กำหนดเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ จำนวน 500 เล่ม
ฉบับที่ 1 : มกราคม – มิถุนายน
ฉบับที่ 2 : กรกฎาคม – ธันวาคม
วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปได้เผยแพร่ผลงานวิชาการและ
ผลงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และแขนงวิชาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาศาสตร์ จิตวิทยา พุทธจิตวิทยา ชีวิตและความ
ตาย จิตวิทยาการแนะแนวและพระพุทธศาสนา
ที่ปรึกษำ
พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. อธกิารบดี || พระราชวรเมธี, ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ || พระสวุรรณเมธาภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ
พัฒนา || พระราชวรมุนี, ดร. รองอธิการฝ่ายกิจการนิสิต || พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่าย
ต่างประเทศ || พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ || พระครูสงัฆรักษ์เอกภัทร
อภิฉนฺโท, ผศ.ดร. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ || พระครูกัลยาณสิทธิวัฒน์, ผศ. อาจารย์ประจาภาควิชาจิตวิทยา
พระมหาสุริยา วรเมธี, ผศ.ดร. อาจารย์ประจาภาควิชาภาษาไทย
บรรณำธิกำร || ผศ.ดร.สิริวัฒน์ ศรีเครือดง
ผู้ช่วยบรรณำธิกำร || ดร.สุวัฒสัน รักขันโท, ดร.วิชชุดา ฐิติโชติวัฒนา
กองบรรณำธิกำร ||
กองบรรณำธิกำรภำยใน
กองบรรณำธิกำรภำยนอก
พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร.
รศ.ดร.สาเนียง เลื่อมใส มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระครูพิพิธปริยัติกิจ, ดร.
รศ.ไพบูลย์ เทวรักษ์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ผศ.ดร.สมโภช ศรีวิจิตรวรกุล
ผศ.ดร.สาระ มุขดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ดร.พุทธชาติ แผนสมบุญ
ผศ.ภริมา วินิธาสถิตย์กุล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
รศ.ดร.เมธาวี อุดมธรรมานุภาพ
นอ.ดร.นภัทร์ แก้วนาค วิทยาลัยการทัพอากาศ
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ พลอยแสง
ดร.วันวิสาข์ ทิมมานพ โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี
ดร.วิชชุดา ฐิติโชติรัตนา
ดร.ชัยสิทธิ์ ทองบริสุทธิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณลาดกระบัง
ดร.เทวฤทธิ์ เบิกบาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลขำนุกำรวำรสำร || อาจารย์ เชน นคร
ผู้ช่วยเลขำนุกำรวำรสำร || นิจวรรณ ใจสุข, พัทธนันท์ บุญแรง, รัชดา ลาประไพ
ศิลปกรรม || สมโภช บินศรี, ญาณินี ภู่พัฒน์
สำนักงำน || สานักงานวารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ ภาควิชาจิตวิทยา ชั้น 3 (A303) โซน A คณะมนุษศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 ต.ลาไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
13170 โทร. 035-248000
สถำนที่พิมพ์ || ห้างหุ้นส่วนจากัด เชน พริ้นติ้ง
เลขที่ 7/414 หมู่ที่ 5 ต.บางใหญ่ อ.บางใหญ่ จ.นนนทบุรี 11140 โทร.02-927-8194

ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทควำม (Peer Review)
ภำยในมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย

1. พระราชปริยัติกวี, ศาสตราจารย์ ดร.
2. พระครูสังฆรักษ์เอกภัทร อภิฉนฺโท, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
3. พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
4. พระครูกัลยาณสิทธิวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
5. พระมหาสุริยา วรเมธี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
6. พระมหาวิเชียร ปริชาโน, ดร.
7. พระครูพิพิธปริยัติกิจ, ดร.
8 พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ดร.
9. พระฐิตะวงษ์ อนุตฺตโร
10. ศาสตราจารย์ ดร.จานงค์ อดิวัฒนสิทธิ์
11. รองศาสตราจารย์ ดร.เมธาวี อุดมธรรมานุภาพ
12. รองศาสตราจารย์ ดร.สมโภช เอี่ยมสุภาษิต
13. รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา คะเนตรนอก
14. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชัย ศรีนอก
15. รองศาสตราจารย์ นิลรัตน์ กล่ินจันทร์

ภำยนอกมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย

1. พระมงคลธีรคุณ (อินศร จินฺตาปญฺโญ)
2. พระมหาบุญศรี ญาณวุฑิฒ,
โ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
3. ศาสตราจารย์ ดร.วัชระ งามจิตเจริญ
4. ศาสตราจารย์ ดร.ผ่องพรรณ เกดุพิทักษ์
5. ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังสี
6. รองศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช ป่ินเขื่อนขัตย์
7. รองศาสตราจารย์ ดร.โสรีช์ โพธิ์แก้ว
8. รองศาสตราจารย์ ดร.สาเนียง เลื่อมใส
9. รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาน มาลากุล ณ อยุธยา
10. รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศรีอรรถ
11. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ
12. รองศาสตราจารย์ ไพบูลย์ เทวรักษ์
13. รองศาสตราจารย์ ดร.สาเนียง เลื่อมใส
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิภา แก้วศรีงาม
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒินันท์ กันทะเตียน
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ กลิ่นน้อย
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภริมา วินิธาสถิตกุล
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรโชติ เกดุแก้ว
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาระ มุกดี
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เก็จกนก เอื้อวงศ์
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุใจ ส่วนไพโรจน์
22. Prof. Ven.Dr.Khammai Dhammasami

16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธาพันธ์ โพธิธรี โรจน์

17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร สุยะใจ
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เริงชัย หมื่นชนะ
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มั่น เสือสูงเนิน
20. ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ พลอยแสง
21. ผศ.ดร.สมโภช ศรีวิจิตรวรกุล
22. ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข์
23. อาจารย์ ดร.วิชชุดา ฐิติโชติวัฒนา
24. อาจารย์ ดร.อดุลย์ คนแรง
25. อาจารย์ ดร.สุวัฒสัน รักขันโท
26. อาจารย์ ดร.กมลาส ภูวชนาธิพงษ์
27. อาจารย์ ดร.พุทธชาติ แผนสมบุญ
28. ดร.พงศ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์
29. ดร.ประเสริฐ ธิลาว

วัดญาณเวศกวัน
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปกร
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศิลปกร
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศิลปกร
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาล้ยสงขลานครินทร์
University of Oxfrord

23. น.อ.ดร.นภัทร แก้วนาค
24. อาจารย์ ดร.วีรชาติ นิ่มอนงค์
25. อาจารย์ ดร.สมร เกตุสม
26. พล.โท.ดร.วีระ วงศ์สรรค์
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พวงเพชร
28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี เพชรนาจักร
29. อาจารย์ ดร.มุจลินทร์ ผลกล้า
30. อาจารย์ ดร.ธานี ชูกาเนิด
31. อาจารย์ ดร.พิทักษ์ ทิพย์วารี
32. อาจารย์ ดร.วันวิสาข์ ทิมมานพ

วิทยาลัยกองทัพอากาศ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
มหาวิทยาล้ยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
สถาบันพลศึกษายะลา
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

บรรณาธิการ
วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ ฉบับนี้เป็นปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ประจาเดือน มกราคม –
มิถุนายน 2560 ทั้งนี้กองบรรณาธิการได้ส่งผลงานทางวิชาการเหล่านี้ไปให้กรรมการกลั่นกรองบทความ
ทางวิชาการของแต่ละสาขาวิชาเป็นผู้อ่าน และมอบให้เจ้าของบทความนาไปปรับปรุงแก้ไขก่อนการตีพิมพ์
แล้ว และสาคัญที่สุดคุณภาพของบทความต้องเป็นไปตามเกณฑ์ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai
Journal Citation Index Centre) เป็นกระบวนการที่จะพัฒนาขึ้นสู่ TCI ต่อไปได้ ฉะนั้น โดยฉบับนี้เน้น
การนาเสนอบทความวิจัยอันประกอบด้วยบทความวิจัย 16 เรื่อง ประกอบด้วยบทความวิจัยและบทความ
วิชาการ ภายใน 7 เรื่อง และภายนอก 9 เรื่อง ซึ่งมีเนื้อหาสาระในเล่มประกอบด้วยนักวิชาการและเรื่อง
ดังที่ปรากฏในเล่มนี้
บทความที่น่าสนใจเรื่องแรก คือ สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธของผู้เข้ารับการปรึกษาของสมาคม

