพองค์การของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนบ่อทอง 3 อ าเภอบ่อทอง สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยค่าเฉลี่ย
สูงสุด ได้แก่ ครูมีความผูกพันกับนักเรียน รองลงมาคือ ครูปฏิบัติงานส าเร็จด้วยความกระตือรือร้น 



565การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3

และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ครูในโรงเรียนมีการประสานคือร่วมมือในการปฏิบัติงานอย่าง
เข้มแข็ง 

ด้านการมุ่งเน้นวิชาการ พบว่า สุขภาพองค์การของสถานศึกษา ด้านการมุ่งเน้นวิชาการ 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารสถานศึกษาให้ความส าคัญกับการ
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยพยายามที่จะให้เกิดความเป็นเลิศทางวิชาการ มีการจัด
สภาพแวดล้อมทางการเรียนที่ดี สอดคล้องกับแนวคิดของ Podgurski (1990 อ้างถึงใน อานนท์ 
ต่อมกระโทก, 2559, น.36) กล่าวว่า การมุ่งเน้นวิชาการ เป็นการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
สถานศึกษาที่มุ่งเน้นให้สถานศึกษามีความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการบริหารหลักสูตรที่เป็นระบบ มีการจัดบรรยากาศและแหล่งเรียนรู้ใน
สถานศึกษา มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร สื่อ อุปกรณ์ การนิเทศภายใน ตลอดจนการวัดและประเมินผล
ที่เอ้ือต่อการเรียนการสอนตามแนวการปฏิรูปการเรียนรู้ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และสอดคล้องกับงานวิจัยของนงนุช สุริวงค์ (2559, น.74) ที่
ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพองค์การกับประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดพิจิตร 
พบว่า สุขภาพองค์การของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดพิจิตร ด้านการมุ่งเน้นวิชาการ โดยรวมโรงเรียน
มีสุขภาพองค์กรอยู่ในระดับมากที่สุด 

2.  ผลการวิเคราะห์พบว่า ความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของครู ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าครูมีความรู้สึกที่ดีต่อการท างาน มีการเสียละ ทุ่มเทพลังกายและ
พลังใจให้กับงาน ใส่ใจกับการท างานตามท่ีได้รับมอบหมาย เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามที่สถานศึกษา
ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Rothbard (2001 อ้างถึงใน วัชรินทร์ หนูสมตน, 2553, น.24) 
กล่าวว่า ความทุ่มเทในการปฏิบัติงานเป็นสภาวะทางจิตใจที่เกี่ยวพันกับงานโดยบุคคลที่มีความ
ทุ่มเทในงานจะมีความสนใจ และใส่ใจกับการท างานตามบทบาทที่ได้รับ คือมักใช้เวลาในการคิด
เกี่ยวกับเรื่องงาน และมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับงานโดยมีความหมกมุ่นอยู่กับการ
ท างาน และให้ความส าคัญกับงานเสมอ และสอดคล้องกับแนวคิดของขนิษฐา ลือนาม (2554, น.
18) กล่าวว่า ความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน คือการที่จิตใจที่เต็มไปด้วยความรู้สึกด้านบวกเกี่ยวกับทุก
สิ่งที่เกี่ยวกับงาน เป็นการผสมผสานร่วมกันระหว่างความผูกพันกับความภักดี รู้สึกเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกับองค์การ รักษาการเป็นสมาชิกภาพขององค์การตลอดไป รู้สึกตื่นเต้นมีชีวิตชีวามีความสุขที่
ได้อยู่กับงาน มีพลังพร้อมที่จะอุทิศตัวทุ่มเทพลังกาย พลังใจ ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเต็ม
ก าลังความสามารถ เพ่ือองค์การบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งอาจแสดงออกได้ทางอารมณ์ และการพูด
ถึงองค์การในแง่บวก 

เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่าความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของครู สามารถอภิปรายผล
เป็นรายด้านดังนี้ 

ด้านกระตือรือร้น พบว่า ความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของครู ด้านกระตือรือร้น ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าครูได้ท างานตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งงาน
ดังกล่าวมีความหมายและความท้าทาย ต้องใช้ทักษะที่หลากหลาย ซึ่งจะท าให้มีความต้องการที่จะ
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ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องให้ประสบผลส าเร็จ สอดคล้องกับแนวคิดของสันติชัย อินทรอ่อน (2550, น.
11) กล่าวว่า หากองค์การตระหนัก และให้ความส าคัญต่อคุณค่าของผู้ปฏิบัติงาน เปิดโอกาสให้
ผู้ปฏิบัติงานได้แสดงบทบาทตามความรู้ความสามารถอย่างเหมาะสม ผู้ปฏิบัติงานก็จะเกิดทัศนคติ
เชิงบวกต่อองค์การ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ อยู่กับองค์การได้ยั่งยืน และสร้างสรรค์ผลการ
ปฏิบัติงานให้กับองค์การอย่างเต็มความสามารถและสอดคล้องกับแนวคิดของ  Schaufeli et al. 
(2002 อ้างถึงใน กณิกนันต์ แสงมหาชัย, 2558, น.21) กล่าวว่า ความกระตือรือร้นเป็นคุณลักษณะ
ของการทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจในขณะปฏิบัติงาน โดยแสดงถึงความพยายามอย่างต่อเนื่องใน
การท างาน แม้จะต้องเผชิญกับอุปสรรคในการท างานก็ตาม 

ด้านการอุทิศตน พบว่า ความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของครู ด้านการอุทิศตน ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าครูรู้สึกว่างานที่ตนปฏิบัติอยู่เป็นสิ่งส าคัญและ
เป็นส่วนหนึ่งในชีวิต รวมทั้งเชื่อว่างานจะเป็นภาพลักษณ์ของตนเองที่แสดงให้บุคคลอ่ืนรับรู้ด้วย 
สอดคล้องกับแนวคิดของ Brown (1996 อ้างถึงใน อานนท์ จ าปา, 2552, น.41) กล่าวว่า บุคคลที่มี
ความทุ่มเทในงานจะมีความพอใจในงานเป็นปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะพอใจในตัวงานที่ท า ท าให้
เกิดความพึงพอใจที่มาจากภายในซ่ึงมีผลให้ บุคคลเหล่านี้พอใจในงานต่อไปถึงแม้ว่าหัวหน้างานจะ
ไม่รับรู้ ไม่พิจารณาผลงาน ไม่มีการสื่อสารหรือไม่มีความเป็นประชาธิปไตย บุคคลที่มีความทุ่มเทใน
งานจะมีสายสัมพันธ์กับองค์การอย่างมาก และบุคคลเหล่านี้จะมีความคิดในเรื่องการลาออกน้อย
กว่าคนอ่ืนทั่วไป และสอดคล้องกับแนวของ Schaufeli et al. (2002 อ้างถึงใน กณิกนันต์ แสง
มหาชัย, 2558, น.21) กล่าวว่า การอุทิศตน เป็นสภาวะความมุ่งมั่นอย่างสูงที่แสดงออกถึงความ
เกี่ยวข้องกับงาน โดยรู้สึกถึงความหมายของงาน มีความเอาใจใส่ มีแรงบันดาลใจ มีความภาคภูมิใจ 
และมีความรู้สึกท้าทายในการปฏิบัติงาน 

ด้านการซึมซับ พบว่า ความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของครู ด้านการซึมซับ ในภาพรวมอยู่
ในระดับมากท่ีสุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าครูมีความปรารถนาที่จะเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา จึง
ทุ่มเท แรงกาย แรงใจเพ่ือสถานศึกษา ท างานแล้วรู้สึกมีความสุข และรู้สึกว่าตนเองมีความสามารถ 
สอดคล้องกับแนวคิดของ Schaufeli et al. (2002 อ้างถึงใน กณิกนันต์ แสงมหาชัย, 2558, น.21) 
กล่าวว่า การซึมซับเป็นลักษณะความใส่ใจอย่างเต็มเปี่ยม และมีความสุขจดจ่อกับการปฏิบัติงาน
ของบุคคล โดยรู้สึกว่าเวลาผ่านล่วงไปอย่างรวดเร็ว แม้ในช่วงดังกล่าวจะต้องเผชิญกับความ
ยากล าบากในการท างานก็ตาม และสอดคล้องกับแนวคิดของ ขนิษฐา ลือนาม (2554, น.18) การที่
บุคคลมีจิตใจที่เต็มไปด้วยความรู้สึกด้านบวกเกี่ยวกับทุกสิ่งที่เกี่ยวกับงาน เป็นการผสมผสานร่วมกัน
ระหว่างความผูกพันกับความภักดี รู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์การ รักษาการเป็นสมาชิกภาพ
ขององค์การตลอดไป รู้สึกตื่นเต้นมีชีวิตชีวามีความสุขที่ได้อยู่กับงาน มีพลังพร้อมที่จะอุทิศตัวทุ่มเท
พลังกาย พลังใจ ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเต็มก าลังความสามารถ เพ่ือองค์การบรรลุ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งอาจแสดงออกได้ทางอารมณ์ และการพูดถึงองค์การในแง่บวก 

3.  การเปรียบเทียบสุขภาพองค์การของสถานศึกษามัธยมศึกษา จ าแนกตามขนาดของ
สถานศึกษา พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
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สถานศึกษาแต่ละขนาดมีบรรยากาศองค์การและสภาพที่ตั้งแตกต่างกันย่อมส่งผลต่อความรู้สึกนึก
คิดที่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของยุทธนา สกุลสุทธิวัฒน์ (2559 , น.61) ที่ได้ศึกษาเรื่อง 
สุขภาพองค์การของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนบ่อทอง 3 อ าเภอบ่อทอง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า สุขภาพองค์การของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียน
บ่อทอง 3 อ าเภอบ่อทอง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จ าแนกตาม
ขนาดโรงเรียน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัย
ของสุขฤทัย ขอพรกลาง (2556, น.80) ที่ได้ศึกษาเรื่อง สุขภาพองค์การของโรงเรียน สังกัดส านัก
การศึกษาเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัย พบว่า สุขภาพองค์การของโรงเรียน สังกัดส านัก
การศึกษา เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ที่มีขนาดของโรงเรียนต่างกัน สุขภาพองค์การของโรงเรียน
โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของรัตติยา จันทร์หอม (2561, น.
98) ที่ได้ศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูต่อสุขภาพองค์การโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูต่อสุขภาพองค์การโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 5 จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน ในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน 

4.  การเปรียบเทียบมีความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของครู จ าแนกตามขนาดของ
สถานศึกษา พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
ขนาดของสถานศึกษาเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้าง ปริมาณงาน บุคลากรและจ านวนนักเรียนเป็น
ส าคัญ ถ้าครูมีความทุ่มเทในการปฏิบัติงานสูงจะมีความต้องการที่จะอยู่ในสถานศึกษาและรักษา
ผลประโยชน์ให้สถานศึกษามากกว่าบุคคลที่มีความทุ่มเทน้อย สอดคล้องกับงานวิจัยของคงฤทธิ์ 
อภิวัฒน์ปุญญบาล (2549, น.73) ที่ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานและความทุ่มเทในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัด
ก าแพงเพชร ผลการวิจัยพบว่า ความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดก าแพงเพชร ที่มีขนาดของโรงเรียนต่างกัน มีความทุ่มเทใน
การปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
เสนาะ มนต์วิเศษ (2549, น.83) ที่ได้ศึกษาลักษณะงานกับความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา 12 ผลการวิจัยพบว่า 
ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา 12 ที่อยู่ใน
โรงเรียนขนาดต่างกัน มีความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 

5.  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพองค์การของสถานศึกษากับความทุ่มเท
ในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 พบว่า สุขภาพ
องค์การของสถานศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน
ของครู อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน ครูทุกคนปฏิบัติงานด้วยความสบายใจ โดยครูได้
มุ่งกับการจัดการเรียนการสอน มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเพ่ือจัดท าแผนการสอนที่สามารถใช้ปฏิบัติได้
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จริง ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี ท าให้ครูเกิดขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
สอดคล้องกับแนวคิดของ Fordyce and weil (1971 อ้างถึงใน ณัฎฐ์ธนิน โพธิ์พ่วง, 2558, น.15) 
ได้กล่าวถึงองค์การที่มีสุขภาพสมบูรณ์ ว่าองค์การมีความสามารถในการปรับตัวเองให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อม สมาชิกทุกคนร่วมมือกันและรับผิดชอบร่วมกันในการแก้ปัญหาขององค์การ ส่วน
องค์การที่มีสุขภาพไม่สมบูรณ์มีลักษณะตรงข้ามกับองค์การที่มีสุขภาพสมบูรณ์ คือ สมาชิกขาดการ
อุทิศตนให้กับวัตถุประสงค์ อาจมีเพียงกลุ่มผู้บริหารเท่านั้นที่มีส่วนร่วมทุ่มเทแรงกายแรงใจให้ และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของพิไล ภิบาลกุล (2547, น.97) ที่ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพ
องค์กรการกับความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออก ผลการวิจัย
พบว่า สุขภาพองค์การของโรงเรียนมัธยมศึกษาศึกษาภาคตะวันออก มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 
ข้อเสนอแนะ 

1. จากผลการวิจัยพบว่า สุขภาพองค์การของสถานศึกษาด้านการสนับสนุนทรัพยากร
เป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ที่จ าเป็น ทันสมัย
ที่จะใช้ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอและจัดสรรให้ตรงกับความต้องการของบุคลากร 

2. จากผลการวิจัยพบว่า ความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของครู ด้านการซึมซับเป็นด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการเวลาท างานของครูให้เหมาะสม ไม่
กระทบต่อช่วงเวลาการด าเนินชีวิตเพ่ือให้ครูมีความทุ่มเทในการท างานส่วนต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิ
และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การ 

3. จากผลการวิจัยพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพองค์การของสถานศึกษากับความ
ทุ่มเทในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 อยู่ในระดับ
ปานกลาง ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่ครูที่ปฏิบัติงานด้วย
ความทุ่มเทด้วยการชมเชย หรือให้รางวัล มอบหมายงานหรือกิจกรรมที่ท้าทายความสามารถของครู 
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งขององค์การให้น าไปสู่สุขภาพองค์การของสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพต่อไป 
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การบริหารเพ่ือการพัฒนาสู่การเปลี่ยนผ่านในศตวรรษที่ 21 : ไทยแลนด ์4.0 
Management For Development Towards Transition 21st 

Century: Thailand 4.0 
 

เขมจิรา  พิทักราษฎร์1 
 
บทคัดย่อ 

ความเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหยุดยั้งได้ ซึ่ง เพื่อการบริหารเพื่อการพัฒนาสู่การเปลี่ยน
ผ่านในศตวรรษที่ 21 : ไทยแลนด์ 4.0 เป็นการเตรียมคน การสร้างคน การสร้างนวัตกรรม การเชื่อมโยง
และเข้าถึงเทคโนโลยี รวมทั้งเพื่อการอยู่ในความเปลี่ยนแปลง จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ น าไปสู่การวางแผน การพัฒนาองค์กร ที่สามารถแปลงไปสู่ภาคปฏิบัติได้อย่างเป็น
ขั้นตอนที่ผ่านกระบวนการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาในการปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ การปรับเปลี่ยน
จุดเน้น ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม ไปสู่โลกที่หนึ่ง 
ค าส าคัญ: การพัฒนา, การบริหารจัดการ 
 
Abstract 

Change is irreplaceable. Management Development for Transition through the 
21st Century: Thailand 4.0 Prepares People for Creating People, Creating Innovation 
Linking and accessing technology And to stay in the change. It is essential to have 
effective management. Lead to planning Corporate Development It can be transformed 
into a step-by-step process through research, problem solving, and development in 
identity modification. Adjust focus point Paradigm shift and cultural change. To the first 
world. 
Keywords: Development, Management,  
 
 ในประวัติศาสตร์ประเทศไทยมีการปฏิรูปขนานใหญ่อย่างเป็นระบบเพียงครั้งเดียวในสมัยล้น
เกล้า รัชกาลที่ 5 ราชอาณาจักรสยามหรือประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่ 4 สืบเนื่องถึงรัชกาลที่ 5 เป็น

                                                           
 1 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.ชลบรุ ี
 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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ช่วงเวลาที่ ประเทศอยู่ในภาวะวิกฤตท่ามกลางกระแสภัยคุกคามจากภายนอก อันได้แก่ การล่าอาณานิคม
ของประเทศ ตะวันตก ด้วยเหตุนี้ พระมหากษัตริย์ไทยท้ังสองพระองค์จึงต้องทรงด า เนินการปฏิรูป
ปรับเปลี่ยนประเทศให้เกิด ความทันสมัยและทัดเทียมนานาอารยประเทศ เพื่อป้องกันมิให้ประเทศไทย
ต้องถูกยึดครองเป็นดินแดนอาณา นิคม การด าเนินนโยบายดังกล่าวได้เริ่มต้นขึ้นในแผ่นดินรัชกาลที่ 4 
และได้รับการสานต่ออย่างเป็นรูปธรรม ในสมัยรัชกาลท่ี 5 ผ่านการปฏิรูประบบการปกครองและระบบ
ราชการของไทยครั้งส าคัญ โดยเปลี่ยนจาก เดิมท่ีเคยปกครองในรูปแบบอาณาจักรโบราณและนครรัฐ ซ่ึง
ปราศจากอ านาจที่ชัดเจนและขาดความเป็น เอกภาพ อันไม่ส่งเสริมต่อความมั่นคงของชาติให้เป็นการ
ปกครองรูปแบบใหม่ที่มีลักษณะเป็น “รัฐชาติ” โดย การรวมศูนย์อ านาจเข้าสู่ส่วนกลางหรือเมืองหลวง 
เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินสามารถด าเนินการได้ อย่างมีประสิทธิภาพและมีเสถียรภาพ เกิดความ
ชัดเจน ส่งเสริมให้เกิดความเป็นปึกแผ่นและความมั่นคงของ ประเทศได้เป็นอย่างดี    
 ณ ขณะนี้ประเทศไทยอยู่ในระยะ “เปลี่ยนผ่าน” วิกฤตทางเศรษฐกิจและการเมืองหลายต่อ
หลาย ครั้ง ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของโลกในศตวรรษที่ 21 หากประเทศไทยไม่มีการ
ก าหนด วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  ตลอดจนไม่ด าเนินการเพื่อขับเคลื่อนประเทศผ่าน
การปฏิรูปและ การปรับเปลี่ยนอย่างจริงจัง ประเทศไทยอาจจะประสบกับสภาวะเสื่อมถอยจาก “ประเทศ
ในโลกที่สอง” ใน ปัจจุบันเป็น “ประเทศในโลกที่สาม” ในอนาคตก็เป็นได้ แต่หากด าเนินการปฏิรูปส าเร็จ
จะท าให้ประเทศ ไทยสามารถก้าวไปสู่ “ประเทศในโลกที่หนึ่ง” 

โดยรูปศัพท์ การพัฒนามาจากค าภาษาอังกฤษว่า Development แปลว่า การเปลี่ยนแปลง ทีละ
เล็กละน้อย โดยผ่านล าดับขั้นตอนต่างๆ ไปสู่ระดับที่สามารถขยายตัวขึ้น เติบโตขึ้น มีการปรับปรุงให้ดีขึ้น 
และเหมาะสมกว่าเดิมหรืออาจก้าวหน้าไปถึงขั้นที่อุดมสมบูรณ์เป็นที่ น่าพอใจ  ซ่ึงในพจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ไดกลาวไววาค าว่า “พัฒนา” ในภาษาสันสกฤตมาจาก “วรฺธน” แปลว่า 
ความเจริญ มาจากบาลีว่า “วฑฺฒน” หรือ “วัฒนะ” แปลว่า ความเจริญ ความงดงาม เพิ่มขยายขึ้น ท าให้
ยืนยาวขึ้น และน ามาใช้ในภาษาไทยก็มีความหมายว่า ความเจริญ ความงอกงาม การขยับขยาย 

ค าวา “พัฒนา” ในความหมายของภาษาไทยเปนการใหความหมายที่เขาใจกันวาการท าใหเจริญ 
ซึ่งสามารถน ามาพัฒนามนุษยในดานสังคม เพื่อใหสังคมนั้นเจริญเติบโต “การพัฒนา” หมายถึงการท าให 
เจริญ การเปลี่ยนแปลงในทางเจริญข้ึน การคลี่คลายไปในทางที่ดี การกระท าท่ีเปนเหตุใหบางสิ่งบางอยาง
เจริญเติบโตขึ้น หรือ ขยายออกเพื่อใหดีขึ้นกวาที่มีอยูเดิม และการพัฒนานั้นอาจจะเกี่ยวของกับสิ่งแวดล
อม หรือมนุษยก็ได 

Thailand 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไทย ภายใต้รัฐบาล
ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่เข้ามา
บริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ที่วา่ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ซึ่งมีภารกิจส าคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูป
ประเทศด้านต่างๆ ในเร่ืองนี้ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงพาณิชย์ ผู้มีหน้าที่
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ด าเนินการตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ได้อธิบายว่า ภารกจิประการส าคัญของรัฐบาลชุดนี้ ก็คือ การ
ขับเคลื่อนการปฏิรูป เพื่อให้สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคกุคามชุดใหม่ในศตวรรษที่ 21 นี้ หลาย
ประเทศได้ก าหนดโมเดลเศรษฐกิจรูปแบบใหม่เพื่อสร้างความมัง่คั่งในศตวรรษที่ 21 อาทิ สหรัฐอเมริกาพูด
ถึง A Nation of Makers อังกฤษก าลังผลักดัน Design of Innovation ขณะที่จีนได้ประกาศ Made in 
China 2025 ส่วนอนิเดียก็ก าลงัขับเคลื่อน Made in India หรืออย่างเกาหลีใต้ก็วางโมเดลเศรษฐกิจเป็น 
Creative Economy เป็นตน้ส าหรับประเทศไทยเอง หากย้อนหลังไปในอดีต ประเทศไทยเองก็มีการปรับ
โมเดลเศรษฐกิจอยู่หลายครั้ง เร่ิมจาก “โมเดลประเทศไทย 1.0” ที่เน้นภาคการเกษตรไปสู่ “โมเดล
ประเทศไทย 2.0” ที่เน้นอุตสาหกรรมเบา และก้าวสู่ “โมเดลประเทศไทย 3.0” ในปัจจุบนัที่เนน้
อุตสาหกรรมหนัก อย่างไรก็ดี ภายใต้ “โมเดลประเทศไทย 3.0” นั้น นอกจากต้องเผชิญกับกบัดักประเทศ
รายได้ปานกลางแล้ว เรายังต้องเผชิญกับ “กับดักความเหลื่อมล้ าของความมั่งคั่ง” และ “กับดักความไม่
สมดุลในการพฒันา” กับดักเหล่านี้เปน็ประเด็นที่ทา้ทายรัฐบาล ในการปฏิรูปโครงสรา้งเศรษฐกิจ เพื่อก้าว
ข้าม “ประเทศไทย 3.0” ไปสู่ “ประเทศไทย 4.0” 

“ประเทศไทย 4.0” เป็นความมุง่มั่นของนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการปรับเปลีย่นโครงสร้างเศรษฐกิจ 
ไปสู ่“Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” กล่าวคือ ในปัจจบุัน เรา
ยังติดอยู่ในโมเดลเศรษฐกิจแบบ “ท ามาก ได้น้อย” เราต้องการปรับเปลีย่นเปน็ “ท าน้อย ได้มาก” นั่น
หมายถึงการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยใน 3 มิติส าคัญ คือ 

1. เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” 
2. เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี 

ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 
3. เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น 

“ประเทศไทย 4.0” จึงเป็นการเปลี่ยนผ่านทั้งระบบใน 4 องค์ประกอบส าคัญ คือ 
1. เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farming) ในปัจจุบัน ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ 

ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องร่ ารวยข้ึน และเป็นเกษตรกร
แบบเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) 

2. เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู่ที่รัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา 
ไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูง 

3. เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ า ไปสู่ High Value 
Services 

4. เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง 
 1.กลไกพัฒนาภายใตบ้ริบท ศตวรรษที่ 21 
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กลไกในการพัฒนา ส่งเสริมและปลูกฝังแนวความคิดให้กับพลเมืองและเยาวชนของชาติ ซึ่งเป็น  
ตัวแปรส าคัญของสมรรถนะ ความสามารถในการแข่งขันระยะยาว (Long Term Competitiveness) ที่
เป็นข้อต่อหลักและบริบทที่ส าคัญของการออกแบบภายใต้การขับเคลื่อนของการปฏิรูปการศึกษาเพื่อการ
พัฒนาอันเชื่อมโยงกับมนุษย์และสังคมใน พลวัตของการก้าวผ่านจากศตวรรษที่ 20 “20stCentury” สู่
ศตวรรษที่ 21 “21st  Century” และจากกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกทั้งภาคส่วนยุโรป อเมริกา 
จีนและญี่ปุ่น ได้ส่งผลกระทบต่อสังคมไทย ด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การเมืองและการศึกษา ซึ่ง
กระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ประจักษ์และชัดเจนอันถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นปัจจัยของการเปลี่ยนผ่าน คือ 
การปฏิวัติ “Arab Spring” ผ่านการใช้ “Social Media” 

ศตวรรษที่ 21 กลายเป็นโจทย์ส าคัญส าหรับในหลายๆ เรื่อง ทั้งนี้เนื่องจากทุกฝ่ายมองเห็นถึง
ความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนมากข้ึนจากอดีต จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการวางแผนบริหารจัดการที่ดี เพราะ
การก้าวย่างที่ช้าจะท าให้สามารถตกขบวนและเสียโอกาส ซึ่งการจัดการศึกษาเป็นอีกประเด็นส าคัญ 
นอกจากจะต้องก้าวทันความเปลี่ยนแปลงแล้วยังจะต้องเป็นกลไกเพื่อการขับเคลื่อนภาคส่วนอื่นๆ ให้มี
ความพร้อม ในการเข้าสู่ความเปลี่ยนแปลงด้วย โดยเฉพาะความเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ของ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นปัจจัยส าคัญในการเปลี่ยนแปลงวิถีการด าเนินชีวิตของคนใน
ยุคปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตตั้งแต่  ตื่นนอนจนกระทั่งการกลับไปสู่ห้องนอน ตัวอย่าง
ปรากฏการณ์ความเปลี่ยนแปลง เช่น เป็นยุคที่คนใช้คอมพิวเตอร์โดยไม่รู้ตัวว่าใช้คอมพิวเตอร์ เนื่องจาก
คอมพิวเตอร์ที่เล็กลงแต่มีประสิทธิภาพมากข้ึนและแปลงรูปทรงเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ต่างๆ เช่น นาฬีกา 
แว่นตา ตู้เย็น โทรทัศน์ โทรศัพท์ ที่สามารถประมวลผลน าเสนอได้ไม่แตกต่างจากคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ยิ่ง
ไปกว่านั้นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ดังกล่าว จะเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างกันอย่างสะดวกและรวดเร็ว ท าให้ผู้คน
สามารถเชื่อมต่อและถ่ายโอนข้อมูลจ านวนมากมายได้อย่างสะดวกและเป็นอิสระ และสามารถใช้อุปกรณ์ที่
หลากหลายในการเข้าถึงข้อมูลได้ 

การปฏิรูปและการจัดการเรียนรู้จึงเป็นโจทย์ส าคัญส าหรับทุกภาคส่วน จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี
การด าเนินการ และจะส าเร็จได้ก็ต้องผ่านกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ พร้อมรับกับความท้าทายความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งทักษะส าคัญส าหรับคนยุคศตวรรษที่ 21 และการเป็นไทยแลนด์ 4.0 ดังกล่าว
จ าเป็นต้องอาศัยการบริหารจัดการ (Management) การมีทุนมนุษย์ (Human Capital) ที่มีประสิทธิภาพ 
ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข และตอบสนองต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ของการพัฒนา
คุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง เป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความ
มั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ 

ความมั่นคง : การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศภายนอก
ประเทศในทุกระดับทั้ง สังคม ชุมชน ปัจเจกบุคคล  และความมั่นคงในมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
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การเมือง ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ท่ีเข้มแข็ง
เป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ดังนั้น ระบบการเมืองที่มั่นคง เป็นกลไกที่ น าไปสู่
การบริหารที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถ
ผนึกก าลังเพื่อพัฒนา องค์กรและชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ความมั่นคงของอาหาร 
พลังงานและน้ า ให้มีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีที่อยู่อาศัยและ
ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความมั่งค่ัง : ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้
สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมาก
ขึ้น เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ท้ังจากภายในและภายนอกประเทศ 
สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคม
ขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง ดังนั้น ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง ได้แก่ 
ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่ เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความยั่งยืน : การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตให้เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรต่างๆ เกินพอดี และไม่สร้างมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ การผลิตและการบริโภคเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลกซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน คนมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน  
ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาในระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

ดังนั้น อนาคตประเทศไทย เป็นความร่วมมือขับเคลื่อนให้ก้าวไปสู่ระบบการบริหารภาครัฐท่ีมี
ประสิทธิภาพ ทันสมัย รับผิดชอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้และประชาชนมีส่วนร่วมเศรษฐกิจและสังคมไทยมี
การพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สังคมไทยเป็น
สังคมที่เป็นธรรม มีความเหลื่อมล้ าน้อย ระบบเศรษฐกิจมีความเป็นชาติและเศรษฐกิจดิจิทัลที่เข้มข้น และ
คนไทยในอนาคต มีศักยภาพในการร่วมกันพัฒนา สามารถปรับตัวรองรับบริบทในอนาคตได้ 
ความท้าทายของความเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21: ไทยแลนด์ 4.0 

เป้าหมายการพัฒนาที่เปลี่ยนไปจากเดิมของการเน้นองค์ความรู้มาเป็นเรื่องของสมรรถนะ การ
ละเลยเรื่องของการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ด้านการบริหารจัดการ ก็หมายถึงความล้มเหลวของการ
ปฏิรูปในภาพรวมด้วยเช่นกัน การปรับเปลี่ยนจ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

1) สภาวะทางสังคม “Social conditions” 
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2) ความเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคน “The changing lifestyle of peoples” 
3) การเข้าถึงเทคโนโลยี “Access Technology” 
4) ความหลากหลายและความขัดแย้งกับในศตวรรษที่ 21 “Diversity and Conflict in the 

21st Century” 
5) ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ “Management Efficiency” 
6) การท างานร่วมกันเพื่อการเรียนรู้ “Collaborative learning” 

ผู้น าการเปลี่ยนแปลง ศตวรรษที่ 21: ไทยแลนด์ 4.0 
ผู้น าในศตวรรษที่ 21 : ไทยแลนด์ 4.0 สิ่งที่ท้าทายความสามารถ คือ “ความสามารถน าพา

องค์กรของตนให้อยู่ในฐานะผู้น าการเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่” ผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะมองเห็นการ
เปลี่ยนแปลงว่าเป็นโอกาส ดังนั้น การทราบวิธีการค้นหาการเปลี่ยนแปลงที่ถูกต้อง และทราบวิธีที่จะสร้าง
การเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิผลทั้งจากภายนอกและภายในองค์กร ได้แก่ ด้านนโยบายการสร้าง
อนาคต ด้านวิธีการอย่างเป็นระบบในการมองหาและคาดการณ์ถึงการเปลี่ยนแปลง ด้านวิธีที่ถูกต้องในการ
สร้างความคุ้นเคยกับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองค์กร ด้านนโยบายในการสร้างสมดุล
ระหว่างการเปลี่ยนแปลงกับความต่อเนื่อง เพราะนโยบายการสร้างสรรค์สิ่งใหม่อย่างเป็นระบบ สามารถ
สร้างจิตส านึกให้องค์กรในฐานะที่เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง อีกทั้งท าให้องค์กรมองเห็นว่าการเปลี่ยนแปลง
นั้นคือโอกาสที่เกิดขึ้นมาใหม่ภายใต้บทบาทส าคัญ ได้แก่ 

1) การท าความรู้จักกับการเปลี่ยนแปลง “Change” 
2) ผู้น าต้องสร้างการเปลี่ยนแปลง “Change Intervention” 
3) การเป็นตัวแทนความเปลี่ยนแปลง “Change Agent” 
4) การเป็นนักคิด “Thinkers” 
5) การบริหารงานแบบประชาธิปไตย “Democracy” 
6) การเป็นผู้ประสานงาน “Coordinator” 
7) การประนีประนอม “Compromise” 
8) การประชาสัมพันธ์ “Public relations” 
9) การประชาสงเคราะห์ “Public welfare” 

Thailand 4.0: การพัฒนาที่สมดุลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
Thailand 4.0 น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีจุดประสงค์คือการพัฒนาที่สมดุล หรือ 

“Thriving in Balance” คือสร้างความมั่งคั่งผ่านความสมดุล ความคิดแบบเก่าเป็นความคิดที่ตะวันตก
สอนเรามาตลอดภายใต้ระบบทุนนิยมคือ 1) ยิ่งใหญ่ยิ่งดี 2) ยิ่งมากยิ่งดี 3) ยิ่งเร็วยิ่งดี ซึ่ง 3 ความคิดนี้เรา
รับมาเต็มๆ โดยไม่ได้ตรวจสอบ ไม่ได้ดูว่าเหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยหรือไม่ และนี่คือปัญหาต่างๆ 
มากมาย เราเผชิญกับความเหลื่อมล้ าและน ามาสู่การทุจริตคอรัปชั่น และความขัดแย้งอย่างรุนแรงซึ่งเป็น



577การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3

เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้น ก็เกิดขึ้นก่อนวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นบทเรียน
ราคาแพงที่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นจะท าอย่างไรที่เปลี่ยนจากการเน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ
อย่างเดียว เน้นทางวัตถุ การบริโภคทางวัตถุอย่างเดียวมาสู่การพัฒนาที่สมดุล  
กลไกขับเคลื่อน Thailand 4.0  

ในที่สุดแล้วมองว่าเราต้องเปลี่ยนเครื่องยนต์ในการขับเคลื่อนประเทศไทยเสียใหม่  มีอยู่ 3 
เครื่องยนต์  

1) Green Growth Engine เครื่องยนต์แรก คือ ท าอย่างไรที่จะเป็นเครื่องยนต์ที่ให้เราอยู่กับ
ธรรมชาติ ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ ที่เราเรียกว่า Green Growth Engine เป็น Engine ที่มองใน
ลักษณะความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ ซึ่งสิ่งนี้น ามาสู่เศรษฐกิจไหลเวียน 
หรือ Circular Economy คือเศรษฐกิจที่สามารถน าของเก่ามาใช้ได้ สามารถ Regenerate ได้ สามารถที่
จะมองดูว่าจะใช้ทรัพยากรอะไรให้เผื่อถึงลูกหลานด้วย เมื่อก่อนเรามองทุกอย่างเป็น Resource เป็น
ทรัพยากร เพราะฉะนั้นก็ใช้เสีย ณ วันนี้ต้องมองว่าธรรมชาติเป็นแค่ Source คือเป็นแหล่งที่จะเป็นเชื้อที่
ท าให้เราสามารถน าพลังนี้มาใช้และคืนธรรมชาติกลับไป ฉะนั้นแนวคิดหนึ่งภายใต้ Thailand 4.0 ที่จะ
พัฒนาต่อก็คือเร่ืองของ Circular Economy ที่จะท าให้คนกับสิ่งแวดล้อมอยู่ด้วยกันอย่างยั่งยืน  