โหราศาสตร์ น านาชาติ โดย วรรธิ ดา สงขาว ซึ่ ง ผลการวิ จั ย สรุ ป ได้ ดั ง นี้ ผู้ เ ข้ า รั บ การปรึ ก ษาของสมาคม
โหราศาสตร์นานาชาติส่วนใหญ่เป็นมีเพศหญิง มากกว่าเพศชาย มีอายุในช่วง 51-60 ปี ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มีสถานภาพโสด ประกอบอาชีพค้าขายทา ธุรกิจส่วนตัว แสดงให้เห็นว่าผู้เข้ารับคาปรึกษาเป็นคนมี
ความรู้ ที่จะทาธุรกิจเป็นของตัวเอง ซึ่งในการทาธุรกิจนั้นจาเป็นต้องอาศัย ฤกษ์ยามที่เหมาะสม ตลอดถึงการตั้ง
ร้านก็ต้องดูทาเล หรือ ฮวงจุ้ยที่เหมาะสม จึงเข้ารับคาปรึกษาจากนักโหราศาสตร์มากกว่าคนกลุ่มอื่นๆ สอดคล้อง
กับงานวิ จัย ของ ณั ชชา ชิ นธิป (2548 :149) เรื่ อง “โหราศาสตร์กับ การตัด สิน ใจทางธุรกิ จ ” ในส่ว นผลการ
วิเคราะห์ ระดับ ปัจจั ยที่ส่ งผลต่ อสุข ภาวะองค์ รวมแนวพุทธของผู้ เข้ารั บการ ปรึกษาของสมาคมโหราศาสตร์
นานาชาติ นั้ น พบว่ า ระดั บ ปั จ จั ย ที่ ส่ งผลต่ อ สุ ข ภาวะองค์ ร วมแนวพุ ท ธของผู้ เข้ า รั บ การปรึ ก ษาของสมาคม
โหราศาสตร์นานาชาติ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจาแนกเป็น รายด้านโดยเรียงลาดับจากน้อยไปหา
มากได้ดังนี้ ลาดับที่ 1 ด้านสุขภาวะทางปัญญา อยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะว่าผู้เข้ารับการปรึกษา คิดเสมอว่า
ชะตาชีวิตท่ีดีและไม่ดีด้วยสติและปัญญา ชีวิตของเราและดวงดาวที่ใช้ในการพยากรณ์นั้น ดาเนินไปด้วยผลของ
กรรมที่เราได้ทาไว้ แต่ก็อาจสามารถพลิกเปลี่ยนได้ถ้ามีความพยายาม ซึ่ง สอดคล้องกับงานวิจัยของภิญโญ พงศ์
เจริญ (2543 : 475) ได้ทาวิจัยเรื่อง “บทบาทของโหรในสังคมไทย” ลาดับที่ 2 ด้านสุขภาวะทางจิต อยู่ในระดับ
ปานกลาง อาจเป็นเพราะว่า ผู้เข้ารับการ ปรึกษาของสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติรู้สึกสบายใจมากที่ได้รู้ชะตา
ชีวิตของตนเองล่วงหน้า มี ความสุขทางใจที่ได้มาเข้ารับคาปรึกษาด้านโหราศาสตร์ และรู้สึกพอใจกับคาพยากรณ์
เสมอ ถึงแม้ว่าจะ เป็นเรื่องที่ดี หรือไม่ดีก็ตาม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิไลรัตน์ รุจิวณิชย์กุล (2524 : 180)
ได้ทาวิจัย เรื่อง “การศึกษาปัญหาสุขภาพจิตของผู้มารับบริการจากหมอดู : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้มารับบริการจาก
หมอ ดูของสมาคมโหราศาสตร์แห่งประเทศไทย” ลาดับที่ 3 ด้านความเชื่อด้านโหราศาสตร์ อยู่ในระดับปานกลาง
อาจเป็นเพราะว่าผู้เข้ารับ การปรึกษาของสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ มีความเชื่อว่าเมื่อบุตรหลานจะแต่งงานจะต้อง
นาดวงชะตา ของเขาไปให้นักโหราศาสตร์ไปเช็คดวงชะตา หรือเมื่อจะวางแผนจะประกอบกิจการต่างๆ อาทิ เช่น งาน
แต่งงาน งาน บวช งานขึ้นบ้านใหม่ ฯลฯ จะไปให้นักโหราศาสตร์ไปกาหนดฤกษ์ยามให้เสมอ ลาดับที่ 4 ด้านสุข
ภาวะทางสังคม อยู่ในระดับปานกลาง อาจเป็นเพราะว่าผู้เข้ารับการ ปรึกษาของสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติจะมี
ความสุขมาก ถ้าก่อนที่จะดาเนินกิจการอะไรได้ขอคาแนะนาจาก โหราจารย์ก่อนจึงทาให้มีสังคมหน้าที่การงานที่ดี
ขึ้น ลาดับที่ 5 ด้านสุขภาวะทางกาย อยู่ในระดับปานกลาง อาจเป็นเพราะว่าผู้เข้ารับการ ปรึกษาของสมาคม
โหราศาสตร์นานาชาติ รู้สึกว่าต้องดูแลร่างกายของตัวเองให้ดี เพื่อเตรียมความ พร้อมต่อชะตาชีวิตในอนาคตทาให้
อยากออกกาลังกายมากขึ้นจึงส่งผลให้สุขภาพทางกายดีขึ้น

บทความที่น่ าสนใจเรื่องที่ สองคือ ปัจ จัยที่ส่งผลต่อความมั่ งคงทางอารมณ์ ของนักเรี ยนชั้ น

มัธยมศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดย สุรีย์ภรณ์ เปรื่องการ ได้ศึกษาวิจัยจนได้
ผลการวิจัยที่ น่าสนใจ ซึ่ งผลการวิจัย พบว่า (1) นัก เรียนชั้ นมัธยมศึกษาที่มีเ พศ อายุ ระดับชั้น การศึ กษา ที่
แตกต่างกัน นักเรียนมีความมั่นคงทางอารมณ์ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 (2) นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาที่มีผลการเรียน สถานะภาพการสมรสของบิดามารดา และการพักอาศัยที่ แตกต่างกัน นักเรียนมีความ
มั่นคงทางอารมณ์แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .01 (3) การศึกษาปัจจัยด้านจิตสังคมทั้ง 4 ด้านได้แก่
ด้านการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย ด้านการมี สัมพันธภาพในครอบครัว ด้านการมีวินัยในตนเอง และด้าน
การมองโลกในแง่ดี นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาที่มีปัจจัยทางจิตสังคมในระดับที่แตกต่างกัน มีความมั่นคงทางอารมณ์
แตกต่างกัน อย่าง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01

คณะกองบรรณาธิการขอขอบคุณเจ้าของผลงานบทความทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมทาให้วารสาร
มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ ได้เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการสู่สาธารณะตามนโยบายของมหาวิทยาลัยมหา
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แนะนาให้มีการปรับปรุงแก้ไขผลงานของแต่ละท่านให้ออกมาได้อย่างถูกต้อง น่าอ่าน และเป็นประโยชน์
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THE BUDDHIST HOLISTIC WELLNESS OF THE CUSTOMERS OF
THE INTERNATIONAL ASTROLOGICAL ASSOCIATION

วรรธิดา สงขาว
บทคัดย่อ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาวะองค์รวมแนวพุทธของผู้
เข้ารับการปรึกษาของสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ วิธีดาเนินการวิจัยเป็นเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้เป็น
แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างคือผู้เข้ารับการปรึกษาจานวน 169 คน ผลการวิจัยพบว่า ผู้เข้ารับการปรึกษา
ส่วนใหญ่เป็นหญิง มีอายุ 51-60 ปี การศึกษาปริญญาตรี เป็นโสด อาชีพค้าขายหรือธุรกิจส่วนตัว ระดับ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาวะองค์รวมแนวพุทธของผู้เข้ารับการปรึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
จาแนกเป็นรายด้าน ด้านสุขภาวะทางปัญญาอยู่ในระดับมาก ส่ว นอีก 4 ด้า น คือ ด้า นสุขภาวะทางจิต
ด้า นความเชื่อ ด้า นโหราศาสตร์ ด้า นสุขภาวะทางสัง คม และด้า นสุข ภาวะทางกายอยู่ในระดับปาน
กลาง และเมื่อวิเคราะห์ต ามสมมุติฐ านการวิจัย พบว่า ด้า นเพศ ด้า นอายุ ด้า นสถานภาพสมรส ด้า น
อาชีพ มีค่าเฉลี่ยสุขภาวะองค์รวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ด้า นความเชื่อทาง
โหราศาสตร์ พบว่าที่มีระดับความเชื่อทางโหราศาสตร์แตกต่างกัน มีค่าเฉลี่ยสุขภาวะองค์รวมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
คาสาคัญ : โหราศาสตร์ไทย, สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ, สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ

ABSTRACT
This thesis was of objective to study astrological factors affecting Buddhist
holistic wellness of the customers of the International Astrological Association. Research
methodology was the quantitative. The questionnaires were devised to measure the
customers numbering to 169. Research was found most of customers were feminine, 5160 years old, graduated, single, salewomen and businesswomen. They were found that
levels of those customers as a whole are moderate, when classified in each aspect, next
the first one on intellectual wellness comes high, and the next from mental wellness
astrological belief, social wellness, and physical wellness were moderate. In each aspect
of gender, educational levels, marital status, profession was no different for customers
yielding average of holistic wellness at mean of 0.005; while astrological belief was found
different yielding average at mean of 0.001.


หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวิตและความตาย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุ ฬาลง
กรณราชวิทยาลัย.
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บทนา

ความเชื่อทางโหราศาสตร์เป็นความเชื่อหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของคนในสังคมไทยอย่างมาก
และเป็นความเชื่อที่มีมาพร้อมๆ กับประวัติศาสตร์ชาติไทย โหราศาสตร์เป็นวิชาการชั้นสูง เป็นวิชาการที่
สงวนไว้สาหรับชนชั้นสูงเท่านั้น จัดเป็นวิชาหนึ่งในศิลปศาสตร์ 18 ประการ ที่บุคคลในวรรณะกษัตริย์
จะต้องศึกษา โหราศาสตร์เป็นวิทยาการฝ่ายศิลปะอย่างหนึ่งโดยสมบูรณ์ เนื้อแท้ของโหราศาสตร์เป็น
สาขาหนึ่งของศิลปศาสตร์ อาศัยความรู้ส่วนใหญ่ในทางธรรมชาติวิทยาอันเนื่องมาจากดาราศาสตร์ และ
ภูมิศาสตร์ ประกอบกับสถิติและจดหมายเหตุเชิงประวั ติศาสตร์เป็นสาระสาคัญ และสามารถช่วยให้ไม่
ประมาท รู้กาล รู้คราว ที่ชีวิตจะประสบกับโลกธรรมทั้งสองฝ่าย อิฏฐารมณ์-อนิฏฐารมณ์ คือ ทั้งดี-ทั้งร้าย
คนโดยมากมักจะเข้าใจผิด ทึกทักเอาเองว่าเป็นเรื่องโชคลางต่างๆ ทางไสยศาสตร์ ซึ่งเป็นการเข้าใจผิดโดย
แท้ นั่นคือมูลเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น คือ ถ้าผู้ที่ไม่เข้าใจในกลไกการทางานหรือหลักการของโหราศาสตร์
อย่างแท้จริง จะเป็นผลให้บุคคลมีความเชื่อที่ผิดเพี้ยนหรือเข้าขั้นงมงาย ในทางโหราศาสตร์ไทย ทวารัช ได้
จั ด แบ่ ง โหราศาสตร์ อ อกเป็ น 7 ประเภท คื อโหราศาสตร์ ช ะตาบุ ค คล โหราศาสตร์ ช ะตาบ้ า นเมื อ ง
โหราศาสตร์ ก ารแพทย์ โหราศาสตร์ ธ รรมชาติ หรื อ อุ ตุ นิ ย มโหราศาสตร์ โหราศาสตร์ ก ารเกษตร
โหราศาสตร์การคลัง โหราศาสตร์การให้ฤกษ์ (ทวารัช, 2526 : 56-57)
ในทางพระพุทธศาสนาได้มีการพยากรณ์ (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต), 2553 : 254)
ปรากฏให้เห็นในพระไตรปิฎกและอรรถกถาไว้หลายตอน เช่น การที่พระพุทธองค์ทรงได้รับการพยากรณ์
ตั้งแต่ในสมัยที่เป็นสุเมธดาบส จากพระพุทธเจ้าทีปังกรว่าจะได้มาเป็นพระพุทธเจ้าในภัทรกัปนี้ และการที่
พระพุ ท ธองค์ ไ ด้ รั บ การพยากรณ์ จ ากเหล่ า พราหมณ์ 8 คน ภายหลั ง พระประสู ติ ก าลเพี ย ง 5 วั น
นอกจากนั้นการที่พระพุทธองค์ทรงพยากรณ์พระสุบนิ ของพระองค์เองก่อนที่จะได้ตรัสรู้ (องฺ.ปญฺจก. (ไทย)
22/196/214-215) และการที่พระองค์ทรงพยากรณ์พระสุบิน (ขุ.ชา. (ไทย) 27/77/32) ของพระเจ้าป
เสนทิโกศล 16 ประการ ซึ่งพระพุทธองค์ทรงทานายว่าความฝันนี้ไม่มีอันตรายใดๆ แก่พระองค์ และพระ
มเหสีหรือราชบัลลังก์ แต่ผลในทางร้ายจะเกิดขึ้นในอนาคตอันยาวไกล อย่างไรก็ดีจะต้องไม่สับสนระหว่าง
การพยากรณ์ของปุถุชนกับการพยากรณ์ของพระพุทธเจ้าผู้ทรงทราบความจริงด้วยพระสัพพัญญุตญาณ
จากประเด็นข้างต้น จะเห็นได้ว่า ความเชื่อเรื่องโหราศาสตร์มีมาช้านานแม้ก่อนสมัยพุทธกาล
แม้ว่าในปัจจุบันโลกจะเปลี่ยนแปลงมากทั้งวิทยาการความรู้และศาสตร์สมัย ซึ่งทาให้คนรู้ความจริงเรื่อง
กฏธรรมชาติมากยิ่งขึ้น แต่ตามวิสัยปุถุชนเมื่อถูกโลกธรรมฝ่ายอนิฏฐารมย์มากระทบ จิตใจอาจโอนเอียง
หวั่นไหว หรือบุคคลมีปัญหาชีวิตที่แก้ไม่ตกเกิดความเครียดมีความวิ ตกกังวลก็ย่อมแสวงหาทางออก และ
ทางพึ่งก็คือไปปรึกษาหมอดู อย่างน้อยก็พอเป็นที่พึ่งทางใจยามทุกข์ยาก และส่วนใหญ่หมอดูมักแนะนาให้
แก้กรรมโดยการทาบุญกุศลเพิ่มขึ้นให้มาก โหราศาสตร์เข้ามามีบทบาทต่อวิถีชีวิตคนหลายคน ในกรณี
เช่นนี้แม้บางอย่างจะผิดกับหลักกรรมในพระพุทธศาสนาก็ตาม ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงต้องการที่จะทาการศึกษา
วิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ของการพยากรณ์ เป็นการเปรียบเทียบให้เห็นหลักการที่ใช้ในศาสตร์แขนงนี้ ว่า
จะส่งผลต่อสุขภาวะองค์รวมเชิงพุทธของผู้เข้ารับการปรึกษาของสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติอย่างไรบ้าง
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาวะองค์รวมแนวพุทธของผู้เข้ารับการปรึกษาของสมาคม
โหราศาสตร์นานาชาติ
2. เพื่อศึกษาความแตกต่างระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาวะองค์รวมแนวพุทธของผู้เข้ารับการ
ปรึกษาของสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ
วิธีดาเนินการวิจัย
ขอบเขตด้านเนื้อหา
ในการศึกษาวิจัยผู้วิจัยได้กาหนดกรอบการวิจัยไว้ดังนี้
1. ศึกษาปัจจัยด้านโหราศาสตร์ที่ส่งผลต่อสุขภาวะองค์รวมแนวพุทธของผู้เข้ารับการปรึกษา
ของสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ ได้แก่ ความเชื่อเรื่องโหราศาสตร์ โหราศาสตร์ชะตาบุคคล
2. ศึกษาสุขภาวะองค์รวมแนวพุทธของผู้เข้ารับการปรึกษาของสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ ผู้เข้ารับการปรึกษาของสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ
จานวน 169 คน โดยใช้วิธีแจกแบบสอบถามในการเก็บข้อมูล
ขอบเขตด้านตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรต้น (Independent Variables) คือสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ
อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส และอาชีพ
ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาวะองค์รวมแนวพุทธของผู้
เข้ารับการปรึกษาของสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ ได้แก่ ความเชื่อเรื่องโหราศาสตร์ทั่วไป และสุขภาวะ
องค์รวมแนวพุทธด้านกายภาวนา ศีลภาวนา จิตภาวนา ปัญญาภาวนา