2) Inclusive Growth Engine แนวคิดที่สองคือ เร่ือง ความเหลื่อมล้ า ที่เป็นบทเรียนราคาแพง
ใน Thailand 3.0 มาสู่สิ่งที่เราเรียกว่าเป็น Inclusive Growth Engine คือท าให้ทุกคนมีส่วนร่วมซึ่งส่วนที่
ส าคัญที่สุดคือเร่ืองการศึกษาเพราะความเหลื่อมล้ าที่น่ากลัวทีสุ่ดก่อนที่จะมาเป็นความเหลื่อมล้ าของรายได้ 
ของโอกาส คือเรื่องของการศึกษา ตรงนี้เป็นเรื่องที่เราก าลังเปลี่ยน Engine ใหม่ เมื่อคนมีการศึกษาทั่ว
ถ้วนทั่วในคุณภาพที่เท่าเทียมกัน ต่อไปก็จะอยู่ที่ความรักดีของแต่ละคน แต่จะเป็นพลังที่ส าคัญในสังคมที่
ทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างและได้มาซึ่งความมั่งคั่งร่วมกัน นี่เป็น Engine ที่สองซึ่งเรียกว่า เศรษฐกิจ
กระจายแบบถ้วนทั่ว หรือ Distributive Economy ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลชุดนี้ที่เน้นในเรื่องของการ
ให้แต้มต่อแก่คนที่ด้อยโอกาสจากคนไทยที่ Suffer ท าอย่างไรให้ Survive และจากคนไทยท่ี Survive ท า
อย่างไรให้เป็นคนไทยที่ Sufficient และจากคนไทยท่ี Sufficient ให้เป็นคนไทยที่ Sustain ซึ่งได้กล่าวย้ า
อยู่เสมอคือ การสร้างสังคมที่ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง นี่คือปรัชญาอยู่เบื้องหลังภายใต้ Inclusive 
Growth Engine ภายใต้ระบบเศรษฐกิจที่กระจายแบบถ้วนทัว่ หรือ Distributive Economy นั่นเอง ส่วน
นี้จะไปปลดล็อคเรื่องความเหลื่อมล้ า อันแรก Circular Economy ไปปลดล็อคเรื่องความไม่ยั่งยืน  

3) Productive Growth Engine หรือ ระบบเศรษฐกิจที่ต้องใช้ปัญญา อนาคตใช้ปัญญาไม่ใช่
ใช้ทุนหรือเงินทุนทางกายภาพ เป็นเรื่องของปัญญา คือ ใช้ทุนมนุษย์และทุนเทคโนโลยี เพราะฉะนั้นเรา
จะต้องลงทุนอย่างมากเพื่อที่จะสร้างเพื่อให้เกิดเป็น Productive Growth Engine คือเป็น Engine ที่ 
Productive ทาให้เกิดระบบเศรษฐกิจขึ้นมาอีกตัวหนึ่งที่เรียกว่า Innovation-Driven Economy คือ
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ระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ซึ่งจะปลดล็อคกับดักในเรื่องของรายได้ปานกลางเพื่อให้ไปสู่
รายได้ที่สูงขึ้น  

กล่าวโดยสรุป Thailand 4.0 ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของการสร้างความสมดุลผ่าน
สามเศรษฐกิจ 1) เศรษฐกิจไหลเวียนเพื่อที่จะตอบโจทย์ความยั่งยืน 2) เศรษฐกิจของการกระจายอย่าง
ถ้วนทั่วไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง เพื่อที่จะตอบโจทย์ความมั่นคงที่แท้จริง เพราะถ้าทุกคนมีความถ้วนทั่วกัน 
โอกาสที่สังคมไม่มั่นคง ความขัดแย้งก็จะน้อยลง และ 3) เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เพื่อที่จะ
ตอบโจทย์ความมั่งคั่ง เพราะฉะนั้น Thailand 4.0 จึงเริ่มด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เริ่มด้วยการ
สรุปบทเรียนในอดีตที่ราคาแพงและใช้หลักความคิดที่ถูกต้อง หลักความคิดที่ถูกต้องในที่นี้คือหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงแต่นามาใช้ในบริบทของประเทศในการท่ีจะตอบโจทย์การพัฒนาอย่างสมดุลใน 3 
มิติ คือ ผ่านเศรษฐกิจที่ไหลเวียน หรือ Circular Economy ผ่านเศรษฐกิจที่มีการกระจายอย่างถ้วนทั่ว 
หรือ Distributive Economy ผ่านเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม หรือ Innovation-Driven 
Economy นั้น ทั้ง 3 ส่วนนี้จะน าไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนอย่างแท้จริง นี่คือหลักคิดของ Thailand 
4.0 
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องค์กรแห่งนวัตกรรม : การสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรม (Innovative Organization : 
The Set-up of Innovation Culture ) 

 
พระปลัดมนู  ฐานจาโร 

บทคัดย่อ  

ในการพัฒนาประเทศโดยสร้างความสามารถในการแข่งขันและการปรับตัวเพื่อรับการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกท่ีเป็นไปอย่างรวดเร็ว  จ าเป็นต้องเปลี่ยนการท างานแบบดั้งเดิม
ของ องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนให้เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมบทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดง
แนวทางการสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรม เพื่อ บุคคล/องค์กรที่ต้องการปรับเปลี่ยนการด าเนินงาน
เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม ได้ทราบและใช้ประโยชน์ในการเป็นแนวทางเพื่อการด าเนินงานใน
เบื้องต้น  

ค าส าคัญ: องค์กรแห่งนวัตกรรม, วัฒนธรรมนวัตกรรม 

 

Abstract  

In order to improve Thailand’s national competitiveness and its 
adaptation to rapid global change, the traditional organizations of both public 
and private sectors are inevitable to turn to be innovative organizations. This 
article aims to present guidelines for developing innovation culture  transforming 
a traditional organization into an innovative organization. The guidelines could be 
used by people/organizations to support their preliminary implementation.  

Keywords : innovative organization, innovation culture 

บทน า 

จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างในปัจจุบันและในอนาคตมีความรวดเร็วจน บลิ เกตส์ 
(Bill Gates) ได้เปรียบเปรยไว้ว่า “การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจในรอบ 50 ปีที่ผ่านมา ยังไม่เท่ากับ 
การเปลี่ยนแปลงที่ก าลังจะเกิดขึ้นใน 10 ปีข้างหน้า” การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
                                                           


 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.ชลบรุ ี

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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ดังกล่าวท าให้หลายองค์กรปรับตัวไม่ทัน และได้ รับผลกระทบอย่างรุนแรง   เพราะการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวเปลี่ยนแปลงในทกุมติไปพร้อม ๆ กัน กระทบถึงกันและกันทั้งเร่ือง
ภูมิอากาศ  อุทกภัย  การผลิดอาหาร  โรคระบาด    โรคระบาด พลังงาน เศรษฐกิจ การตลาด 
และโครงสร้างทางสังคม ในขณะท่ีสื่อทางสังคมรูปแบบต่าง ๆ ท าให้การสื่อสารและแบบแผน
ความสัมพันธ์ของคนในสังคมเปลี่ยนไป รวมตลอดถึงการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง  สิ่ง ส าคัญ
ที่สุดก็คือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน ทุกวันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่คาดเดาไม่ได้ เป็ นการ
เปลี่ยนแปลงที่แทบไม่มีทิศทางหรือแนวโน้มแบบแต่ก่อน   ท าให้ไม่สามารถคาดเดาได้ว่าอนาคต
จะเปลี่ยนไปในทางใด  เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบแกว่งตัวหรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นความผันผวน
มากกว่าการเปลี่ยนแปลง  

นวัตกรรมจึงเป็นสิ่งจ าเป็นของการบริหารองค์กรในยุคปัจจุบัน  และในอนาคตอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้  โดยนวัตกรรมไม่ใช่สิ่งจ าเป็นแต่เฉพาะการบริหารงานภาคธุรกิจเท่านั้น  ในการ
บริหารงานภาครัฐก็จ าเป็นที่จะต้องมีนวัตกรรมไว้รองรับการเปลี่ยนแปลง  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การเปลี่ยนแปลงจากกระแสโลกาภิวัตน์ที่ท าให้การติดต่อสารของประเทศต่าง ๆในโลกเช่ือมถึง
กันได้สะดวกขึ้น   มีผลท าให้การแข่งขันของประเทศต่าง ๆเหล่านั้นรุนแรงมากขึ้นตามมาด้วย  
ดังนั้นการที่ประเทศต่ต่าง ๆ จะสามารถแข่งขันกับประเทศอื่น ๆ ได้ จะต้องอาศัยความมี
ประสิทธิภาพขององค์กรภาครัฐท่ีช่วยในการขับเคลื่อนนโยบาย ประเทศที่ประสบความส าเร็จใน
การพัฒนาประเทศ จนผลักดันประเทสก าลังพัฒนาขึ้นมาเป็นประเทศช้ันน าของโลกได้อย่าง
สาธารณรัฐเกาหลี สิงคโปร์ หรือไต้หวัน ล้วนมีระบบราชการและกลไกภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 
และมีการน านวัตกรรมมาใช้อย่างต่อเนื่อง 

 จากผลการประเมินความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยโดย Institute for 
Management Development (IMD) ที่พบว่า มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ือง รัฐบาลไทยจึงได้
ให้ ความส าคัญในการน าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) มาใช้ในการพัฒนา
ประเทศโดย ได้ก าหนดให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เป็นหน่วยงานภายใต้การ
ก ากับของรอง นายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจและจัดอยู่ในหน่วยงานกลุ่มเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของ ประเทศ (National Competitiveness) ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ2๐ ปี และ
ได้มอบหมายให้ วท. เป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินงานด้านการขับเคลื่อนนวัตกรรม 
(Innovation Driven) เพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ดังกล่าวจึงมีความจ าเป็นยิ่งที่จะต้อง
ปรับเปลี่ยนการท างานขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน แบบดั้งเดิมที่ไม่สามารถแข่งขันและ
ปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วให้เป็น “องค์กรแห่ง
นวัตกรรม” ซึ่งการจะเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมที่สามารถปรับตัวให้ พร้อมรับการแข่งขัน และ
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การเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนนั้น  องค์กรแบบดั้งเดิมต้องมีการสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรม 
(Innovation Culture) ให้เกิดขึ้น ภายในองค์กรของตนเพื่อน าไปสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม
อย่างเต็มรูปแบบ 

ความหมายขององค์กรแห่งนวัตกรรม 

 องค์กรแห่งนวัตกรรมเป็นแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการแนวใหม่ในการปรับเปลี่ยน
คุณลักษณะ หรือพฤติกรรมองค์กรท่ีไม่เคยเปลี่ยนแปลงมาก่อน เพื่อตอบสนองสิ่งเร้าของบริบท
โลกาภิวัตน์ที่มีความรู้และนวัตกรรมเป็น ปัจจัยหลักในการเพิ่มคุณค่า พัฒนา ผลิตสินค้ า และ
บริการที่ดี มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการ และความพึงพอใจของลูกค้า ความอยู่รอด 
และความสามารถเชิงการแข่งขันขององค์กร ในตลาดการค้า  โลกเสรี  (กีรติ  ยศยิ่งยง ,2552 ) 

 องค์กรแห่งนวัตกรรม เป็นกระบวนการท่ีเกิดจากการน าความรู้ ทักษะและความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์มาผสมผสานกับความสามารถทางด้านการบริหารจัดการของผู้ประกอบการเพื่อสร้าง
ให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันทางด้านการเป็นธุรกิจแห่งนวัตกรรมหรือการน าเสนอรูปแบบ
ธุรกิจใหม่ๆ ซึ่งในที่นี้จะมุ่งเน้นที่การสร้างประโยชน์ และตอบสนอง ต่อความพึงพอใจให้กับ
ผู้บริโภคเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นการมอบประโยชน์ทางด้าน การประหยัดเวลาการเพิ่มความ
สะดวกสบาย รวมถึงการน าเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่สูงขึ้น (ศศิประภา  ชัยประสิทธ์ิ , 2553) 

 องค์กรแห่งนวัตกรรม  คือการรวมองค์ประกอบทุกสิ่งในองค์กร เพื่อปรับเปลี่ยนการ
บริหารจัดการองค์กรไปสู่รูปแบบใหม่ ซึ่งเน้นที่การสร้างสรรค์บรรยากาศภายในองค์กร ให้เหมาะ
ต่อการสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา ซึ่งเอื้อต่อการสร้างนวัตกรรมในการพัฒนาด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านบริการหรือกระบวนการท างานให้ดีขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของ ลูกค้า
และสามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับองค์กร (นรวัฒน์  ชุติวงศ์ , 2554) 

   องค์กรแห่งนวัตกรรม  หมายถึงองค์กรที่มีการท าในสิ่งที่แตกต่างจากสิ่งเดิมที่มีอยู่หรือ
เคยประพฤติปฏิบัติอยู่ (Laundy , 2006)  

         องค์กรแห่งนวัตกรรม   หมายถึงองค์กรที่มีการปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงทางด้าน
กระบวนการทางความคิดเพื่อก่อให้เกิดสิ่งใหม่ที่แตกต่างและเป็นประโยชน์ ขึ้นมา (McKeown , 
2008) 

 จากการศึกษาความหมายขององค์กรแห่งนวัตกรรม สรุปได้ว่าองค์กรแห่งนวัตกรรม 
หมายถึง องค์กรที่มีการสนับสนุนบุคลากรในทุกระดับให้ได้ใช้พลังความคิดสร้างสรรค์  ในการ
คิดค้นและสร้างนวัตกรรมในองค์กร ซึ่งไม่จ ากัดเพียงนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์และบริการ   อาจ
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เป็นองค์กรท่ีเป็นต้นก าเนิดของนวัตกรรม หรือเป็นองค์กรที่สนับสนุนการท านวัตกรรมของ
บุคลากรภายในองค์กรแห่งนวัตกรรม  โดยจะรังสรรค์นวัตกรรม ด้วยการใช้ปัจจัยที่หลากหลาย 
มิใช่ เฉพาะการท าวิจัย และพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว 
(ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, 2549) เป็นองค์กรที่มุ่งสนใจต่อการค้นหาแนวความคิดใหม่ ๆ 
ภายใต้กระบวนการจัดการทรัพยากรในองค์กรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและมีศักยภาพเพียงพอ 
พร้อมท่ีจะเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการน าความคิดใหม่ๆ นั้น
มาสู่การ ปฏิบัติ เพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงรูปแบบของลักษณะงานที่ปฏิบัติอยู่ให้มี
คุณภาพ จนสามารถน าไปสู่บริการผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการ ในการท างานรูปแบบใหม่ๆ ที่จะ
ลดต้นทุน เพิ่ม ผลก าไรและสร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขันให้กับองค์กรได้   

หลักการพื้นฐานองค์กรแห่งนวัตกรรม 

การเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกาภิวัตน์ตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 21 ส่งผลกระทบต่อองค์กรใน
มิติต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกของสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้    องค์กรต่าง ๆ พยายามท่ีจะ
แสวงหา แนวคิด วิธีการ และกระบวนการต่าง ๆ  มาพัฒนาปรับปรุงองค์กรเพื่อความอยู่รอด   
ความเจริญเติบโต ผ่านกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ต่าง ๆ  ที่
จ าเป็นต่อการด าเนินธุรกรรมขององค์กรมาบริหารจัดการอย่างเป็นระบบผ่านกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันของบุคลากรในองค์กร   และขยายไปสู่องค์กรในภาพรวม ท าให้
ทั้งองค์กรกลายเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) และใช้ความรู้ในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมองค์กร ทั่วท้ังองค์กรด้วยการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพเชิงการ
แข่งขัน และหรือยกระดับองค์กร หรือธุรกิจสู่สากล ท าให้องค์กรก้าวสู่การเป็นองค์กรแห่ง
นวัตกรรม (Innovative Organization) แสดง ได้ดังแผนภูมิที่ 1 ต่อไปนี้  
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แผนภูมิท่ี1 แสดงพัฒนาการจากการจัดการความรู้ และองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่องค์กรแห่ง
นวัตกรรม ที่มา: กีรติ ยศยิ่งยง,  องค์กรแห่งนวัตกรรม : แนวคิดและกระบวนการ (กรุงเทพฯ: 
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 2552). 

การเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกาภิวัตน์ตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 21 ส่งผลกระทบต่อองค์กร 
ในมิติต่าง ๆ    ท้ังภายในและภายนอกของสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อองค์กรเห็นว่า ความรู้
เป็นทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้  แต่เป็นทรัพยากรที่มีค่าองค์กรจึงพยายามพัฒนาความรู้การท างาน
ของบุคคล   กลุ่ม และองค์กร   โดยใช้ความรู้เป็นฐานอย่างเป็นระบบผ่านกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ของบุคลากรในองค์กร  และขยายไปสู่องค์กรในภาพรวมท าให้
ทั้งองค์กรกลายเป็นองค์กรแห่งการ เรียนรู้ (Learning Organization) และใช้ความรู้ในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมองค์กรทั่วทั้งองค์กร ด้วยการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพเชิงการ
แข่งขัน และหรือยกระดับองค์กรหรือธุรกิจสู่สากล ท า ให้องค์กรก้าวสู่การเป็นองค์กรแห่ง
นวัตกรรม (Innovative Organization) สร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน   รวมถึงสามารถ
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เพิ่มคุณค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ เพื่อตอบสนอง ความต้องการคนในองค์กร 
และในองค์กรธุรกิจก็เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า  

 Adams, Bessant and Phelps (2006) กล่าวถึงหลักการพื้นฐาน 8 ประการที่
ก่อให้เกิด ผลกระทบต่อการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม ดังนี้   

1. ต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจอย่างดี (Business Knowledge) (1) มีความ 
เข้าใจเกี่ยวกับลูกค้าทั้งหมดขององค์กรตามห่วงโซ่แห่งคุณค่า  (2) มีความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการ ที่ 
องค์กรจะต้องสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า และ(3) มีความเข้าใจเกี่ยวกับอิทธิพลของอุตสาหกรรม
ตลาด ผลิตภัณฑ์และการบริการ  

2.  ต้องน าคุณค่า และพันธกิจขององค์กรเข้าเป็นเร่ืองเดียวกัน (1) น าคุณค่าหลักของ 
องค์กรรวมเข้าเป็นเรื่องเดียวกันกับพันธกิจ (2) น านวัตกรรมกับเป้าหมายธุรกิจผสมผสานกัน (3) 
สื่อสาร ถึงความส าคัญธุรกิจของนวัตกรรม และ (4) สร้างและประเมินนวัตกรรมการปฏิบัติงาน   

3. ผู้บริหารและการจดัการ (Leadership and Management) สร้างบทบาท ความ
รับผิดชอบ และเจตนารมณ์ในการผลักดันนวัตกรรมเข้าสู่องค์กร   

4.  การจูงใจพนักงานให้สร้างสรรค์นวัตกรรม(People Motivation) (1) กระตุน้ 
ธรรมชาติของพนกังานให้มีพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมและ (2) สร้างระบบการให้รางวลัและ 
การจดจา    

5. วัฒนธรรมและบรรยากาศการท างาน (Culture and Work Climate) พัฒนาการ 
ปฏิบัติงาน และสภาพแวดลอ้มทางสังคม เพื่อสนับสนุนนวัตกรรม  

6. ความสามารถในการเปลี่ยนแปลง (Capacity for Change) (1) ใช้เทคนิคการจดัการ 
เปลี่ยนแปลงอย่างจ าเพาะเจาะจง และมีนวัตกรรม (2) ใช้สมรรถนะขององค์กรให้เกิดนวัตกรรม 
และ (3) มีการปฐมนิเทศล่วงหน้าการเปลี่ยนแปลง   

7. องค์กร และธรรมาภิบาล (Organization and Good Governance) มีกระบวนการ 
ระบบ รูปแบบ วิธีการ และการบริหารองค์กรบนฐานของธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนให้เกิ ด
นวัตกรรม 

 8.  สมรรถนะของพนักงานแต่ละคน (Individual Capacity) มีสมรรถนะ คุณลกัษณะ 
ทักษะและพฤติกรรมท่ีสามารถคิดและปฏิบัติเชิงนวัตกรรม 



585การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3

หลักการพื้นฐานองค์กรแห่งนวัตกรรม สรุปได้ว่า องค์กรแห่งนวัตกรรม เป็นแนวคิด
พ้ืนฐานในการบริหารจัดการองค์กรแนวใหม่ ในการปรับเปลี่ยนคุณลักษณะขององค์กร หรือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมขององค์กร เพื่อสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกาภิวัตน์ ส่งผล
กระทบต่อองค์กรในมิติต่าง ๆ  ทั้งภายในและภายนอกของสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ องค์กรต่าง 
ๆ  จึงพยายามที่จะแสวงหาแนวคิด วิธีการ และกระบวนการต่าง ๆ  มาพัฒนาปรับปรุงองค์กร 
เพ่ือความอยู่รอด ความเจริญเติบโต ด้วยการน าความรู้ต่าง ๆ  ที่จ าเป็นต่อการด าเนินธุรกรรม
ขององค์กร มาบริหารจัดการอย่างเป็นระบบผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
ของบุคลากรในองค์กร และขยายไปสู่องค์กรในภาพรวมท าให้กลายเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
และใช้ความรู้ใน  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมองค์กรทั่วทั้งองค์กร ด้วยการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ 
เพื่อเพิ่มศักยภาพเชิง การแข่งขัน และหรือยกระดับองค์กรหรือธุรกิจสู่สากล  ท าให้องค์กรก้าวสู่
การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมซึ่งองค์กรแห่งนวัตกรรม มีหลักการพื้นฐาน 8 ประการ 
ประกอบด้วย (1) มีความรู้ เกี่ยวกับธุรกิจเป็นอย่างดี (Business Knowledge) (2)  มีวิสัยทัศน์
และยุทธศาสตร์ที่จะน าไปสู่องค์กรนวัตกรรม (3) สร้างบทบาทความรับผิดชอบและเจตนารมณ์
ให้กับผู้บริหารและการจัดการ (Leadership and Management) (4) จูงใจพนักงานให้สร้าง
นวัตกรรม(People Motivation) (5) ส่งเสริมวัฒนธรรม และบรรยากาศการท างาน (Culture 
and work climate) ให้สนับสนุนการสร้างนวัตกรรม (6)  สร้างความสามารถในการ
เปลี่ยนแปลง (Capacity for change) (7) บริหารองค์กรบนพื้นฐานของหลักธรรมภิบาล 
(Organization and Governance) และ (8) สร้างความสามารถของพนักงานทุกคน 
(Individual Capacity) เป็นต้น   

ความส าคัญขององค์กรแห่งนวัตกรรม 

 ในปัจจุบันองค์กรแห่งนวัตกรรม มีความส าคัญมากขึ้นเป็นล าดับผู้บริหารองค์กร 
พยายามปรับองค์กรของตน ให้เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมโดยใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ  เพื่อความ
ได้เปรียบ ในการแข่งขัน ในปัจจุบันแม้ว่าจะมีผู้กล่าวถึงปัจจัยต่าง ๆ  ที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กร
แห่งนวัตกรรม ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ แต่ก็ยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัดถึงปัจจัยและล าดับ
ความส าคัญที่ ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม (นรวัฒน์ ชุติวงศ์, 2554) การสร้างองค์กร
แห่งนวัตกรรมนับได้ ว่ามีความส าคัญอย่างมากต่อการด าเนินธุรกิจ  และการสร้างให้องค์กรเกิด
ความได้เปรียบทางการแข่งขันในยุคปัจจุบัน  เนื่องจากถ้าองค์กรไม่สามารถพัฒนา และ
เปลี่ยนแปลงตนเองด้วยสิ่งใหม่ๆ แล้ว ย่อมเป็นการยากที่จะท าให้องค์กรนั้นประสบความส าเร็จ
ได้ในระยะยาว  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จากความสา เร็จขององค์กรที่เป็นผู้น าตลาด  มักเกิดขึ้นจาก
การน าเสนอรูปแบบนวัตกรรมไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง  ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรม ทางด้านสินค้า ด้าน
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กระบวนการท างาน ด้านการให้บริการ ด้านการจัดการ หรือด้านการตลาด ดังนั้น ความส าคัญ
ของนวัตกรรมท่ีมีต่อองค์กร   ในยุคปัจจุบันสามารถ แบ่งออกได้ตามรายละเอียดต่อไปนี้ 

 1.  สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน นวัตกรรมไม่เพียงแต่จะน ามาซึ่งความเหนือกว่า 
และแตกต่างในด้านของผลิตภัณฑ์ และการบริการด้วยรูปแบบใหม่ๆเท่านั้น แต่ยังจะเป็นการ
สร้าง ต าแหน่งทางการตลาดที่แข็งแกร่งให้เกิดขึ้น อีกทั้งยังจะเป็นการสร้างการด าเนินธุรกิจแบบ
ใหม่ๆ ที่ เต็มไปด้วยการสร้างมูลค่าเพิม่ ให้เกิดขึ้นเพื่อทดแทนรูปแบบการด าเนินธุรกิจแบบเดิม ๆ 
ที่มักจะเน้นทางด้านการผกูขาด    

2.  เพิ่มประสิทธิภาพของบริษัท โดยการปรับปรุงและเสนอทางเลือกเพิ่มเติมให้กับ 
ลูกค้า อีกทั้งยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการสร้างการรับรู้ให้เกิดขึ้นกับผู้บริโภค อันเนื่องมาจาก
การ น าเสนอถึงความเป็นผู้น า หรือผู้บุกเบิกในการน าเสนอรูปแบบธุรกิจ และผลิตภัณฑ์เข้าสู่
ตลาดเป็น รายแรกนั้น จะช่วยให้เกิดการเข้าถึงผู้บริโภคได้สะดวก ง่ายดาย และรวดเร็วยิ่งขึ้น อีก
ทั้งยังสามารถ ก าหนดราคาในระดับสูงได้อีกด้วย   

3.  การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจสมัยใหม่โดยภาพรวม ประโยชน์ที่เกิดจากพัฒนาให ้
เกิดองค์กรแห่งนวัตกรรมยังสามารถน าไปใช้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างยั่งยืน
อันเนื่องมาจากอัตราการเพิ่มคุณค่าในรูปแบบธุรกิจและตัวผลิตภัณฑ์   ได้กลายมาเป็นอีกหนึ่ง
ตัวช้ีวัดของความได้เปรียบทางการแข่งขัน ระดับองค์กรและระดับประเทศในเวทีการค้าโลก ดัง
จะเห็นได้จากการรายงานประจ าปี  ที่แสดงให้เห็นถึงความได้เปรียบทางการ แข่งขันของระดับ
ภูมิภาค และใน ระดับประเทศ หรือท่ีเรียกว่า The Global Competitiveness ของ World 
Economic Forum (WEF) หรือ World Competitiveness Yearbook (WCY) ของ 
International Institute for Management Development ที่น าปัจจัยทางด้าน  “ระดับ
นวัตกรรม” มาเป็นดัชนีช้ีวัดความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ รวมถึงความ ได้เปรียบทางการแข่ง
ของประเทศในเวทีการค้าโลก 

 สรุปได้ว่า  องค์กรแห่งนวัตกรรมนับว่ามีความส าคัญอย่างมากต่อการด าเนินงานของ
องค์กรและการสร้างให้องค์กรเกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันในยุคปัจจุบัน โดยการพัฒนา
ปรับเปลี่ยนคุณลักษณะขององค์กร   หรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมองค์กร   ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคย
ปรับเปลี่ยนมาก่อน เพื่อตอบสนองต่อสิ่งเร้า ของบริบทโลกาภิวัฒน์ที่มีความรู้และนวัตกรรมเป็น
ปัจจัยหลักในการเพิ่มคุณค่า พัฒนา  ผลิตสินค้า  และบริการท่ีดีมีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า ความอยู่รอดและความสามารถเชิงการแข่งขันขององค์กร
ในตลาดการค้าโลกเสรี (อัจฉรา  จันทร์ฉาย, 2553)   เนื่องจากถ้าองค์กรไม่สามารถพัฒนา และ
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เปลี่ยนแปลงตนเองด้วยสิ่งใหม่ ๆ แล้ว ย่อมเป็นการยากที่ จะท าให้องค์กรนั้นประสบความส าเร็จ
ได้ในระยะยาว เพราะการด า เนินธุรกิจในยุคปัจจุบันมีความรุนแรงทางการแข่งขัน   อัน
เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางระบบการค้าเข้าสู่ความเป็นเสรีและตลาดทั่วโลกเปิดกว้างถึงกัน
แบบไร้พรมแดน    และสังคมมีลักษณะไร้ขอบเขต (Borderless) จากสาเหตุการเข้าสู่ยุคแห่ง
โลกาภิวัตน์ (Globalization) มากยิ่งขึ้นนั้นการเป็น “องค์กรแห่งนวัตกรรม” ด้วยการน าทักษะ 
ความรู้ และความคิด สร้างสรรค์ มาประยุกต์ใช้ถือเป็นเคร่ืองมือส าคัญของการบริหารจัดการกับ
การเปลี่ยนแปลงทางระบบเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจดังกล่าว โดยมีเป้าหมาย
เพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ให้กับองค์กร ผลิตภัณฑ์รวมถึงทางด้านการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานและการผลิต   เพื่อยกระดับศักยภาพและสร้างให้เกิดความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันท้ังในตลาดระดับประเทศและระดับโลก 

การสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมในองค์กร 

วัฒนธรรมนวัตกรรม (Innovation Culture) หมายถึง วัฒนธรรมที่สนับสนุนให้เกิดการ 
สร้างสรรค์สิ่งใหม่หรือนวัตกรรม ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์  กระบวนการ หรือรูปแบบธุรกิจ
ใหม่ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์   ซึ่งสิ่งใหม่นี้อาจยังไม่มีมาก่อน หรือเป็นสิ่งที่มีการท าแล้ว แต่องค์กร
ยังไม่เคยท า การส่งเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรมจึงเป็นการสร้างบรรยากาศให้บุคลากรภายใน
องค์กรทุกระดับ กล้าที่ จะคิดนอกกรอบ กล้าทดลองท าสิ่งใหม่ๆ และมีความสนใจใฝ่เรียนรู้อยู่
ตลอดเวลาเพื่อให้เกิดการ  เปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร  องค์กรที่มีการด าเนินงาน
ด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรมเท่านั้นจึ งจะสามารถ พัฒนาไปสู่การเป็น “องค์กร
นวัตกรรม” ซึ่งเป็นสิ่งที่จ าเป็นมากส าหรับทุกองค์กรที่ต้องการเป็นผู้น า และอยู่รอดในยุคแห่ง
การเปลี่ยนแปลงนี้ เนื่องจากจะเป็นองค์กรนวัตกรรมได้ก็ต่อเมื่อองค์กรนั้นมีวัฒนธรรมนวัตกรรม
เป็นองค์ประกอบ “การส่งเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรม” เป็นการกระตุ้นให้องค์กรเกิดการคิดค้น
นวัตกรรม อย่างต่อเนื่อง โดยตระหนักถึงความส าคัญของนวัตกรรมและเทคโนโลยีพื้นฐานส าคัญ
ในการเกิด “ความคิดสร้างสรรค์” อันเป็นจุดเร่ิมต้นในการน าไปสู่การเกิดนวัตกรรม   

เพื่อให้องค์กรสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมได้อย่างยั่งยืน การสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรม 
ในองค์กรมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ (เอกกมล  เอ่ียมศรี, 2554)   

 1. สร้างความกระหาย  โดยการท าให้พนักงานในองค์กรมีความกระหายในการ 
สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ด้วยการ     
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  1.1  เชิญบุคคลที่มีความส าคัญมาช่วย "สร้างแรงบันดาลใจ" สร้างสรรค์
ความรู้สึก กระตุ้นให้เกิดการเลียนแบบความคิด เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสร้าง “ทีมนวัตกร 
(Innovation Team)” ขึ้นในองค์กร ท าให้พนักงานเห็นว่าการสร้างนวัตกรรมเปรียบเสมือนการ
ปีนสู่ยอดเขาจะต้องเตรียมตัว เตรียมใจ เตรียมความรู้สึกทั้งที่สมหวังและผิดหวัง จึงต้องมีการ
วางแผน และปรับ แผนอย่างเหมาะสมตลอดเวลา    

  1.2  การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา การให้อิสระ 
ในการสื่อสารระหว่างทีมงาน การให้ความเคารพซึ่งกันและกันยอมรับความผิดพลาดของตนเอง
และ ของสมาชิกในทีมงาน ซึ่งทั้งหมดจะต้องกระท ากันในห้องที่เรียกว่า “ห้องสร้างนวัตกรรม
ทาง ความคิด” องค์กรนวัตกรรมทุกแห่งจะมีห้องนี้ ที่ประกอบด้วย อุปกรณ์เกมส์ โต๊ะประชุม
แบบทันสมัย เก้าอี้นั่งพักผ่อน สิ่งอ านวยความสะดวกอื่นๆ ที่จ าเป็นส าหรับการสร้างความคิด
ใหม่ๆ    

  1.3  ทีมงานต้องมีการเลือก "หัวหน้าทีม" จากสมาชิกในทีมงานสร้างนวัตกรรม      

   1.4  น าข้อมูลของผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการด้านนวัตกรรม ที่จะ
ด าเนินการมา "ประชุม ปรึกษา หารือ ถกเถียง" เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสม เช่น หาจุดอ่อนของ
นวัตกรรม  วิเคราะห์ ด้านตลาด ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการด้านนวัตกรรม ช่องทางการ
จ าหน่าย เทคโนโลยีที่ใช้ มูลค่า การตลาด     

2. ก าหนดงบประมาณ ทีมงานที่รับผิดชอบด้านการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมต้องจัดท า
แผนธุรกิจของนวัตกรรมและประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่จะต้องใช้ในการพัฒนาต้นแบบ และ
การ ทดลองใช้เบื้องต้นกับลูกค้าเฉพาะกลุ่ม โดยด าเนินการดังนี้   

   2.1 ก าหนดงบประมาณค่าใช้จ่ายของโครงการเบื้องต้น    

   2.2 ก าหนดระยะเวลาในการพัฒนาต้นแบบ    

   2.3 ก าหนดรูปแบบการวิจัยและพัฒนา เช่น ใช้ความรู้ภายในองค์กร (Close 
Innovation) หรือต้องใช้ความรู้และความร่วมมือจากหน่วยงานเครือข่าย/หน่วยงานภายนอก
อื่นๆ (Open Innovation)   

3. ค้นหาเมล็ดพันธุ์ของความคิดสร้างสรรค์  ผู้บริหารระดับสูง และระดับกลางต้อง 
ร่วมกันสร้างเคร่ืองมือเพื่อค้นหาเมล็ดพันธุ์แห่งความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ที่ซ่อนอยู่ใน
ตัวของ บุคคลากรในองค์กร  ที่อาจจะถูกปิดกั้นด้วยกฎระเบียบที่เคร่งครัด ล้าสมัย ตลอดจนข้อ
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ห้ามต่าง ๆ  เช่น ห้ามเสนอข้ามแผนกหรือฝ่ายงาน  รวมถึงการกระท าที่แสดงออกให้เห็นว่า ผู้
เสนอความคิดใหม่ๆ เป็น "สิ่งแปลกแยก" ในสายตาผู้บริหาร  เป็นต้น วิธีการสร้างเคร่ืองมือ/
กระบวนการส าหรับการค้นหา เมล็ดพันธุ์แห่งความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ภายในองค์กร 
มีดังนี้     

   3.1   การสร้างสายความคิดนวัตกรรมขึ้นในองค์กร เช่น การเปิดโอกาสให้
พนักงาน โทรมาเล่าแนวคิดนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับเคร่ืองบันทึกเทปโทรศัพท์ เพื่อให้ผู้บริหาร
ระดับสูงได้รับฟัง      

3.2  การจัดประกวดความคิดด้านนวัตกรรมขึ้นภายในองค์กร ให้รางวัลแก่
พนักงาน ทุกคนที่ได้รับการคัดสรรค์ความคิด ในแต่ละสาขาที่ต้องการ  

   3.3 การกระจายข่าวนวัตกรรม เช่น ติดตั้งโทรทัศน์ในบริเวณที่เป็นจุดพักผ่อน
ของ พนักงาน น าสารคดีด้านนวัตกรรม หรือ ข่าวนวัตกรรมใหม่ๆ มากระตุ้นพนักงานให้เกิดการ
เลียนแบบ ความคิดด้านนวัตกรรมท่ีสร้างสรรค์ ให้กับองค์กร    

4. เพาะปลูกสมาชิกทีมงานเมล็ดพันธุ์ เมื่อองค์กรสามารถค้นหา/สร้างทีมงาน ที่
รับผิดชอบในการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมได้แล้ว พร้อมทั้งได้ตรวจสอบแนวคิดและความเป็นไป
ได้ ในการผลิตหรือพัฒนาภายใต้งบประมาณและระยะเวลาที่เหมาะสม องค์กรต้องให้ความเป็น
อิสระทางความคิด กระบวนการท างาน พร้อมทั้งการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ  แก่ทีมงานพัฒนา
ความคิด สร้างสรรค์ด้านนวัตกรรมจนประสบความส าเร็จในที่สุด    

5. การปกป้องข้อมูลด้านนวัตกรรม ผู้บริหารระดับกลาง และหัวหน้าทีมงาน ที่
รับผิดชอบด้านการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมจะต้องจัดท าการวางแผนการป้องกันความรู้และ
ความลับ  ด้านการพัฒนานวัตกรรมซึ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา หรืออยู่ระหว่าง
การจดทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญา และเมื่อพัฒนาต้นแบบได้แล้ว ต้องพิจารณาต่อเนื่องถึงช่อง
ทางการใช้ประโยชน์ หากเป็นผลิตภัณฑ์ก็ต้องพิจารณาถึงช่องทางการตลาด  รวมถึงช่วงเวลาที่
เหมาะสมต่อการจะน าผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด    

6. สร้างทีมงานต้นกล้าด้านความคิดนวัตกรรมทีมต่อไป ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหาร 
ระดับกลาง จะต้องค้นหา/สร้าง และให้การสนับสนุนกับทีมงานพัฒนานวัตกรรมทีมต่อไป เพื่อน 
ามาซึ่ง การเจริญเติบโตของนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องและมีความหลากหลายในการพิจารณาเพื่อด 
าเนินการผู้บริหาร   สามารถน าความคิดนวัตกรรมเดิมที่เก็บไว้มาพิจารณาเมื่อองค์กรมีความ
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พร้อมด้านเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมด้านนวัตกรรมด้วยการเพิ่มพื้นที่หรือ
จัดสถานที่ให้เหมาะสมกับการ สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ    

7. ก าหนดแนวทางวัตกรรม องค์กรต้องก าหนดทางเลือกหลายๆ แนวทางว่าจะพัฒนา 
แนวคิดนวัตกรรมในสาขาเดียวหรือจะขยายโดยสร้างความร่วมมือกับองค์กรพันธ์มิตรอื่นๆ เพื่อ
ก าหนดแนวทางการพัฒนานวัตกรรม และส่งเสริมจุดแข็งซึ่งกันและกัน องค์กรที่ประสบ
ความส าเร็จในการพัฒนานวัตกรรมจนสามารถออกสู่ตลาดได้ และมีตัวอย่างความส า เร็จ
(Success Story) จะง่ายต่อการสร้างความร่วมมือกับองค์กรภายนอกเพื่อพัฒนาการนวัตกรรม
ร่วมกัน    

8. เฉลิมฉลองและเก็บเก่ียว เป็นช่วงเวลาของการน า เสนอผลงานด้านนวัตกรรม ที่
องค์กรพัฒนาขึ้นจนสามารถน าไปสูก่ารใช้ประโยชน์ หรือออกสู่ตลาดเพื่อการจ าหน่ายเชิงพาณชิย์ 
หรือประกาศผลยอดขายที่เพิ่มขึ้นจากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ผู้บริหารระดับสูงต้องท า
การ มอบรางวัลให้กับทีมงานผู้คิดค้น และประชาสัมพันธ์ให้พนักงานในองค์กรได้รับทราบโดย
ทั่วถึง เป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับทีมงาน เกิดต้นแบบของผู้ที่ประสบความส าเร็จให้
พนักงานคน อื่น ๆ ดูเป็นแบบอย่างในการด าเนินงาน น าไปสู่แนวทางการสร้างนวัตกรรมใน
องค์กรอย่างต่อเนื่อง 

สรุป 

  วัฒนธรรมนวัตกรรมในองค์กรครอบคลุมถึงทัศนคติ ความคิด คุณค่า/ความเช่ือ บรรทัด 
ฐาน/พฤติกรรม ในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรนั้น ผู้น าจะเป็นหลักในการกระตุ้นให้พนักงานใน
องค์กร  เกิดการสร้างจินตนาการ  ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ พร้อมทั้งด าเนินการทุกวิถีทาง
เพื่อให้เกิดการซึม ซับวัฒนธรรมนวัตกรรมให้เป็นเนื้อเดียวกับการด าเนินงานขององค์กร ในขณะ
ที่บุคลากรขององค์กร จะต้องเกิดความรักและผูกพันกับองค์กร ผ่านกระบวนการต่าง ๆ  เช่น 
การสื่อสาร การฝึกอบรม องค์กรที่มีการสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรม และระบบนิเวศนวัตกรรมให้
เกิดขึ้นภายใน องค์กรที่สามารถเช่ือมต่อกับภายนอกเท่านั้นจึงจะสามารถพัฒนาไปสู่ การเป็น 
“องค์การนวัตกรรม” ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิง่ส าหรับทุกองค์กรที่ก าลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง
และต้องการความเป็น “องค์กรช้ันน า” ที่สามารถแข่งขันและอยู่รอดได้ในปัจจุบัน   เนื่องจากไม่
มีสูตรส าเร็จในการสร้าง องค์กรนวัตกรรม “ผู้น า” และ “บุคลากร” ทุกคนในองค์กรจึงมีบทบาท
และเป็นส่วนส าคัญยิ่งในการ ร่วมกันศึกษา แสวงหาและออกแบบแนวทางที่เหมาะสมในการ
สร้างวัฒนธรรมและระบบนิเวศ นวัตกรรมให้เกิดขึ้นอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทและ
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บทบาทขององค์กร ในขณะที่ทีมงานจะต้องท าหน้าที่กระตุ้นและสนับสนุนให้เกิดแรงบันดาลใจ
ในการท างานด้าน นวัตกรรม 
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การพัฒนากับการบริหารสาธารณูปการของพระสังฆาธิการ 
Public Facility Development and Administration  

of Buddhist ecclesiastical official monks 
 

พระครูสมุห์ชินวรวัตร ถิรภทฺโท 
 
 
บทคัดย่อ 

กระบวนการทางการวางแผน จะเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดในการพัฒนาองค์การ
ทางพระพุทธศาสนา โดยงานด้านนี้จะต้องสร้างหลักปฏิบัติและวิธีในการด าเนินงานสร้างแนวทาง 
นโยบายร่วมกัน ในการจัดการ การด าเนินการก่อสร้างพัฒนา ต่างต้องค านึงถึงประโยชน์ใช้สอยให้
เหมาะสมและด าเนินการตามแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต จึงได้รูปแบบการพัฒนาการจัดการ
สาธารณูปการของพระสังฆาธิการ ที่เหมาะสมกับสังคมปัจจุบัน 6 ประการ คือ 1) ควบคุมการท า
แผนผังวัดให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 2) ควบคุมแบบ
แปลนเสนาสนะของแต่ละวัดให้อยู่ในหลักประหยัดและพอเหมาะพอสมควรแก่สภาพท้องถิ่นและ
ก่อสร้างตามแบบแปลน 3) ควบคุมการก่อสร้างโดยให้รักษาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นส าคัญ    4) 
ควบคุมการเงินและบัญชีรายรับรายจ่ายให้เป็นไปตามหลักบัญชี 5) ควบคุมการจัดการศาสนสมบัติ
ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง 6) ควบคุมการท าเอกสารต่างให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
ค าส าคัญ : การพัฒนา, การบริหารสาธารณูปการ, พระสังฆาธิการ 
 
Abstract 
 Planning process is the most important element to develop Buddhist 
organizations. It has to make principles and ways identifying the common policies 
of building management and development. In addition, it has to consider utilities 
and be under control of the authorized plan. After the process, the result is 6 
patterns of public facility development of Buddhist ecclesiastical official monks 
which are suitable for present society, as the followings (1) to control temple plans 

                                                           


 หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธ
มณฑลจันทบุรี 
 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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in order to consistent with developing plan of National Office of Buddhism. (2) to 
control Senasana plan in each temple in order to save cost and to be suitable for 
local condition and construction as planned. (3) to assure that the construction 
maintains local art and culture. (4) to control finance and revenues and expenses 
accounts in order to consistent with accounting principles. (5) to control religious 
property management in order to consistent with ministerial regulations. (6) to 
control the documents in order to consistent with government rules. 
Key words : development, public facility development,  
Buddhist ecclesiastical official monks 
 
บทน า 
 การพัฒนากับการบริหารสาธารณูปการของพระสังฆาธิการต้องมีจุดมุ่งหมายที่ส าคัญ
อยู่ที่ต้องการให้บรรลุจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่ามีประสิทธิผลอยู่เสมอ ทั้งนั้นย่อมจะต้องอาศัย
องค์ประกอบ 4 ประการ คือ คน หรือ บุคลากร (Man) เงินหรืองบประมาณ (Money) วัสดุอุปกรณ์ 
(Material) การจัดการหรือเทคนิคในการบริหาร (Management) องค์ประกอบทั้ง 4 ประการ ก็คือ 
คน หรือ บุคลากร ในการบริหารจัดการ    ในองค์การทางศาสนาก็เช่นกัน วัดจะเจริญรุ่งเรือง เป็นที่
ร่มรื่น เป็นที่ศรัทธา และอ านวยประโยชน์แก่ชุมชนมากน้อยเพียงใด  ก็ขึ้นอยู่กับคน บรรดา
สิ่งก่อสร้าง โบสถ์ วิหาร ลานเจดีย์ ศาลาการเปรียญ วัสดุอุปกรณ์ และการเงินจะมีความสมบูรณ์
เพียงใด ก็ไม่มีความหมาย ถ้าบุคคลเหล่านั้นไม่มีความรู้ความสามารถเพียงพอในการปฏิบัติงานให้
บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิผล การบริหารจัดการวัดให้มีประสิทธิผลขึ้นอยู่
กับความสามารถในการบริหารจัดการของพระภิกษุสามเณรภายในวัดเป็นส าคัญ เจ้าอาวาสซึ่งเป็น
ผู้ปกครองคณะสงฆ์ระดับต้น ซึ่งมีหน้าที่ในการบริหารจัดการวัดในด้านต่าง ๆ เจ้าอาวาสซึ่งเป็นผู้น า
เบื้องต้น นับเป็นปัจจัยส าคัญในการน าองค์กรไปสู่เป้าหมายแห่งความส าเร็จ เพราะเป็นเจ้าอาวาสผู้
มีบทบาทส าคัญในการตัดสินใจ ก าหนดนโยบายและบริหารบุคลากรให้ท างานอย่างมีประสิทธิผล ใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรจ าเป็นจะต้องมีความสามัคคีและท างานให้สอดคล้องสัมพันธ์กันระหว่าง
ผู้น าและผู้ตาม เจ้าอาวาสนั้นมีภารกิจการบริหารจัดการวัดตามอ านาจหน้าที่ของเจ้าอาวาส ตาม
ภารกิจของคณะสงฆ์ 
 การพัฒนากับการบริหารสาธารณูปการของพระสังฆาธิการต่าง  ๆ ในการด าเนินการ
พัฒนาวัดเพ่ือท าคุณประโยชน์แก่ศาสนา จึงมีความสนใจที่จะเขียนถึงการพัฒนาวัด รวมถึงการ
ด าเนินงานและการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ เพ่ือจะได้ทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ในการเสนอ
แนวคิดการบริหารวัด และแนวทางในการด าเนินงานพัฒนาวัดให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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ความหมายของการพัฒนา  
 การเปลี่ยนแปลงของสังคมเป็นสิ่งที่จ าเป็นที่จะต้องเกิดขึ้น อันเนื่องมาจากความ
ต้องการของมนุษย์ที่อยากเห็นสิ่งดี ๆ เกิดขึ้นในสังคมของตนเอง การเปลี่ยนแปลงของสังคมไป
ในทางที่ดีขึ้นที่เราเรียกกันว่า “การพัฒนา” (Development) หรืออาจให้ค าจ ากัดความของการ
พัฒนาได้ว่า คือ กระบวนการเพ่ือเพ่ิมความสามารถของคนส่วนใหญ่ที่จะปรับปรุงคุณภาพชีวิตของ
ตนโดยต่อเนื่อง ภายใต้ค าจ ากัดความดังกล่าว เนื้อหาสาระส าคัญของการ พัฒนาจึงอยู่ที่
ความสามารถของคนส่วนใหญ่ ส่วนกลไกหรือกระบวนการนั้นเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะน ามาใช้ใน
การด าเนินงาน นอกจากนั้น  การด าเนินงานควรจะต้องให้ผลได้อย่างต่อเนื่ องอีกด้วย 
กระบวนการพัฒนาจึงจ าเป็นที่จะต้องเป็นกระบวนการระยะยาว และจากการตรวจสอบเอกสาร
ปรากฏว่า มีผู้ให้ความหมายของการพัฒนาไว้หลายท่าน ดังนี้   
 ราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความหมายของค าว่า การพัฒนา หมายถึง ความเจริญ 
เติบโต หรือก้าวหน้า การกระท าให้ดีขึ้น คือ เปลี่ยนจากสภาพหนึ่งไปสู่อีกสภาพหนึ่งที่ดีกว่า การ
พัฒนาเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสังคม ซึ่งได้แก่ คน กลุ่มคน การจัดระเบียบความสัมพันธ์
ทางสังคม ด้วยการจัดสรรทรัพยากรของสังคมอย่างยุติธรรม และมีประสิทธิภาพ การที่คนในชุมชน
และสังคมโดยส่วนรวม ได้ร่วมกันด าเนินกิจกรรมเพ่ือปรับปรุงความรู้ความสามารถของตนเอง ได้
ร่วมกันเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของตน ชุมชน และสังคมให้ดีขึ้น การพัฒนา มาจากค าภาษาบาลี
ว่า วัฒนะ แปลว่า เจริญ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การพัฒนาคน เรียกว่า ภาวนา กับการพัฒนา
สิ่งอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่คน เช่น วัตถุและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่เรียกว่า พัฒนา หรือ วัฒนา เช่น การสร้าง
ถนน บ่อน ้า อ่างเก็บน ้า เป็นต้น เมื่อการพัฒนาถูกก าหนดความหมายจากหลายแหล่ง และหลาย
สาขาวิชา ท าให้ลักษณะของการพัฒนามีหลายประการ แต่ลักษณะที่ส าคัญ มีดังต่อไปนี้ 
 1) เป็นการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ เช่น ด้านสุขภาพ ปริมาณ และสิ่งแวดล้อมของสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่งให้ดีขึ้น หรือให้มีความเหมาะสมอันเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างรอบด้าน ไม่ใช่เปลี่ยนแปลง
ในด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียวเท่านั้น หรืออาจจะเรียกได้ว่าต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบ  
 2) มีลักษณะเป็นกระบวนการ คือ เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามล าดับขั้นตอน 
และอย่างต่อเนื่องกัน โดยแต่ละขั้นตอนมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเป็นล าดับ ไม่สามารถข้าม
ขั้นตอนหนึ่งได้ 
 3) มีลักษณะเป็นพลวัต คือ เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลาไม่หยุดนิ่ง แต่
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนจะเป็นแบบรวดเร็วหรือช้า ๆ ปริมาณมากหรือน้อยก็ได้  
 4) เป็นแผนและโครงการ คือ เกิดขึ้นจากการเตรียมการไว้ล่วงหน้าว่าจะเปลี่ยนแปลง 
ใคร ด้านใด ด้วยวิธีการใด เมื่อไร ใช้งบประมาณเท่าใด ใครรับผิดชอบ เป็นต้น ไม่ใช่เป็นการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยไม่มีการเตรียมการไว้ล่วงหน้า  
 5) เป็นวิธีการ การพัฒนาเป็นมรรควิธี หรือกลวิธีที่น ามาใช้ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ เช่น การพัฒนาสังคม การพัฒนาชนบท การพัฒนาการเมือง การพัฒนา
เศรษฐกิจ การพัฒนาชุมชน ต่างก็เป็นวิธีการพัฒนาแบบหนึ่งที่มีลักษณะเฉพาะเป็นของตนเอง  
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 6) เป็นปฏิบัติการ คือ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ไม่เป็นเพียงแนวความคิด หรือเป็นเพียง 
แนวคิด หรือเป็นเพียงรายละเอียดของแผนและโครงการเท่านั้น เพราะการพัฒนาเป็นวิธีการที่ ต้อง
น ามาใช้ปฏิบัติจริงจึงจะเกิดผลตามท่ีต้องการ  
 7) เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการกระท าของมนุษย์ เพ่ือประโยชน์ของมนุษย์ เพราะมนุษย์
เป็นสัตว์โลกประเภทเดียวที่สามารถจัดท าแผนโครงการและคิดค้นวิธีการพัฒนาตนเองและสิ่งต่าง ๆ 
ได้ การเปลี่ยนแปลงใดก็ตามถ้าไม่ได้เกิดจากการกระท าของมนุษย์แล้ว จะไม่ใช้การพัฒนาแม้ว่าจะมี
ลักษณะอ่ืน ๆ เหมือนกับการพัฒนาก็ตาม  
 8) ผลที่เกิดขึ้นมีความเหมาะสมหรือพึงพอใจ ท าให้มนุษย์และสังคมมีความสุข เพราะ
การพัฒนาเป็นสิ่งที่เก่ียวข้องกับมนุษย์ และการอยู่ร่วมกันเป็นสังคมของมนุษย์นั่นเอง  
 9 ) มี เกณฑ์หรือเครื่องชี้วัด คือ สามารถบอกได้ว่าลักษณะที่ เกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงนั้น เป็นการพัฒนาหรือไม่ ซึ่งอาจด าเนินการได้หลายวิธี เช่น เปรียบเทียบกับสภาพเดิม
ก่อนที่จะเกิดการเปล่ียนแปลง ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานในการชี้วัดในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้าน
คุณภาพสามารถเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากมนุษย์และสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้ง
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลของการพัฒนา จึงมีความ
จ าเป็นต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนการพัฒนาให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นด้วย
การพัฒนาใหม่ๆ จึงเกิดข้ึนอยู่เสมอ สรุปแนวคิดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาไว้ ดังนี้  
 1) แนวคิดแบบวิวัฒนาการ เป็นการน าการพัฒนามาใช้เพ่ืออธิบายประวัติศาสตร์ของ
มนุษย์ที่เคลื่อนย้ายจากภาวะหนึ่งไปสู่อีกภาวะหนึ่งที่สูงกว่า ท าให้มนุษย์มีความก้าวหน้าในด้านต่าง 
ๆ มากขึ้น เช่น มีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ขึ้น ร่ ารวยมากขึ้น มีเหตุผลมากขึ้น มีความแตกต่างกันมากขึ้น 
เป็นต้น การพัฒนาในแนวคิดนี้จึงมีความหมายใกล้เคียงกับค าว่า ความก้าวหน้ามาก  
 2) แนวคิดแบบการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เป็นแนวความคิดท่ีเกิดข้ึนในคริสต์ศตวรรษ
ที่ 20 เนื่องจากมีความเป็นกลางมากกว่าการพัฒนา ไม่เกี่ยวข้องกับอดีตหรืออนาคตอันรุ่งโรจน์ แต่
สนใจศึกษาการเปลี่ยนแปลงของปรากฏการณ์ทางสังคม เช่น การแบ่งชนชั้นทางสังคม เป็นต้น การ
เปลี่ยนแปลงอาจมีลักษณะเป็นการปฏิรูป คือ เฉพาะในโครงสร้างใด โครงสร้างหนึ่ง และเป็นการ
ปฏิวัติ คือ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทั้งหมดของสังคม  
 3) แนวความคิดแบบเศรษฐศาสตร์ นักเศรษฐศาสตร์น าการพัฒนาไปใช้จ าแนก
ประเทศต่าง ๆ ตามเกณฑ์ที่ก าหนด เช่น รายได้ประชาชาติ การรู้หนังสือ การมีงานท า เป็นต้น 
ออกเป็น ประเทศพัฒนาแล้ว ประเทศก าลังพัฒนา และประเทศด้อยพัฒนา การพัฒนาใน
แนวความคิดนี้ จึงมีความหมายใกล้เคียงกับค าว่า ความเป็นอุตสาหกรรม ความทันสมัย และการ
เจริญเติบโตมาก  
 4) แนวความคิดแบบการปฏิบัติการทางสังคม เป็นแนวความคิดที่เกิดจากรัฐบาลของ
ประเทศต่าง ๆ พยายามปรับปรุงแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมในรูปของการวางแผน 
ปฏิบัติการ เช่น การปฏิรูปที่ดิน การสหกรณ์ การพัฒนาชนบท เป็นต้น และเรียกวิธีการนี้ว่า การ
พัฒนา  
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 5) แนวความคิดแบบความขัดแย่งทางสังคม เป็นแนวความคิดของการพัฒนาประเทศ
ด้วยระบอบสังคมนิยม ที่น าทฤษฎีความขัดแย่งมาใช้เป็นแนวทางในการ เปลี่ยนแปลงโครงสร้างและ
ระบบสังคม โดยถือว่าการน าระบอบสังคมนิยมเข้ามาใช้แทนระบบที่ใช้อยู่เดิมเป็นการพัฒนา  การ
พัฒนาที่จะส่งผลต่อคนส่วนใหญ่ใน 3 ลักษณะด้วยกัน คือ 
 1) การพัฒนา หมายถึง ความก้าวหน้า ซึ่งถ้าเป็นเรื่องเศรษฐกิจก็เรียกว่า ความเจริญ
ทางเศรษฐกิจ ถ้าเป็นด้านสังคมก็เป็นเรื่องของความมีเหตุผล ตลอดจนระบบและกลไกซึ่งเอ้ืออ านวย
ให้สามารถใช้เหตุผลเป็นหลักในการตัดสินใจ และลดความขัดแย้งโดยสันติวิธี เรื่องความก้าวหน้านี้
ได้กลายเป็นเรื่องที่ได้รับความเอาใจใส่กันมาก และมีคนส่วนหนึ่งเห็นว่า การพัฒนานั้น หมายถึง 
เรื่องของความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจอย่างเดียว ซึ่งตามทัศนะของการพัฒนาโดยทั่วไปนั้น ควร
หมายถึง เรื่องความก้าวหน้าทางสังคมด้วย ไม่เฉพาะแต่ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจเท่านั้น  
 2) การพัฒนา หมายถึง ความมั่นคง ถ้าในทางเศรษฐกิจเราต้องการให้ระบบเศรษฐกิจ
เป็นระบบที่มั่นคงมีเสถียรภาพ ไม่มีปัญหาเงินเฟ้อ เงินฝืด ในทางสังคมก็เช่นกันเราต้องการเห็น
ความมั่นคงทางสังคม เป็นสังคมที่สงบสุข สังคมที่สามารถปรับตัวเองให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไปได้โดยปราศจากความรุนแรง ความมั่นคงจึงเป็นเรื่องใหญ่ และในการพัฒนาก็ต้อง
คิดถึงเรื่องนี้ด้วย  
 3) การพัฒนา หมายถึง ความก้าวหน้าและความมั่นคง การพัฒนายัง หมายถึง ความ
เป็นธรรม อีกด้วย โดยเฉพาะความเป็นธรรมในลักษณะที่ว่าประชาชนทุกคนที่เป็นสมาชิกของสังคม
ได้เข้ามีส่วนร่วม และได้รับผลตอบแทนจากการที่มีส่วนในการพัฒนาตามควร ดังนั้น การพัฒนาที่
เราต้องการจึงควรเป็นการพัฒนาในรูปแบบที่ช่วยสร้างความเป็นธรรมด้วย 
 ผู้เขียนขอสรุปว่า การพัฒนานั้นต้องมีการสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าจนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น เป็นการเปลี่ยนแปลงสภาวการณ์ของสังคมจากระดับหนึ่งไปสู่อีกระดับ
หนึ่งที่มีคุณค่าเพ่ิมข้ึน และต้องการมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
 
เป้าหมายในการพัฒนาวัด 
 เป้าหมายส าคัญซึ่งเป็นนโยบายของการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนซึ่งการ
พัฒนาจะบรรลุสู่เป้าหมายไดน้ั้น วัดควรจะด าเนินการในสิ่งต่อไปนี้โดยล าดับ 
 1. จัดและพัฒนากิจกรรมของวัดให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน หรือชาวบ้านโดยรอบ
วัดให้มากที่สุด 
 2. จัดการปกครองพระภิกษุ สามเณรในวัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ส่งเสริมคนรอบ
วัดหรือคนในชุมชนนั้นให้มาบวชเรียนศึกษาพระธรรมวินัยที่วัดนั้นกันให้มากที่สุด 
 3. จัดการพัฒนาบริเวณอาคารสถานที่ เสนาสนะของวัดให้สะอาดเรียบร้อย ร่มรื่น
เหมาะสมกับสภาพความต้องการ และความจ าเป็นให้มากที่สุด 
แนวทางการพัฒนาวัด 
 การพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชน พอจะสรุปออกเป็นแนวทางได้ดังนี้ 
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 1. พัฒนาวัดให้ชาวชุมชนในท้องถิ่นเกิดความรู้สึกว่าวัดเป็นของตน ท าให้เกิดความ
หวงแหน ความรัก และจะช่วยกันดูแลรักษา 
 2. สร้างสภาพวัดให้มีความหมาย เป็นที่พักอาศัยของพระภิกษุ สามเณร เป็นที่บวช
เรียนศึกษาปฏิบัติธรรม เป็นที่ท าบุญบ าเพ็ญกุศลของชาวบ้าน เป็นสถานที่ที่ชาวบ้านในละแวกนั้นได้
เข้ามาหาความสงบทางกายและใจ และเป็นศูนย์กลางส าหรับท ากิจกรรมทางสังคมร่วมกันของ
ชาวบ้าน 
 3. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับประชาชนในท้องถิ่นให้เกิดขึ้น โดยบริเวณวัด
จะต้องสะอาด ร่มรื่น มีการจัดกิจกรรมเพ่ือประชาชน มีความพร้อมที่จะให้บริการแก่ประชาชนใน
ท้องถิ่นที่มีความต้องการเข้าวัดเพ่ือบ าเพ็ญกุศล ศึกษาพระธรรมวินัย และหลักธรรมค าสอนของ
พระพุทธศาสนาเพ่ือประชาชนจะได้เห็นคุณค่าและเขา้วัดมากข้ึน 
 4. สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างวัดกับประชาชนในท้องถิ่น วัดควรเป็น
แกนน าของประชาชนในท้องถิ่นในการติดต่อกับหน่วยงานอ่ืน ๆ มีการรณรงค์ และการจัดกิจกรรม
เพ่ือการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ตลอดจนการส่งเสริมอาชีพ ซึ่งควรใช้วัดเป็นศูนย์กลาง 
 5. ท าให้ชาวชุมชนเกิดการยอมรับตลอดไปว่า วัดกับชุมชนนั้น ๆ เป็นหน่วยงาน
เดียวกันและคอยให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 
 
สภาพแวดล้อมของวัด 
 การพัฒนาวัดจะเริ่มขึ้นและส าเร็จลุล่วงไปได้ เจ้าอาวาสจะต้องเป็นผู้ประสานที่ส าคัญ 
จึงควรจะศึกษาสภาพแวดล้อมและองคป์ระกอบต่าง ๆ ของวัดให้ได้ข้อมูลเป็นพื้นฐานไว้ก่อน ได้แก่ 
 1. สงฆ์ คือ พระภิกษุ สามเณรภายในวัด ควรจะได้ศึกษาประวัติความเป็นมา อุปนิสัย
ใจคอ ความรู้ความสามารถของพระภิกษุ สามเณรแต่ละรูป เพ่ือความสะดวกในการปกครอง และ
การขอความร่วมมือในการมอบหมายงานต่าง ๆ 
 2. สมณธรรม คือ การท ากิจวัตรและการศึกษาพระธรรมวินัย ควรจะได้จัดการและ
ส่งเสริมให้พระภิกษุ สามเณรภายในวัดได้ศึกษาพระธรรมวินัย ตลอดจนความรู้ในสาขาวิชาการต่าง 
ๆ ซึ่งถือว่าเป็นกิจวัตรที่สงฆ์ พึงปฏิบัติตามแนวทางของพระพุทธบัญญัติ ควรจะได้มีการจัดระเบียบ
และดูแล ให้สงฆ์พึงปฏิบัติตามแนวแห่งพระพุทธบัญญัติในกิจวัตรนั้น ๆ อย่างครบถ้วน 
 3. สวัสดิการ คือ ปัจจัยอ านวยความสะดวก ควรจะได้รับการสอดส่องดูแลสภาพความ
เป็นอยู่ของสงฆ์ภายในวัดให้พอเหมาะกับสมณเพศ 
 4. เสนาสนะ คือ ที่อยู่อาศัย ควรส ารวจดูว่าพอเพียงหรือไม่ สิ่งใดต้องบูรณะ สิ่งใดควร
สร้างเพ่ิมเติม และควรจัดให้เป็นหมวดหมู่ เพ่ือความเป็นระเบียบสวยงาม 
 5. สมบัติของวัด หมายถึง ทรัพย์สินต่าง ๆ ที่เป็นสังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์ 
เงินและหน้ีสิน (ถ้ามี) วัสดุอุปกรณ์  เช่น เคร่ืองพิมพ์ดีด เคร่ืองขยายเสียง ภาชนะเคร่ืองใช้ต่าง  ๆ 
เช่น จาน ช้อน รวมถึงอาคาร เสนาสนะ พระพุทธรูป โบราณวัตถุ (ถ้ามี) ฯลฯ สิ่งของเหล่านี้ควร
ส ารวจและจัดท าบัญชีหรือทะเบียนไว้ให้ละเอียด เพ่ือความสะดวกในการบ ารุงรักษา 
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 6. สังฆาธิการกิจ คือ การประสานงานกับเจ้าคณะระดับต่าง  ๆ อาจมอบหมาย
พระสงฆ์ รูปใดรูปหนึ่งที่มีความรู้ทางงานสารบรรณ ท าหน้าที่เป็นเลขานุการ หรือท างานสารบรรณ
ของวัดก็จะสะดวกยิ่งข้ึน 
 7. สัปบุรุษ คือ ชาวบ้านผู้มีศรัทธาช่วยเหลือบ ารุงวัด ศิษย์วัดและแม่ชี ควรจะได้ศึกษา
ประวัติความเป็นมา เช่นเดียวกับการศึกษาพระสงฆ์ภายในวัด เพ่ือความสะดวกในการปกครอง การ
ขอความร่วมมือและการด าเนินการด้านกิจกรรมต่าง ๆ ของวัด ได้ตรงตามความต้องการของชุมชน 
 8. สาธารณสงเคราะห์  คือ การบ าเพ็ญประโยชนต่อชุมชน ซึ่งได้แก่ การจัดอาคาร
สถานที่เพ่ือบริการแก่พระภิกษุ สามเณร และประชาชน เช่น ห้องสมุด ตู้ยา ศาลาพักร้อน บ่อน้ า 
รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การแสดงธรรม การตั้งศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ การตั้งศูนย์ 
ฝึกอาชีพ ฯลฯ ควรส ารวจว่าสิ่งใดวัดได้ด าเนินการอยู่แล้ว สิ่งใดควรจะบริการขึ้นอีก เพ่ือความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
แนวทางการด าเนินงาน 
 แนวทางการด าเนินงานการพัฒนาวัด มี 6 ขั้น คือ 
 ขั้นที่ 1 แต่งตั้งกรรมการ 
 การพัฒนาวัดควรจะได้ด าเนินงานไปในรูปของกรรมการ เพ่ือระดมความคิดเห็น และ
ความร่วมมือร่วมใจกัน ซึ่งอาจประกอบด้วยพระสงฆ์ภายในวัดประมาณ 5-7 รูป คฤหัสถ์ ประมาณ 
7-10 คน โดยเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และที่ส าคัญจะต้องพร้อมที่จะให้ความร่วมมือที่ดี 
เมื่อติดต่อทาบทามเปน็การภายในเรียบร้อยแล้ว จึงจะประกาศแต่งตั้งเป็น ลายลักษณ์อักษรแล้วปิด
ประกาศให้ทราบทั่วกันทั้งวัดและชุมชน และจัดท าส าเนาเอกสารส่ งให้แก่ เจ้าคณะปกครองที่อยู่
เหนือตนตามล าดับไดท้ราบด้วย 
 ขั้นที่ 2 ชี้แจงพระภิกษุ สามเณร และศิษย์วัด 
 การประชุมชี้แจงแก่พระภิกษุ สามเณร และศิษย์วัด เป็นสิ่งจ าเป็นที่ท่านเจ้าอาวาส
ควรจะกระท าเป็นระยะ ๆ ประมาณปักษ์ละ 1 ครั้ง (15 วัน / ครั้ง) การชี้แจงนั้น คือ การแจ้งความ
เปลี่ยนแปลงของวัด และความก้าวหน้าในการพัฒนาให้ทราบโดยทั่วกัน และขอความร่วมมือจาก
บุคคลในวัดทุกประเภท ถ้าวัดมีโรงเรียนตั้งอยู่ในวัดก็ให้แนะน าแก่ครูและนักเรียนด้วย เมื่อวัดเริ่มท า
ความสะอาดบริเวณวัด ก็ให้ทุกคนรู้จักช่วยกันรักษาความสะอาด อย่าทิ้งเศษกระดาษหรือเศษ
อาหารบนลานวัด เป็นต้น 
 ขั้นที่ 3 ประชุมกรรมการ 
 การประชุมครั้งแรกถือเป็นครั้งที่ส าคัญมาก ควรนัดประชุมวันที่กรรมการจะมาประชุม
ได้พร้อมเพรียงกัน เรื่องที่ควรน าเข้าวาระการประชุมครั้งแรก ควรมีดังนี้ 
 1. เรื่องที่ท่านประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงนโยบายของ
รัฐบาลและคณะสงฆ์ในการพัฒนาวัดว่า มุ่งที่จะให้ส่งเสริมวัดพัฒนาทางด้านวัตถุและด้านจิตใจ
ควบคู่กันไป ส าหรับเป้าหมายในการพัฒนาวัดก็คือ มุ่งพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชน ซึ่งเจ้า
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อาวาสจะต้องมีความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวดีพอ เพ่ือสมาชิกจะได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องและตรงกัน 
การพัฒนาวัดจะได้ด าเนินไปอย่างถูกต้องตามเป้าหมาย 
 2. เรื่องอาณาเขตของวัด ควรจะพิจารณากันถึงการจัดให้มีหนังสือส าคัญแสดง
กรรมสิทธิ์ที่ดินของวัดให้เรียบร้อย การก าหนดเขตวัดเพ่ือการจัดท าแผนผังวัด ได้แก่ การก าหนดว่า
หน้าวัด หลังวัด ควรอยู่ทางทิศไหนจึงจะเหมาะสม จะแบ่งเนื้อที่วัดออกเป็นเขตพุทธาวาส เขต
สังฆาวาส เขตสาธารณสงเคราะห์ตรงไหน อย่างไร จ าเป็นต้องจัดท ารั้วหรือก าแพงหรือไม่ ดังนี้ 
 3. เรื่องการจัดโครงการพัฒนาวัด สมาชิกต้องช่วยกันเสนอความคิดเห็นว่าทางวัดควร
จะต้องท าอะไรบ้างสิ่งไหนจ าเป็นจะต้องท าก่อนหรือท าหลัง จะท าเมื่อไร ใช้เวลาเท่าใด ใช้ก าลังงาน
และงบประมาณจากไหน งานนั้น ๆ ควรมอบหมายให้ใครเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินงาน เมื่อรวบรวม
ได้แล้วจัดเป็นแผนงานของวัด เรียงตามล าดับงานที่ส าคัญ และจ าเป็นก่อนหลังไว้เพ่ือเป็นเครื่อง
ก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน และการติดตามประเมินผล เรื่องใดที่ประชุมเห็นอย่างไร ก็ให้
เลขานุการจดบันทึกไว้เป็นหลักฐาน 
 ขั้นที่ 4 จัดท าแผนผังวัด 
 การจัดท าแผนผังวัดควรหาผู้ที่มีความรู้ในการวางแผนผังมาช่วยจัดท าให้ เช่น ช่างจาก
กรมการศาสนา ช่างจากเทศบาล ครู อาจารย์วิทยาลัยเทคนิค เป็นต้น แผนผังวัดควรจัดท าเป็น 2 
แบบ คือ 
 1. ผังสภาพปัจจุบัน แสดงรายละเอียดต่าง ๆ ของสภาพปัจจุบันทั้งหมด 
 2. ผังโครงการ เป็นผังที่ควรจัดขึ้นเพ่ือพัฒนาวัดตามมติที่ประชุม กรรมการพัฒนาวัด
ในการประชุมครั้งที่ 1 วาระที่ 2 เรื่อง การก าหนดเขตวัดเพ่ือการจัดผัง ผังโครงการนี้เป็นผังที่สม
บูรณ  ที่คาดการณ์ล่วงหน้าว่า เพ่ือพัฒนาถาวรวัตถุเสร็จสิ้นแล้ว สภาพของวัดในอนาคตจะเป็นเช่น
ไร หน้าวัดหลังวัดจะหันไปทางทิศไหน อาคารเสนาสนะ แต่ละหลังจะตั้งเป็นหมวดหมู่อยู่อย่างไร สิ่ง
ไหนจะต้องรื้อทิ้ง สิ่งไหนจะต้องเคลื่อนย้าย สิ่งก่อสร้างที่ปลูกใหม่จะปลูกตรงไหน บริเวณวัดจะ
ตกแต่งจะตัดถนนเช่นไร การนี้ผู้วางผังจะต้องมีความรู้ในเรื่องการจัดวางผังและตกแต่งบริเวณจึงจะ
สามารถท าได้เหมาะสมสวยงามตามสภาพของพ้ืนที่ตั้งของวัด และสภาพแวดล้อมกับเศรษฐกิจและ
สังคมของละแวกนั้น 
 ในการจัดท าผังโครงการ ควรจัดเป็นหมวดหมู่โดยค านึงถึงประโยชน์ใช้สอยและความ 
เป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งสามารถแบ่งเนื้อที่ของวัดออกเป็นเขตต่าง ๆ ดังนี้ 
 เขตพุทธาวาส ได้แก่ เขตที่ตั้งวิหาร อุโบสถ ศาลาการเปรียญ หอไตรเจดีย์  
 เขตสังฆาวาส ได้แก่ เขตที่ตั้งกุฏิ ครัว เรือนไฟ ที่สรงน้ า 
 เขตสาธารณสงเคราะห์  ได้แก่ บริเวณโรงเรียน บ้านพักชี บริเวณฌาปนสถาน ฯลฯ 
 หากวัดมีที่ดินแปลงที่ตั้งวัดเหลือพอที่จะจัดประโยชน ได้ ให้เสนอกรมการศาสนา เพ่ือ
ก าหนดเป็นเขตจัดประโยชน  ตามที่ระบุไว้ในกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ.2511) ข้อ 2 แผนผังที่
จัดท าขึ้นนั้นต้องใช้มาตราส่วนเป็นเครื่องประกอบในการย่อขนาดอาคารสถานที่ต่าง  ๆ จากสภาพ
ความเป็นจริงให้ถูกต้องด้วย 



601การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3

 ขั้นที่ 5 จัดท าโครงการพัฒนาวัด 
 เมื่อคณะกรรมการฯ ได้ประชุมหารือกันในเรื่องแผนงานพัฒนาของวัด ว่าจะต้อง
ท างานหรือกิจกรรมใดบ้างตามล าดับความส าคัญก่อนหลังแล้ว ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบใน
งานหรือกิจกรรมนั้น ๆ ควรจะได้เขียนโครงการกิจกรรมให้ชัดแจ้ง เสนอกรรมการให้ชัดแจ้ง เสนอ
กรรมการเพ่ือให้พิจารณาอนุมัติโครงการก่อนที่จะด าเนินการกิจกรรมของวัดที่จะพัฒนาแยกได้เป็น 
2 ทาง คือ 
 1. การพัฒนาทางด้านวัตถุ หมายถึง การพัฒนาสภาพวัดให้เกิดศรัทธาทางรูปธรรม 
ได้แก่ อาคาร เสนาสนะ มีเอกลักษณ์ของการเป็นวัดไทย ปลูกสร้างอยู่เป็นหมวดหมู่ สวยงาม และ 
ไมใ่หญ่โตเกินความจ าเป็นแห่งประโยชน ใช้สอย และสภาพแวดล้อมของวัดและชุมชน ถนนบริเวณ
วัดสะอาดร่มรื่น ตกแต่งด้วยไม้ยืนต้นไม้ดอกไม้ประดับอย่างเหมาะสม อาณาเขตของวัดเป็น
หมวดหมู่การก่อสร้างอาคารสถานที่ต่าง ๆ ด าเนินการให้สอดคล้องกับแผนผังโครงการที่จัดท าไว้ 
 2. การพัฒนาทางด้านจิตใจ หมายถึง การพัฒนาทางนามธรรม เช่น การปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรมแก่ศาสนิกชนในท้องถิ่น รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่วัดควรจะเป็นศูนย์กลางจัดขึ้น
เพ่ืออ านวยประโยชน ต่อชุมชนหมู่บ้านนั้น ๆ การพัฒนาทางด้านนี้ ควรจะได้น าหน้าหรือพัฒนา
ควบคู่ไปกับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางด้านวัตถุหรือรูปธรรม ตัวอย่างที่วัดควรจัดเพ่ืออ านวย
ประโยชน แก่ชุมชน ได้แก่ 
  2.1 การจัดให้มีการท าบุญสมาทานศีล และฟังพระธรรมเทศนาทุกวันธรรมสวนะ
และวันส าคัญทางศาสนา 
 2.2 การจัดงานเพ่ือร าลึกถึงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามในวันส าคัญต่าง ๆ 
เช่นวันตรุษวันสารท วันสงกรานต์ วันลอยกระทง ฯลฯ การนี้จะจัดให้มีการละเล่นพ้ืนเมือง สนทนา
ธรรมบรรยายธรรมฟังปาฐกถาจัดนิทรรศการ เป็นต้นงานก็จะมีความหมายและความส าคัญมากข้ึน 
 2.3 การส่งเสริมให้ลูกหลานในชุมชนหรือในต าบลนั้นได้บรรพชา อุปสมบท เพ่ือ
ศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมวินัย 
 2.4 การจัดให้มีการสอนพระปริยัติธรรมภายในวัด และส่งเสริมให้พระสงฆ์ในวัดได้
ศึกษาหาความรู้ในสาขาวิชาการต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง 
 2.5 การจัดตั้งหน่วยพุทธมามกะผู้เยาว์ ให้เรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ หรือจัด
สอนธรรมศึกษาแก่นักเรียนและประชาชนภายในวัด 
 2.6 การจัดสอนและอบรมกรรมฐาน ทั้งสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน แก่
ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ผู้ที่ปรารถนาจะเข้าวัดเพื่อสงบจิตสงบใจ 
 2.7 จัดบริเวณอาคาร สถานที่ของวัด เพ่ือส่งเสริมให้มีการจัดตั้งโรงเรียนหรือ
สถานศึกษา  สุขศาลาหรือสถานีอนามัย ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์  ศาลาพักร้อนหรือที่อ่านหนังสือพิมพ์ 
สร้างบ่อน้ าดื่มน้ าใช้การจัดตั้งธนาคารข้าว ธนาคารพืชพันธ์  ธนาคารโค -กระบือ กองทุนมูลนิธิ
สหกรณ์ ศูนย์บริการสาธารณะ ศูนย์ฝึกอาชีพต่าง ๆ ฯลฯ ไว้อ านวยประโยชน์ แก่พระภิกษุสงฆ์ 
สามเณร และประชาชนในท้องถิ่น 
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 ขั้นที่ 6 ด าเนินการพัฒนาวัด 
 เมื่อได้จัดท าแผนผังวัด จัดท าแผนและโครงการพัฒนาวัด ได้แก่ ก าหนดกิจกรรมต่าง 
ๆ เสร็จแล้ว และผ่านความเห็นชอบจากกรรมการในการประชุมคร้ังต่อ ๆ มาเรียบร้อยแล้ว ก็เริ่ม
การพัฒนาไดเ้ลย โดยอาจจะก าหนดวันประชุมสัปบุรุษ และประชาชนในท้องถิ่น เพ่ือประกาศชี้แจง
ความมุง่หมายในการพัฒนาวัด และโครงการต่าง ๆ ที่วัดจะด าเนินการให้ทราบโดยทั่วกัน พร้อมทั้ง
เชิญชวนและขอความร่วมมือจากประชาชน ในการที่จะด าเนินการพัฒนาวัดในโครงการต่าง ๆ นั้น
ด้วยจากนั้นจะร่วมกันท าความสะอาด ปลูกต้นไม้ ท ารั้ววัดไว้เป็นที่ระลึกก็จะเป็นการดียิ่งซึ่งใน
โอกาสขา้งหน้าวัดจะได้รับความร่วมมือจากชาวชุมชนเป็นอยา่งดีอีกตอ่ไปด้วย 
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมของพระสงฆ์ในการพัฒนาวัด 
 1) การที่บริเวณวัดสะอาด ตกแต่งด้วยไม้ยืนต้น และไม้ประดับอย่างร่มร่ืน จะช่วยท า
ให้จิตใจสงบลง และช่วยดึงดูดให้คนเข้าวัดมากขึ้น 
 2) การจัดตั้งถังขยะไว้ตามจุดต่าง ๆ ให้เพียงพอ ช่วยให้วัดสะอาดสวยงาม 
 3) ควรจะมีการสร้างส้วมหรือห้องน้ าที่สะอาดไว้ต้อนรับประชาชนที่ไปวัดให้เพียงพอ 
 4) สร้างศาลาพักร้อนไว้ให้ประชาชนได้พักผ่อนและเป็นสถานที่อานหนังสือพิมพ์ด้วย 
ก็จะเป็นประโยชน์ไมน่้อย 
 5) หากมีตูเ้ก็บรองเท้าไว้ตามอุโบสถ และศาลาการเปรียญก็จะเป็นระเบียบและ
สวยงาม 
 6) มีปา้ยบอกเวลาเปิด – ปิดประตูวัด ป้ายบอกชื่อต้นไม้ และอาคารสถานที่ต่าง ๆ  ก็
จะช่วยสร้างค่านิยม และป้องกันทรัพยส์ินของวัดได้อย่างมาก 
 7) การมีห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และสุขศาลาหรือตู้ยา เป็นการบริการทางด้านสาธารณ
สงเคราะห ์แก่พระภิกษุ สามเณร และประชาชนเป็นอย่างดี 
 8) ในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา วันธรรมสวนะ และวันส าคัญต่าง ๆ ควรจัด
กิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หรือเป็นการรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงามของชาติ 
 9) เด็กวัดแต่งกายสะอาด มีมารยาทที่ดีแก่ผู้ไปมาติดต่อกับพระย่อมเป็นศรีแก่วัด 
 10) จะเป็นที่ชื่นชมยินดีมากหากพระภิกษุ สามเณรและศิษย์วัด มีการกวาดบริเวณวัด
และอาคารเสนาสนะต่าง ๆ ให้สะอาดเป็นประจ าตามประเพณีอันมีมาแต่โบราณ 
 11) วัดที่ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่พัฒนาแล้ว จะต้องรักษาสภาพวัดพัฒนาให้ปรากฏอยู่
ตลอดไป  
งานสาธารณูปการ คืออะไร 
  สาธารณูปการ  หมายถึง การก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์ เป็นระเบียบบริหาร
การคณะสงฆ์ส่วนกลาง พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ฉบับ พ.ศ. 2448 ใช้ค าว่า “องค์การ
สาธารณูปการ” แต่ในปัจจุบันบทบัญญัติว่าด้วยอ านาจหน้าที่มหาเถรสมาคม และระเบียบการ
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ปกครองคณะสงฆ์ส่วนกลาง เรียกว่า “การสาธารณูปการ” ทั้งองค์การสาธารณูปการและการ
สาธารณูปการ มีความหมายในการรวมกิจการคณะสงฆ์อย่างเดียวกันกล่าวคือ  
  1)  การก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนวัตถุและศาสนสถาน 
  2) กิจการอันเกี่ยวกับการวัด คือ การสร้าง การตั้ง การรวม การย้าย การยุบเลิก การ
ขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา การยกวัดร้างเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จ าพรรษา และการยกวัดราษฎร์
ขึ้นเป็นพระอารามหลวง 
  3)  กิจการของวัดอื่น ๆ เช่น การจัดงานวัด การเรี่ยไร  
  4)  การศาสนสมบัติของวัด 
  ดังนั้น จะเห็นได้ว่าสาธารณูปการจะเน้นในส่วนบ ารุงรักษาวัดและศาสนสมบัติของวัด
ให้เป็นไปด้วยดี เป็นหน้าที่ของผู้บริหารวัดและคณะสงฆ์โดยตรง ในส่วนรัฐและพุทธบริษัทจะต้อง
อุปถัมภ์ด้วยไม่ว่าจะก่อสร้างหรือบูรณะรักษาเสนาสนะของสงฆ์  พระเทพโสภณ ได้มีนโยบายการ
บริหารงานด้านสาธารณูปการ ในการอบรมพัฒนาบุคลากรคณะสงฆ์ ภาค 2 วันที่  15  สิงหาคม  
2546  ตอนหนึ่งว่า “พระสังฆาธิการทุกรูปต้องมองเห็นความส าคัญการจัดท าแผนแม่บทการ
ก่อสร้าง และรู้จักวิธีการบริหารงานสาธารณูปการ เป็นอย่างดี มีเทคนิคและวิธีการขอค าปรึกษากับ
หน่วยงานราชการที่รับผิดชอบ ขั้นตอนการด าเนินการก่อสร้าง การบริหารจัดการงานสาธารณูปการ
ที่ดี และต้องรู้จักวิธีการบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนวัตถุและพัฒนาวัดให้สงบร่มรื่น เป็นศูนย์กลางพัฒนา
ของชุมชน  โดยก าหนดยึดหลักการบริหารบูรณปฏิสังขรณ์ การรักษาดูแลทะนุบ ารุง ศาสนวัตถุ  
และการจัดท าวัดให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง ถึงกระนั้นก็ตามพระสงฆ์จะมีเพียงหน้าที่ในการท านุ
บ ารุงรักษาเพียงอย่างเดียวไม่ได้  ต้องมีการอนุรักษ์ศาสนสถาน คือดูแลรักษาศาสนสถานให้มั่นคง
ถาวรและเป็นการอนุสรณ์สถานแก่อนุชนรุ่นหลังได้” 
การบริหารวัดของพระสังฆาธิการ 
 พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2535 หมวด 5 ได้กล่าวถึง 
วัด ไว้ดังนี้ มาตรา 31 วัดมีสองอย่าง  

(1) วัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  
 (2) ส านักสงฆ์  
 ให้วัดมีฐานะเป็นนิติบุคคล  
 เจ้าอาวาสเป็นผู้แทนของวัดในกิจการทั่วไป  
 มาตรา 32 การสร้าง การตั้ง การรวม การย้าย การยุบเลิกวัด และการขอรับ

พระราชทานวิสุงคามสีมา ให้เป็นไปตามวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
ในกรณียุบเลิกวัด ทรัพย์สินของวัดที่ถูกยุบเลิกให้ตกเป็นของศาสนสมบัติกลาง  
มาตรา 32 ทวิ วัดใดเป็นวัดร้างที่ไม่มีพระภิกษุอยู่อาศัยในระหว่างที่ยังไม่มีการยุบเลิก

วัดให้กรมศาสนามีหน้าที่ปกครองดูแลรักษาวัดนั้น รวมทั้งที่วัด ที่ธรณีสงฆ์และทรัพย์สินของวัดนั้น
ด้วย  
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การยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จ าพรรษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก าหนดในกฎกระทรวง  

มาตรา 33 ที่วัดและที่ซึ่งข้ึนต่อวัด มีดังนี้  
(1) ที่วัด คือ ที่ซึ่งตั้งวัดตลอดจนเขตของวัดนั้น  
(2) ที่ธรณีสงฆ์ คือ ที่ซึ่งเป็นสมบัติของวัด  
(3) ที่กัลปนา คือ ที่ซึ่งมีผู้อุทิศแต่ผลประโยชน์ให้วัดหรือพระศาสนา 
มาตรา 34 การโอนกรรมสิทธิ์วัด ที่ธรณีสงฆ์ หรือที่ศาสนสมบัติกลาง ให้กระท าก็แต่

โดยพระราชบัญญัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามวรรคสอง  
การโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด ที่ธรณีสงฆ์ หรือที่ศาสนสมบัติกลาง ให้แก่ส่วนราชการ 

รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ เมื่อมหาเถรสมาคมไม่ขัดข้องและได้รับค่าผาติกรรมจากส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานนั้นแล้ว ให้กระท าโดยพระราชกฤษฎีกา  

ห้ามมิให้บุคคลใดยกอายุความขึ้นต่อสู้กับวัดหรือกรมศาสนา แล้วแต่กรณีในเรื่อง
ทรัพย์สินอันเป็นที่วัด ที่ธรณีสงฆ์ หรือที่ศาสนสมบัติกลาง  

มาตรา 35 ที่วัด ที่ธรณีสงฆ์ และที่ศาสนสมบัติกลาง เป็นทรัพย์สินซึ่งไม่อยู่ในความ
รับผิดชอบแห่งการบังคับคดี  

มาตรา 36 วัดหนึ่งให้มีเจ้าอาวาสรูปหนึ่งและถ้าเป็นการสมควรจะให้มีรองเจ้าอาวาส
หรือผู้ช่วยเจ้าอาวาสได้ 

พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล) ได้กล่าวถึงแนวความคิดในการบริหารวัดว่า 
การบริหารวัด หมายถึง การดูแลรักษาตน การปกครอง ดูแล รักษาหมู่คณะ คือ พระภิกษุ ทั้งวัด 
รวมทั้งสามเณร และคฤหัสถ์ท่ีมีที่อยู่หรือพานักอยู่ในวัด และทั้งการจัดการกิจการของวัด ซึ่งจะมีทั้ง
กิจกรรมต่าง ๆ พิธีกรรม ต่าง ๆ และ การจัดการทางด้านการเงิน และทรัพย์สินอ่ืน ๆ ของวัดอัน
เป็นของส่วนรวมของพระภิกษุทั้งวัด 

พระพิพิธธรรมสุนทร (สุนทร ญาณสุนทโร) ได้กล่าวถึงแนวความคิดในการบริหารวัด
ว่า การบริหารวัดให้เป็น 7 โรง คือ 

1) วัดเป็นโรงธรรม ได้แก่ ต้องพัฒนาวัดให้เป็นที่สอนธรรมะ ให้เป็นสถานที่เทศน์ วัด
ใดไม่มีการสอนธรรมะประชาชน ไม่มีการเทศน์ตลอดจนการไหว้พระสวดมนต์ร่วมกับประชาชน วัด
นั้นจะค่อยๆ เสื่อมไป  

2) วัดเป็นโรงทึม คือ เป็นที่สวดศพ เป็นที่เก็บศพ เป็นที่ฝังศพ นี่เป็นผลประโยชน์ที่วัด
จะต้องมีอยู่ และอย่าไปรังเกียจศพ เพราะคนบ้านไหนก็อยากจะตายอยู่บ้านนั้น อยากจะเผาอยู่วัด
นั้น  

3) วัดเป็นโรงละคร คือ เป็นโรงหนังโรงละคร ต้องจัดที่ส่วนหนึ่งไว้ประจ าอย่าไป
รังเกียจโขนหนังละคร เพราะนั่นเป็นการแสดงพ้ืนบ้าน เท่ากับว่าเจ้าอาวาสวัดนั้น  ๆ ได้ศิลปินไว้ใช้
งานในงานต่าง ๆ  
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4) วัดเป็นโรงพยาบาล วัดจะต้องให้การดูแลเอาใจใส่ประชาชนในเรื่องสุขภาพ
พลานามัย แต่ก่อนแต่ไรมาพระสงฆ์นอกจากมีความรู้ในทางธรรมะแล้ว ท่านมักจะเรียนเรื่อง
สมุนไพรต่าง ๆ ให้การสงเคราะห์ประชาชนด้วยการบ าบัดรักษา  

5) วัดเป็นโรงเรียน ปัจจุบันแม้ไม่ได้สอนในศาลาวัด แต่เจ้าอาวาสจะต้องมีบทบาทใน
โรงเรียนด้วยการให้เห็นว่าโรงเรียนเป็นโรงเรียนวัด  

6) วัดเป็นโรงแรม หมายถึง การท าวัดให้เป็นที่ต้อนรับประชาชน เป็นที่ปฏิสันถารเป็น
ที่พักพิงส าหรับพระอาคันตุกะ หรือเป็นที่พ่ึงพิงอาศัยของประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติ  

7) วัดเป็นโรงงาน คือ วัดต้องมีการก่อสร้าง พระสังฆาธิการแห่งวัดนั้น  ๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส หรือพระในวัดต้องมีฝีมือ และเนื่องจากวัดมีการก่อสร้างนั่นเอง
การพัฒนา ฝีมือของพระเณรในส่งไปคุมงาน ไปดูงาน ไปศึกษางานกับช่างหรือการผลิตช่างมี
ความส าคัญ 

 สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  ได้กล่าวถึงแนวความคิดในการบริหารวัดว่า ต้อง
ปฏิบัติให้ได้ตามหลัก สะอาด สว่าง และสงบ ดังนี้ 

1) สะอาด หมายถึง การดูแลและการจัดการวัดที่ดี ไม่สกปรกรกรุงรัง จัดเสนาสนะ
เป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นทีเกิดศรัทธาปสาทแก่ผู้มาพบเห็น ไม่สร้างความขุ่นข้องใจแก่ผู้มาเยือน  

2) สว่าง หมายถึง การจัดวัดที่ดูโปร่ง สบายตาม ไม่รกทึบ หรือมีความสลับซับซ้อน 
เน้นความเรียบง่ายและประโยชน์ให้สอยสูงสุด  

3) สงบ หมายถึง วัดเป็นสถานที่ที่สงบจากอบายมุข ไม่มีเสียงอึกทึกครึกโครม ร่มเย็น
เป็นสุข ด้วยสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ  

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ได้กล่าวถึงแนวความคิดใน
การบริหารวัดว่า การบริหารวัดบวรนิเวศวิหารที่ส าคัญ ๆ ดังนี้  

1) ตั้งกรรมการสงฆ์ไว้เพ่ือปรึกษาการวัด เลือกเอาพระผู้ใหญ่ในวัดโดยอนุมัติแห่งสงฆ์  
2) จัดให้พระผู้เป็นกรรมการสงฆ์เป็นเจ้าหน้าที่ท าการจัด แยกเป็นแผนก ดังจัดไว้แล้ว

ครั้งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงครองวัด เติมเจ้าหน้าที่รักษาปูชนียวัตถุ เจ้าหน้าที่
รักษา         พระอาราม เจ้าหน้าที่ดูการนวกรรม เจ้าหน้าที่ดูการศึกษา  

3) จัดหน้าที่อุปัฎฐากวัด ให้ท าบัญชีคนเช่า และจ านวนคนเช่า ให้เป็นหลักฐาน ค่าเช่า
ที่ เก็บได้ให้ลงในบัญชีรายได้ และให้เก็บรักษาไว้ที่วัดรายจ่ายก็ให้จดลงในบัญชีมีไวยาวัจกรท าการ
ตามแผนก  

4) พระผู้ท าการสงฆ์ให้ได้รับบ ารุงโดยชื่อว่า นิตยภัตต์ คฤหัสถ์ผู้ท าการวัดให้ได้รับ
เกื้อกูล  

5) ให้จดทะเบียนภิกษุสามเณร เด็กวัดอุปัฏฐาก ภิกษุสามเณร ผู้อยู่ประจ าและคน
อาศัยชั่วคราว  

6) ส ารวจบัญชีเลขวัดให้ได้จริง ไม่มีตัวโดยประการไร ให้จ าหน่ายโดยจะแจ้ง  
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7) มีการจัดทุกการศึกษาส าหรับพระภิกษุสามเณรโดยการตั้งมหาวิทยาลัย มหามกุฎ
ราชวิทยาลัย ดังค าตรัสที่ว่า ในสมัยที่ข้าพเจ้าครองวัด การบ ารุงรักษาของกลางร่วงโรยลงพระภิกษุมี
อดิเรกลาภน้อยลง จะฟ้ืนฟูการถวายของกลางขึ้นไม่สะดวก เมื่อจัดตั้งมหามกุฎราชวิทยาลัยขึ้น 

คณะกรรมการฝ่ายคฤหัสถ์ได้บอกบุญชักชวนทายกทายิกาบริจาคทรัพย์ เพ่ือบ ารุงจัด
รวบรวมเป็นสมบัติของวิทยาลัยขึ้นได้ และจัดเป็นทุนนอนจ านวนหนึ่งด้วย สมบัติของวิทยาลัยที่มิใช่
ทุนนอนมีคติอย่างของกลางจ่ายเป็นสาธารณะแก่วัดทั้งได้ มีทุนมากขึ้นโดยล าดับ ในเวลาการที่
วิทยาลัยร่วงโรยลง มีผู้บริจาคเกื้อกูลน้อยนัก นอกจากของหลวงบริจาคประจ าปี แม้เช่นนี้ ยังบ ารุง
การเรียนพระศาสนาอยู่ได้ตลอดมาจนทุกวันนี้ ที่ได้ขยายกว้างขวางออกไปอีกเพราะเหตุแห่งทุน
นอน 

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ให้แนวความคิดเกี่ยวกับ หลักการบริหารวัด
สมัยใหม่ ดังนี้ 

1) การสร้างค่านิยม ได้แก่ การสร้างฉันทะให้เกิด ทั้งแก่ผู้บริหารเองด้วย และผู้ที่อยู่ใน
โครงสร้างการบริหารนั้นด้วย เพ่ือให้เกิดแนวคิดและการประพฤติปฏิบัติเป็นไปในแนวทางระบบ 
แบบแผนที่ได้วางไว้ เพ่ือการบริหารวัด จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลอย่าง
สูงสุด  

2) จัดโครงสร้าง ได้แก่ การสร้างรูปแบบระบบการบริหารให้เหมาะสม เป็นไปตาม
เป้าหมาย หรือจุดประสงค์ที่ได้วางไว้ โครงสร้างจึงถือว่าเป็นส่วนส าคัญอีกส่วนหนึ่ง ในการสร้าง
ความส าเร็จให้แก่การบริหารวัดของท่าน  

3) จัดระบบงาน ได้แก่ การรักการบริหารต่าง ๆ ที่อยู่ภายในวัด ให้เป็นไปอย่างมีระบบ
และเป็นระเบียบเพ่ือไม่ให้เกิดความสับสนในการด าเนินงานและเป็นการง่ายแก่การตรวจสอบ  

4) จัดกิจกรรม ได้แก่ การสร้างรูปแบบในเชิงปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับการบริหารงาน 
เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปในด้านทฤษฎีและการปฏิบัติ  

5) บุคลากร ได้แก่ บุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารหรือ
ผู้อยู่อาศัยในวัดนั้น ๆ การเลือกบุคคลให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ เป็นสิ่งที่ควรตระหนัก
อย่างย่ิง เพราะการบริหารงานของท่านจะส าเร็จหรือไม่ ส่วนนี้นับว่าเป็นส่วนส าคัญ ดังนั้นจึงควร
เลือกใช้บุคคลให้อย่างเหมาะสม  

6) เสริมทักษะ ได้แก่ การสร้างความรู้เพิ่มเติมแก่บุคลากรที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเช่นกัน  

7) กลยุทธ์ ได้แก่ วิธีการหรือกลวิธีทีท่านเลือกใช้ในการบริหารนั้น ระบบ รูปแบบ ต้อง
เหมาะสมกับปัจจัยต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้ว  

 ดรุณี ญาณวัฒนา และคณะ ได้กล่าวถึงแนวความคิดในการบริหารวัด ว่า การบริหาร
วัดให้เจริญรุ่งเรืองมิได้ขึ้นอยู่กับชื่อเสียงของวัด แต่ขึ้นอยู่กับความรู้ ความสามารถของเจ้าอาวาส ที่
จะท าให้ประชาชนเชื่อถือศรัทธา ยอมรับว่าเป็นที่พ่ึงทั้งทางโลกและทางธรรมได้ ดังนั้น นอกจากเจ้า
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อาวาสจะต้องปฏิบัติตาม ค าสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเคร่งครัดแล้ว เจ้า
อาวาสยังต้องมีลักษณะเป็นผู้น าอีกด้วย 
 ผู้เขียนขอสรุปว่า การบริหารงานสาธารณูปการในภาพรวมมีการปฏิบัติในระดับมาก
ถึงมากที่สุด ได้แก่ การขจัดความขัดแย้งระหว่างวัดกับชาวบ้านซึ่งมีสาธารณูปการเป็นเหตุการณ์
ดูแลซ่อมแซมและปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุภายในวัดที่ช ารุดทรุดโทรม และการขอพระราชทาน
วิสุงคามสีมา ส่วนการก่อสร้างเสนาสนะด้วยการขอเงินงบประมาณอุดหนุนจากราชการ และการจัด
งานวัดเพ่ือหารได้บ ารุงพระอาราม มีการปฏิบัติในระดับน้อยถึงน้อยที่สุด 
 
กระบวนการบริหารงาน  

๑. การวางแผน (PIanning) หมายถึง การวางแนวทางในการปฏิบัติงาน ตลอดจน
วิธีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 

๒. การจัดหน่วยงาน (Organizing) หมายถึง การจัดโครงสร้าง อ านาจหน้าที่และการ
แบ่งส่วนของงานให้เหมาะสมและลงตัว 

๓. การจัดสายงานและการจัดตัวบุคคล (Staffing) หมายถึง การบริหารงานด้าน
บุคลากรอันได้แก่ การจัดอัตราก าลัง การสรรหา การรักษาสภาพการท างานและการควบคุมการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

๔. การอ านวยการ (Direction) หมายถึง การด าเนินการตัดสินใจและสั่งการในการ
ปฏิบัติงานของส่วนต่าง ๆ ให้ด าเนินไปอย่างมีระเบียบแบบแผน ทั้งในลักษณะงานทั่วไปและใน
ลักษณะงานเฉพาะ ตลอดจนการให้ค าแนะน าและควบคุมการปฏิบัติงานในทุกภาคส่วน 

๕. การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง การร่วมมือกันของบุคลากรในการ
ปฏิบัติงานตามส่วนต่าง ๆ ให้ประสานสอดคล้องกันอย่างกลมกลืน 

๖. การรายงาน (Reporting) หมายถึง การรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ให้ผู้บริหารงานและสมาชิกของหน่วยงานได้ทราบถึงความเคลื่อนไหวและความก้าวหน้าของกิจการ
ต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน 

๗. งบประมาณ (Budgeting) หมายถึง การควบคุมการใช้จ่ายให้รอบคอบและรัดกุม
รวมถึงการจัดสรรงบประมาณและการจัดท าบัญชี  
 ผู้เขียนขอสรุปว่า กระบวนการบริหารงานอย่างมีระบบมีการวางแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน การจัดโครงสร้าง อ านาจหน้าที่ การบริหารงานด้านบุคลากร การด าเนินการตัดสินใจ
และสั่งการในการปฏิบัติงานของส่วนต่าง ๆ การร่วมมือกันของบุคลากรในการปฏิบัติงานตามส่วน
ต่าง ๆ การรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้ผู้บริหารงานและสมาชิกของหน่วยงานได้
ทราบถึงความเคลื่อนไหวและความก้าวหน้าของกิจการต่าง ๆ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบหลักพระ
ธรรมวินัยพระพุทธศาสนาทรงวางหลักการเช่นเดียวมาก่อนโดยมาในรูปแบบธรรมะและวินัยหรือ
กฎระเบียบ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารของนักคิดยุคปัจจุบันเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันเพ่ือความมีประสิทธิภาพขององค์กร 
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สรุป 
 การบริหารวัดนั้น จะต้องรู้จักสภาพวัด สิ่งที่มีอยู่ในวัด ไม่ว่าจะเป็นโบสถ์ วิหาร ศาลา 
และสภาพบุคคลภายในวัด คือ พระภิกษุ สามเณร แม่ชี ศิษย์วัด และบุคคลที่อาศัยอยู่ภายในวัด 
เพ่ือที่ให้การบริหารนั้นมีประสิทธิภาพ วางบุคคล วางสิ่งของ วางสิ่งต่าง ๆ ให้เข้ากันกับงานที่จะท า 
หรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในวัด ทั้งนี้ จะต้องบุคคลที่อยู่ภายนอกวัด มาเป็นส่วนร่วมในการบริหาร
วัด เช่น ชุมชน โรงเรียน เป็นต้น เพ่ือเกิดความคล่องตัวในการบริหาร และเป็นการสร้างศรัทธาให้
คนภายนอกได้รับรู้การปฏิบัติของพระภิกษุสามเณรที่อยู่ภายในวัด ผู้ที่ อาศัยอยู่ภายในวัด ก็ต้องมี
ส่วนร่วมในการบริหารกิจการคณะสงฆ์เพ่ือให้เกิดความเรียบร้อย และให้สอดคล้องกับกฎมหาเถร
สมาคมท่ีบัญญัติขึ้นในด้านการบริหารกิจการคณะสงฆ์ทั้ง 6 ด้าน คือ การปกครอง การศาสนศึกษา 
การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ 
พัฒนาและปรับปรุงศาสนสถาน เช่น โบสถ์ วิหาร กุฏิ ฯลฯ ให้สวยงาม ประหยัดเรียบง่าย  
สอดคล้องต่อศิลปวัฒนธรรมประเพณีของชาติและท้องถิ่น มีการจัดเก็บ ศาสนวัตถุ เช่น 
พระพุทธรูป ใบลาน ฯลฯ แยกไว้อย่างชัดเจนเป็นหมวดหมู่ในรูปของพิพิธภัณฑ์ และเป็นประโยชน์
สูงสุดในแง่การศึกษาและเป็นศูนย์รวมศรัทธาของประชาชน ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในวัดให้มี
ความสะอาดร่มรื่น เช่น การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ  ต้นไม้เพ่ือให้ความร่มรื่น มีบ่อน้ า สระน้ า 
ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ า ฯลฯ การจัดท าแผนผังภายในวัดเพ่ือให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ เป็น
ศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน 
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พลวัตลดความขัดแย้งทางการเมืองตามแนวพระพุทธศาสนา 
Decreased dynamics of political conflict in Buddhism 