ผลการวิจัย
ผู้เข้ารับการปรึกษาของสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติส่วนใหญ่เป็นมีเพศหญิง มากกว่าเพศชาย
มีอายุในช่วง 51-60 ปี ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีสถานภาพโสด ประกอบอาชีพค้าขาย/ทา
ธุรกิจส่วนตัว แสดงให้เห็นว่าผู้เข้ารับคาปรึกษาเป็นคนมีความรู้ ที่จะทาธุรกิจเป็นของตัวเอง ซึ่งในการทา
ธุรกิจนั้นจาเป็นต้องอาศัย ฤกษ์ยามที่เหมาะสม ตลอดถึงการตั้งร้านก็ต้องดูทาเล หรือ ฮวงจุ้ยที่เหมาะสม
จึงเข้ารับคาปรึกษาจากนักโหราศาสตร์มากกว่าคนกลุ่มอื่นๆ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัชชา ชินธิป
(2548 :149) เรื่อง “โหราศาสตร์กับการตัดสินใจทางธุรกิจ”
ในส่ว นผลการวิเคราะห์ระดั บ ปัจ จัย ที่ ส่ง ผลต่ อสุ ขภาวะองค์รวมแนวพุท ธของผู้เข้า รับการ
ปรึกษาของสมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินั้น พบว่าระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาวะองค์รวมแนวพุทธของผู้
เข้ารับการปรึกษาของสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจาแนกเป็น
รายด้านโดยเรียงลาดับจากน้อยไปหามากได้ดังนี้
ลาดับที่ 1 ด้านสุขภาวะทางปัญญา อยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะว่า ผู้เข้า รับ การปรึกษา
คิดเสมอว่า ชะตาชีวิตที่ดีและไม่ดีด้วยสติและปัญญา ชีวิตของเราและดวงดาวที่ใช้ในการพยากรณ์นั้น
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ดาเนิน ไปด้ว ยผลของกรรมที่เ ราได้ทาไว้ แต่ก็อ าจสามารถพลิก เปลี่ย นได้ถ้า มีค วามพยายาม ซึ ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของภิญโญ พงศ์เจริญ (2543 : 475) ได้ทาวิจัยเรื่อง “บทบาทของโหรในสังคมไทย”
ลาดับ ที่ 2 ด้า นสุข ภาวะทางจิต อยู่ในระดับ ปานกลาง อาจเป็น เพราะว่า ผู้เ ข้า รับ การ
ปรึก ษาของสมาคมโหราศาสตร์น านาชาติรู้สึก สบายใจมากที่ไ ด้รู้ช ะตาชีวิต ของตนเองล่ว งหน้า มี
ความสุขทางใจที่ไ ด้ม าเข้า รับ คาปรึกษาด้า นโหราศาสตร์ และรู้สึกพอใจกับคาพยากรณ์เสมอ ถึงแม้ว่าจะ
เป็นเรื่องที่ดี หรือไม่ดีก็ตาม ซึ่ง สอดคล้องกับ งานวิจัย ของ พิไลรัตน์ รุจิวณิชย์กุล (2524 : 180) ได้ทาวิจัย
เรื่อง “การศึกษาปัญหาสุขภาพจิตของผู้มารับบริการจากหมอดู : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้มารับบริการจากหมอ
ดูของสมาคมโหราศาสตร์แห่งประเทศไทย”
ลาดับที่ 3 ด้านความเชื่อด้ านโหราศาสตร์ อยู่ในระดับปานกลาง อาจเป็นเพราะว่าผู้เข้า รับ
การปรึกษาของสมาคมโหราศาสตร์น านาชาติ มีความเชื่อว่า เมื่อบุตรหลานจะแต่งงานจะต้องนาดวงชะตา
ของเขาไปให้นักโหราศาสตร์ไปเช็คดวงชะตา หรือเมื่อจะวางแผนจะประกอบกิจการต่างๆ อาทิ เช่น งานแต่งงาน งาน
บวช งานขึ้นบ้านใหม่ ฯลฯ จะไปให้นักโหราศาสตร์ไปกาหนดฤกษ์ยามให้เสมอ
ลาดับ ที่ 4 ด้า นสุข ภาวะทางสัง คม อยู่ในระดับปานกลาง อาจเป็นเพราะว่า ผู้เ ข้า รับ การ
ปรึกษาของสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ จะมีความสุขมาก ถ้าก่อนที่จะดาเนินกิจการอะไรได้ขอคาแนะนาจาก
โหราจารย์ก่อนจึงทาให้มีสังคมหน้าที่การงานที่ดีขึ้น
ลาดับ ที่ 5 ด้า นสุข ภาวะทางกาย อยู่ในระดับ ปานกลาง อาจเป็น เพราะว่า ผู้ เ ข้า รับ การ
ปรึกษาของสมาคมโหราศาสตร์น านาชาติ รู้สึก ว่า ต้องดูแ ลร่า งกายของตัว เองให้ดี เพื่อเตรีย มความ
พร้อมต่อชะตาชีวิตในอนาคตทาให้อยากออกกาลังกายมากขึ้นจึงส่งผลให้สุขภาพทางกายดีขึ้น
ในส่วนผลการทดสอบตามสมมติฐาน พบว่า
เพศ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้เข้ารับการปรึกษาเพศชายและหญิง มีค่าเฉลี่ยคะแนน
สุขภาวะองค์รวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับที่ระดับ0.05
อายุ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้เข้ารั บการปรึกษาที่มีช่วงอายุแตกต่างกัน มีค่าเฉลี่ย
สุขภาวะองค์รวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ระดั บ การศึก ษา ผลการทดสอบสมมติ ฐ านพบว่ า ผู้ เข้า รับ การปรึกษาที่ มี ระดั บ การศึกษา
แตกต่างกัน มีค่าเฉลี่ยสุขภาวะองค์รวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สถานภาพสมรส ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้เข้ารับการปรึกษาที่มีสถานภาพสมรส
แตกต่างกัน มีค่าเฉลี่ยสุขภาวะองค์รวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อาชีพ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้เข้ารับการปรึกษาของสมาคมโหราศาสตร์น านาชาติ
ที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีค่าเฉลี่ยสุขภาวะองค์รวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อาจ
เป็นเพราะว่าทุกอาชีพมีความอยากรู้ และอยากได้สิ่งที่ดีและเป็นมงคลต่อตนเองและผู้อื่นจึงทาให้ทุกอาชีพ
มีสุขภาวะองค์รวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัชชา ชินธิป (2548 : 149) ได้ทาวิจัยเรื่อง
“โหราศาสตร์กับการตัดสินใจทางธุรกิจ”
ความเชื่อทางโหราศาสตร์ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้เข้ารับการปรึกษาของสมาคม
โหราศาสตร์นานาชาติ ที่มีระดับความเชื่อทางโหราศาสตร์แตกต่างกัน มีค่าเฉลี่ยสุขภาวะองค์รวม แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 อาจเป็นเพราะว่าผู้ เข้ารับการปรึกษาของสมาคมโหราศาสตร์
นานาชาติที่มีระดับความเชื่อทางโหราศาสตร์ ในระดับน้อยที่สุด-น้อย มีคะแนนสุขภาวะองค์รวม แตกต่าง
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กับผู้เข้ารับการปรึกษาของสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติที่มีระดับความเชื่อทางโหราศาสตร์ ในระดับปาน
กลาง และระดับมาก-มากที่สุดอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01

บทสรุป

เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า ประชาชนทุกชาติทุกภาษา ไม่ว่าจะนับถือลัทธิหรือศาสนาใด ก็
มักจะมีความเชื่อในโหราศาสตร์อยู่บ้างไม่มากก็น้อย ซึ่งอาจเนื่องจากปัญหาชีวิตหรือสภาพสิ่งแวดล้อม
การไปปรึกษาหมอดูหรือนักพยากรณ์จึงเป็นอีกทางเลือกเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกทาสิ่งหนึ่ง
สิ่งใดหรือหลีกเลี่ยงการกระทาสิ่งนั้น โหราศาสตร์มีมาช้านานก่อนสมัยพุทธกาล อาจเรียกว่าอยู่คู่กับมนุษย์
มาตั้งแต่แรกเริ่มมีมนุษยชาติ แต่ละชาติแต่ละภาษาต่างก็ มีความเชื่อเรื่องโหราศาสตร์ด้วยกันทั้งนั้น ใน
ประเทศไทยนั้ น เมื่ อแรกคงยอมรับ หลั ก การโหราศาสตร์ ม าจากอิน เดี ย โดยที่ เรายอมรับ ศาสนาของ
พราหมณ์มาแต่เดิม เริ่มจากศาสนาพราหมณ์ซึ่งยึดถือคัมภีร์พระเวทเป็นหลักการดาเนินชีวิต และในพระ
เวทนั้ น ก็ มี ไ ชยติ ศ าสตร์ หรื อต าราโหราศาสตร์ ร วมอยู่ ด้ ว ย แม้ ในกาลต่ อ มาในไทยจะยอมรับ นั บ ถื อ
พระพุทธศาสนาเข้ามาแทนที่ศาสนาพราหมณ์ ก็ยังมิได้ทอดทิ้งความเชื่อมาแต่เดิมของพราหมณ์ นี่เป็นเหตุ
หนึ่งที่หมอดูของไทยได้ ประยุกต์เอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเข้ามาให้ข้อแนะนาผู้เข้ามาใช้บริการ
เช่นให้มีการสเดาะเคราะห์ การทาบุญเสริมดวงชะตา เสริมบารมี หรือการปฏิบัติธรรมเพื่อแก้กรรมเป็นต้น
นักพยากรณ์ส่วนใหญ่จะเชี่ยวชาญการพยากรณ์ตามหลัก โหราศาสตร์ชะตาบุคคลและโหราศาสตร์ชะตา
บ้านเมือง อนึ่ง นอกจากหลัก โหราศาสตร์ไทยแล้ว หมอดูอีกมากยึดหลักตาราโหราศาสตร์ของชาติอื่นๆ
เช่น ไพ่เททาโร ไพ่ยิบซี ตาราดูลายมือ ดูลักษณะหน้า (โหงวเฮ้ง) เป็นต้น
คาพยากรณ์ในตอนท้ายจะเชื่อมโยงเข้ากับการประยุกต์พุทธธรรม ซึ่งในงานวิจัยนี้กาหนดเอา
หลักการภาวนา ในฐานะสุขภาวะองค์รวมแนวพุทธมาปรับใช้ ภาวนาแปลว่าการทาให้เกิดมีขึ้น การเจริญ
การบาเพ็ญ การฝึกอบรม ตามหลักพระพุทธศาสนามี 4 อย่างคือ กายภาวนา การพัฒนากา สีลภาวนา
การพัฒนาความประพฤติ ซึ่งจัดเป็นด้านสังคมก็ได้ จิตตภาวนา การพัฒนาจิต และปัญญาภาวนา การ
พัฒนาปัญญา จากการสุ่มตัวอย่างของผู้มาใช้บริการของสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ 169 คน ส่วนใหญ่
เป็น เพศหญิง มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และเป็นผู้ประกอบอาชีพค้าขายหรือนักธุรกิจ และมีระดับ
ความเชื่อด้านโหราศาสตร์ ในระดับปานกลาง มีคะแนนสุขภาวะองค์รวมแนวพุทธแตกต่างกัน ผู้ที่มีความ
เชื่อ ด้า นโหราศาสตร์ ใ นระดับ มาก-มากที่สุด อนึ่ง จากสมมติฐ านการวิจัย จะไม่มีข้อแตกต่า งกัน ใน
ด้านเพศ อายุ ระดับ การศึกษา สถานภาพสมรส ซึ่งมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.005 มีแ ตกต่า งกัน
เฉพาะด้า นอาชีพ และความเชื่อด้า นโหราศาสตร์ เ ท่า นั้น ซึ่ง มีนัย สาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.005 และ
0.001 ตามลาดับ
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
1) ควรมีการสอดแทรกเรื่องการออกกาลังกายแก่ ผู้เข้ารับการปรึกษาของสมาคมโหราศาสตร์
นานาชาติ ที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพ
2) ควรมีการสอดแทรกหลักธรรมเกี่ยวกับการดาเนินชีวิตที่ดีแก่ผู้เข้ารับการปรึกษาของสมาคม
โหราศาสตร์นานาชาติ
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ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
1) ควรศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความเชื่อเรื่องโหราศาสตร์ ของผู้เข้ารับการปรึกษาของ
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ
2) ควรศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนากระบวนการการให้คาปรึกษาของนักโหราศาสตร์ สมาคม
โหราศาสตร์นานาชาติ
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่งคงทางอารมณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
THE FACTORS AFFECTED TO EMOTIONAL STABILITY OF SECONDERY SCHOOL
STUDENTS OF SCHOOLS IN NONTHBURI MUNICIPALITY NONTHABURI PROVINCE
สุรีย์ภรณ์ เปรื่องการ
บทคัดย่อ
การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ ประชากรที่ศึกษา คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1-3 โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เครื่องมือที่
ใช้ในการศึกษาวิจัยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ (1) แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล (2) แบบประเมินความมั่นคง
ทางอารมณ์และแบสอบถามปัจจัยจิตสังคม 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความมั่นคงทางอารมณ์ ด้านการอบรม
เลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย ด้านการมีสัมพันธภาพในครอบครัว ด้านการมีวินัยในตนเอง และหัวข้อการมอง
โลกในแง่ดี
การศึกษาวิจัย พบว่า (1) นักเรียนชั้นมัธ ยมศึกษาที่มีเพศ อายุ ระดับชั้นการศึกษา ที่
แตกต่างกัน นักเรียนมีความมั่นคงทางอารมณ์ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05 (2)
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่มีผลการเรียน สถานะภาพการสมรสของบิดามารดา และการพักอาศัยที่
แตกต่างกัน นั กเรี ยนมีความมั่น คงทางอารมณ์แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 (3)
การศึกษาปัจจัยด้านจิตสังคมทั้ง 4 ด้านได้แก่ ด้านการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย ด้านการมี
สั ม พั น ธภาพในครอบครั ว ด้ า นการมี วิ นั ย ในตนเอง และด้ า นการมองโลกในแง่ ดี นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาที่มีปัจจัยทางจิตสังคมในระดับที่แตกต่างกัน มีความมั่นคงทางอารมณ์แตกต่างกัน อย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ .01
คาสาคัญ : จิตวิทยา, ความมั่นคง, อารมณ์, ปัจจัยที่ส่งผล
ABSTRACT
This research is quantitative research that focus to 1st - 3rd year class
secondary students who are studying in the second semester of 2016 academic
year. The study was divided into two parts: The first is personal data. Second part


หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพุทธจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย
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include emotional stability testing and questionnaire which separate into 4 topics of
psycho-social factors, Including the parenting in democracy style, relationship in
family, self-discipline, And optimism.
The results showed that: (1) There is no different emotional stability
between students which have different gender, age, and education level in
significant statistic 0.5 (2) There is different emotional stability between students
which have different academic record, different parent's marital status, and different
living environment in significant statistic 0.5 (3) There is different emotional stability
in case of having different testing level of psychosocial factors at in significant level
.01.
Keywords: psychology, Stability, Emotional, Factors Affected

1.บทนา

ความเป็นมาในสังคมโลกยุคข้อมูลและเทคโนโลยีส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจ ทาให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน ทั้งสังคม วัฒนธรรม การเมือง การศึกษา การคมนาคม การแพทย์
การอุตสาหกรรมการเกษตรกรรม และพาณิชยกรรม การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลกระทบส่งผล
กระทบต่อวิถีชีวิต และการดาเนินชีวิตประจาวันของคนในสังคม มีการแย่งชิงทรัพยากร มีการลด
การจ้างงานลงโดยใช้เทคโนโลยีต่างๆ แทนคน เกิดภาวการณ์ว่างงาน เกิดความเครียด ดังนั้น บุคคล
จึ ง ต้อ งมี ความสามารถในการสร้ างเสริ ม “ความมั่ น คงทางอารมณ์ ” ให้ เ ข้า กับ สิ่ ง แวดล้ อมซึ่ ง
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบในด้านแบบแผนความเป็นอยู่ให้ได้ การดาเนินชีวิตของผู้คน
ทุกวัยที่ต้องปรับตัวตามสภาพแวดล้อมที่ เต็มไปด้วยข้อเรียกร้องและความขัดแย้งตลอดเวลา อันเป็น
สาเหตุแห่งปัญหายุ่งยากในการปรับตัวทางสังคม (วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์, 2549 : 11-12)
ความสาคัญของปัญหาตามกรอบแนวคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน ในสังคมยุคใหม่จึงอยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของบริบท
ดังกล่าวข้างต้น จาเป็นต้องมีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับบริบท โดยสามารถปรับตัวอยู่ภายใต้ความ
แตกต่างหลากหลายในอันที่จะนาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมุ่งเน้นและให้ความสาคัญในด้านความ
ฉลาดทางสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์ ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการ
ดูแลสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะทางสังคม การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น ความ
ฉลาดในการริเริ่มสร้างสร้าง และความฉลาดที่เกิดจากการเล่น ซึ่งยังมีปัญหาที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับพัฒนาการของวัยรุ่น 2 กลุ่ม คือ การศึกษาจิตวิทยาทางชีววิทยาและจิตวิทยา
ทางสังคม ที่เป็นวัยซึง่ มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปหลายมิติ
(สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสานักนายกรัฐมนตรี ,
2558 : ออนไลน์) ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะทาการวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคง
ทางอารมณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ”
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เพื่อนาความรู้ด้านปัจจัยที่ส่งผลด้านความมั่นคงทางอารมณ์และวิธีการสร้างความมั่นคงทางอารมณ์
ไปเสริมสร้างความรู้แก่นักเรียนชั้นมัธยมสาหรับพัฒนาการทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
จิตวิญญาณของระยะการเปลี่ยนแปลงจากวัยรุ่นเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นวัยที่เกิดความรู้สึกคับข้องใจ
สับสนต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย ความต้องการอิสระ และการเลือกแนวทางการดาเนินชีวิต
เกิดการอยากรู้อยากเห็นอยากทดลอง การควบคุมอารมณ์ยังไม่ดีนักที่ก่อให้เกิดปัญหาการทะเลาะ
วิวาทกัน เพื่อการสร้างความมั่นคงทางอารมณ์ที่ดีและเหมาะสมกับวัยรุ่นยุคปัจจุบัน

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1 เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงทางอารมณ์ในสังคมของนักเรียนในโรงเรียน
สังกัดเทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
2.2 เพื่อเปรี ยบเทียบปัจจัยที่มีส่งผลต่อความมั่นคงทางอารมณ์ในสังคมของนักเรียนใน
โรงเรี ยนสั งกัดเทศบาลนครนนทบุ รี 5 ด้าน และโดยรวมทุกด้าน ได้แก่ ด้านการอบรมเลี้ ยงดู แบบ
ประชาธิปไตย ด้านสัมพันธภาพในครอบครัว ด้านการมีวินัยในตนเอง และด้านการมองโลกในแง่ดี จาแนก
ตามเพศ ระดับชั้นเรียน ผลการเรียน และสถานะภาพทางครอบครัวของผู้ปกครอง

3.ขอบเขตของการวิจัย

3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงทางอารมณ์ของนักเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย ด้านสัมพันธภาพในครอบครัวด้านการ
มีวินัยในตนเอง ด้านการมองโลกในแง่ดี และโดยรวมในทุกด้าน รวม 4 ด้าน
3.2 ขอบเขตด้ า นประชากร ที่ น ามาใช้ ในการวิ จั ย ครั้ งนี้ ประกอบด้ ว ยนั กเรี ยนชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 สังกัดเทศบาลนครนนทบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จานวน 5 โรงเรียน
ได้แก่ นครนนท์วิทยา 3 (วัดนครอินทร์) นครนนท์วิทยา 4 (วัดบางแพรกเหนือ) นครนนท์วิทยา 5
(ทานสัมฤทธิ์) และโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 เป็นชาย 426 คน หญิง 308 คน รวม 734 คน
3.3 ขอบเขตด้านตัวแปร (1) ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ข้อมูลส่วนตัว คือ เพศ ระดับชั้นเรียน
และสถานะภาพทางครอบครัว ปัจจัยด้านจิตสังคม คือ ด้านการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย ด้าน
สัมพันธภาพในครอบครัว ด้านการมีวินัยในตนเอง ด้านการมองโลกในแง่ดี และ (2) ตัวแปรตาม ได้แก่
ความมั่นคงทางอารมณ์

4.วิธีดาเนินการวิจัย

4.1 ขอบเขตด้ า นประชากร ที่ น ามาใช้ ในการวิ จั ย ครั้ งนี้ ประกอบด้ ว ยนั กเรี ยนชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 สังกัดเทศบาลนครนนทบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จานวน 5 โรงเรียน
รวม 967 คน แยกเป็นดังนี้
4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่



ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560

(1) แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคล
(2) แบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงทางอารมณ์ ได้แก่
ก. แบบสอบถามความมั่นคงทางอารมณ์
ข. ปัจจัยจิตสังคม 4 ด้าน คือ (1) ด้านการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย
(2) ด้านการมีสัมพันธภาพในครอบครัว (3) ด้านการมีวินัยในตนเอง (4) ด้านการมองโลกในแง่ดี
4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาตรวจสอบความเหมาะสม
ด้านเนื้อหาและการใช้ภาษา เพื่อให้อ่านเข้าใจได้ง่าย และมีการปรับปรุงแก้ไขให้ชัดเจนถูกต้องตาม
วัตถุประสงค์ของนิยามศัพท์เฉพาะที่กาหนดในการวิจัยและทาการตรวจหาค่า IOC ได้ค่าดังนี้
(1) ความมั่นคงทางอารมณ์
ได้ค่า IOC =0.98
(2) การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย
ได้ค่า IOC = 0.95
(3)สัมพันธภาพในครอบครัว
ได้ค่า IOC = 0.93
(4) ความมีวินัยในตนเอง
ได้ค่า IOC = 0.99
(5) การมองโลกในแง่ดี
ได้ค่า IOC = 0.97
4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
(1) ค่ าสถิ ติ พื้ นฐาน ได้ แก่ ค่ าร้ อยละ (Percentage) ใช้ วิ เคราะห์ ข้ อมู ลทั่ วไปของกลุ่ ม
ตัวอย่าง
ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
(2) สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ ค่าจาแนก (Discrimination Power) ของ
แบบสอบถามเป็ นรายข้ อโดยใช้ t-test Independent ค่ าความเชื่ อมั่ น (Reliability) ใช้ หาค่ า
สัมประสิทธิ์แอลฟา
(3) สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน ทดสอบความแตกต่างจากคะแนน 2 กลุ่ม โดยใช้ ttest ทดสอบความแตกต่างจากคะแนนกลุ่มมากกว่า 2 กลุ่ม ใช้วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One
way Analysis of Variance) ในกรณีที่พบว่า มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิ ติ จึ งท าการ
ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ด้วยวิธี LSD