 
พระครูรัตนสุตากร (ปราโมทย์ ล่องแก้ว)* 

 
บทคัดย่อ 
 ความขัดแย้งเป็นสภาพธรรมดาที่เกิดมีขึ้นได้ในทุกสังคมด้วยเหตุปัจจัยที่แตกต่างกัน เมื่อ
มีความขัดแย้งเกิดขึ้นแล้ว ถ้าสามารถแก้ปัญหาและพัฒนาสังคมให้เป็นปกติสุขต่อไปได้ก็เป็นเรื่องที่
ดี แต่มีหลายกรณีที่แก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยความรุนแรง ท าให้ปัญหาบานปลายมากยิ่งขึ้นอย่าง
ไม่จบสิ้นนั้นมาจากมนุษย์ มนุษย์ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการท าให้เกิดความขัดแย้งภายในสังคม 
 หลักธรรมที่จะสามารถสลายความขัดแย้งและสร้างความสามัคคีของคนในสังคม  คือ 
หลักพรหมวิหารธรรมควรน ามาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง เพราะหลักพรหมวิหาร
ธรรมมีเนื้อหาครอบคุลมทั้งด้านการกระท าทางกาย วาจา และใจอันน ามาสู่หนทางของการแก้ไข
ปัญหาอย่างยั่งยืน 
ค าส าคัญ : พลวัตลดความขัดแย้ง, การเมือง, พระพุทธศาสนา, 
 
Abstract 
 Conflict is a common condition that can occur in all societies with 
different causes. When a conflict occurs. If the problem is resolved and a normal 
social life, it is good to have. But there are many cases of conflict resolution With 
violence. Problems escalate even more endless, it is from humans. Humans are the 
major factors in causing conflict within society. 
 Buddha Dharma will be able to break up the conflict and create harmony 
in the society. The main virtues is fairly be taken as a guideline for resolving 
conflicts. The main moral virtues are content covers both the physical action, 
speech and mind. It brings to the path of sustainable solutions. 
Keyword : Dynamics to reduce conflicts, Politics, Buddhism, 
 
บทน า 
 ความขัดแย้งเป็นสภาพความอันเป็นปกติธรรมดาในสังคม ดังที่มอริสได้กล่าวไว้ว่า ความ
ขัดแย้ง เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเสมอและไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ตราบใดที่มนุษย์ยังคงมีปฏิสัมพันธ์กันอยู่ 
                                                        
 * อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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และยังมีความจริงอีกประการหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ คือ เมื่อใดก็ตามที่ความขัดแย้งได้เกิดขึ้นแล้วย่อมมี
การสูญเสียตามมาหรือในบางครั้งอาจจะก่อให้เกิดหายนะอันร้ายแรงได้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม ความ
ขัดแย้งสามารถส่งผลเชิงปฏิฐานได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น เมื่อมีความขัดแย้งเกิดขึ้นแล้ว ท าให้เกิดการ
เรียนรู้ อีกทั้งมีการบูรณาการแนวคิดใหม่ ๆ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีและการพัฒนามาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งโดยทั่วไปแล้วย่อมจะข้ึนอยู่กับกระบวนการจัดการกับความขัดแย้งของสมาชิกในสังคมนั้น 
 ฉะนั้นการได้มาซึ่งอ านาจรัฐจะต้องมีความชอบธรรม (legitimacy) หมายความว่า เป็นที่
ยอมรับของคนท่ีอยู่ในชุมชนภายใต้ระเบียบการเมืองนั้น ๆ ความชอบธรรมอาจเกิดจากการใช้ก าลัง
ในเบื้องต้นความชอบธรรมในส่วนนี้มีพ้ืนฐานมาจากความกลัวจนถึงจุด ๆ หนึ่งก็อาจจะกลายเป็น
ประเพณี เช่นการสืบทอดอ านาจจากพ่อไปสู่ลูกจากลูกไปสู่หลานซึ่งแม็กซ์เวเบอร์ (Max Weber) 
เรียกว่า traditional authority นอกจากที่กล่าวมาก็มีความชอบธรรมที่ถือว่าสอดคล้องกับ
กฎหมายและความมีเหตุมีผล (legal-rational authority) เช่นภายใต้ระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย มีการเลือกตั้ง มีกฎกติกาของการได้มาซึ่งอ านาจเหตุผลส าคัญ ก็คือ ผู้ปกครองต้อง
ผ่านการเลือกตั้งโดยผู้อยู่ใต้ปกครองเท่ากับการได้อาณัติจากประชาชน ดังนั้นผู้ซึ่งชนะการเลือกตั้งก็
จะมีความชอบธรรมตามความหมายพลวัตทางการเมือง กฎหมายและความมีเหตุมีผลความชอบ
ธรรมในส่วนที่สามของอ านาจจะขึ้นอยู่กับตัวบุคคลซึ่งคนทั่วไปเชื่อว่ามีบุญญาธิการที่จะมาแก้ปัญหา
สังคม บุคคลดังกล่าวนี้บางครั้งถูกเรียกว่า “อัศวินม้าขาว” มักจะปรากฏขึ้นเมื่ออ านาจจากประเพณี
กฎหมายและความมีเหตุมีผลล่มสลายกล่าวคือความชอบธรรมที่มาจากสิ่งที่เป็นนามธรรม ประเพณี
ที่สืบทอดหรือกฎหมายและความมีเหตุมีผลในลักษณะนามธรรมนั้นมาอยู่ที่ตัวบุคคลที่มองเห็นได้
อย่างชัดแจ้ง แต่ขณะเดียวกันบุคคลนั้นก็มีคุณลักษณะที่เป็นนามธรรมคือความเชื่อของประชาชนที่
เชื่อว่าบุคคลผู้นั้นสามารถแก้ไขปัญหาและเป็นที่พ่ึงของประชาชนได้ (charismatic leader) ซึ่งมี
อ านาจจาก charismatic authority ตราบเท่าที่ระเบียบการเมืองรัฐและผู้ใช้อ านาจรัฐยังคงไว้ซึ่ง
ความชอบธรรมบนฐานใดฐานหนึ่ง สังคมนั้นก็สามารถจะด าเนินไปได้โดยปกติสุขในระดับหนึ่งแต่
เมื่อใดก็ตามท่ีระบบสังคมอันได้แก่องค์กรต่าง ๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้นภายใต้ระเบียบการเมืองเช่นระบบ
กฎหมาย ระบบการเมือง ระบบการบริหาร ระบบเศรษฐกิจ ธุรกิจองค์กร ศาสนาและองค์กรอ่ืน ๆ 
ขาดการยอมรับและเสียความชอบธรรมเนื่องจากความขัดแย้งในสังคมเกิดขึ้นรุนแรงถึงจุดที่องค์กร
ต่าง ๆ ดังกล่าวไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาได้ก็จะน าไปสู่วิกฤตในทางการเมืองสังคมและเศรษฐกิจนี่
คือจุดเริ่มต้นของการเกิดปัญหาความขัดแย้งและการแก้ปัญหา สังคมไทยเป็นสังคมที่มีวิถีชีวิตผูกพัน
อยู่กับพระพุทธศาสนามาเป็นเวลาช้านานการด าเนินชีวิตจะควบคู่ไปกับศาสนาโดยการน าเอา
หลักธรรมมาเป็นครรลองชีวิตเสมอมาโดยรวมคือว่าสังคมไทยกับพระพุทธศาสนาเอ้ือเฟ่ือเกื้อหนุน
และส่งเสริมกันมาตลอดในแง่ของจริยธรรม พระพุทธศาสนาเป็นรากฐานของสังคมไทยมีบทบาท
ส าคัญในการปลูกฝังจริยธรรมจนท าให้สังคมมีความสงบร่มเย็นมีความสุขมาโดยตลอดกล่าวคือมี
ความผูกพันกับวิถีชีวิตคนไทยตั้งแต่เกิดจนกระทั้งตาย การด าเนินชีวิตด้วยการน าหลักธรรมทาง
ศาสนามาปฏิบัติเป็นการซี้ให้เห็นถึงความส าคัญของจริยธรรมที่ต้องมีศาสนาเป็นแกนหลัก 



613การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3

 จะเห็นได้ว่าพระพุทธศาสนามีอยู่คู่กับคนไทยมาเป็นเวลาช้านานมีการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมท าให้สังคมมีความสงบร่มเย็นเป็นสุขมาโดยตลอดตั่งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สมดังพระด ารัส
ที่ตรัสว่า สวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม อกาลิโล แปลว่า ธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้แล้วไม่
ประกอบด้วยกาล คือ ทันสมัยใช้ได้ทุกยุคทุกสมัย พระพุทธศาสนามีหลักธรรมค าสอนที่สามารถ
ทดสอบและพิสูจน์ได้ตามแนวแห่งวิทยาศาสตร์ มีหลักในการบริหารการพัฒนา ทั้งการพัฒนาตน 
การพัฒนาคน และการพัฒนางาน ทั้งยังมีหลักธรรมในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอยู่ใน
สังคมอย่างยั่งยืนอีกด้วย 
 
ความหมายพลวัตทางทางการเมือง 
 พลวัต (Dynamic) หมายถึง การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องซึ่งผันแปรไปตาม
เงื่อนไขความต้องการของสังคมและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ  
 การเมือง (Politic)มาจากค าาภาษากรีก“Polis”แปลว่า รัฐ หรือชุมชนทางการเมือง 
 เพลโต (Plato) นักปราชญ์ชาวกรีกให้ความหมายของการเมืองว่ า“เป็นกิจกรรมที่
แสวงหาความยุติธรรม และเพ่ือการด ารงชีวิตที่ดีของสังคม” 
 อริสโตเติล (Aristotle) บิดาแห่งวิชารัฐศาสตร์ให้ความหมายของการเมืองว่า “การเมือง 
คือการใช้อ านาจหน้าที่เพ่ือสาธารณประโยชน์” 
 ดังนั้น“พลวัตทางการเมือง” จึงหมายถึง การเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาทางการเมือง
การปกครองอย่างต่อเนื่องพลวัตทางการเมืองไทย ขึ้นอยู่กับส่ วนประกอบของสังคมและการ
เมืองไทย 4 ส่วน ได้แก่สถาบันพระมหากษัตริย์ข้าราชการทหารและพลเรือนชนชั้นกลางและ
ประชาชนส่วนใหญ่ในชนบทซึ่งเข้าถึงทรัพยากรได้ยากและไม่มีอ านาจต่อรองในระบบเศรษฐกิจ
ความสัมพนัธ์เชิงอ านาจของ 4 ส่วนนี้เองที่ก่อให้เกิดพลวัติทางการเมือง ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน
รวมทั้งก่อให้เกิดรัฐบาลและท าลายรัฐบาลในระบอบประชาธิปไตย ความสัมพันธ์เชิงอ านาจดังกล่าว
นี้คือ “พลวัต” ของการเมืองไทย 
 สรุป พลวัตทางการเมือง หมายถึง พลังทางการเมืองที่มีการเคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่ง
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา พลวัตทางการเมือง ในงานบทความวิชาการนี้ ได้แก่ กลุ่มบุคคลที่มีพลัง
ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของไทยตลอดเวลา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  
 
ส่วนประกอบของพลวัตทางทางการเมืองไทย 
 นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ได้กล่าวถึงพลวัตของการเมืองไทยขึ้นอยู่กับส่วนประกอบของ
สังคมและการเมืองไทย โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดังต่อไปนี้ 
 1. สถาบันพระมหากษัตริย์ พระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นเสาเอกแห่งการเมืองการ
ปกครองไทยมาช้านานนับพันปี นักประวัติศาสตร์ เห็นพ้องกันว่า การปกครองในอดีตของไทยเป็น
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สมบูรณาญาสิทธิราชแต่เพียงในนามเพราะพระมหากษัตริย์น้อยพระองค์ที่จะมีพระราชอ านาจสูงสุด
ล้นพ้นจริงส่วนใหญ่พระราชอ านาจนั้นถูกตรวจสอบ แข่งขัน และแย่งชิง โดยขุนนางซึ่งโดยทฤษฎี
แล้วเป็นเพียง “ข้าทูลละอองธุลีพระบาท” แต่จากในความเป็นจริงได้มีการสะสมความมั่งคั่งและ
ก าลังคน จนมีการแย่งชิงราชสมบัติมาหลายครั้งตลอดประวัติศาสตร์อันยาวนาน 
 2. ข้าราชการทหารและพลเรือนข้าราชการไทยมีบทบาททางการเมืองมาตั้งแต่โบราณทั้ง
ในทางส่งเสริมพระราชอ านาจของพระมหากษัตริย์ในภาวะที่พระมหากษัตริย์ทรงพระบรมเดชานุ
ภาพล้นพ้นอย่างในรัชสมัยพระนเรศวรมหาราชแต่ก็พร้อมจะแข่งขันและแย่งชิงอ านาจในภาวะที่
พระบรมเดชานุภาพลดถอยลงการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี 2475 ก็อยู่ในลักษณะนี้ 
 3. ชนชั้นกลาง นักสังคมศาสตร์ไทยส่วนใหญ่ยอมรับตรงกันว่า ชนชั้นกลางซึ่งสามารถ
ต่อรองค่าแรงค่าสินค้าและบริการได้ในระบบตลาดในประเทศไทยนั้นเกิดขึ้นในอดีตก่อนการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองด้วยการพ่ึงพิงอภิสิทธิ์จากรัฐเช่นเป็นเจ้าภาษีนายอากรหรือได้รับสัมปทาน
การอนุมัติอนุญาตจากรัฐให้ประกอบธุรกิจซึ่งเป็นที่มาของความมั่งคั่งและความเป็นอิสระจากรัฐใน
ระดับหนึ่งไมเ่หมือนคนชั้นกลางในตะวันตกที่ต้องต่อสู้กับรัฐเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิทธิเสรีภาพและส่วนร่วม
ทางการเมืองจึงหวงแหนสิทธิเสรีภาพและส่วนร่วมทางการเมืองในระบบประชาธิปไตยในประเทศ
ตะวันตกการท าร้ายระบบประชาธิปไตยก็คือคนท าร้ายคนชั้นกลางซึ่งคนเหล่านี้จะยอมไม่ได้
ประชาธิปไตยจึงเป็นทั้งวิธีการและเป้าหมายในตัวเองแต่ในประเทศไทยระบบประชาธิปไตยเป็น
เพียงทางเลือกอีกทางหนึ่งของการรักษาสิทธิ์และส่วนร่วมทางการเมืองของชนชั้นกลางแม้ทางเลือก
นั้นจะไม่ใช่ประชาธิปไตยคนไทยชั้นกลางก็พร้อมจะยอมรับเราจึงมักได้ยินค าพูดที่ว่าประชาธิปไตย
เป็นเพียงวิธีการที่ใช้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายคือความสงบเรียบร้อยและความอยู่ดีกินดี 
 4. ประชาชนส่วนใหญ่ในชนบทคนไทยส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 80 เป็นคนยากจนกระจาย
อยู่ทั่วประเทศคนเหล่านี้ส่วนใหญ่ยากจนและไม่มีอ านาจต่อรองในระบบเศรษฐกิจแบบตลาดทั้งยัง
ไม่อาจเข้าถึงทรัพยากรส่วนใหญ่ของประเทศซึ่งเป็นของคนที่มีฐานะดีที่สุดเพียงร้อยละ 20 ตัวเลข
การกระจายรายได้ปี 2549 ที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ระบุไว้
แสดงให้เห็นภาวะดังกล่าวดีที่สุดกล่าวคือคนที่มีฐานะดีที่สุดของประเทศร้อยละ 20 เป็นเจ้าของ
รายได้ประชาชาติถึงร้อยละ 56.3 ในขณะที่คนจนที่สุดของประเทศร้อยละ 20 เป็นเจ้าของรายได้
ดังกล่าวเพียงร้อยละ 3.8 รายได้ที่คนจนสุดห่างจากคนรวยสุดมีมากถึง 14.6 ความไม่สามารถเข้าถึง
ทรัพยากรและไม่สามารถต่อรองในระบบเศรษฐกิจแบบตลาดนี้เองประกอบกับความด้อยโอกาสใน
เรื่องต่าง ๆ เช่น การศึกษาท าให้คนส่วนใหญ่ในชุมบทของประเทศต้องพ่ึงพาการช่วยเหลือของคน
อ่ืน ๆ ในสังคม 
 สรุป พลวัตทางการเมืองไทยขึ้นอยู่กับส่วนประกอบหลักของสังคมไทย 4 ประการข้างต้น 
คือ สถาบันพระมหากษัตริย์ ข้าราชการทหารและพลเรือนข้าราชการไทย ชนชั้นกลาง และ
ประชาชนส่วนใหญ่ในชนบท แต่ประชาชนส่วนใหญ่ในชนบทมีพลวัตในการ เปลี่ยนแปลงทาง
การเมืองไดค้่อนข้างน้อย  
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พลวัตความขัดแย้งทางการเมืองไทย 
 ความขัดแย้งของสังคมไทยท่ีเกิดขึ้นมาแล้วในหลายทศวรรษที่ผ่านมานั้น รากเหง้าของ
ปัญหาความขัดแย้งดังกล่าวเป็นปัจจัยที่โยงใยสัมพันธ์กันอย่างซับซ้อน ไม่มีมูลเหตุใดเพียงล าพังที่จะ
สามารถอธิบายว่าท าไมสังคมจึงเผชิญกับความขัดแย้งรุนแรงหรือสะท้อนความไม่มั่นคงทางการเมือง
ได้ดีที่สุด เนื่องจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนั้นมีการก่อตัวบ่มเพาะและปะทุเป็นวงจรที่ต่อเนื่อง
ยาวนานและมีปัจจัยที่หลากหลายซึ่งสามารถสรุปได้ว่า สังคมไทยในอดีตมีความไม่เท่าเทียมกันเชิง
โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมมาโดยตลอด ในที่นี้ขอประมวลสรุปปัจจัยที่ส าคัญ ดังนี้ 
 1) ความแตกต่างระหว่างสังคมเมืองและชนบท ที่มีการกระจายความเจริญอย่างไม่เป็น
ธรรม โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและความเจริญในทุก ๆ ด้าน 
ในขณะที่ชนบท เป็นพ้ืนที่ห่างไกลความเจริญที่รัฐไม่สามารถตอบสนองความต้องการขั้นพ้ืนฐานได้
อย่ า ง เ พียงพอ ดั งจะเห็น ได้จากสัดส่ วนในผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ  ( GDP)  ของ
กรุงเทพมหานครและเมืองใหญ่ที่มีมากกว่าในชนบท 
 2) ความแตกต่างระหว่างภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนของรายได้
แตกต่างกันมาก แรงงานในภาคเกษตรกรรมซึ่งอยู่ในส่วนภูมิภาคมีจ านวนร้อยละ 40 ของแรงงาน
ทัง้หมดแต่มีรายได้คิดเป็นสัดส่วนเพียงประมาณร้อยละ 10 ของ GDP ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมที่
มีรายได้ประมาณร้อยละ 33 ของ GDP กลับมีแรงงานอยู่ในภาคอุตสาหกรรมเพียงร้อยละ 19 ของ
แรงงานทั้งประเทศ ผู้ที่อยู่ในภาคเกษตรกรรมซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศจึงเป็นกลุ่มที่ มี
ฐานะยากจนและอาศัยอยู่ในชนบท ในขณะที่ผู้ที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะผู้เป็นนายทุนที่
อาศัยอยู่ในเมืองเป็นกลุ่มที่มีฐานะดีกว่า 
 3) การครอบครองทรัพยากรที่ไม่เท่าเทียม โดยเฉพาะการครอบครองปัจจัยการผลิตซึ่ง
นายทุน เป็นผู้ครองอ านาจในการซ้ือ ในขณะที่คนชนบทและเกษตรกรส่วนใหญ่มีความยากจนและ
ไม่ได้เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต โดยเฉพาะที่ดินท ากินในประเทศที่ส่วนใหญ่เป็นของนายทุนซึ่งเป็น
คนส่วนน้อยเพียงประมาณร้อยละ 10 ของประชากรเป็นเจ้าของที่ดินมากกว่าคนละ 100 ไร่ 
ในขณะที่คนอีกร้อยละ 90 ถือครองที่ดินไม่เกินคนละ 1 ไร่ นอกจากนี้ ที่ดินประมาณร้อยละ 70 ถูก
ทิ้งร้างไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ไม่เต็มที่ เนื่องจากเจ้าของที่ดินส่วนใหญ่ถือครองที่ดินเพ่ือ
เก็งก าไร 
 4) การกระจายรายได้ไม่เป็นธรรม จากความเจริญที่กระจุกตัวอยู่แต่ในเมืองและความ
เหลื่อมล้ าทางรายได้ของภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม ท าให้ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจอยู่
กับคนเมืองซึ่งเป็นคนส่วนน้อยของประเทศ โดยกลุ่มประชากร 1 ใน 5 ที่มีรายได้สูงสุดของประเทศ
มีรายไดร้วมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของรายได้รวมของประชากรทั้งหมด ในขณะที่กลุ่มประชากร 1 
ใน 5 ที่มีรายได้ต่ าที่สุดมีรายได้รวมกันเพียงร้อยละ 3.84 ของรายได้รวมทั้งประเทศเท่านั้น ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นว่า กลุ่มคนรวยที่สุดมีรายได้มากกว่ากลุ่มคนจนที่สุดประมาณ 13 เท่า 
 5) นโยบายและกลไกการจัดการของรัฐไม่สามารถสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม
ได้ โครงสร้างและระบบภาษีไม่สามารถกระจายความมั่งคั่งจากคนรวยไปสู่คนจนได้ ท าให้ช่องว่าง
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ระหว่างคนรวยกับคนจนเพ่ิมมากขึ้น ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจมีการเติบโตในระดับสูงแต่ช่องว่างระหว่าง
ชนชั้นทางสังคมกลับยิ่งห่างมากขึ้นพร้อม ๆ กับท่ีการด าเนินนโยบายรัฐมีสองมาตรฐานหรือมากกว่า 
และกฎหมายที่เอ้ือประโยชน์แก่คนรวยท าให้ช่องว่างระหว่างชนชั้นทางสังคมเหล่านี้สร้างความ
เหลื่อมล้ าในทางเศรษฐกิจและความเหลื่อมล้ าของโอกาสในการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานของรัฐ เช่น 
บริการสาธารณสุขและการศึกษาที่ท าให้ความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจยิ่งเพ่ิมมากขึ้นอีกด้วย 
 6) การบังคับใช้กฎหมายและการด าเนินกระบวนการยุติธรรมที่ไม่สอดคล้องกับหลักนิติ
ธรรม รากเหง้าของปัญหาด้านกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย โดยกระบวนการยุติธรรมเป็น
ปัญหาที่เกิดจากความคับข้องใจ เมื่อระบบการเมืองมีปัญหาและมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลหลายชุด 
รวมทั้งมีการรัฐประหารหลายครั้งท าให้เกิดความเคลือบแคลงใจในกระบวนการบังคับใช้กฎหมายที่
ยอมรับค าสั่งของคณะปฏิวัติในฐานะผู้ทรงอ านาจรัฐว่าถูกต้องและบางฝ่ายไม่ยอมรับกติกาสังคมที่มี
อยู่ในการจัดการความขัดแย้ง ความขัดแย้งจึงลุกลามบานปลายและเกิดความรุนแรงขึ้นท้ายที่สุดจึง
น าไปสู่กระบวนการ ตุลาการภิวัฒน์ซึ่งท าให้เป็นที่ถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์ในเวลาต่อมา กฎหมายเป็น
กลไกการควบคุมทางสังคมที่เป็นทางการซ่ึงมีผลต่อการสร้างพฤติกรรมหรือควบคุมทางสังคมที่น้อย
ที่สุด ต่างจากกลไกทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นกลไกที่มีอ านาจมากและมีอิทธิพลมากกว่ากฎหมาย โดย
เป็นกฎเกณฑ์แบบไม่เป็นทางการ เช่น การตั้งข้อรังเกียจทางสังคม (social sanction) แต่ใน
สังคมไทยพบว่า กลไกดังกล่าวยังไม่เข้มแข็งพอที่จะท าให้คนในสังคมตระหนักและเกรงกลัวที่จะท า
พฤติกรรมไม่พึงประสงค ์
 จากลักษณะทั้ง 6 ประการดังกล่าว ท าให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันเชิงโครงสร้างในสังคม 
ส่งผลให้สังคมไทยมีชนชั้นอยู่ 2 ชนชั้น ได้แก่ ชนชั้นผู้ปกครองที่มีอ านาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นผู้ถือ
ครองปัจจัยการผลิตและมีอ านาจทางการเมืองกับชนชั้นผู้อยู่ใต้ปกครองหรือประชาชนที่ด้อยโอกาส 
ในลักษณะของสัมพันธภาพเชิงอ านาจที่ไม่เท่าเทียมกัน โดยลักษณะที่ไม่เท่าเทียมกันนี้ท าให้เกิด
ความขัดแย้งในสังคม แต่ความขัดแย้งเหล่านี้ไม่ปรากฏอาการและไม่แสดงออกถึงความรุนแรง 
เพราะสังคมยังคงมีดุลยภาพระหว่างชนชั้นทั้งสองอยู่ เนื่องจากมีโครงสร้างทางสังคมที่ท าหน้าที่ใน
การรักษาสมดุลทางอ านาจในสังคมท่ามกลางพลวัตที่เกิดขึ้นในสังคม กลไกดังกล่าว คือ 
 1. วัฒนธรรมทางการเมืองแบบไทย ๆ และความเชื่อเรื่องบุญกรรม คือ วัฒนธรรมที่ผู้อยู่
ใต้การปกครองมักอยู่ในฐานะผู้รอรับผลประโยชน์ทางการเมือง  โดยไม่เข้าไปมีส่วนร่วมทางการ
เมืองในการเสนอความต้องการของตนเองต่อระบบโดยเห็นว่าตนเองไม่มีอิทธิพลใด ๆ ต่อกลุ่ม
ผู้ปกครอง 
 2. การเมืองแบบ “ประชาธิปไตยครึ่งใบ” และการต่อรองอ านาจและผลประโยชน์ที่ลงตัว
ในกลุ่มชนชั้นน าท าให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าตนเองไม่ใช่เจ้าของอ านาจอย่างแท้จริง เนื่องจากไม่มี
สิทธิเสรีภาพอย่างเต็มที่และไม่มีการรวมตัวกันเพ่ือเรียกร้องสิทธิต่าง ๆ ท าให้การปกครองเป็นเรื่อง
ของการต่อรองอ านาจเฉพาะกลุ่มชนชั้นน าซึ่งประกอบด้วย ทหาร ข้าราชการ นักการเมือง และกลุ่ม
นายทุน ซึ่งเป็นไปในลักษณะเอ้ือประโยชน์ต่อกัน ถึงแม้จะมีความขัดแย้งและแย่งชิงอ านาจระหว่าง
ทหาร ข้าราชการ นักการเมือง โดยมีนายทุนเป็นผู้สนับสนุน แต่ความรุนแรงก็ไม่ได้ปะทุขึ้นอย่างเห็น
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ได้ชัด ความขัดแย้งจึงเป็นที่ตกลงกันได้หากผลประโยชน์ลงตัว หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า การเมืองเป็น
เรื่องของ ชนชั้นน า (Elite) ไม่ใช่เรื่องของประชาชน 
 3. บทบาทของรัฐเป็นแบบรัฐสงเคราะห์หรือรัฐจัดการ รัฐยังคงรวมศูนย์อ านาจการ
จัดการ การให้บริการสาธารณะ หรือสวัสดิการสังคม ในขณะที่ประชาชนยังไม่ตระหนักถึงศักยภาพ
ในการพัฒนาตนเอง ท้ังในระดับปัจเจกและระดับชุมชน บทบาทของรัฐจึงเป็น “ผู้ให้” ในขณะที่
ประชาชนเป็น “ผู้ขอ” และอยู่ร่วมกันได้โดยไม่เกิดประเด็นความขัดแย้งที่รุนแรง 
 อย่างไรก็ตาม โครงสร้างเหล่านี้สามารถสร้างดุลอ านาจในสังคมได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
เท่านั้น เนื่องจากสังคมมีลักษณะเป็นพลวัตจึงมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยการเปลี่ยนแปลงที่
ส าคัญ คือ กระแสโลกาภิวัฒน์ซึ่งกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองแบบประชาธิปไตย
ท าให้มีการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจ การกระจายความเจริญและการปรับตัวสู่ระบอบ
ประชาธิปไตย โดยมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวแสดงถึงการปรับตัวของสังคมให้สอดคล้องกับโลกาภิวัตน์และกระทบต่อสมดุล
อ านาจทางสังคมที่อาจเหมาะสมในช่วงเวลานั้น แต่ไม่เหมาะสมกับสังคมสมัยใหม่ที่เจริญก้าวหน้า
และเปลี่ยนแปลงไป เช่น การพัฒนาไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยซึ่งต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนมากขึ้นท าให้ประชาชนเริ่มเข้ามามีบทบาทส าคัญในฐานะที่เป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตย
ยิ่งขึ้น การสร้างดุลยภาพแบบเดิมโดยใช้กลไก 3 ประการข้างต้น จึงไม่สามารถสร้างสมดุลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพอีกต่อไป 
 เมื่อสังคมไม่สามารถจัดการความขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม เมื่อมีปัจจัยอ่ืนเป็นตัวกระตุ้น
ประกอบ กับกลไกการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่ด้อยประสิทธิภาพ ความขัดแย้งจึงยกระดับไปสู่
ความรุนแรง ความขัดแย้งดังกล่าวข้างต้น ได้มีการขยายตัวออกไปเป็นวงกว้างมากยิ่งขึ้นเรื่อย  ๆ 
ตามความเป็นไปแห่งกาลเวลาด้านกายภาพ เพราะว่าได้มีการประมวลเพ่ือให้กลายเป็นหนึ่งเดียว
อย่างเหนียวแน่นซึ่ง ‘ความรู้สึก’ ของแต่ละฝ่ายว่า ฝ่ายตรงข้ามได้ใช้อ านาจที่ไม่เป็นธรรมในการ
ด าเนินการ ตามความม่ันใจดังกล่าวข้างต้น หรือในอีกมุมหนึ่ง ก็คือ ท าเพียงเพ่ือผลประโยชน์ของตน
เท่านั้น อาทิเช่น ได้มีการแทรกแซงกลไกการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐหรือมีการท ารัฐประหารจน
ที่สุดแล้ว สภาพของการมีเพียงความรู้สึกนั้นได้กลับกลายเป็นความขัดแย้งอย่างจริงจังที่มีความ
รุนแรงซึ่งปรากฏออกมาเป็นการกระท าซึ่งเกิดขึ้นในทุกระดับของสังคมไทย โดยจะเห็นได้อย่าง
ชัดเจนจากการที่แต่ละฝ่ายสามารถระดมมวลชนให้มาเป็นฐานสนับสนุนกลุ่มของตน อีกทั้ง
สื่อมวลชนบางส านักก็ได้ผสมโรงเป็นแนวร่วมเข้าไปด้วย โดยไม่ได้ด าเนินการให้อยู่ในกรอบแห่ง
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของตนอย่างจริงใจ 
 สรุปจะเห็นได้ว่าความขัดแย้งของสังคมไทยที่เกิดขึ้นมาแล้วในหลายทศวรรษที่ผ่านมา 
รากเหง้าของปัญหาความขัดแย้งดังกล่าวเป็นปัจจัยที่โยงใยสัมพันธ์กันอย่างซับซ้อน ไม่มีมูลเหตุใด
เพียงล าพังที่จะสามารถอธิบายว่าท าไมสังคมจึงเผชิญกับความขัดแย้งรุนแรง ความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
นั้นมีการก่อตัวบ่มเพาะและปะทุเป็นวงจรที่ต่อเนื่องยาวนานและมีปัจจัยที่หลากหลาย เช่น ความ
แตกต่างระหว่างสังคมเมืองและชนบท ความแตกต่างระหว่างภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม 
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การครอบครองทรัพยากรที่ไม่เท่าเทียม  การกระจายรายได้ไม่เป็นธรรม นโยบายและกลไกการ
จัดการของรัฐไม่สามารถสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม และการบังคับใช้กฎหมายและการ
ด าเนินกระบวนการยุติธรรมที่ไม่สอดคล้องกับหลักนิติธรรม หลักธรรมค าสั่งสอนขององค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมมาพุทธเจ้าที่จะสามารถสลายความขัดแย้งและสร้างความสามัคคีของคนในสังคมได้มีหลาย
ประการ แต่ในที่นี้ผู้วิจัยขอเสนอหลักพรหมวิหารธรรม (หลักธรรมส าหรับผู้ใหญ่ คือ พรหม) เป็น
ธรรมที่ควรน ามาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง เพราะหลักพรหมวิหารธรรมมีเนื้อหา
ครอบคุลมทั้งด้านการกระท าทางกาย วาจา และใจอันน ามาสู่หนทางของการแก้ไขปัญหาอย่าง
ยั่งยืน 
 