5.ผลการวิจัย

การน าเสนอสรุ ป ผลการวิ จั ย โดยรวมตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการวิ จั ย ตามสมมุ ติ ฐ าน
ตามลาดับดังนี้
สมมติฐานที่ 1 นักเรียนมัธยมที่มีเพศแตกต่างกันมีความมั่นคงทางอารมณ์แตกต่างกันพบว่า
นักเรียนมัธยมเพศชายมีค่าเฉลี่ยความมั่นคงทางอารมณ์( X )เท่ากับ3.21ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.)เท่ากับ .421 นักเรียนมัธยมเพศหญิงมีค่าเฉลี่ยความมั่นคงทางอารมณ์ ( X )เท่ากับ 3.25
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ .376 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ค่า Sig. ที่คานวณได้ เท่ากับ
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.394 มากกว่า .05 จึ งสรุป ได้ว่า นั กเรี ย นมัธยมที่มีเพศแตกต่างกัน มีความมั่น คงทางอารมณ์ไม่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05
สมมติฐานที่ 2 นักเรียนมัธยมที่มีอายุแตกต่างกันมีความมั่นคงทางอารมณ์แตกต่างกัน สรุป
ได้ว่า นักเรียนมัธยมที่มีอายุแตกต่างกันมีความมั่นคงทางอารมณ์ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน
ที่ว่า นักเรียนมัธยมที่มีอายุแตกต่างกันมีความมั่นคงทางอารมณ์แตกต่างกัน ที่ระดับความมีนัยสาคัญ
.05
สมมติฐ านที่ 3 นั กเรี ย นมัธ ยมที่มีระดับชั้นปีที่กาลั งศึกษาแตกต่างกันมีความมั่นคงทาง
อารมณ์ สรุปได้ว่า นักเรียนมัธยมที่มีระดับชั้นปีที่กาลังศึก ษาแตกต่างกันมีความมั่นคงทางอารมณ์
ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ว่านักเรียนมัธยมที่มีระดับชั้นที่กาลังศึกษาแตกต่างกันมีความ
มั่นคงทางอารมณ์แตกต่างกัน ที่ระดับความมีนัยสาคัญ .05
สมมติฐานที่ 4 นักเรียนมัธยมที่มีผลการเรียนแตกต่างกันมีความมั่นคงทางอารมณ์แตกต่าง
กัน สรุปได้ว่านักเรียนมัธยมที่มีผลการเรียนแตกต่างกันมีความมั่นคงทางอารมณ์แตกต่างกัน จึง
ยอมรับสมมติฐานที่ว่า นักเรียนมัธยมที่มีผลการเรียนแตกต่างกันมีความมั่นคงทางอารมณ์แตกต่าง
กัน ที่ระดับความมีนัยสาคัญ .05 ผู้วิจัยทาการเปรียบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีการ LSD พบว่า นักเรียน
กลุ่มที่มีผลการเรียนอยู่ระหว่าง 2 ขึ้นไป กับกลุ่มที่มีผลการเรียน 2.50 ขึ้นไป และกลุ่มที่มีผลการ
เรียน3.00 ขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยความมั่นคงทางอารมณ์แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สมมติฐานที่ 5 นักเรียนมัธยมที่มีสถานภาพสมรสบิดามารดาแตกต่างกันมีความมั่นคงทาง
อารมณ์แตกต่างกัน สรุปได้ว่า นักเรียนมัธยมที่มีสถานภาพสมรสบิดามารดาแตกต่างกันมีความ
มั่นคงทางอารมณ์แตกต่างกัน จึ งยอมรับ สมมติฐานที่ว่า นักเรียนมัธยมที่มีส ถานภาพสมรสบิดา
มารดาแตกต่างกันมีความมั่นคงทางอารมณ์แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ .05 จากนั้น ผู้วิจัยทาการ
เปรียบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีการ LSD พบว่า นักเรียนกลุ่มที่มีสถานะภาพสมรสของบิดามารดาที่อยู่
ร่วมกันกับสถานะภาพบิดาหรือมารดาเสียชีวิต มีค่าความแตกต่างกัน ระดับสถิติที่ .334 มีค่าเฉลี่ย
ความมั่นคงทางอารมณ์แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และกับสถานะภาพทั้งบิดา
มารดาเสียชีวิตมีค่าความแตกต่างกันระดับสถิติที่ .456 มีค่าเฉลี่ยความมั่นคงทางอารมณ์แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพบว่า นักเรียนกลุ่มที่มีส ถานะภาพสมรสของบิดามารดา
หย่าหรือแยกกันอยู่กับสถานะภาพบิดาหรือมารดาเสียชีวิต มีค่าความแตกต่างกัน ระดับสถิติที่ .259
มีค่าเฉลี่ยความมั่นคงทางอารมณ์แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สมมติฐานที่ 6 นักเรียนมัธยมที่มีการพักอาศัยอยู่กับผู้ปกครองแตกต่างกันมีความมั่นคงทาง
อารมณ์แตกต่างกัน สรุปได้ว่า นักเรียนมัธยมที่มีการพักอาศัยกับผู้ปกครองแตกต่างกันมีความมั่นคง
ทางอารมณ์แตกต่างกัน จึงยอมรั บสมมติฐ านที่ว่า นักเรียนมัธยมที่มีการพักอาศัยกับผู้ ปกครอง
แตกต่างกันมีความมั่นคงทางอารมณ์แตกต่างกัน ที่ระดับความมีนัยสาคัญ .05 ผู้วิจัยทาการเปรียบ
ค่าเฉลี่ยรายคู่ พบว่า (1)นักเรียนกลุ่มที่มีที่พักอาศัยกับบิดา กับกลุ่มที่มีการพักอาศัยอยู่หอพักมี
ความมั่นคงทางอารมณ์แตกต่างกันระดับสถิติที่ .05 (2)นักเรียนกลุ่มที่มีที่พักอาศัยกับมารดา กับ
กลุ่มที่มีการพักอาศัยอยู่หอพักมีความมั่นคงทางอารมณ์แตกต่างกันระดับสถิติที่ .05 (3)นักเรียนกลุ่ม



ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560

ที่มีที่พักอาศัยกับปู่ย่า กับกลุ่มที่มีการพักอาศัยอยู่หอพักมีความมั่นคงทางอารมณ์แตกต่างกันระดับ
สถิติที่ .05(4)นักเรียนกลุ่มที่มีที่พักอาศัยกับตายาย กับกลุ่มที่ มีการพักอาศัยอยู่หอพักมีความมั่นคง
ทางอารมณ์แตกต่างกันระดับสถิติที่ .05 (5)นักเรียนมัธยมกลุ่มที่มีที่พักอาศัยอยู่หอพัก กับกลุ่มที่มี
การพักอาศัยอยู่ผู้อื่นที่ไม่ใช่ญาติมีความมั่นคงทางอารมณ์แตกต่างกันระดับสถิติที่ .05
สมมติฐานที่ 7 นั กเรีย นมัธยมที่มีร ะดับการศึกษาของบิดาแตกต่างกัน มีความมั่นคงทาง
อารมณ์แตกต่างกัน สรุปได้ว่า นักเรียนมัธยมที่มีระดับการศึกษาของบิดาแตกต่างกันมีความมั่นคง
ทางอารมณ์ไม่แตกต่างกัน จึ งปฏิเสธสมมติฐานที่ว่า นักเรียนมัธยมที่มีระดับการศึกษาของบิดา
แตกต่างกันมีความมั่นคงทางอารมณ์แตกต่างกัน ที่ ระดับความมีนัยสาคัญ .05 สรุปได้ว่า นักเรียน
มัธยมที่มีระดับการศึกษาของบิดาแตกต่างกันมีความมั่นคงทางอารมณ์ไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 8 นักเรียนมัธยมที่มีระดับการศึกษาของมารดาแตกต่างกันมีความมั่นคงทาง
อารมณ์แตกต่างกัน ที่ระดับความมีนัยสาคัญ .05 สรุปได้ว่า นักเรียนมัธยมที่มีระดับการศึกษาของ
มารดาแตกต่างกันมีความมั่นคงทางอารมณ์ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ว่า นักเรียนมัธยมที่มี
ระดับการศึกษาของมารดาแตกต่างกันมีความมั่นคงทางอารมณ์แตกต่างกัน ที่ระดับความมีนัยสาคัญ
.05
สมมติฐ านที่ 9 นั กเรี ยนมั ธ ยมที่มี อ าชี พ ของบิด าแตกต่า งกัน มี ความมั่ น คงทางอารมณ์
แตกต่างกัน สรุปได้ว่า นักเรียนมัธยมที่มีอาชีพของบิดาแตกต่างกันมีความมั่นคงทางอารมณ์ไม่
แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ว่า นักเรียนมัธยมที่มีอาชีพของบิดาแตกต่างกันมีความมั่นคงทาง
อารมณ์แตกต่างกัน ที่ระดับความมีนัยสาคัญ .05
สมมติฐานที่ 10 นักเรียนมัธยมที่มีอาชีพของมารดาแตกต่างกันมีความมั่นคงทางอารมณ์
แตกต่างกัน สรุปได้ว่า นักเรียนมัธยมที่มีอาชีพของมารดาแตกต่างกันมีความมั่นคงทางอารมณ์ไม่
แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ว่า นักเรียนมัธยมที่มีอาชีพของมารดาแตกต่างกันมีค วามมั่นคง
ทางอารมณ์แตกต่างกัน ที่ระดับความมีนัยสาคัญ .05
สมมติฐานที่ 11 นักเรียนมัธยมที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาแตกต่างกันมีความมั่นคงทาง
อารมณ์แตกต่างกัน สรุปได้ว่า นักเรียนมัธยมที่มีทุนสนับสนุนการศึกษาแตกต่างกันมีความมั่นคงทาง
อารมณ์ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ว่า นักเรียนมัธยมที่มีทุนสนับสนุนศึกษาแตกต่างกันมี
ความมั่นคงทางอารมณ์แตกต่างกัน ที่ระดับความมีนัยสาคัญ .05
สมมติฐานที่ 12 นักเรียนมัธยมที่จานวนพี่น้องแตกต่างกันมีความมั่นคงทางอารมณ์แตกต่าง
กัน สรุปได้ว่า นักเรียนมัธยมที่มีจานวนพี่น้องแตกต่างกันมีความมั่นคงทางอารมณ์ไม่แตกต่างกัน จึง
ปฏิเสธสมมติฐานที่ว่านักเรียนมัธยมที่มีจานวนพี่น้องแตกต่างกันมีความมั่นคงทางอารมณ์แตกต่าง
กัน ที่ระดับความมีนัยสาคัญ .05
สมมติฐานที่ 13 นักเรียนมัธยมที่มีระดับการเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยแตกต่างกันมีความ
มั่นคงทางอารมณ์แตกต่างกัน สรุปได้ว่านักเรียนมัธยมที่มีระดับการเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย
แตกต่างกันมีความมั่นคงทางอารมณ์แตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ว่า นักเรียนมัธยมที่มีการ
ระดับการเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยแตกต่างกันมีความมั่นคงทางอารมณ์แตกต่างกัน ที่ ระดับความมี

วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์



นัยสาคัญ .05 ผู้วิจัยทาการเปรียบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีการ LSD พบว่า (1)นักเรียนกลุ่มที่มีการ
อบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยน้อยที่สุด -น้อยกับกลุ่มที่มีระดับการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย
ปานกลางแตกต่างกันที่ระดับ .05 มีค่าเฉลี่ยความมั่นคงทางอารมณ์แตกต่างกันอย่ างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 (2)นักเรียนกลุ่มที่มีการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยน้อยที่สุด -น้อยกับกลุ่มที่มี
ระดับการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยมาก-มากที่สุด แตกต่างกันที่ระดับ .05 มีค่าเฉลี่ยความ
มั่นคงทางอารมณ์แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (3) นักเรียนกลุ่มที่มีการอบรม
เลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยปานกลางกับกลุ่มที่มีระดับการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยมาก-มาก
ที่สุด แตกต่างกันที่ระดับ .05 มีค่าเฉลี่ยความมั่นคงทางอารมณ์แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
สมมติฐานที่ 14 นักเรียนมัธยมที่มีระดับสัมพันธภาพในครอบครัวแตกต่างกันมีความมั่นคง
ทางอารมณ์แตกต่างกัน สรุปได้ว่านักเรียนมัธยมที่มีระดับสัมพันธภาพในครอบครัวแตกต่างกันมี
ความมั่ น คงทางอารมณ์ แ ตกต่ า งกั น จึ ง ยอมรั บ สมมติ ฐ านที่ ว่ า นั ก เรี ย นมั ธ ยมที่ มี ก ารระดั บ
สัมพันธภาพในครอบครัวแตกต่างกันมีความมั่นคงทางอารมณ์แตกต่างกัน ที่ระดับความมีนัยสาคัญ
.05 ผู้วิจัยทาการเปรียบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีการ LSD พบว่า (1)นักเรียนกลุ่มที่มีผลการเรียนอยู่
ระหว่าง 2 ขึ้นไป กับกลุ่มที่มีสัมพันธภาพในครอบครัวแตกต่างกัน มีค่าเฉลี่ยความมั่นคงทางอารมณ์
แตกต่างกัน อย่ างมีนัย สาคัญทางสถิติที่ร ะดับ .05 (2) พบว่า นักเรียนกลุ่ มที่มี สัมพันธภาพใน
ครอบครัวน้อยที่สุด-น้อย กับกลุ่มที่มีระดับการสัมพันธภาพในครอบครัวปานกลาง มีค่าเฉลี่ยความ
มั่ น คงทางอารมณ์ แ ตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 (3) นั ก เรี ย นกลุ่ ม ที่ มี
สั มพัน ธภาพในครอบครั ว น้ อยที่สุ ด -น้ อ ยกับกลุ่ มที่ มี สั มพั น ธภาพในครอบครัว มาก-มากที่ สุ ด มี
ค่าเฉลี่ยความมั่นคงทางอารมณ์แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (4) นักเรียนกลุ่มที่
มีสัมพันธภาพในครอบครัวปานกลาง กับกลุ่มที่มีสัมพันธภาพในครอบครัวมาก-มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
ความมั่นคงทางอารมณ์แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สมมติฐานที่ 15 นักเรียนมัธยมที่มีวินัยในตนเองแตกต่างกันมีความมั่นคงทางอารมณ์
แตกต่างกันสรุปได้ว่านักเรียนมัธยมที่มีวินัยในตนเองแตกต่างกัน มีความมั่นคงทางอารมณ์แตกต่าง
กันจึงยอมรับสมมติฐานที่ว่า นักเรียนมัธยมที่มีการระดับการมีวินัยในตนเองแตกต่างกันมีความ
มั่นคงทางอารมณ์แตกต่างกัน ที่ระดับความมีนัยสาคัญ .05 ผู้วิจัยทาการเปรียบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วย
วิธีการ LSD พบว่า (1) นักเรียนกลุ่มที่มีวินัยในตนเองน้อยที่สุด -น้อย กับกลุ่มที่มีวินัยในตนเองปาน
กลาง มี ค่าเฉลี่ ย ความมั่ น คงทางอารมณ์ แตกต่า งกันอย่า งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ร ะดับ .05 (2)
นักเรียนกลุ่มที่มีวินัยในตนเองน้อยที่สุด -น้อย กับกลุ่มที่มีวินัย ในตนเองมาก-มากที่สุด มีค่า เฉลี่ย
ความมั่นคงทางอารมณ์แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สมมติฐานที่ 16 นักเรียนมัธยมที่มีการมองโลกในแง่ดีแตกต่างกันมีความมั่นคงทางอารมณ์
แตกต่างกัน สรุปได้ว่านักเรียนมัธยมที่มีการมองโลกในแง่ดีแตกต่างกันมีความมั่นคงทางอารมณ์
แตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ว่า นักเรียนมัธยมที่มีการมองโลกในแง่ดีแตกต่างกันมีความมั่นคง
ทางอารมณ์แตกต่างกัน ที่ระดับความมีนัยสาคัญ .05 ผู้วิจัยทาการเปรียบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีการ
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LSD พบว่า (1) นักเรียนกลุ่มที่มีการมองโลกในแง่ดีน้อยที่สุด -น้อย กับกลุ่มที่มีการมองโลกในแง่ดี
ปานกลาง มีค่ าเฉลี่ ย ความมั่น คงทางอารมณ์ แตกต่างกันอย่างมีนัย ส าคั ญทางสถิ ติที่ร ะดับ .05
(2)นักเรียนกลุ่มที่มีการมองโลกในแง่ดีน้อยที่สุด-น้อยกับกลุ่มที่มีการมองโลกในแง่ดีมาก-มากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ยความมั่นคงทางอารมณ์แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

6.ข้อเสนอแนะ

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีแนวทางเสนอแนะ ดังนี้
1. ในการทาวิจัยครั้งต่อไปควรนาตัวแปรอื่นๆ เข้ามาศึกษาด้วย เช่น การอบรมเลี้ยงดูแบบ
ใช้เหตุผล การอบรมเลี้ยงดูแบบรักและสนับสนุน การอบรมเลี้ยงดูแบบให้พึ่งตนเองเร็วการอบรม
เลี้ยงดูแบบบังคับ เป็นต้น
2. ผู้วิจัยมีข้อคิดเห็นที่จะเสนอแนะพ่อแม่ ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาไปใช้ปรับปรุง
การอบรมเลี้ยงดูบุตร ดังนี้ (1) ระดับครอบครัว พ่อแม่และผู้ปกครองให้การอบรมเลี้ยงดูบุตรแบบ
ประชาธิปไตย โดยการให้อิสระกึ่งบังคับ เป็นรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูที่ดี จึงควรนารูปการอบรม
เลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยกึ่งบังคับไปขยายผล และประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมในกลุ่มเด็กและเยาวชน
กลุ่มอื่น ๆ เพื่อช่วยในการดูแลอบรมปลูกฝังพื้นฐานการอยู่ร่วมกันในสังคมที่ดีแก่เยาวชน และเพื่อ
เสริมสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว สมาชิกควรที่จะเรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกันให้มากขึ้น ส่งเสริมให้มี
สัมพันธภาพที่ดีด้วยการใช้เวลาว่างการอยู่ร่วมกันทากิจกรรมต่างๆ ในครอบครัวด้วยกัน และพ่อ แม่
ผู้ปกครองต้องแสดงให้บุตรได้รับรู้ถึงความรักที่มีต่อบุตรและรับฟังปัญหาของสมาชิกในครอบครัว
ร่วมกัน ครอบครัวที่พ่อแม่ลูกมีความรัก ความผูกพันต่อกันย่อมร่วมมือกันปกครองลูกได้ การสร้าง
ความรัก ความอบอุ่นในครอบครัวและสัมพันธภาพที่ดีจะเป็นเสมือนภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชน
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การติดตามจิตอาสาที่ปฏิบัติต่อสังคมปัจจุบันอย่างยั่งยืน