พลวัติลดความขัดแย้งทางการเมืองตามแนวทางพุทธศาสนา 
 แนวความคิดทางพระพุทธศาสนาเพ่ือสลายความขัดแย้งและสร้างความปรองดองหรือ
สมานฉันท์ ที่ส าคัญประการหนึ่งคือหลักพรหมวิหารธรรมเป็นจุดเริ่มต้นในการชักน าบุคคลเข้าสู่วิถี
ชีวิตที่ดีงาม ธรรมส าหรับการประพฤติปฏิบัติของผู้ใหญ่หรือผู้ปกครอง ได้แก่ พรหมวิหาร 4 คือ 
ธรรมประจ าใจของผู้ประเสริฐหรือผู้มีจิตใจยิ่งใหญ่กว้างขวางดุจพรหม คือ 
 1) เมตตา ( ความรัก ) คือ ความปรารถนาดี มีไมตรี ต้องการช่วยเหลือให้ทุกคนประสบ
ประโยชน์และความสุข 
 2) กรุณา ( ความสงสาร ) คืออยากช่วยเหลือผู้อ่ืนให้พ้นจากความทุกข์ใฝ่ใจที่จะปลด
เปลื้องบ าบัดความทุกข์ยาก เดือดร้อน ของคน และสัตว์ทั้งปวง 
 3) มุทิตา ( ความเบิกบานพลอยยินดี ) เมื่อเห็นผู้อ่ืนอยู่ดีมีความสุขก็มีใจแช่มชื่นเบิกบาน
เมื่อเห็นเขาประสบความส าเร็จงอกงามยิ่งขึ้นไป ก็พลอยยินดีบันเทิงใจด้วย 
 4) อุเบกขา ( ความมีใจเป็นกลาง ) คือ มองตามความเป็นจริงโดยวางจิตเรียบสม่ าเสมอ 
มั่นคงเที่ยงตรงดุจตราชั่ง มองเห็นการที่บุคคลจะได้รับผลดีหรือชั่วสมควรแก่เหตุที่ตนประกอบ 
พร้อมที่จะวินิจฉัย วางตน และปฏิบัติไปตามความเที่ยงธรรม 
 พรหมวิหารธรรมเป็นคุณธรรมส าหรับผู้ใหญ่หรือผู้บริหารมี 4 ประเภท คือ เมตตา กรุณา 
มุทิตาและอุเบกขาเป็นค าสอนส าคัญที่มุ่งส่งเสริมการสร้างสรรค์สังคมเป็นหลักธรรมที่แสดงออกต่อ
ผู้อ่ืนทั้งมนุษย์และสรรพสัตว์และพรหมวิหารทั้ง 4 ข้อจะต้องประสานกลมกลืนกัน เพราะถ้าขาด
เพียงข้อใดข้อหนึ่งย่อมก่อให้เกิดความบกพร่องทางสังคมอย่างแน่นอน เช่น เมื่อคนมีน้ าใจต่อกันมี
เมตตากรุณาและมุทิตาต่อกันก็มีความอบอุ่นมีความสุขในการอยู่รวมกัน  แต่ข้อเสียจะเกิดขึ้นสืบ
เนื่องมาจากมนุษย์จ านวนหนึ่งจะชอบหวังพ่ึงพาผู้อ่ืนเสมอ โดยคิดว่าถ้าเราเดือดร้อนก็ไปหาผู้ใหญ่ 
ไปหาญาติ เมื่อเป็นเช่นนี้มนุษย์ส่วนมากจะเกิดความเกียจคร้านประมาทขาดความรับผิดชอบ ด้วย
เหตุนี้อุเบกขาจึงเป็นจุดถ่วงดุลยภาพในสังคมหรือเป็นหลักประกันที่ส าคัญกล่าวคือบุคคลที่ท าผิด 
ขาดความรับผิดชอบมักจะเข้าไปหาผู้ใหญ่เพ่ือขอความเมตตา แต่ถ้าผู้ใหญ่มีอุเบกขาก็หมายความว่า
คนผิดย่อมได้รับผลแห่งความผิดเมื่อเป็นเช่นนี้ การมีพรหมวิหารธรรมเป็นพื้นฐานทางจิตใจจึงเท่ากับ
ว่าเป็นหลักประกันทางสังคมตามที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่าพรหมวิหารเป็นคุณธรรมที่ส าคัญอย่างยิ่งใน
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การด าเนินชีวิตของมนุษย์ในสังคม ในที่นี้มุ่งถึงความส าคัญของพรหมวิหารธรรมในเชิงสังคมและใน
เชิงจริยธรรม 
 1) ความส าคัญของเมตตาและกรุณา ด้านการพัฒนาสังคมระดับพ้ืนฐานคือเมตตากรุณา
ในฐานะเป็นหลักธรรมที่สามารถสนับสนุนเกื้อกูลแก่การรักษาศีลข้อที่ 1 การฆ่าสัตว์ ศีลข้อที่ 2 การ
ลักทรัพย์ และข้อที่ 4 การพูดเท็จ ฉะนั้นความส าคัญในข้อนี้จึงมีคุณค่าต่อภาวะจิตใจของ
ผู้ปฏิบัติงานอย่างยิ่งเพราะเป็นหลักส าคัญที่สามารถผลักดันให้บุคคลสามารถพัฒนาตนเองไปสู่การ
พัฒนาที่สูงขึ้นได้และบุคคลที่มีเมตตากรุณานับได้ว่าเป็นคนที่มีความปรารถนาดีปรารถนาที่จะ
ช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อน เมื่อเป็นเช่นนี้บุคคลที่มีเมตตากรุณาย่อมไม่ฆ่าผู้อ่ืนสัตว์อ่ืนหรือท าให้ได้รับ
ความยากล าบากทั้งร่างกายและจิตใจไม่ลักขโมยทรัพย์สมบัติที่เขาหามาได้ด้วยความยากล าบาก
หรือไม่รบัสินบนและไม่พูดจาหลอกลวงเพ่ือท าลายประโยชน์ไม่พูดส่อเสียดไม่พูดจาด่าว่าเพ่ือให้เขา
เสียหาย ดังนั้นผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยหลักเมตตากรุณาเป็นพื้นฐานถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีเกราะป้องกันตัวเอง
ได้ดีที่สุด 
 2) ความส าคัญของมุทิตา คือ มุทิตาในฐานะเป็นธรรมเกื้อกูลแก่การรักษาศีลข้อที่ 3 
เพราะบุคคลที่มีมุทิตาหรือความพลอยยินดีที่จริงแท้แล้ว การส่งเสริมคุณภาพทางสังคมย่อมส่อไป
ในทางที่เหมาะสมกล่าวคือเป็นผู้ที่พลอยยินดีต่อความสุขความเจริญความรักใคร่ความสามัคคีของ
ผู้อื่นสัตว์อ่ืนไม่สร้างความเดือดร้อนให้เป็นปัญหาทางสังคมกล่าวคือไม่ประพฤติผิดทางเพศหรือการ
ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น เช่น สามีภรรยาลูกหลานของใครคนใดคนหนึ่งที่อยู่ภายใต้การปกครอง
ผู้อ่ืนให้เสียหายหรือส่อไปในทางชู้สาว เมื่อเป็นเช่นนี้มุทิตาจึงเป็นหลักค าสอนที่ส าคัญที่สนับสนุน
ความปรองดองสามัคคีกันผสานความกลมกลืนของคนในสังคม 
 3) ความส าคัญของอุเบกขา คือ อุเบกขาในฐานะเป็นธรรมอันเกื้อกูลแก่การรักษาศีลข้อที่ 
5 เนื่องจากเป็นธรรมที่ประกอบด้วยปัญญาดังค ากล่าวว่า อุเบกขามากับปัญญาต้องมีปัญญาจึงจะมี
อุเบกขาได้เมื่อเป็นเช่นนี้ผู้ปฏิบัติหน้าที่เมื่อมีคุณธรรมข้อนี้เป็นพ้ืนฐานในการตัดสิน  “ปัญญา” คือ
ความดีเชิงอุปกรณ์ที่ส าคัญที่บุคคลจ าต้องใช้คู่ไปกับอุเบกขาและเมื่อต้องการความมั่นคงทางปัญญา
ในทางพระพุทธศาสนาได้สะท้อนให้เห็นว่าบุคคลไม่ควรท าลายสติปัญญาตนเอง เช่น การท าลาย
ด้วยสิ่งมึนเมาหรือสิ่งเสพติดอ่ืน ๆ เพราะสิ่งเสพติดให้โทษเหล่านั้นถือว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อสุขภาพ
ก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ และที่ส าคัญยังสามารถลดศักยภาพของการตัดสินใจของบุคคลเป็น
เหตุให้เป็นผู้ไม่น่าเชื่อถือไม่ก้าวหน้าท าให้มีจิตใจอ่อนแอหวั่นไหวง่ายและถูกผู้อ่ืนชักน าให้ท าในสิ่งที่
ไม่สมควรได้ง่าย 

 
สรุป 
 ความส าคัญของพรหมวิหารด้านการพัฒนาสังคมในระดับพ้ืนฐานดังที่กล่าวมาพอสรุปได้
ว่าคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์นั้น คือ ความมีพรหมวิหารมีเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาต่อเพ่ือน
มนุษย์และสรรพสัตว์ เช่น ผู้ใหญ่ไม่เหยียบย่ าผู้น้อยกว่าและผู้น้อยก็ไม่ทะนงตัวยกตนขึ้นเทียมผู้ใหญ่
ต่างฝ่ายต่างอาศัยกัน รู้จักปลอบโยน เมื่อยามเศร้าเป็นที่ปรึกษากัน ในคราวที่ขัดข้องให้ความ
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ช่วยเหลือเตือนสติแก่กัน ในคราวที่พลั้งเผลอก็พยายามหลีกเลี่ยงการขัดใจกันและที่ส าคัญการ
ประพฤติตามพรหมวิหารนี้จะขาดข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้ พรหมวิหารเป็นเหตุท าให้เกิดความรักความ
ผูกพันระหว่างมนุษย์สรรพสัตว์ เพราะตัวของเราไม่ได้เกิดมาอยู่บนโลกนี้เพียงผู้เดียวต้องอยู่ร่วมกัน
กับผู้อ่ืนในสังคมจึงต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่แบ่งปันยินดีต่อความส าเร็จของผู้อ่ืนมี
ความเที่ยงธรรมยุติธรรมทั้งต่อตนเองและบุคคลอ่ืน 
 พรหมวิหารธรรมเป็นแนวทางท่ีก่อให้เกิดความยุติธรรมน ามาซึ่งสันติภาพตามความหมาย
ของพรหมวิหารธรรมซึ่งเป็นธรรมของผู้ใหญ่เสมือนพระพรหม คือ มีเมตตาช่วยเหลือในส่วนที่เป็น
คุณประโยชน์ให้ด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข การมีกรุณามุ่งปลดเปลื้องความทุกข์ผู้ซึ่งได้ประสบ
ทุกข์ การมีมุทิตามุ่งพลอยยินดีต่อการพยายามกระท าความดี และการมีอุเบกขามุ่งด ารงตนเป็น
กลางยุติธรรมไม่เอนเอียง ดังนั้นพรหมวิหารทั้งหมดถือว่าเป็นคุณสมบัติของผู้ใหญ่ที่มนุษย์สามารถ
กระท าได้ด้วยตนเอง โดยแสดงถึงความเมตตาอารีเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่อุดหนุนจุนเจือเมื่อประสบความ
ทุกข์และมีน้ าใจพลอยยินดีเมื่อบุคคลอ่ืนประสบความสุขความส าเร็จในหน้าที่การงานและวางตน
เป็นกลางโดยพิจารณาใคร่ครวญไตร่ตรองตามหลักเหตุผลบุคคลสถานการณ์ คุณธรรมจริยธรรมข้อ
นี้ย่อมสามารถจะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่มีได้อย่างยั่งยืน 
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การศึกษาที่มุ่งสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์กับมุมมองทางพระพุทธศาสนา 
Education That Is Completely Human With Buddhist Perspective 

 
โอภาโส (ศิริกิตติกุล) กรกต ชาบัณฑิต  สุภัทรชัย สีสะใบ  

 
บทคัดย่อ 

 
 การศึกษามีหน้าที่พัฒนาชีวิตบุคคลให้ถึงความสมบูรณ์ ส่งเสริมให้ระบบความสัมพันธ์
ของสรรพสิ่งเจริญงอกงามในวิถีทางที่เกื้อกูลกันยิ่งขึ้น การศึกษาที่แท้คือ การพัฒนาชีวิตบุคคลให้
สมบูรณ์พร้อมไปด้วยกันกับการสร้างสรรค์อารยธรรมที่ยั่งยืน การจัดการเรียนการสอนมีความ
จ าเป็นต้องสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้น จึงมีความเห็นพ้องกันว่าควรจะปรับปรุงหลักสูตรการเรียน
การสอน โดยได้น าเอาหลักการของพระพุทธศาสนาเป็นพ้ืนฐานในด้านการเรียนการสอน ด้วยตั้ง
ความหวังร่วมกันว่า การจัดการเ รียนการสอนอันมีพระพุทธศาสนาเป็นพ้ื นฐาน เพราะ
พระพุทธศาสนาเหมาะสมอย่างยิ่งกับสังคมไทย จะก่อให้เกิดดุลยภาพแห่งการศึกษา และการพัฒนา
สังคม เพราะพระพุทธศาสนามีหลักธรรมที่แน่นอนเป็นหลักในการด าเนินชีวิต เช่น ศีล 5  
ค าส าคัญ : การศึกษา, มุมมองทางพระพุทธศาสนา 
 
Abstract 
 Education has a duty to develop a person's life to perfection. Encourage 
the relationship system of all things to thrive in a way that is more supportive. True 
education is Complete personal life development together with the creation of a 
sustainable civilization. Teaching and learning is necessary to create balance. 
Therefore agreed that the curriculum should be improved. By applying the 
principles of Buddhism as the basis for teaching and learning. With mutual hope 
that Teaching and learning with Buddhism as a basis because Buddhism is very 
suitable for Thai society. Will cause the balance of education and social 
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แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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development because Buddhism has a principle of certainty that is the principle of 
life, such as the 5 precepts. 
Keywords: Education, Buddhist Perspective. 
บทน า  
 คนส่วนมากเมื่อได้ยินค าว่า การศึกษา มักมุ่งไปที่การเรียนในแบบทางโลกที่มีกันอยู่ทั่วไป
และใช้กันอยู่ทั่วโลก ได้แก่ การเรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และระดับมหาวิทยาลัย ซึ่ง
ล้วนมุ่งหมายไปสู่การฝึกฝนอาชีพเพ่ือการท ามาหากินเป็นส่วนมาก แต่ในทางพุทธศาสนา การศึกษา
มีความหมายลึกซึ้งไปไกลกว่านั้น คือ เป็นการศึกษาที่มุ่งไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ คุ้มค่ากับ
การที่ได้เกิดมามีชีวิตกัน ณ ชาตินี้ โดยมิเพียงแต่มุ่งน าพาชีวิตตนเองให้เข้าถึงความสูงสุดของชีวิต
ชนิดที่ดับทุกข์ได้เท่านั้น แต่ยังต้องช่วยเหลือคนอ่ืน ๆ ที่อยู่รอบข้างให้มีความทุกข์เบาบางลง หรือ 
หมดทุกข์ไปด้วยกันด้วยเลย และยังมุ่งพัฒนาเพ่ือนมนุษย์และสังคมในระดับโลกให้มีสันติสุข 
สันติภาพ ด้วยเช่นกัน โดยชาวพุทธที่มีหลักธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประทีปน าทาง
จะต้องหมั่นพัฒนาตนเอง และหาโอกาสช่วยเหลือคนอ่ืน ๆ และสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ ได้แก่ สัตว์และต้นไม้ 
และรักษาสภาพแวดล้อมของโลกนี้ให้ดีที่สุด เพ่ือที่เราจะมอบโลกที่ดีขึ้นกว่าเดิมให้แก่คนรุ่นต่อ ๆ 
ไป 
 
ความหมายของการศึกษาความหมายโดยทั่วไป  
 ค าว่า การศึกษา ในพจนานุกรมเวบสเตอร์ ให้ความหมายว่า “คือ การกระท าหรือ
กระบวนการของการให้การศึกษา, ผลของการศึกษาที่ออกมาเป็นความรู้ ทักษะ หรือ รูปแบบ
พฤติกรรม, การกระท าหรือ กระบวนการการฝึกฝนตามหลักสูตรของโรงเรียนแบบที่มีอยู่ทั่วไปหรือ
ที่สร้างขึ้นมาเป็นหลักสูตรเฉพาะ” อริสโตเติล นักปรัชญาชาวกรีกที่มีชีวิตอยู่ราว 300 ปีก่อน
คริสตกาล ให้ความหมายของ การศึกษา ว่า “เป็นการสร้างจิตใจที่เข้มแข็งในร่างกายที่แข็งแรง 
การศึกษาพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ โดยเฉพาะจิตใจ เพ่ือที่บุคคลจะเข้าถึงสัจธรรม ความดี และ
ความงาม ซึ่งล้วนน าไปสู่ความสุขท่ีแท้จริง” 
 จอห์น ดิวอ้ี นักปรัชญาและนักการศึกษาชาวอเมริกัน (ค.ศ. 1859 – 1952) ที่มีชื่อเสียง 
ให้ความหมายของ การศึกษา ว่า “เป็นกระบวนการแห่งการมีชีวิตโดยผ่านการสร้างประสบการณ์
แบบซ้ า ๆ อย่างต่อเนื่อง การศึกษายังเป็นการพัฒนาศักยภาพในหลายด้านของบุคคล ซึ่งจะท าให้
เขาควบคุมสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเขา และ ท าให้เขาเข้าถึงเป้าหมายที่ปรารถนาในชีวิตได้” 
 ในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 ให้ความหมายว่า การศึกษา 
คือ “กระบวนการเรียนรู้เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การ
ฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การ
สร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคล
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต” 
 



623การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3

ความหมายในทางพุทธศาสนา 
 ในพุทธศาสนาค าว่า ศึกษา ตรงกับค าในภาษาบาลีว่า สิกขา (Sikkha) พระพรหมคุณา
ภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ให้ค านิยามว่า “การศึกษา, การส าเหนียก, การเรียน, การฝึกฝนปฏิบัติ, การ
เล่าเรียนให้รู้เข้าใจ และฝึกหัดปฏิบัติให้เป็นคุณสมบัติที่เกิดมีขึ้นในตนหรือให้ท าได้ท าเป็น ตลอดจน
แก้ไขปรับปรุงหรือพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปจนถึงความสมบูรณ์, ข้อที่จะต้องศึกษา, ข้อปฏิบัติส าหรับ
ฝึกอบรมพัฒนาบุคคล” สิกขามี 3 ประการ บางทีก็เรียก ไตรสิกขา สรุปโดยย่อได้แก่ 
 1. อธิสีลสิกขา สิกขาคือศีลอันยิ่ง ข้อปฏิบัติส าหรับฝึกอบรมในทางความประพฤติอย่าง
สูง ศีล 5 ศีล 8 ศีล 10 เป็นศีล, ปาฏิโมกขสังวรศีลเป็นอธิศีล แต่ศีล 5 ศีล 8 ศีล 10 ที่รักษาด้วย
ความเข้าใจ ให้เป็นเครื่องหนุนน าออกจากวัฏฏะ ก็เป็นอธิศีล  
 2. อธิจิตตสิกขา สิกขาคือจิตอันยิ่ง ข้อปฏิบัติส าหรับฝึกอบรมจิตเพ่ือให้เกิดคุณธรรม เช่น
สมาธิอย่างสูง กุศลจิตทั้งหลายจนถึงสมาบัติ 8 เป็นจิต, ฌานสมาบัติที่เป็นบาทแห่งวิปัสสนา เป็นอธิ
จิต แต่สมาบัติ 8 ถ้าปฏิบัติด้วยความเข้าใจมุ่งให้เป็นเครื่องหนุนน าออกจากวัฏฏะ ก็เป็นอธิจิต 
 3. อธิปัญญาสิกขา สิกขาคือปัญญาอันยิ่ง ข้อปฏิบัติส าหรับฝึกอบรมปัญญาเพ่ือให้เกิด
ความรู้แจ้งอย่างสูง ความรู้เข้าใจหลักเหตุผลถูกต้องอย่างสามัญ อันเป็นกัมมัสสกตาญาณคือความรู้
จักว่าทุกคนเป็นเจ้าของแห่งกรรมของตน เป็นปัญญา, วิปัสสนาปัญญาที่ก าหนดรู้ความจริงแห่งไตร
ลักษณ์ เป็นอธิปัญญา กัมมัสสกตาปัญญาที่โยงไปให้มองเห็นทุกข์ที่เนื่องด้วยวัฏฏะหรือแม้กระทั่ง
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย ซึ่งจะเป็นปัจจัยหนุนให้ก้าวไปในมรรค 
ก็เป็นอธิปัญญา 
 สิกขาทั้ง 3 ประการนี้ เรียกง่าย ๆ ว่า ศีล สมาธิ ปัญญา (morality, concentration 
and wisdom)  
 ในวัชชีปุตตสูตร พระพุทธเจ้ากล่าวแก่ภิกษุรูปหนึ่งที่ กูฏาคารศาลาป่ามหาวัน ใกล้
เมืองเวสาลี ครั้งนั้น ภิกษุวัชชีบุตรรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผู้มี
พระภาคแล้ว นั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ สิกขาบท 150 ถ้วนนี้ 
ย่อมมาสู่อุเทศทุกกึ่งเดือน ข้าพระองค์ไม่สามารถที่จะศึกษาในสิกขาบทนี้ พระเจ้าข้า” พระผู้มีพระ
ภาคตรัสถามว่า  

 “ดูกรภิกษุ ก็ท่านสามารถจะศึกษาในสิกขา 3 คืออธิศีลสิกขา 1 อธิจิตตสิกขา 1 อธิ
ปัญญาสิกขา 1 หรือ” 
 พระวัชชีบุตรกล่าวว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์สามารถจะศึกษาได้ในสิกขา 3 
คือ อธิศีลสิกขา 1 อธิจิตตสิกขา 1 อธิปัญญาสิกขา 1 พระเจ้าข้า” 
 พระพุทธเจ้ากล่าวว่า “ดูกรภิกษุ เพราะฉะนั้นแล ท่านจงศึกษาในสิกขา 3 คือ อธิศีล
สิกขา 1 อธิจิตต 
 สิกขา 1 อธิปัญญาสิกขา 1 เมื่อใด ท่านจักศึกษาอธิศีลสิกขาก็ดี จักศึกษาอธิจิตตสิกขาก็ดี 
จักศึกษาอธิปัญญาสิกขาก็ดี เมื่อนั้น เมื่อท่านนั้นศึกษาอธิศีลสิกขาอยู่ก็ดี ศึกษาอธิจิตตสิกขาอยู่ก็ดี 
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ศึกษาอธิปัญญาสิกขาอยู่ก็ดีจักละราคะ โทสะ โมหะ เสียได้ เพราะละราคะ โทสะ โมหะ เสียได้ท่าน
นั้นจักไม่กระท ากรรมเป็นอกุศล จักไม่เสพกรรมที่เป็นบาป”  
 การปฏิบัติตามไตรสิกขานั้นมีจุดหมายสูงสุดอยู่ที่การบรรลุพระนิพพานซึ่งเป็นจุดสูงสุด
ของพุทธศาสนา เป็นสภาพดับทุกข์ได้อย่างสมบูรณ์ พุทธทาสภิกขุได้อธิบายค าว่า นิพพาน ว่ามีใช้มา
นับแต่ก่อนพุทธกาลนานมาแล้ว แต่มีความหมายแตกต่างกันไป บางลัทธิอย่างลัทธิจารวากะและ
ลัทธิโลกายตะ เป็นต้น อธิบายว่านิพพานคือความเต็มเปี่ยมด้วยกามคุณอย่างเพียบพร้อม จึงมุ่งชีวิต
ปรนเปรอตนเองด้วยกามารมณ์อยู่ตลอดเวลา ค าว่านิพพานโดยทั่วไปยังหมายถึงข้าวหุงสุกแล้ว ใช้
พูดกันอยู่ในครัวในหมู่ชาวบ้านในครั้งพุทธกาลอีกด้วย และเหล่าฤาษีที่นิยมท าฌานหรือสมาบัติยัง
ก าหนดสมาธิในขั้นสูงว่าเป็นนิพพาน “ต่อมาพระพุทธเจ้าท่านทรงเห็นว่ายังไม่ถึงที่สุด ก็เลยออก
บวชค้นและทรงพบว่า หมดราคะ โทสะ โมหะ นี่แหละคือนิพพาน” 
 พระพุทธศาสนาถือเป็นศาสนาที่ให้ความส าคัญต่อการศึกษาอย่างยิ่ง และพระพุทธเจ้าได้
สอนให้สาวกท าการศึกษาเพ่ือพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ดังปรากฏอยู่ในหลัก สัทธรรม 3 หรือ ธรรมอัน
ดี ธรรมที่แท้ ธรรมของสัตบุรุษ หลักหรือแก่นศาสนา ได้แก่ 

 1. ปริยัตติสัทธรรม สัทธรรมคือค าสั่งสอนอันจะต้องเล่าเรียน ได้แก่พุทธพจน์ 
 2. ปฏิปัตติสัทธรรม สัทธรรมคือปฏิปทาอันจะต้องปฏิบัติ ได้แก่ อัฏฐังคิกมรรค หรือ

ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา 
 3. ปฏิเวธสัทธรรม สัทธรรมคือผลอันจะพึงเข้าถึงหรือบรรลุด้วยการปฏิบัติ ได้แก่ 

มรรค ผล และนิพพาน  
 การศึกษาโดยทั่วไป หมายถึง กระบวนการอบรม บ่มเพาะ และพัฒนาบุคคลให้มี
ศักยภาพในตนให้สูงขึ้น แต่ในความหมายทางพระพุทธศาสนาน้ันมีความหมายมุ่งไปที่ความ
ประพฤติและการพัฒนาจิตใจของบุคคล โดยครอบคลุมหลักไตรสิกขา หรือ ศีล สมาธิ ปัญญา เป็น
ส าคัญ ผู้ศึกษาในแนวทางนี้มุ่งสู่การขัดเกลาตัวตนทั้งความประพฤติ การด ารงมั่นของจิตใจ และการ
พัฒนาปัญญาจนถึงขั้นขัดเกลากิเลสเข้าถึงจุดสูงสุดของพระศาสนาคือการบรรลุธรรมหรือพระ
นิพพาน เป็นพระอรหันต์ผู้หมดกิเลสอย่างสิ้นเชิง และไม่กลับมามีความทุกข์ได้อีกต่อไป 
 
การศึกษาในฐานะแห่งความเป็นมนุษย ์
 สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อพระองค์จะเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานที่ป่าสาลวัน ใกล้ฝั่ง
แม่น้ าหิรัญญวดี เมืองกุสินารา พระพุทธองค์ได้กล่าวพระปัจฉิมวาจามีปรากฏอยู่ในมหาปรินิพพาน
สูตรว่า “ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้เราขอเตือนเธอท้ังหลาย สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเธอ
ทั้งหลายจงท าหน้าที่ให้ส าเร็จด้วยความไม่ประมาทเถิด” เพ่ือเป็นการเตือนให้ชาวพุทธได้พยายาม
เข้าถึงจุดสูงสุดของพุทธศาสนาให้ได้ นั่นคือพระนิพพาน หรือ สภาพแห่งการปราศจากความทุกข์ทั้ง
มวล โดยที่เราทุกคนสามารถเข้าถึงได้กันในชาตินี้ ไม่ต้องรอถึงชาติหน้า การท าหน้าที่ให้ส าเร็จในนัย
ยะของพระพุทธเจ้า คือ การท าหน้าที่ของความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์ และช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์คน
อ่ืน ๆ ให้เห็นสัจธรรมเหมือนตนเอง นั่นเอง 
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 พระพุทธเจ้าตรัสบ่อย ๆ ถึงความไม่แน่นอนในการมีชีวิต เราทุกคนอาจตายได้แม้ในวันนี้ 
มนุษย์จึงต้องรีบเร่งขวนขวายพัฒนาตนเองให้ถึงจุดสูงสุดแห่งความเป็นมนุษย์ ในเรื่องของความไม่
แน่นอนของชีวิตนั้น ตรัสว่าร่างกายของพระองค์มีความแก่ชราลงไปเป็นธรรมดา ไม่ต่างจากมนุษย์
คนอ่ืน ๆ ดังนี้ “มนุษย์ทุกคนไม่ว่าเด็ก ผู้ใหญ่ โง่ ฉลาด มั่งมี และยากจน ล้วนต้องตาย ชีวิตของสัตว์
เปรียบเหมือนภาชนะดินที่ช่างหม้อปั้นแล้ว เล็กบ้าง ใหญ่บ้าง สุกบ้าง ดิบบ้าง ซึ่งล้วนมีความแตก
สลายเป็นที่สุด วัยของเราแก่หง่อม ชีวิตของเราเหลือน้อย เราจะจากพวกเธอไป เราท าที่พ่ึงแก่ตน
แล้ว พวกเธออย่าประมาท มีสติ มีศีลบริสุทธิ์ มีความด าริมั่นคงดี รักษาจิตของตนไว้ ผู้ที่ไม่ประมาท
อยู่ในธรรมวินัยนี้ ละการเวียนว่ายตายเกิดแล้ว จักท าท่ีสุดแห่งทุกข์ได้” 
 การมุ่งไปสู่ความเป็นคนที่ไม่ประมาทต่อความตายและมีเป้าหมายชีวิตเพ่ือ “ท าที่สุดแห่ง
ทุกข”์ จึงควรเป็นเรื่องที่ส าคัญท่ีสุดของพุทธศาสนิกชนทุกคน พระพุทธเจ้าได้กระท าให้เป็นตัวอย่าง
ด้วยชีวิตของพระองค์เองแล้ว โดยการตระหนักในธรรมชาติของชีวิตที่ต้องมีความแก่ ความเจ็บ และ
ความตาย จึงได้ตัดสินพระทัยออกผนวชเมื่อพระชนมายุ 29 พรรษา จากนั้นจึงแสวงหาหนทางดับ
ทุกข์นับได้ 6 ปีด้วยวิธีการมีประการต่าง ๆ จึงได้ค้นพบหลักอริยสัจจ์ 4 ประการ (ความจริงอัน
ประเสริฐ, ความจริงของพระอริยะ, ความจริงที่ท าให้ผู้เข้าถึงกลายเป็นอริยะ) ที่เป็นพระธรรมเทศนา
ขั้นสุดยอดของพุทธศาสนา อันได้แก่ 

 1. ทุกข์ความทุกข์ สภาพที่ทนได้ยาก สภาวะที่บีบคั้น ขัดแย้ง บกพร่อง ขาดแก่นสารและ
ความเที่ยงแท้ ไม่ให้ความพึงพอใจแท้จริง ได้แก่ ชาติ ชรา มรณะ การประจวบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รัก 
การพลัดพรากจากสิ่งที่รัก ความปรารถนาไม่สมหวัง โดยย่อว่า อุปาทานขันธ์ 5 เป็นทุกข์ 
  2. ทุกขสมุทัย เหตุเกิดแห่งทุกข์ สาเหตุให้ทุกข์เกิด ได้แก่ ตัณหา 3 คือ กามตัณหา 
ภวตัณหา และวิภวตัณหา  
 3. ทุกขนิโรธ ความดับทุกข์ ได้แก่ ภาวะที่ตัณหาดับสิ้นไป ภาวะที่เข้าถึงเมื่อก าจัดอวิชชา
ส ารอกตัณหาสิ้นแล้ว ไม่ถูกย้อม ไม่ติดข้อง หลุดพ้น สงบ ปลอดโปร่ง เป็นอิสระ คือ นิพพาน  
 4. ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาปฏิปทาที่น าไปสู่ความดับแห่งทุกข์ ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับ
ทุกข์ ได้แก่ อริยอัฏฐังคิกมรรค หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า มัชฌิมาปฏิปทา แปลว่า ทางสายกลาง 
มรรคมีองค์ 8 นี้สรุปลงในไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา   
 อริยสัจจ์ 4 นี้  เรียกสั้น ๆ ได้ว่า ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ซึ่งถือเป็นพระธรรมที่
พระพุทธเจ้าทรงค้นพบด้วยพระองค์เอง ความเข้าใจในเรื่องของความทุกข์และปฏิบัติตามวิถีทาง
ของไตรสิกขาจะน าบุคคลไปสู่พระนิพพานซึ่ง พระพุทธเจ้าตรัสว่าทุกคนสามารถเข้าถึงได้ในชาตินี้  
พระพุทธพจน์ที่ยืนยันค ากล่าวนี้มีความว่า 
 “ก็เรากล่าวอย่างนี้ว่า บุรุษผู้รู้ ไม่โอ้อวด ไม่มีมายา เป็นคนตรง จงมาเถิด เราจะสั่งสอน 
เราจะแสดงธรรม เขาปฏิบัติตามธรรมที่สั่งสอน เพียง 7 ปี ... 6 ปี ... 5 ปี ฯลฯ 1 เดือน ... ครึ่งเดือน 
7 วัน ก็จะท าให้แจ้งประโยชน์ยอดเยี่ยม อันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ ที่เหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือน
บวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการ ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง เข้าถึงอยู่ในปัจจุบันอย่างแน่แท”้ 
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 การเข้าถึงธรรมไม่จ ากัดชาย หญิง ยากจน มั่งมี เป็นคฤหัสถ์ หรือบรรพชิต พระพุทธเจ้า
ล้วนปรารถนาให้เหล่าสรรพสัตว์เข้าถึงพระนิพพานที่ปราศจากทุกข์ ชาวพุทธผู้ใฝ่ในธรรมและ
ตระหนักถึงสัจจะของชีวิตประการหนึ่งคือ เราต้องมีความทุกข์ จึงควรเร่งศึกษา ศีล สมาธิ  และ
ปัญญา ตามค าสอนของพระองค์และปฏิบัติตนให้ตนเองพ้นจากทุกข์ ด้วยการพยายามขจัดกิเลส
ภายในตนอยู่ตลอดเวลา เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมและสมควร สภาวะแห่งความพ้นจากทุกข์จะปรากฏ
แก่เราได้เอง พระนิพพานเป็นบรมสุข ดังพุทธภาษิตที่ว่า นิพพานัง ปรมัง สุขัง นิพพานเป็นสุขอย่าง
ยิ่ง ความสุขความส าเร็จในแนวทางของพระพุทธศาสนาจึงมิใช่ความส าเร็จอันเกิดจากวัตถุ ความ
ร่ ารวย และความมีชื่อเสียง แต่อยู่ที่การขจัดกิเลสมีตัณหาเป็นต้นออกจากใจให้มากที่สุด 
  พุทธทาสภิกขุกล่าวว่า การศึกษาในโลกปัจจุบันที่มุ่งเน้นความเจริญทางวัตถุและเน้นอยู่
เพียง กิน กาม เกียรติ นี้เป็นการส่งเสริมกิเลสจนมนุษย์มีความเลวลง ๆ เพราะไม่มีธรรมะแบบ
พระพุทธศาสนา “การศึกษาในโลกมีสภาพเหมือนหมาหางด้วน สอนแต่หนังสือกับอาชีพ นักเรียน
ทั้งหลาย ก็จงสังเกตตัวเองให้ดีว่าเราเรียนกันแต่เรื่องที่ 1 หนังสือ กับเรื่องที่ 2 วิชาชีพ แล้วก็จบกัน 
เรื่องส าคัญท่ี 3 คือเรื่องธรรมะส าหรับความเป็นมนุษย์นั้น เรายังไม่ได้เรียน”  
 การศึกษาด้วยแนวทางวิถีพุทธจึงมุ่งที่การศึกษาธรรมะตามไตรสิกขา เพ่ือให้บุคคลมีศีล 
สมาธิ และปัญญา จนมีความทุกข์เบาบาง และในที่สุดเข้าถึงจุดสูงสุดของพุทธศาสนาได้ คือ 
นิพพาน ซึ่งมีความแตกต่างกับการศึกษาที่ปรากฏอยู่ทั่วไปในโลกปัจจุบันที่มุ่งเรียนเพ่ือที่จะไขว่คว้ า
หากิเลสมาปรนเปรอตนเองและญาติพ่ีน้อง  
 
การศึกษาในฐานะแห่งความเป็นเพื่อนมนุษย์ 
 พระพุทธเจ้าได้กระท าตนเป็นแบบอย่างให้เห็นว่าชีวิตในอุดมคติในแนวทางแห่งพุทธ
ธรรมนั้นควรเป็นอย่างไร ด้วยการเสาะแสวงหาสิ่งอันเป็นอุดมสูงสุดของความเป็นมนุษย์ จนบรรลุ
ธรรมขั้นสูงสุด หลังจากนั้น พระองค์มิได้เก็บความรู้ที่ได้รับนั้นไว้เพียงคนเดียว แต่ได้ใช้เวลาที่เหลือ
ในชีวิตถึง 45 ปีออกเดินทางสั่งสอนผู้คนจวบจนวาระสุดท้ายแห่งสังขาร แม้ในขณะที่จะดับขันธ์อยู่
แล้วที่ป่าสาลวัน เมืองกุสินารา ก็ยังยอมให้สุภัททปริพาชก เข้ามาศึกษาธรรมและได้เป็นสาวกคน
สุดท้ายที่ได้บวชกับพระศาสดา เรียกว่า พระองค์ได้ท างานเพ่ือประโยชน์และความผาสุกของ
ประชาชนจนนาทีสุดท้ายก่อนที่จะดับร่างกายนี้ไปเลยทีเดียว ซึ่งท าพระองค์ให้เป็นแบบอย่างแก่
สาวกในยุคหลัง ที่ควรอุทิศตนเพ่ือพระศาสนาและการเผยแผ่พระธรรมอย่างชนิดยอมตายเพ่ือพระ
ธรรม  
 พระพุทธเจ้านิยมสนับสนุนให้สาวกภิกษุของพระองค์ออกจาริกเที่ยวไปตามคามชนบท
น้อยใหญ่เพ่ือเผยแผ่พระธรรม เพ่ือให้โอกาสแก่เหล่าสรรพสัตว์ได้ศึกษาธรรมและได้เรียนรู้ธรรม ดัง
ค าตรัสของพระองค์แก่พระภิกษุอรหันต์ 60 รูป ที่ป่าอิสิปตนมิคทายวันว่า  

 “ภิกษุทั้งหลาย เราเป็นผู้พ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวง ทั้งที่เป็นของทิพย์และเป็นของมนุษย์ 
แม้พวกเธอท้ังหลาย ก็พ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวง ทั้งที่เป็นของทิพย์และของมนุษย์ ภิกษุทั้งหลาย พวก
เธอทั้งหลาย จงเที่ยวจาริกไปเพ่ือประโยชน์เพ่ือความสุขแก่มหาชน เพ่ือความเอ็นดูแก่โลก  เพ่ือ
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ประโยชน์ เพ่ือความเกื้อกูล เพ่ือความสุข แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย อย่าไปทางเดียวกันถึงสอง
รูป ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงแสดงธรรมให้งดงามในเบ้ืองต้น ให้งดงามในท่ามกลาง ให้งดงาม ใน
ที่สุดลงรอบ จงประกาศพรหมจรรย์ให้เป็นไปพร้อมทั้งอรรถะทั้งพยัญชนะ ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง 
สัตว์ทั้งหลายที่เป็นพวกมีธุลีในดวงตาแต่เล็กน้อยก็มีอยู่ สัตว์พวกนี้  ย่อมเสื่อมจากคุณที่ควรได้ 
เพราะไม่ได้ฟังธรรม สัตว์ผู้รู้ทั่วถึงธรรม จักมีเป็นแน่ ภิกษุทั้งหลาย แม้เราเอง ก็จักไปสู่ต าบลอุรุเวลา
เสนานิคม เพ่ือแสดงธรรม” 
 และด้วยปณิธานเหล่านี้เองคติธรรมเนียมนิยมของพระภิกษุจึงมีมาจนถึงปัจจุบัน ที่เรา
ชาวบ้านมักได้รับค าสั่งสอนพระธรรมจากพระภิกษุสาวกของพระพุทธเจ้าในสถานที่ต่าง ๆ อยู่เสมอ 
การมีใจเอ็นดูประชาชนและพยายามชี้น าประชาชนให้เข้าใจหลักธรรม โดยเฉพาะหลักอริยสัจ 4 ให้
ประชาชนเห็นความจริงของความทุกข์ เห็นเหตุของทุกข์ ความดับทุกข์ และหนทางให้เข้าถึงความ
ดับทุกข์ นั้น จึงท าให้ชาวพุทธสามารถเสาะหาพระธรรมในรูปแบบของสื่อต่าง ๆ ได้ตลอดเวลา 
โดยเฉพาะหนังสือธรรมะที่มีมากมายอยู่ตามห้องสมุดและร้านหนังสือทั่วไป จริงอยู่ที่หนังสือธรรมะ
อาจไม่เป็นที่สนใจของคนบางกลุ่มบางพวก แต่หนังสือธรรมะเหล่านี้ส่วนมากก็ล้วนมาจากผู้เขียนที่มี
ความเอ็นดูต่อหมู่มนุษย์ด้วยกัน เป็นการสืบทอดเจตนารมณ์ของพระพุทธเจ้ามาแต่ครั้งพุทธกาล 
ท่านพุทธทาสกล่าวเปรียบเปรยไว้อย่างน่าฟังว่า  
 “หนังสือธรรมะทุก ๆ เล่ม แม้จะงุ่มง่ามอย่างไร ก็ยังมีผลในทางธรรมอยู่นั่นเอง แม้
ธรรมะจะงุ่มง่ามบ้าง ก็ย่อมจะต้องดีกว่าอธรรมที่ปราดเปรียวมิใช่หรือ ขอท่านทั้งหลาย จงพากัน
สนใจให้ยิ่งขึ้นไป ในสิ่งที่เรียกว่า ธรรม ให้ถูกต้อง และพร้อมสรรพ พระเจ้า จะกลับมาครองโลก 
แทนซาตาน นิพพาน จะอาบรดสัตว์ทั่วสากลจักรวาล ให้เยือกเย็น โดยไม่ต้องสงสัยเลย” 
 หลักธรรมแห่งความช่วยเหลือกันและเอ็นดูต่อกันที่ชาวพุทธควรมีอยู่ประจ าใจได้แก่ 
พรหมวิหาร 4 ซึ่งท่าน ป.อ. ปยุตฺโต ได้ให้ความหมายอันน่าฟังว่า “ธรรมเคร่ืองอยู่อย่างประเสริฐ 
ธรรมประจ าใจอันประเสริฐ หลักความประพฤติที่ประเสริฐบริสุทธิ์ ธรรมที่ต้องมีไว้เป็นหลักใจและ
ก ากับความประพฤติ จึงจะชื่อว่าด าเนินชีวิตหมดจด และปฏิบัติตนต่อเพ่ือนมนุษย์ทั้งหลายโดย
ชอบ” ได้แก่  
 1. เมตตา ความรัก ปรารถนาดีอยากให้เขามีความสุข มีจิตอันแผ่ไมตรีและคิดท า
ประโยชน์แก่มนุษย์สัตว์ทั่วหน้า 
 2. กรุณา ความสงสาร คิดช่วยให้พ้นทุกข์ ใฝ่ใจในอันจะปลดเปลื้องบ าบัดความทุกข์ยาก
เดือดร้อนของปวงสัตว์ 
 3. มุทิตา ความยินดี ในเมื่อผู้อ่ืนอยู่ดีมีสุข มีจิตผ่องใสบันเทิง กอปรด้วยอาการแช่มชื่น
เบิกบานอยู่เสมอ ต่อสัตว์ทั้งหลายผู้ด ารงในปกติสุข พลอยยินดีด้วยเมื่อเขาได้ดีมีสุข เจริญงอกงาม
ยิ่งขึ้นไป 
 4. อุเบกขา ความวางใจเป็นกลาง อันจะให้ด ารงอยู่ในธรรมตามที่พิจารณาเห็นด้วย
ปัญญา คือ มีจิตเรียบตรงเที่ยงธรรมดุจตราชู ไม่เอนเอียงด้วยรักและชัง พิจารณาเห็นกรรมท่ีสัตว์
ทั้งหลายกระท าแล้ว อันควรได้รับผลดีหรือชั่ว สมควรแก่เหตุอันตนประกอบ พร้อมที่จะวินิจฉัยและ
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ปฏิบัติไปตามธรรม รวมทั้งรู้จักวางเฉยสงบใจมองดู ในเมื่อไม่มีกิจที่ควรท า เพราะเขารับผิดชอบตน
ได้ดีแล้ว เขาสมควรรับผิดชอบตนเอง หรือเขาควรได้รับผลอันสมกับความรับผิดชอบของตน  
 พรหมวิหาร 4 คือ ธรรมของพรหม หรือธรรมเครื่องอยู่ของท่านผู้มีคุณยิ่งใหญ่ ซึ่งเป็น
ธรรมของผู้ที่ปรารถนาจะช่วยโลกนี้ให้รอดพ้นจากทุกข์นั่นเอง ผู้ที่มีธรรมะทั้ง 4 ข้อนี้ประจ าใจ จึงจะ
ยินดีคอยให้ความช่วยเหลือเหล่าสัตว์ที่ตกทุกข์ยาก เกื้อกูลผู้คน ไม่เบียดเบียนใคร และไม่ริษยา ไม่ดี
ใจจนฟูฟ่อง ไม่ฟูมฟายเพราะความสูญเสีย เห็นเหล่าเพ่ือนมนุษย์เป็นสัตว์ที่เกิดแก่เจ็บตายเหมือน ๆ 
กัน  
 การศึกษาในนัยยะของพุทธศาสนามุ่งปลดเปลื้องตนเองจากกิเลส ราคะ โทสะ โมหะ เป็น
ส าคัญเป็นปฐมเหตุแล้วจึงช่วยเหลือสัตว์โลกให้พวกเขาดับทุกข์ให้ได้ หากเป็นพระภิกษุ การออก
เผยแพร่ธรรมไปในสถานที่ต่าง ๆ หรือ ในรูปสื่อสารต่าง ๆ ให้ประชาชนได้รับรู้พระธรรม เป็นสิ่ง
ส าคัญที่สุด และถ้าเป็นฆราวาสก็สมควรพยายามช่วยผู้อ่ืนได้เช่นเดียวกัน โดยธรรมะที่ควรมีประจ า
ใจของบุคคลตามแนวพุทธคือพรหมวิหาร 4 เป็นต้น การศึกษาที่เป็นไปเพ่ือประโยชน์ตนและ
ประโยชน์ท่านเช่นนี้ย่อมท าให้โลกมีความผาสุกได้ และน าความสุข สงบ สันติ มาสู่ตนเอง ครอบครัว 
และสังคม  
 
การศึกษาในฐานะแห่งความเป็นพลเมืองโลก 
 เรามิอาจปฏิเสธได้เลยว่าการศึกษาในยุคปัจจุบันนี้ในทุกระดับชั้นส่งเสริ มให้เกิดการ
แข่งขันและการแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองและพวกพ้องของตนเอง และนี้เป็นแนวทางเดียวกัน
ทั่วโลก การแข่งขันที่เกิดขึ้นในหมู่มนุษย์นั้นไม่สามารถน าสันติภาพมาสู่สังคมได้  การแข่งขันท าให้
เกิดการแบ่งแยกพวกเรา และพวกเขา จนถึงที่สุดคือ การมองว่า ถ้าเป็นพวกเรา ฆ่าไม่ได้ ถ้าเป็น
พวกเขา ฆ่าได้ไม่บาป เป็นต้น สะท้อนให้เห็นว่า การศึกษาที่มุ่งเน้นแต่เพียงทักษะอาชีพ และความ
เป็นเลิศแบบเห็นแก่ตัวนั้นท าให้มนุษย์มีจิตใจคับแคบลง  

 พระธรรมปิฎก กล่าวว่า ปัญหาบนโลกนี้ล้วนเกิดมาจากความเห็นแก่ตัว 3 ประการ ท าให้
มนุษย์มีจิตใจคับแคบลงและก่อให้เกิดปัญหาไปทั้งระดับสังคม ประเทศ และระดับโลก มีเนื้อหาสรุป
ได้ดังนี้ 
 1. ตัณหา ความอยากได้ อยากเสพ อยากได้รับการบ ารุงบ าเรอซึ่งปรากฏเด่นในรูปของ
ความอยากได้ผลประโยชน์ ประวัติของสงครามและการฆ่าฟันกันหลายครั้งมีแรงผลักมาจากตัณหานี้
เอง 
 2. มานะ ความอยากใหญ่ ความต้องการอ านาจ ความปรารถนาจะครอบง ามีอิทธิพล
เหนือผู้อ่ืน โดยเฉพาะความอยากขยายอ านาจ อาณาเขตของผู้น ากลุ่มหรือผู้น าประเทศจนน าไปสู่
สงครามและหายนะ โดยผู้น าเหล่านี้ไม่ค านึงถึงความตายและความทุกข์ยากของเพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน
 3. ทิฏฐิ ความติดยึดในความเห็น ความเชื่อถือ ลัทธินิยม อุดมการณ์ แม้แต่ศาสนาต่าง ๆ 
ที่ว่าต้องของฉันเท่านั้น ตั้งแง่รังเกียจกัน เกลียดชังกัน รบราฆ่าฟันกัน ด้วยความเชื่อและความยึดถือ
เหล่า ถือเผ่า ถือผิว ศาสนา ลัทธินิยม อุดมการณ์ที่ต่างกัน 
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 ค าสอนของพระพุทธเจ้ามุ่งเน้นไปที่การท าลาย ตัณหา มานะ ทิฏฐิ อันเป็นต้นตอของ
ความทุกข์ในหมู่มนุษย์ ทั้งในระดับตนเอง และระดับโลก แม้บุคคลจะไม่สามารถก าจัดตัณหา มานะ 
ทิฏฐิ ได้อย่างชนิดสมบูรณ์แบบอย่างพระอรหันต์ แต่การมีการศึกษาที่ชี้ให้เห็นภัยที่แท้จริงที่เป็นต้น
ตอของปัญหาบนโลก ก็จะช่วยให้มนุษย์ได้เรียนรู้และบรรเทาปัญหา ความขัดแย้ง ที่จะเกิดขึ้นมาได้
ในอนาคต พลเมืองโลกในฐานะอุดมคติทางพุทธ จึงเป็นผู้ที่จะต้องมองเข้าสู่โลกจิตใจภายใน และ
พยายามก าจัดตัณหา มานะ และทิฏฐิ ออกจากใจไปให้ได้ ขณะเดียวกันก็มองเพ่ือนมนุษย์ด้วย
สายตาแห่งความรักแบบพระพรหม  
 แม้ในระดับของการปกครองบ้านเมือง พุทธศาสนามีค าที่เรียกว่า  ธรรมาธิปไตย ที่
พระพุทธเจ้ามุ่งให้บุคคล ถือธรรมเป็นใหญ่ พระธรรมปิฎกอธิบายว่า ธรรมาธิปไตยคือ มุ่งให้บุคคล 
“ยึดถือความจริง เอาหลักการ ความจริง ความดีงาม ความถูกต้อง เหตุผล และกติกา หรือกฎหมาย
ที่ยุติธรรม เป็นใหญ่ หรือเป็นเกณฑ์ตัดสิน โดยจะต้องมีปัญญา ที่รู้หลักการ รู้ความจริง ความถูกต้อง 
ความดีงาม ตลอดจนกฎกติกานั้น จึงเป็นการบังคับว่าจะต้องพัฒนาปัญญาขึ้นมา โดยมีเจตจ านงมุ่ง
ในจุดประสงค์ที่แน่วแน่ คือการที่จะร่วมสร้างสรรค์สังคมท่ีดีงาม ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข”  
 หากทุกคนถือธรรมเป็นใหญ่นับแต่ผู้น าประเทศลงมาจนถึงประชาชนผู้ลงคะแนนเลือกตั้ง
ที่เป็นชาวบ้าน ความเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงจึงจะมีได้ เพราะประชาธิปไตยที่แท้จริงอย่างที่
ประเทศส่วนมากในโลกนี้ก าลังมุ่งไปนั้นมีพ้ืนฐานมาจาก เสรีภาพ ( liberty) ความเสมอภาค 
(equality) และภราดรภาพ (fraternity) หากบุคคลไม่มีธรรมาธิปไตยอยู่ในจิตใจแล้ว หัวใจของ
ประชาธิปไตยท้ัง 3 จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย เพราะผู้ถือธรรมเป็นใหญ่ย่อมมิอาจกดขี่ข่มเหงใครได้ ย่อม
มองเห็นเสรีภาพ เคารพเสรีภาพในการแสดงออกของมนุษย์และความเป็นอยู่และความเชื่อที่
แตกต่างกันของมนุษย์ทุกหมู่เหล่าได้ ขณะเดียวกันผู้มีธรรมเป็นใหญ่ย่อมปรารถนาให้มวลหมู่มนุษย์
มีความเสมอภาคอย่างเท่าเทียมกัน ปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน มาตรฐานเดียวกัน และ
ส่งเสริมให้สังคมมีภราดรภาพหรือความสามัคคี กล่าวแก่กันและกันด้วยวาจาแห่งความรัก 
 ผู้ถือธรรมะในแบบพุทธมิใช่จะให้ความรักต่อเพ่ือนมนุษย์ด้วยกันเท่านั้น แต่ยังมีความเอ้ือ
อาทรต่อสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ ดังจะเห็นว่า กฎของพระภิกษุสงฆ์ข้อหนึ่งห้ามมิให้พรากของเขียว หากภิกษุ
พรากของเขียว หรือใช้ให้ผู้อ่ืนกระท า ผิดอาบัติปาจิตตีย์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า พระพุทธเจ้าปรารถนา
ให้สาวกมีความเคารพในธรรมชาติ และรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะต้นไม้และป่าไม้  ด้วยการปฏิบัติ
ตนแบบผู้มีธรรมะเช่นนี้ แน่นอนว่า คนรุ่นต่อ ๆ ไปจะสามารถรับโลกใบนี้ต่อจากคนรุ่นปัจจุบันได้ 
ในสภาพที่ดี และน่าอยู่  
 
สรุป 
 การศึกษาของโลกท่ีเน้นที่การแข่งขันในยุคปัจจุบัน เป็นตัวเร่งให้มนุษย์เกิด ตัณหา มานะ 
และทิฏฐิ และท าให้มนุษย์มีการแบ่งเขา แบ่งเรา และเบียดเบียนกัน เพ่ือแก่งแย่งน าผลประโยชน์มา
สู่ตนเองและพวกพ้อง จนที่ร้ายที่สุดก็น าไปสู่สงครามและการท าลายล้างอีกฝ่ายหนึ่ง พระพุทธเจ้าได้
สอนให้พุทธสาวกหันมาศึกษาการศึกษาอีกชนิดหนึ่งที่เรียกว่า ไตรสิกขา  ได้แก่ ศีล สมาธิ และ
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ปัญญา โดยมุ่งเน้นให้บุคคลเข้าใจหลักสัจธรรมของชีวิตคือ ความทุกข์ สาเหตุของทุกข์ ความดับทุกข์ 
และหนทางสู่ความดับทุกข์ เป็นการศึกษาท่ีสัมพันธ์โดยตรงกับชีวิตของมนุษย์ทุกคน ไตรสิกขาจักท า
ให้มนุษย์ขัดเกลาตนเองจนถึงขั้นสูงสุดคือ การเข้าถึงพระนิพพาน อันเป็นสภาวะที่ดับเย็น สมบูรณ์
แบบ 
  ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบตามค าสอนของพระพุทธเจ้ามิได้หยุดอยู่เพียงแค่ตนเอง
เท่านั้น แต่สาวกผู้ปฏิบัติดีจักต้องเผื่อแผ่ความรู้และความดีงามสู่สังคมและคนรอบข้างอีกด้วย ด้วย
การปฏิบัติตามหลักธรรม มีพรหมวิหาร 4 เป็นต้น และเมื่อมองดูในระดับโลก ก็พบว่า ปัญหาของ
โลกโดยมากล้วนเกิดมาจากกิเลสหลัก 3 ตัว ได้แก่ ตัณหา มานะ และทิฏฐิ ที่อยู่ในจิตใจของบุคคล
แต่ละคนนี้เอง มนุษย์จึงต้องพัฒนาจิตใจด้วยการสร้างธรรมาธิปไตย เห็นความถูกต้องดีงาม และ
สันติภาพเป็นที่ตั้งก่อน นับแต่ผู้น าประเทศลงมาจนถึงประชาชนรากหญ้า เมื่อมีหลักการที่ถูกต้องอยู่
ในจิตใจเช่นนี้แล้ว บุคคล เพ่ือนมนุษย์ และโลก จักอยู่ได้ด้วยความผาสุก เป็นโลกในแบบอุดมคติ  
การศึกษาที่ควรจะมีในโลกจึงควรประกอบด้วยหลักธรรม และการมุ่งขจัดกิเลสในใจเป็นส าคัญ สม
ดังพุทธภาษิตท่ีว่า “ธรรมทั้งหลาย มีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่ ส าเร็จด้วยใจ ถ้าคนมีใจชั่ว ก็จะพูด
ชั่วหรือท าชั่วตามไปด้วย เพราะความชั่วนั้น ทุกข์ย่อมติดตามเขาไปเหมือนล้อหมุนตามรอยเท้าโคที่
ลากเกวียนไป ฉะนั้น ... ถ้าคนมีใจดี ก็จะพูดดีหรือท าดีตามไปด้วย เพราะความดีนั้น สุขย่อมติดตาม
เขาไปเหมือนเงาติดตามตัวเขาไป ฉะนั้น” 
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แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 

ภิกษุอาพาธ กับการดูแลจากภาครัฐ 
The Monks Were Abusive and Cared for by The Government 

 
ทยิดา  ผลสมบูรณ์* 

 
บทคัดย่อ 
 ปัญหาสุขภาพเป็นผลที่เกิดจากปัญหาสังคม สิ่งแวดล้อม พันธุกรรมและการมีพฤติกรรม
เสี่ยงต่าง ๆ เนื่องจากการขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องทางด้านสุขภาพและสวัสดิการ อีกทั้งยังคง
มีความเชื่อ ค่านิยม และทัศนคติที่ไม่เป็นวิทยาศาสตร์ ปัญหาเหล่านี้เมื่อรวมกับภาวะทางเศรษฐกิจ
ที่บีบบังคับมากขึ้น และการหลั่งไหลถ่ายเทของผู้คนในยุคโลกาภิวัตน์ ท าให้ภาวะเสี่ยงต่าง ๆ ทาง
สุขภาพและสวัสดิ์ภาพของบุคคลเพ่ิมมากขึ้นตามล าดับ ดังนั้น การเข้าใจถึงภาวะเสี่ยงทางด้าน
สุขภาพอย่างรู้เท่าทันจะช่วยให้แต่ละบุคคลสามารถมีชีวิตได้อย่างปกติสุขมากท่ีสุดในโลกไร้พรมแดน 
ภาวะเสี่ยงทางสุขภาพ (Health Risk) หมายถึงโอกาสที่บุคคล ครอบครัวและชุมชน อาจจะเกิด
ปัญหาสุขภาพ ซึ่งได้แก่การเกิดโรค การเจ็บป่วยและอุบัติเหตุต่าง ๆพระสงฆ์ที่บวชเข้ามาตามพระ
ธรรมวินัย แม้บางรูปจะได้บรรลุธรรมชั้นสูง แต่ก็หาหลีกเลี่ยงความเจ็บไข้ได้ป่วย ซึ่งเป็นเรื่อง
ธรรมดาของชีวิตไปได้ไม่ ในบาลีพระไตรปิฎก จึงพบเหตุการณ์ต่างๆ เกี่ยวกับความเจ็บไข้ได้ป่วยไว้
หลายกรณ ี
 ในแต่ละปีมีพระภิกษุ และสามเณร เข้ารับการรักษาอาการอาพาธประมาณ 8 หมื่นรูป 
โดย 3 โรคที่พบมากที่สุด คือ โรคไขมันในเลือดสูง โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งทั้ง 3 
โรคมักเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมในการรับประทานอาหาร เนื่องจากพระภิกษุและสามเณรไม่สามารถ
เลือกฉันอาหารตามใจชอบได้ แต่จะขึ้นอยู่กับผู้มีจิตศรัทธาที่ไปท าบุญตักบาตร พระสงฆ์นับเป็น
สถาบันที่ช่วยเยียวยา “สุขภาพใจ” แก่สังคมไทยมาอย่างยาวนาน แต่หลายคนอาจยังไม่ทราบว่า 
“สุขภาพกาย” ของพระสงฆ์ กลับตกอยู่ในภาวะเสี่ยงที่ต้องเข้ารับการเยียวยาเสียเอง 
 สถิติของกรมอนามัยพบว่า พระสงฆ์ส่วนมากต้องรับการรักษาตัวด้วยโรคไขมันในเลือด 
ความดันโลหิตสูง เบาหวาน และต้อกระจก ซึ่งล้วนเกิดจากพฤติกรรมในการใช้ชีวิตและสารพัด
ปัจจัยต่างๆ รุมเร้า แม้หลายหน่วยงานมีโครงการแก้ไขปัญหา แต่ยังขาดบูรณาการและน าไปปฏิบัติ
อย่างจริงจัง มีข้อจ ากัดเรื่องพระธรรมวินัยและความเกรงใจญาติโยมที่น าอาหารมาถวายสุดท้ายก็ไม่
สามารถด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน 
 
ค าส าคัญ : ภิกษุอาพาธ, ภาครัฐ, 
 
                                                           
 * หลักสูตรพุทธศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการเชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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Abstract 
 Health problems are the result of social, environmental, genetic, and risky 
behaviors due to lack of proper understanding of health and welfare. And still have 
beliefs, values and attitudes that are not science. These problems, when combined 
with increasingly coercive economic conditions And the flow of people in the era of 
globalization Thus increasing the risk of health and wellbeing of persons Health risk 
means the opportunity that a person Family and community May be a health 
problem Which is the disease Various illnesses and accidents 
Monks who are ordained into the discipline Although some images have achieved 
high dharma But find avoidance of sickness Which is no ordinary matter of life In 
Bali, Trip taka Therefore found various events About many illnesses 
 Each year, there are about ten thousand monks and novices receiving 
treatment. The 3 most common diseases are hyperlipidemia, diabetes and 
hypertension. The three diseases are often associated with eating behavior. Food 
because monks and novices cannot choose me food as they like But will depend 
on the faithful to make merit Monks are the institutions that help to heal "mental 
health" for Thai society for a long time. But many people may not yet know that 
the "physical health" of the monks is at risk of having to be healed. 
 Statistics of the Department of Health found that most monks must be 
treated with blood fat disease. High blood pressure, diabetes and cataracts, which 
are all caused by behavior in life and various factors beset by Although many 
agencies have projects to solve problems but still lacking integration and serious 
implementation There is a limitation of the Buddha's discipline and the dignity of 
the kith and kin who bring food to the final, unable to perform concrete and 
sustainable actions. 
Keyword: Monk sick, government, 
 
บทน า 
 เรื่องสุขภาพของพระสงฆ์เป็นสิ่งที่พูดมานานในสังคมไทย เนื่องจากในห้วงหลายปีที่ผ่าน
มามีพระสงฆ์ป่วยเป็นโรคต่าง ๆ จ านวนมาก จนในที่สุดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ (สช.) ได้คลอด “ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติพุทธศักราช 2560” ฉบับแรก
ของประเทศไทย โดยทางมหาเถรสมาคมเห็นด้วย และมีการประกาศบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 ธ.ค. 
2560 จากนั้นภาครัฐโดยกระทรวงสาธารณสุขและกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะสงฆ์ โดยฝ่ายสา
ธารณสงเคราะห์ทั้งระดับประเทศและจังหวัดเริ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ “พระสงฆ์กับการพัฒนาสุข
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ภาวะ” ตามธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ ข้อมูลของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พบว่า 
โรคที่พระสงฆ์และสามเณรอาพาธมาเข้ารับการรักษามากที่สุด คือ โรคไขมันในเลือดสูง ความดัน
โลหิตสูง เบาหวาน ไตวายเรื้อรัง และข้อเข่าเสื่อม ตามล าดับ  
 เมื่อเกิดอาพาธจนต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล ที่มีระบบบริการที่พัฒนาไปมาก
ตามสภาพสังคมและเทคโนโลยียุคใหม่ ซึ่งบางส่วนกลายเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงของภิกษุอาพาธ 
ท าให้ต้องอาบัติทั้งหนักและเบา ส่งผลให้ภิกษุบางส่วนล าบากใจ จนถึงขั้นปฏิเสธการเข้ารับรักษาไป
ก็มี แต่ทั้งนี้ก็ไม่ใช่วิถีของพระท่ีจะเรียกร้องหาการบริการที่ดี หรือทวงสิทธิ์ที่จะพึงมีจากผู้ใด ในอดีต
ที่ผ่านมาการแก้ไขปัญหาภิกษุอาพาธจะด าเนินการบ าบัดรักษาที่สถานีอนามัยและโรงพยาบาล
จัดบริการให้เท่านั้น ส่วนการดูแลบ าบัดรักษาด้วยตนที่วัดและดูแลด้วยการสนับสนุนจากชุมชนยังไม่
มีรูปแบบที่ชัดเจนปัญหาดังกล่าวควรได้รับการแก้ไข เพราะโรงพยาบาลควรเป็นสถานที่ที่เอ้ือเฟ้ือต่อ
ผู้ป่วยทุกกลุ่ม แม้บางกลุ่มจะมีข้อจ ากัดหรือเงื่อนไขพิเศษไม่ว่าทางกายหรือทางวัฒนธรรมต่างจาก
คนทั่วไปก็ตาม โรงพยาบาลก็ไม่ควรปล่อยให้ข้อจ ากัดหรือเงื่อนไขดังกล่าวเป็นอุปสรรคกีดขวางใน
การเข้ารับบริการของโรงพยาบาล 

 กล่าวโดยสรุปจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นผู้เขียนจึงอยากน าเสนอมุมมองของผู้เขียน
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของภิกษสุงฆ์กับภาครัฐ ความส าคัญของภิกษุสงฆ์ โดยเริ่มจากบริบทพระสงฆ์
กับสังคมไทยซึ่งอยู่คู่กันมาเป็นเวลาช้านาน พระสงฆ์กับการดูแลสุขภาพตนเอง บทบาทภาครัฐกับ
การดูแลสงฆ์อาพาธว่าภาครัฐมีบทบาทอย่างไรในการดูแลสงฆ์อาพาธ และการเข้าถึงสวัสดิการแห่ง
รัฐของภิกษุสงฆ์ ว่ามีเงื่อนไขใดบ้าง เงื่อนไขเหล่านั้นส่งผลให้เกิดปัญหากับการเข้าถึงสวัสดิการแห่ง
รัฐของภิกษุสงฆ์หรือไม่อย่างไร และภิกษุสงฆ์ที่ด าเนินชีวิตเรียบง่าย ภายใต้เงื่อนไขแห่งพระธรรม
วินัยที่พระพุทธเจ้าท่านได้บัญญัติไว้ ตามแบบฉบับเถรวาทนั้น จะมีวิธีการเข้าถึงนวัตกรรมใหม่ๆ 
ที่มาในรูปแบบการบริการที่พัฒนาไปตามสภาพสังคมยุคใหม ่
 
บริบทพระสงฆ์กับสังคมไทย 
 บทบาทของพระสงฆ์กับสังคมไทยเรานั้นผู้เขียนมองว่าพระสงฆ์เองท่านมีความส าคัญ
อย่างยิ่งกับสังคมไทย ส าหรับเราชาวพุทธนั้นพระสงฆ์ถือได้ว่าเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เลยก็ว่าได้ท่านเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้พุทธศาสนิกชนมาเป็นเวลาช้านาน พระสงฆ์คือพระภิกษุผู้มี
หน้าที่ในการส่งเสริมท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง สร้างศรัทธาแก่พุทธศาสนิกชน สร้าง
ความเข้มแข็ งและความมั่นคงให้กับพระพุทธศาสนา แม้ว่ าพระสงฆ์จะเป็นนักบวชใน
พระพุทธศาสนา แต่ในอีกบทบาทหนึ่งนั้นพระสงฆ์ถือว่าเป็นพลเมืองของประเทศชาติและอยู่ภายใต้
กฎหมายของประเทศเช่นเดียวกัน พระภิกษุในครั้งท่ีพระพุทธองค์ทรงด ารงพระชนม์ชีพนั้นส่วนใหญ่
บวชด้วยศรัทธา มุ่งศึกษาและปฏิบัติธรรมเพ่ือความหลุดพ้นเป็นหลัก ต้องการลดภาระต่างๆ ที่ผู้
ครองเรือนมี ไปสู่ชีวิตนักบวชที่อิสระ เรียบง่าย และภาระน้อย วินัยและข้อวัตรปฏิบัติต่างๆ ที่พระ
พุทธองค์ทรงบัญญัติไว้นั้น ก็เพ่ือให้หมู่สงฆ์อยู่ร่วมกันได้อย่างเรียบร้อยสงบสุข ก าราบหมู่พระภิกษุที่
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ประพฤติตัวไม่เหมาะสมให้อยู่ในขอบเขตที่ไม่เกินเลย ทั้งยังเอ้ืออ านวยต่อการฝึกฝนพัฒนาตนเอง 
และยังความเลื่อมใสศรัทธาให้แก่ผู้ที่พบเห็น 
 ในด้านสุขภาพของพระภิกษุและหมู่สงฆ์นั้น มีหลักฐานบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกว่าพระ
พุทธองค์ทรงให้ความส าคัญต่อเรื่องนี้มาก ทั้งในส่วนของการส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรงและป้องกัน
การเจ็บป่วยเช่น ไม่สนับสนุนให้ปฏิบัติโดยทรมานร่างกาย (ทุกรกิริยา) ในช่วงหน้าฝนไม่อนุญาตให้
จ าพรรษาในที่โล่งแจ้ง อนุญาตให้หลีกออกไปจากที่ซึ่งอัตคัดอาหารและยาได้แม้ในช่วงระหว่าง
พรรษาทรงสอนให้รู้จักเลือกฉันอาหารที่ดีต่อสุขภาพ เช่น ยาคู  ชี้ให้เห็นประโยชน์ของการฉันใน
ปริมาณที่พอดี การเดินจงกรม การรักษาสุขภาพช่องปากด้วยการเคี้ยวไม้สีฟัน รวมทั้งทรงก าชับให้
ดูแลรักษาความสะอาดที่พัก ข้าวของเครื่องใช้ จัดสิ่งแวดล้อมเสนาสนะให้เรียบร้อย ทรงแนะน า ให้
สร้างที่ปัสสาวะ ห้องส้วมให้มิดชิดเป็นสัดส่วน พร้อมทั้งแนะน าวิธีใช้ การดูแลรักษา ท าความสะอาด 
และยังก าหนดกติกาในการใช้ส้วมไว้ด้วย เป็นต้น เมื่อพระภิกษุเกิดอาพาธขึ้นก็ให้ขวนขวายหาทาง
รักษา โดยก าหนดไว้ชัดเจนว่าใครจะเป็นผู้ดูแลเมื่อเจ็บป่วย คือให้อุปัชฌาย์และสัทธิวิหาริก (ผู้ที่
อุปัชฌาย์บวชให้) คอยดูแลซึ่งกันและกัน เมื่อมีใครอาพาธขึ้นมา ถ้าไม่มี ไม่ได้อยู่ด้วยกัน หรือดูแล
กันไม่ได้ ให้ขยับไปเป็นความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับศิษย์ หรือในหมู่ของพระภิกษุที่มีอุปัชฌาย์
หรืออาจารย์ร่วมกัน ถ้ายังไม่มีหรือมีแต่ดูแลไม่ได้ ท่านให้หมู่ภิกษุที่อาศัยอยู่ด้วยกันในวัดนั้นเป็น
ผู้ดูแล 
 กล่าวโดยสรุป จากบริบทที่ผู้เขียนได้ยกมากล่าวแล้วข้างต้น จะเห็นได้ว่าพระสงฆ์มี
บทบาทและความส าคัญกับสังคมเราเป็นอย่างมาก เมื่อท่านเกิดอาพาธแม้พระพุทธองค์ได้ทรงวาง
แนวทางรับมือกับสุขภาพของพระสงฆ์ไว้ในระดับหนึ่ง โดยก าหนดไว้ชัดเจนว่าใครจะต้องเป็นผู้ดูแล
ยามท่านเจ็บป่วยแต่เราในฐานะพุทธศาสนิกชนควรมีส่วนรวมดูแลอุปฐากท่านตามควร 
 
พระสงฆ์กับการดูแลสุขภาพตนเอง 
 ปัจจุบันการดูแลสุขภาพตนเองของพระสงฆ์มีความส าคัญเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการ
ฉันอาหารหรือการขยับกายที่เหมาะสมตามฐานานุรูป ในการฉันอาหารนั้นควรเลือกฉันอาหารที่มี
ประโยชน์ต่อร่างกายมากกว่าอาหารที่ถูกปากเพราะอาหารที่ถูกปากบางชนิดอาจเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพมากกว่าเป็นประโยชน์ แม้แต่น้ าปานะเองผู้เขียนก็มองว่าในน้ าปานะนั้นแฝงไว้ด้วยอันตราย
มิใช่น้อย ตัวอย่างเช่นกาแฟ นอกจากคาเฟอีนแล้วยังประกอบไปด้วยน้ าตาล และไขมันจากครีม
เทียม ซึ่งการที่ร่างกายรับเข้าไปมากๆนอกจากจะกดประสาทแล้วยังมีส่วนกับการท างานของหัวใจ 
ท าให้หัวใจเต้นแรง นอกจากนี้ยังส่งผลให้เกิดภาวะไขมันอุดตันในเส้นเลือดได้อีกด้วย และเครื่องดื่ม
ชูก าลังที่ญาติโยมนิยมน ามาถวายพระสงฆ์ครั้งละเป็นจ านวนมากนั้น ส่วนประกอบส าคัญที่ร่างกาย
จะได้รับคือ น้ าตาล ที่เป็นสาเหตุส าคัญของโรคเบาหวาน โรคที่พระสงฆ์จ านวนไม่น้อยต้องประสบ 
 อย่างไรก็ตามด้วยข้อจ ากัดของพระธรรมวินัย ของพระสงฆ์เองนั้นอาจไม่สามารถเลือก
อาหารฉันได้ ดังนั้น ผู้เขียนเห็นว่าญาติโยมจึงมีส่วนส าคัญมาก ควรหันมาช่วยกันรณรงค์เรื่องการ
ดูแลสุขภาพพระสงฆ์ด้วย เช่น การท าอาหารมาท าบุญตักบาตร ควรเลี่ยงอาหารที่มีรสจัดมาเป็น
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อาหารที่มีรสจืด ที่ส่งผลดีต่อสุขภาพ เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ” นอกจากการเลือกบริโภค
อาหารที่มีประโยชน์แล้วพระภิกษุสงฆ์เองควรมีการออกก าลังกายและการท ากิจของสงฆ์อย่าง
สม่ าเสมอ การท ากิจเหล่านี้ก็มีส่วนช่วยเรื่องสุขภาพโดยร่วมได้พอสมควร เช่นการบิณฑบาต การ
กวาดใบไม้ตามลานวัด และการเดินจรงกรมเป็นต้น 
 
บทบาทภาครัฐกับการดูแลภิกษุอาพาธ 
 บทบาทภาครัฐกับการดูแลภิกษุอาพาธนั้นผู้เขียนมองว่าภาครัฐเองมีนโยบายที่ดีเกี่ยวกับ
การดูแลภิกษุอาพาธ โดยข้อมูลจาก นพ.ประจักษ์วิช เล็บนาค รองเลขาธิการส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่าการดูแลสุขภาพพระสงฆ์นับเป็นภารกิจภายใต้กองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยเป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายประชากรที่ สปสช.ดูแลให้เข้าถึงการ
รักษาและบริการสาธารณสุขอย่างครอบคลุมและทั่วถึง  ก่อนหน้านี้ แต่ละพ้ืนที่ได้มีการจัดท า
โครงการเพ่ือดูแลสุขภาพพระสงฆ์มาอย่างต่อเนื่องโดยใช้งบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ทั้งการ
ตรวจสุขภาพและการคัดกรองโรคพระภิกษุสงฆ์ รวมทั้งการให้ความรู้ด้านสุขภาพ ทั้งนี้หลังจาก
ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติได้ประกาศใช้ เมื่อปลายปี พ.ศ.2560 จะส่งผลให้โครงการดูแล
สุขภาพพระสงฆ์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติด าเนินไปอย่างเป็นรูปธรรมมากข้ึน  
 เบื้องต้น สปสช.เขตในแต่ละพ้ืนที่ได้เร่งส ารวจเลข 13 หลัก พร้อมลงทะเบียนสิทธิ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้กับพระภิกษุสงฆ์ที่จ าวัดในพ้ืนที่ ด าเนินการร่วมกับมหาเถรสมาคม 
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ก่อนขับเคลื่อนโดยใช้
กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เพ่ือเป็นอีกช่องทาง เน้นการมีส่วนร่วมของ อปท.และชุมชน 
ด าเนินกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้กับพระสงฆ์ 
 ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ ได้รับทราบ
แนวทางขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ ในการจัดระบบฐานข้อมูลพระสงฆ์ทั่วประเทศ 
ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการด าเนินการของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เพ่ือให้ข้อมูล
ทะเบียนวัด พระสงฆ์เป็นปัจจุบัน โดยจะประสานกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เชื่อมโยงกับ
ระบบทะเบียนราษฎร และระบบเลขประจ าตัวประชาชน เพ่ือให้สามารถน าไปเชื่อมโยงกับสิทธิ
ประโยชน์ เช่น ระบบประกันสุขภาพ ด้วยนั้นนพ.ประจักษวิช เล็บนาค รองเลขาธิการส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)  
 
ภิกษุสงฆ์กับการเข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐ 
 ภิกษุสงฆ์กับการเข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐนั้น มีเงื่อนไขดังนี้ "พระสงฆ์เข้าถึงสิทธิการรักษา 
(สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) เมื่อมีบัตรประชาชน" 1. พระสงฆ์สามารถลงทะเบียนใช้สิทธิ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติในโรงพยาบาลใกล้วัดได้ 2. เมื่อไปรับการรักษาให้แสดงบัตรประชาชน
ในโรงพยาบาล/หน่วยบริการที่ลงทะเบียนไว้ 3. สามารถเปลี่ยนโรงพยาบาลประจ าได้ ตามความ
จ าเป็น ได้ปีละ 4 ครั้ง 4. สปสช. และเทศบาล อบต. พร้อมสนับสนุนให้กองทุนหลักประกันสุขภาพ
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ระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ จัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคให้พระสงฆ์ในพ้ืนที่ผู้เขียน
มองว่าประเด็นเรื่องการรับรู้และเข้าใจสิทธิการรักษาพยาบาลของพระสงฆ์ กล่าวได้ว่าตัวพระสงฆ์
เองส่วนใหญ่ ท่านแทบไม่มีความรู้เกี่ยวกับระบบหลักประกันสุขภาพเลย โดยดูได้จากงานเขียนของ
ท่าน ดร.พระครูพิพิธสุตาทร (บุญช่วย สิรินฺธโร) จากเครือข่ายสังฆะเพ่ือสังคม อาจารย์ประจ า
บัณฑิตศึกษา มจร. วิทยาเขตเชียงใหม่ และกรรมการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ 
ในหัวข้อ “พระสงฆ์กับระบบหลักประกันสุขภาพ” เพ่ือสะท้อนปัญหาด้านต่างๆของพระสงฆ์ใน
ระบบหลักประกันสุขภาพ และแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพพระสงฆ์ในอนาคต  
 ดร.พระครูพิพิธสุตาทร กล่าวถึงภาพรวมการเข้าถึงบริการสุขภาพของพระสงฆ์และ
สามเณรว่า ประเทศไทยมีวัดกว่า 3.9 หมื่นแห่ง มีพระสงฆ์และสามเณรประมาณ 3.4 แสนรูป ซึ่ง
ก่อนจะมีระบบหลักประกันสุขภาพนั้น พระสงฆ์รักษาฟรีในโรงพยาบาลของรัฐทั่วประเทศ แต่พอ
หลังจากมี พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2545 พระสงฆ์ก็รักษาฟรีเช่นกัน แต่มีเงื่อนไขว่าต้อง
ไปลงทะเบียนกับสถานพยาบาลก่อน ซึ่งในยุคนั้นพระสงฆ์ไม่มีบัตรประชาชน และในหนังสือสุทธิก็
ยังไม่มีเลขประจ าตัว 13 หลักอีก จึงเป็นที่มาของการเพิ่มเลข 13 หลักในหนังสือสุทธิในช่วงหลังจาก
นั้น“จะเห็นว่าในแง่ความห่วงใยพระสงฆ์ว่าจะเข้าไม่ถึงระบบหลักประกันสุขภาพ พอเริ่มมี พ.ร.บ. ก็
ห่วงใยแล้ว แต่ถึงปัจจุบันก็ยังดูเหมือนว่าการขับเคลื่อนเรื่องนี้ยังไม่คืบ จากเดิมที่รักษาใน
โรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศฟรี พอให้ขึ้นทะเบียนกับสถานพยาบาลแห่งใดแห่งหนึ่งก็กลายเป็นจ ากัด
สิทธิของพระลงมา”  
 กล่าวโดยสรุป เกี่ยวกับการเข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐพระสงฆ์นั้น ในส่วนของหลักประกัน
สุขภาพของพระสงฆ์ ตัวพระสงฆ์เองมีความรู้เรื่องระบบหลักประกันสุขภาพน้อยมาก การจะเข้ารับ
การรักษาพยาบาลการใช้สิทธิต่างๆโดยเงื่อนไขที่ภิกษุสงฆ์ต้องมีบัตรประจ าตัวประชาชนพระนั้น 
ปัจจุบันจากการผู้เขียนพบว่าโดยส่วนใหญ่พระที่มีบัตรประชาชนคือ พระภิกษุสงฆ์ระดับพระสังฆาธิ
การเท่านั้น ส่วนพระลูกวัดซึ่งเป็นพระส่วนใหญ่ยังถือเพียงหนังสือสุทธิเท่าไร อย่างไรก็ตามเมื่อ
พระสงฆ์อาพาธก็สามารถใช้สิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสิทธิบัตรทองได้เหมือน
ประชาชนทั่วไป แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือเมื่อพระสงฆ์ออกบวชนานๆ เวลาบัตรประชาชนหมดอายุก็
อาจจะไม่ได้ไปต่ออายุ เพราะเมื่อเป็นพระสงฆ์จะมีใบสุทธิที่เป็นบัตรรับรองสถานภาพของพระสงฆ์ 
คล้ายกับบัตรประชาชน และจะมีเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลักด้วย 
 
บทสรุป 
 แม้ภาครัฐจะเร่งเห็นถึงความส าคัญและให้สิทธิพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธเทียบเท่าสิทธิบัตร
ทองแล้วก็ตาม แต่ในปัจจุบันก็ยังมีพระสงฆ์อาพาธเป็นจ านวนมากที่มิอาจเข้าถึงสิทธิเหล่านี้ได้ เหตุ
เพราะในปัจจุบันยังมีพระภิกษุสงฆ์อีกจ านวนไม่น้อยที่ไม่มีบัตรประจ าตัวประชาชนพระ เนื่องจากยัง
ขาดความร่วมมือของคณะสงฆ์และภาครัฐในเชิงปฏิบัติ ตัวอย่างเช่นรัฐออกเงื่อนไขการเข้าถึงสิทธิ
ขั้นพ้ืนฐานว่าภิกษุอาพาธจะต้องถือบัตรประชาชนพระ แต่ในทางปฎิบัตินั้นทางคณะสงฆ์เองในการ
ด าเนินการท าบัตรประชาชนพระ ก็มีระเบียบการที่ยุ่งยาก หรือทางภาครัฐเองก็มีระเบียบการที่
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ยุ่งยากไม่แพ้กัน ด้วยเหตุนี้เองพระสงฆ์ที่จะท าบัตรประชาชนพระ ต้องเป็นพระสังฆาธิการเช่นเจ้า
อาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาสตลอดทั้งพระเลขานุการเจ้าคณะต่าง ๆ เท่านั้นจึงจะด าเนินการได้
โดยง่าย  
 อย่างไรก็ตามผู้ เขียนหวัง เป็นอย่างยิ่ งว่าบทความนี้จะช่วยกระตุ้นให้ เกิดความ
เปลี่ยนแปลงในทางนโยบายและในทางปฎิบัติเช่นการยกเลิกหนังสือสุทธิพระและพระภิกษุสงฆ์ทุก
รูปเปลี่ยนมาถือครองบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลักแทน เพ่ือการเข้าถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐานเกี่ยวกับ
การรักษาพยาบาลภิกษุอาพาธได้โดยง่าย 
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โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งท่ี 3 (MCU Congress 3) 
มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 

เรื่อง “นวัตกรรมทางการปกครองและการบริหารในยุคไทยแลนด 4.0”  
ประจําป 2562 

 
 

1. ช่ือโครงการ   : โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งท่ี 3   
  เรื่อง “นวัตกรรมทางการปกครองและการบริหารในยุคไทยแลนด 4.0” 
 
2. ช่ือหนวยงาน : หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 
       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
    
3. ภาคีเครือขาย : 1) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทายลัยราชภัฏเทพสตรี 
   2) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทายลัยราชภัฏนครสวรรค 
   3) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทายลัยราชภัฏสุรินทร 
   4) คณะนิติรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 
   5) คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
   6) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
   7) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทายลัยสวนดุสิต 
 
4. ผูรับผิดชอบโครงการ : หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 
        มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
5. โครงการเช่ือมโยงกับมาตรฐาน สกอ. : องคประกอบท่ี 2, 4 
 
6. หลักการและเหตุผล 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดเปดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดย
มหาวิทยาลัยไดขยายการศึกษาดานพระพุทธศาสนาในหลายประเทศ ไดประสานการกอตั้งสมาคม
มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ โดยมีสํานักงานใหญตั้งอยูท่ีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย นับไดวาเปนสถาบันท่ีมีสวนในการกําหนดทิศทางการศึกษาพระพุทธศาสนาท่ัวโลก  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปนความหวังของคณะสงฆไทยและเปนความหวัง
ของชาวพุทธนานาชาติ โดยเฉพาะในดานองคความรูทางดานวิชาการพระพุทธศาสนา โดยเม่ือมอง
ยอนกลับไปขางหลังเริ่มต้ังแตพระราชปณิธานของสมเด็จพระปยมหาราช รัชกาลท่ี 5 ผูทรงสถาปนา
มหาวิทยาลัยใหเปนสถานศึกษาพระไตรปฎกและวิชาการชั้นสูง เปนท่ีมาของขอตกลงรวมกันของ
ประชาคมมหาจุฬาฯ วา คําวา พระไตรปฎก หมายถึง พระพุทธศาสนา และคําวา วิชาชั้นสูง หมายถึง 
ศาสตรสมัยใหมท่ีศึกษากันในระดับอุดมศึกษา 
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เพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจึงเปนสถานศึกษาพระพุทธศาสนา 
และศาสตรสมัยใหมท่ีศึกษาเลาเรียนกันในมหาวิทยาลัยท่ัวไป จากการตีความพระราชปณิธานของ
รัชกาลท่ี 5 ดังกลาว มหาวิทยาลัยจึงไดกําหนดปรัชญามหาวิทยาลัยในปจจุบันไววา “จัดการศึกษา
พระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตรสมัยใหม พัฒนาจิตใจและสังคม” และไดกําหนดวิสัยทัศนของ
มหาวิทยาลัยจะเปนศูนยกลางการศึกษาพระพุทธศาสนาของโลก   

การจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่ีมุงสงเสริมใหผูเรียนศึกษา
พระพุทธศาสนาแบบบูรณาการกับศาสตรสมัยใหม และเปนทิศทางท่ีคณาจารย นักวิจัย และนิสิตระดับ
ปริญญาโท ปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยไดทําการผลิตองคความรู เพ่ือเสนอสูสาธารณะ โดยให
ความสําคัญกับการบูรณาการพระพุทธศาสนาเพ่ือการพัฒนาสังคมในหลากหลายดาน จึงเปนท่ีมาของ
ประเด็นหลักในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 3 เรื่อง “นวัตกรรมทางการปกครองและการ
บริหารในยุคไทยแลนด 4.0” เพ่ือใหสังคมไดรับรูวิธีคิด อุดมการณ และความหมายของพุทธบูรณาการ
อันจะนําไปสูการสรางสันติสุข และสรางนวตักรรมทางการปกครองและการบริหารตอสังคมตอไป  

 
7. วัตถุประสงค 

7.1 เพ่ือเปนเวทีสาธารณะในการวิเคราะห เสนอแนะผลงานวิชาการในประเด็นท่ี
เก่ียวกับนวัตกรรมทางการปกครองและการบริหารในยุคไทยแลนด 4.0 ท่ีจะยังประโยชนใหเกิดกับทุก
ภาคสวนของสังคม 

7.2 เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ มุมมองในประเด็นท่ีเก่ียวของของนักวิชาการ
และนิสิตนักศึกษาโดยผานบทความเชิงวิชาการและงานวิจัย 

7.3 เพ่ือใหขอเสนอแนะและรวมกันกําหนดนวัตกรรมทางการปกครองและการบริหารใน
ยุคไทยแลนด 4.0 ใชในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติตอไป 
 
8. ลักษณะกิจกรรม 

กิจกรรมหลักของการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ครั้งท่ี 3 (MCU Congress 3) ประกอบดวย 

8.1 การแสดงปาฐกถา  
จัดใหมีการแสดงปาฐกถา มีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญ

และมีประสบการณดานนวัตกรรมทางการปกครองและการบริหารในยุคไทยแลนด 4.0 ไดถายทอด
ประสบการณ มุมมอง ทัศนคติในหัวขอท่ีเก่ียวของกับการจัดงาน โดยจัดใหมีการปาฐกถาเปดและ
การปาฐกถาปด 

8.2 การสัมมนาทางวิชาการ 
การสัมมนาทางวิชาการมีวัตถุประสงคท่ีจะเปนเวทีสําหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรูและ

ระดมความคิดเห็นในประเด็นนวัตกรรมทางการปกครองและการบริหารในยุคไทยแลนด 4.0 ระหวาง
พระสงฆ นักวิชาการ ผูทรงคุณวุฒิ ผูแทนองคกรตางๆ สื่อมวลชน และประชาชนท่ัวไป โดยมี
ลักษณะ 
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 1) การอภิปรายรวม(Panel Discussion) เปนการเสนอมุมมองและแลกเปลี่ยน
ประสบการณในประเด็นนวัตกรรมทางการปกครองและการบริหารในยุคไทยแลนด 4.0 ระหวาง 
พระสงฆ นักวิชาการ และประชาชนท่ัวไป 

 2) การประชุมกลุมยอย(Group Discussion) เปนการเสนอบทความเอกสารทาง
วิชาการ หรือผลการวิจัย และการนําเสนอสรุปการประชุมกลุมยอย ซ่ึงประกอบดวยหัวขอยอย
จํานวน 3 กลุม 

 
8.3 การจัดนิทรรศการ 
การจัดนิทรรศการมีวัตถุประสงคเพ่ือท่ีจะเผยแพรขอมูล ความรูตางๆ อันเก่ียวเนื่องกับ

นวัตกรรมทางการปกครองและการบริหารในยุคไทยแลนด 4.0 โดยนําขอมูลจากงานวิชาการและ
งานวิจัยท่ีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไดทําการศึกษารวมกับบุคลากร และนิสิตของ
มหาวิทยาลัย รวมท้ังจากภาคสวนตางๆ 
 
9. การประชุมกลุมยอย 

กิจกรรมการประชุมกลุมยอยในงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ครั้งท่ี 3 (MCU Congress 3) มีกลุมยอยตามประเด็นดังนี้ 

กลุมยอยท่ี 1 กลุมนวัตกรรม : ทางการจัดการเชิงพุทธ 
กลุมยอยท่ี 2 กลุมนวัตกรรม : ทางรัฐประศาสนศาสตร 
กลุมยอยท่ี 3 กลุมนวัตกรรม : ทางรัฐศาสตร 

10. เปาหมายผลผลิต 
10.1 เปาหมายเชิงคุณภาพ:  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดดําเนินการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ

ครั้งท่ี 3 ท่ีเปนท่ียอมรับในระดับชาติ สงผลตอการสรางสรรคบรรยากาศทางวิชาการ และกอใหเกิด
ผลจากการประชุมท่ีสามารถนําไปใชประโยชนเพ่ือการพัฒนาสังคมบนฐานของนวัตกรรมทางการ
ปกครองและการบริหารในยุคไทยแลนด 4.0 

10.2 เปาหมายเชิงปริมาณ:  
จํานวน 200 รูป/คน ประกอบดวย 
1. พระสงฆท่ัวไป 
2. นักวิชาการ 
3. ตัวแทนองคกรภาครัฐ 
4. ตัวแทนองคกรภาคเอกชน 
5. นักเรียน นิสิต นักศึกษา 
6. ผูแทนองคกรพัฒนาเอกชน 
7 ประชาชนผูสนใจท่ัวไป 

11. วัน เวลา สถานท่ีจัดงาน 
วันท่ี 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.00-18.00 น. 
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ณ อาคารเรียนรวม โซนบี คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
12. กิจกรรมดําเนินงาน 
  

ลําดับ
ท่ี 

กิจกรรม ระยะเวลา 

1 เปดรับบทความ 1 มี.ค.-20 พ.ค. 2562 
2 แจงผลการพิจารณาบทความ 31 พ.ค.2562 
3 ประกาศผลการนําเสนอ 27 พ.ค. 2562 
4 สงผลงานฉบับสมบูรณ 7 มิ.ย. 2562 
5 ชําระคาธรรมเนียม 10 มิ.ย. 2562 
6 นําเสนอผลงาน 17 มิ.ย. 2562 

 
13. ตัวช้ีวัด 

13.1 ผลผลิต (Output) 
1) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไดเครือขายวิชาการเพ่ือขับเคลื่อนการใช

นวัตกรรมทางการปกครองและการบริหารในยุคไทยแลนด 4.0   
2) ผูเขารวมประชุมวิชาการระดับชาติมีความพึงพอใจในการจัดประชุมอยูในระดับสูง 

และรวมคิดเพ่ือการกําหนดประเด็นหลัก(Theme) ในการประชุมครั้งถัดไป 
13.2 ผลลัพธ (Outcome) 

1) ไดองคความรูเก่ียวกับนวัตกรรมทางการปกครองและการบริหารในยุคไทยแลนด 4.0 
ในรูปแบบของรายงานสรุปการประชุม 

2) นําเสนอองคความรูดังกลาวตอหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือพิจารณากําหนดนโยบาย
ในการนําไปปรบัใช 
 
14. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

14.1 เกิดเวทีสาธารณะในการวิเคราะห เสนอแนะผลงานวิชาการในประเด็นท่ีเก่ียวกับ
นวัตกรรมทางการปกครองและการบริหารในยุคไทยแลนด 4.0 ท่ีจะยังประโยชนใหเกิดกับทุกภาคสวน
ของสังคม 

14.2 ผูเขารวมไดแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ มุมมองในประเด็นท่ีเก่ียวของของ
นักวิชาการและนิสิตนักศึกษาโดยผานบทความเชิงวิชาการและงานวิจัย 

14.3 ไดรับขอเสนอแนะและรวมกันสรางนวัตกรรมทางการปกครองและการบริหารในยุค
ไทยแลนด 4.0 ไปใชในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติตอไป 
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เกณฑ์การประเมินผลงานทางวิชาการประเภทบรรยาย (Oral Presentation) 
การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3 (MCU Congress 3) 

เร่ือง “นวัตกรรมทางการปกครองและทางการบริหารจัดการในยุคไทยแลนด์ 4.0”   
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วันที่ 31 สงิหาคม พ.ศ. 2562 
 

 
ค าชี้แจง: แบบประเมินนี้ประกอบด้วย  
 1. ข้อมูลเบื้องต้นประกอบด้วยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ และชื่อผลงานทางวิชาการ 
 2. ผลการประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ จ านวน 10 ข้อ มเีกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

 5   หมายถึง   ดีเด่น  4   หมายถึง   ดีมาก 
 3   หมายถึง   ดี   2   หมายถึง   ค่อนข้างดี 
 1   หมายถึง   ปรับปรุง 

 3. หน้าที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจ าห้องน าเสนอ 
  3.1 ผู้ด าเนินรายการประจ าห้อง แนะน ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และแจ้งรายละเอียดก่อนจะน าเสนอ
ผลงาน 
  3.2 ก าหนดเวลาในการน าเสนอผลงานวิชาการและตอบค าถามท่านละไม่เกิน 10 นาที 
  3.3 วิพากย์ ซักถามและเสนอแนะเกี่ยวกับผลงานที่น าเสนอตามประเด็นตรงตามแบบประเมิน
บทความ 
  3.4 มอบใบเกียรติบัตรให้ผู้น าเสนอผลงานหลังจบการน าเสนอแต่ละกลุ่ม (Section)  
  3.5 บันทึกภาพหมู่ของผู้น าเสนอผลงานกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 3.6 เมื่อผู้น าเสนอบรรยายผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เจ้าหน้าที่ประสานงานในแต่ละห้องรวบรวมน า
ผลคะแนนจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาประมวลผลคะแนน 
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1. ข้อมูลเบื้องต้น 
1. ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ.................................................................... .................................................................... 
2. ชื่อเจ้าของผลงาน.......................................................................................................... ........................... 
3. ชื่อผลงาน................................................................................................ ................................................. 

 4. กลุ่ม................................................................................................ ......................................................... 

2. ผลการประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการโดยให้  ในช่องคะแนน 

เกณฑ์การประเมิน คะแนน ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม 5 4 3 2 1 

1. ชื่อเรื่องจูงใจให้ศึกษามีการก าหนดขอบเขต จุดเน้นชัดเจนและเข้าใจง่าย       
2. กระบวนการ เทคนิคการน าเสนอถูกต้องและเหมาะสมเป็นล าดับขั้นตอน       
3. เนื้อหามีสาระชัดเจนตามล าดับขั้นตอนไม่สับสนเหมาะสมตามศาสตร์นั้นๆ       
4. มีการใช้หลักภาษาที่ชัดเจนถูกต้องตามหลักภาษาตลอดจนความเชื่อมโยง

ของประเด็น 
      

5. สร้างองค์ความรู้และเป็นประโยชน์ทางวิชาการและสามารถน าไปประยุกต์
ได้อย่างแพร่หลาย 

      

6. แสดงองค์ความรู้ใหม่ได้อย่างลึกซึ้งและสามารถน าไปต่อยอดได้       
7. สามารถน าไปใช้เป็นแหล่างอ้างอิงทางวิชาการหรือน าไปปฏิบัติได้       
8. มีความคิดริเริ่มทางวิชากรตลอดจนเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่       
9. ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการระดับสูง       
10. น าเสนอได้ตรงเวลา ตอบค าถามได้ตรงประเด็นและเข้าใจงานที่น าเสนอ

อย่างชัดเจน 
      

 
3. ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงคุณภาพผลงานทางวิชาการ 
............................................................................................................................. ...............................................................
.................................................................... ........................................................................................................................  
............................................................................................................................. ...............................................................
............................................................................................................................. ............................................................... 
........................................................................................................................................... .................................................
.................................................................................. ..........................................................................................................  
............................................................................................................................. ...............................................................
............................................................................................................................. ............................................................... 
 

ลงชื่อ........................................................ผู้ประเมิน 
       (.......................................................) 

วันที่............ เดือน ............................ พ.ศ. 2562 
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เกณฑ์การประเมินผลงานทางวิชาการประเภทโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3 (MCU Congress 3) 

เร่ือง “นวัตกรรมทางการปกครองและทางการบริหารจัดการในยุคไทยแลนด์ 4.0”   
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วันที่ 31 สงิหาคม พ.ศ. 2562 
 

 
ค าชี้แจง: แบบประเมินนี้ประกอบด้วย  
 1. ข้อมูลเบื้องต้นประกอบด้วยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ และชื่อผลงานทางวิชาการ 
 2. ผลการประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ จ านวน 10 ข้อ มเีกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

 5   หมายถึง   ดีเด่น  4   หมายถึง   ดีมาก 
 3   หมายถึง   ดี   2   หมายถึง   ค่อนข้างดี 
 1   หมายถึง   ปรับปรุง 

 3. หน้าที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจ าห้องน าเสนอ 
  3.1 ผู้ด าเนินรายการประจ าโปสเตอร์ แนะน ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และแจ้งรายละเอียดก่อนจะ
น าเสนอผลงาน 
  3.2 ก าหนดเวลาในการน าเสนอผลงานวิชาการและตอบค าถามท่านละไม่เกิน 10 นาที 
  3.3 วิพากย์ ซักถามและเสนอแนะเกี่ยวกับผลงานที่น าเสนอตามประเด็นตรงตามแบบประเมิน
บทความ 
  3.4 มอบใบเกียรติบัตรให้ผู้น าเสนอผลงานหลังจบการน าเสนอแต่ละกลุ่ม (Section)  

 3.5 เมื่อผู้น าเสนอบรรยายผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เจ้าหน้าที่ประสานงานในแต่ละห้องรวบรวมน า
ผลคะแนนจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาประมวลผลคะแนน 

 

 

  



การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3654

1. ข้อมูลเบื้องต้น 
1. ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ.................................................................... .................................................................... 
2. ชื่อเจ้าของผลงาน.......................................................................................................... ........................... 
3. ชื่อผลงาน................................................................................................ ................................................. 

2. ผลการประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการโดยให้  ในช่องคะแนน 

เกณฑ์การประเมิน คะแนน ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม 5 4 3 2 1 

1. ชื่อเรื่องจูงใจให้ศึกษามีการก าหนดขอบเขต จุดเน้นชัดเจนและเข้าใจง่าย       
2. กระบวนการ เทคนิคการน าเสนอถูกต้องและเหมาะสมเป็นล าดับขั้นตอน       
3. เนื้อหามีสาระชัดเจนตามล าดับขั้นตอนไม่สับสนเหมาะสมตามศาสตร์นั้นๆ       
4. มีการใช้หลักภาษาที่ชัดเจนถูกต้องตามหลักภาษาตลอดจนความเชื่อมโยง

ของประเด็น 
      

5. สร้างองค์ความรู้และเป็นประโยชน์ทางวิชาการและสามารถน าไปประยุกต์
ได้อย่างแพร่หลาย 

      

6. แสดงองค์ความรู้ใหม่ได้อย่างลึกซึ้งและสามารถน าไปต่อยอดได้       
7. สามารถน าไปใช้เป็นแหล่างอ้างอิงทางวิชาการหรือน าไปปฏิบัติได้       
8. มีความคิดริเริ่มทางวิชากรตลอดจนเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่       
9. ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการระดับสูง       
10. น าเสนอได้ตรงเวลา ตอบค าถามได้ตรงประเด็นและเข้าใจงานที่น าเสนอ

อย่างชัดเจน 
      

 
3. ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงคุณภาพผลงานทางวิชาการ 
............................................................................................................................. ...............................................................
.................................................................... ........................................................................................................................  
............................................................................................................................. ...............................................................
............................................................................................................................. ............................................................... 
........................................................................................................................................... .................................................
.................................................................................. ..........................................................................................................  
............................................................................................................................. ...............................................................
............................................................................................................................. ............................................................... 
 

ลงชื่อ........................................................ผู้ประเมิน 
       (.......................................................) 

วันที่............ เดือน ............................ พ.ศ. 2562 
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แบบประเมินโครงการ 
การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3 (MCU Congress 3) 

เร่ือง “นวัตกรรมทางการปกครองและทางการบริหารจัดการในยุคไทยแลนด์ 4.0”   
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วันที่ 31 สงิหาคม พ.ศ. 2562 
 

 ค าชี้แจง :  
 1. แบบประเมินโครงการมีวัตถุประสงคเ์พ่ือน าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนารูปแบบการ
จัดงานและพัฒนางานวิชาการต่อไป จึงขอความร่วมมือท่านตอบแบบสอบถาม ท าเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับ
ความคิดเห็นของท่าน 
 2. แบบสอบถามมี 3 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจต่อการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3  
  ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 3. คณะผู้จัดงานขอความกรุณาท่านประเมินความพึงพอใจตามความเป็นจริงและให้ครบทุกข้อ เพ่ือให้ได้ข้อมูล
ที่สมบูรณ์สามารถน าไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3656
 

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ค าชี้แจง :  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องสี่เหลี่ยม    หน้าข้อความ และเติมข้อความในช่องว่างให้ตรงกับข้อมูล
ของท่าน 
 1. เพศ   
    ชาย         หญิง 
 2. อายุ   
    น้อยกว่า 20 ปี   20 - 30 ปี    31 - 40 ปี    41 ขึ้นไป  
 3. การศึกษา  
    ปริญญาตรี    ปริญญาโท    ปริญญาเอก   
    อ่ืนๆ (โปรดระบุ) .................... 
 4. สถานภาพ  
    ผู้บริหาร    อาจารย์    บุคลกรสายสนับสนุน 
    นักวิจัย    นิสิต/นักศึกษา   อ่ืนๆ (โปรดระบุ) .................... 
 6. ท่านทราบแหล่งข้อมูลจากสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
    ป้ายประชาสัมพันธ์    อินเทอร์เน็ต/ สื่อออนไลน์  
    โปสเตอร์/แผ่นพับ    อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ............................... 
 7. เหตุผลในการตัดสินใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
    เผยแพร่ผลงานวิจัย/บทความวิชาการ    สนใจหัวข้อการจัดประชุมวิชาการ  
    ต้องการน าความรู้ไปใช้ในการท างาน    เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย 
    เพ่ือใช้ประกอบการขอต าแหน่งทางวิชาการ   น าไปใช้ประกอบยื่นขอส าเร็จการศึกษา
    อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ................................................. 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ค าชี้แจง :  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องสี่เหลี่ยม    หน้าข้อความ และเติมข้อความในช่องว่างให้ตรงกับข้อมูล
ของท่าน 
 1. เพศ   
    ชาย         หญิง 
 2. อายุ   
    น้อยกว่า 20 ปี   20 - 30 ปี    31 - 40 ปี    41 ขึ้นไป  
 3. การศึกษา  
    ปริญญาตรี    ปริญญาโท    ปริญญาเอก   
    อ่ืนๆ (โปรดระบุ) .................... 
 4. สถานภาพ  
    ผู้บริหาร    อาจารย์    บุคลกรสายสนับสนุน 
    นักวิจัย    นิสิต/นักศึกษา   อ่ืนๆ (โปรดระบุ) .................... 
 6. ท่านทราบแหล่งข้อมูลจากสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
    ป้ายประชาสัมพันธ์    อินเทอร์เน็ต/ สื่อออนไลน์  
    โปสเตอร์/แผ่นพับ    อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ............................... 
 7. เหตุผลในการตัดสินใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
    เผยแพร่ผลงานวิจัย/บทความวิชาการ    สนใจหัวข้อการจัดประชุมวิชาการ  
    ต้องการน าความรู้ไปใช้ในการท างาน    เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย 
    เพ่ือใช้ประกอบการขอต าแหน่งทางวิชาการ   น าไปใช้ประกอบยื่นขอส าเร็จการศึกษา
    อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ตอนที่ 2   ความพึงพอใจในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3 (MCU Congress 3) 
ค าชี้แจง :  โปรดท าเครื่องหมาย ลงในช่องตารางตรงกับความจริงของท่านมากที่สุด 
 

ข้อค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

ดีมาก ดี ปาน
กลาง พอใช้ ควร

ปรับปรุง 
ด้านรูปแบบการจัดงาน      
1 การประชาสัมพันธ์ และติดต่อประสานงานการจัดงานประชุมวิชาการฯ       
2 การต้อนรับ การลงทะเบียน และของที่ระลึก      
3 การด าเนินงานมีข้ันตอนตามก าหนดการอย่างชัดเจน      
4 ระยะเวลาการจัดงานมีความเหมาะสม      
5 รูปแบบการจัดงานในภาพรวมมีความเหมาะสม      

ด้านกิจกรรมการจัดงาน      
1 พิธีเปิดงาน      
2 พิธีมอบโล้ เกียรติบัตร ของที่ระลึกให้กับภาคเีครือข่าย และแก่ผู้ร่วมงาน       
3 การบรรยายพิเศษ      
4 กิจกรรมการน าเสนอผลงานภาคโปสเตอร์      
5 การน าเสนอผลงานภาคบรรยาย      
6 นิทรรศการและผลงานของหน่วยงานภาคีเครือข่าย      

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก      
1 สถานที่จัดงานมีความสะดวกและเหมาะสม      
2 เจ้าหน้าทีอ่ านวยความสะดวกในการประสานงานจุดต่างๆ      
3 การให้ค าแนะน าหรือตอบข้อซักถามของเจ้าหน้าที่      
4 ความพร้อมของอุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ในห้องย่อย      
5 เอกสารประกอบการประชุมวิชาการมีความเหมาะสม      
6 อาหารและเครื่องดื่มมีจ านวนเพียงพอ      

ด้านวิชาการและประโยชน์ของโครงการ            
1 เป็นเวทีส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ       
2 เกิดแรงจูงใจในการท างานและพัฒนาผลงานทางวิชาการ      
3 เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์และนวัตกรรม      
4 เป็นการเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้      
5 เป็นการสร้างความร่วมมือกับสถาบัน/หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก      
6 เพ่ือเชิดชูและยกย่องนักวิชาการ/นักวิจัยที่มีผลงานดีเด่นในด้านต่างๆ      
7 ผู้ร่วมงานได้องค์ความรู้ด้านวิชาการเพ่ือเรียนรู้และเผยแพร่      
8 ได้รับความรู้ความเข้าใจในการท างานด้านวิชาการ      
9 ได้รับความรู้ความเข้าใจในกระบวนการท างานด้านวิชาการ      
10 งานประชุมวิชาการสามารถตอบนวัตกรรมทางการปกครองและทางการ

บริหารจัดการในยุคไทยแลนด์ 4.0 
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