TO FOLLOW PUBLIC MIND MAKING PERMANENT PRACTICE
TO PRESENT SOCIETY
นภารัตน์ เอนกบุณย์
พระครูกัลยาณสิทธิวัฒน์
สาระ มุขดี
บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาหลักธรรมที่สามารถ
นาไปใช้ในการทางานจิตอาสาได้อย่างยั่งยืน 2) เพื่อศึกษาปัจจัยและติดตามจิตอาสาที่ปฏิบัติตนต่อสังคม
ปัจจุบันอย่างยั่งยืน และ 3) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการทางานจิตอาสาอย่างยั่งยืน ดาเนินการ
วิจัยโดยการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก จากจิตอาสาที่ผู้วิจัยได้กาหนดคุณสมบัติไว้ จานวน 6 รูป/
คน เครื่อ งมื อที่ ใช้ ใ นการวิ จั ย นี้ เป็ น แบบสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก จากนั้ น น าเสนอภาพรวมรวมเชิ ง พรรณนา
ผลการวิจัยพบว่า การทางานจิตอาสาในแง่ของพระพุทธศาสนาเป็นเป็นการฝึกฝนจิตใจ ลดละกิเลส ลด
ความยึดมั่นถือมั่นในตัวตน สามารถสร้างความซาบซึ้งในคุณค่าตนเอง ถือเป็นการปฏิบัติที่ไม่ควรที่จะ
ละเลยในการฝึกฝนและพัฒนาตนเอง ตามหลักการทางพระพุทธศาสนาการทางานจิตอาสาก็คือการปฏิบัติ
ธรรม หรือเป็นโอกาสในการที่จะได้พัฒนา ฝึกฝนตนเองอันเป็นประโยชน์ทั้งประโยชน์แก่ตน ประโยชน์แก่
ผู้อื่น และเป็นประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย มีหลักพุทธธรรมที่สนับสนุนคุณลักษณะจิตอาสา ทั้งเป็นรูปธรรมของ
ความเป็นเพื่อนมนุษย์เพื่อเชื่อมต่อความเป็นมนุษย์ด้วยกันอย่างมีประสิทธิภ าพและทาให้เกิดสิ่งดีงามใน
สังคมได้อย่างยั่งยืน

คาสาคัญ: การติดตาม, จิตอาสา, ยั่งยืน

ABSTRACT

This research which is a qualitative one is of purpose and objective 1. To study
principles of Dharma which can be permanently used for public mind, 2. To study factors
and follow public mind making practice to the present society firmly, and 3. To study the
problem and obstacle in a work of public mind, proceeding a research in collecting data
by comprehensive interview from a public mind specified by the researcher about six
laymen/monks. The instruments used for this research is a deep interview. From that a
common image is descriptively offered. The result of research is found that a work of
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public mind from an aspect of Buddhism is a training of mind, reducing refinements and
grasp in self, able to make satisfaction on oneself’s values. It is a practice which should
not be neglected in training and developing oneself. According to principles of Buddhism
a work of public mind is to practice Dharma or take chance in training oneself for the
benefit of oneself and the other. There are principles of Buddhism promoted to the
qualities of public mind in a form of being a good human friend and bringing about
beauty in the society permanently.

Keywords: Tracking, Volunteerism, Sustainability

บทนา

จิตอาสาเป็นทรัพยากรมนุษย์บนโลกที่มีอยู่อย่างจากัด ซึ่งเป็นเรื่องสาคัญที่ทุกคนต้องตระหนัก
ถึงภายใต้จานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นทุกวัน จากสถานการณ์วิกฤตการณ์สึนามิหรือแม้แต่อุทกภัยครั้งใหญ่ใน
รอบหลายสิบปีของประเทศไทยและพิบัติภัยต่างๆ ทาให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณโดยรอบได้รับ
ผลกระทบเกิดความสูญเสียอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สถานการณ์วิกฤติดังกล่าวได้เกิดการรวมตัวของกลุ่มคนที่
มีจิตสาธารณะที่พร้อมเสียสละ สร้างความร่วมมือร่วมใจเพื่อส่วนรวม และพร้อมช่วยเหลือสังคมที่ต้องการ
กาลังกาย กาลังใจซึ่งถือเป็นวิถีวัฒนธรรมของสังคมที่มีพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนียวจิตใจ “จิต
อาสา” จึงไม่ใช่แค่สิ่งที่ทาตามกระแสควรทาให้เป็นเรื่องพื้นฐานและต้องส่งเสริมอย่างต่อเนื่ องในสังคมไทย
ที่แม้ว่าจะตื่นตัวในเรื่องของจิตอาสาเป็นโอกาสที่จะพัฒนาจึงต้องสร้างความยั่งยืน เพื่อให้สามารถเติบโต
พัฒนาศักยภาพและสร้างการเปลี่ยนแปลงในระยะยาวได้
การมีจิตอาสาเป็นรูปธรรมของความเป็นเพื่อนมนุษย์ที่มีความเมตตา กรุณา เพื่อเชื่อมต่อความ
เป็ น มนุษ ย์ ด้ วยกัน และทาให้เกิด สิ่ งดี ง ามในสั งคม เป็ น ผู้ ที่มี ความต้ องการที่จ ะช่ วยเหลือผู้ อื่น นึ กถึง
ส่วนรวม ไม่ได้เป็นงานอาชีพ แต่เป็นจิตสานึกที่ควรมีอยู่ควบคู่กับความเป็นมนุษย์ และเนื้อแท้ของการเป็น
อาสาสมัครอยู่ที่จิตใจ การมีจิตอาสาหรือจิตสาธารณะนั้น เป็นสิ่งที่เกิดตามวิถีการดาเนินชีวิตของแต่ละ
บุคคลสภาพแวดล้อมต่างๆ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน มีผลต่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคคล
จิตสานึกสาธารณะ หรือจิตสานึกทางสังคม อยู่ภายใต้อิทธิพลของปัจจัยแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอก
ในทรรศนะของพระพุทธศาสนา แม้จะยังไม่สาเร็จประโยชน์ตน ก็สามารถกระทาประโยชน์เพื่อ
ผู้อื่นได้ โดยศึกษาปฏิบัติ พัฒนา ขัดเกลาตนเองไปพร้อมๆ กับการกระทาสิ่งที่เป็นประโยชน์หรือช่วยเหลือ
ผู้อื่นได้ด้วย จะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่ายได้อย่างสมบูรณ์ ผู้ที่จะทางานจิตอาสานั้นแม้จะยังเป็นปุถุชน
อยู่ ก็สามารถพัฒนา ขัดเกลา ฝึกฝนตนเองในด้านต่างๆ ไปพร้อมๆ กับการทางานเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นได้ ให้
ถือว่าการทางานเป็นดังโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองทั้งทางด้านจิตใจและทักษะ ความรู้ โดยไม่
จาเป็นต้องรอให้มีความพร้อมทุกด้านอย่างสมบูรณ์ก่อนจึงค่อยช่วยเหลือผู้อื่น แต่อย่างไรก็ตามผู้ที่ทางาน
จิตอาสาก็ควรมีความพร้อมในตนเองระดับหนึ่งโดยเฉพาะความพร้อมในเรื่องของคุณธรรมในจิตใจ รู้ว่าสิ่ง
ใดควรทา ไม่ควรทาสามารถดารงตนอยู่ในทานองคลองธรรมหรือศีลธรรมอันดีได้
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จึ ง เป็ น ประเด็ น ที่ ส ะท้ อ นถึ ง การน าไปสู่ เ ป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ( Sustainable
Development Goals: SDGs) ตามกรอบแนวทางขององค์การสหประชาชาติ ที่กาหนดเป้าหมายการ
พัฒนาโดยอาศัยกรอบความคิดที่มองการพัฒนาในด้านต่างๆ ให้เป็นมิติที่มีความเชื่อมโยงกัน ด้วยวิถีชุมชน
และอั ต ลั ก ษณ์ ข องชุ ม ชนที่ ต นอาศั ย อยู่ และแม้ ว่ า เป้ า หมายของการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น จะเกิ ด การ
เปลี่ ยนแปลงในระดั บประชาคม แต่ ต้องยอมรับ ว่า สิ่งเหล่า นี้ไม่ สามารถเกิดขึ้นในชั่วข้ามคืน ด้วยเหตุ
ดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาวิจัยเรื่องการติดตามจิตอาสาที่ปฏิบัติตนต่อสังคมปัจจุบันอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาหลักธรรมที่จิตอาสาสามารถนาไปใช้ในการทางานได้อย่างยั่งยืน
2. เพื่อศึกษาปัจจัยและติดตามจิตอาสาที่ปฏิบัติตนต่อสังคมปัจจุบันอย่างยั่งยืน
3. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการทางานจิตอาสา

วิธีดาเนินการวิจัย

รูปแบบการวิจัย

รูปแบบการวิจัยฉบับนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษาการติดตามจิตอาสาที่ปฏิบัติต่อสังคม
ปัจจุบันอย่างยั่งยืน เป็นการศึกษาเรื่องของการทางานของจิตอาสาที่มีบทบาทในการช่วยเหลือสังคมอยู่
อย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน เป็นผู้ที่มีความต้องการที่จะช่วยเหลือผู้อื่น นึกถึงส่วนรวมไม่ได้เป็นงานอาชีพ
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่มงานจิตอาสาเป็นงานศึกษาซึ่งมีความเป็นนามธรรมสูง ไม่สามารถวัดผล
ได้ชัดเจนด้วยตัวเลข ผู้วิจัยจึงใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกต การ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก และจากแหล่งข้อมูลเอกสาร งานวิจัยต่างๆ นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์สร้างข้อสรุป
เพื่อตอบคาถามการวิจัยตามกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
กลุ่มจิตอาสาในการวิจัยครั้งนี้ เป็นกลุ่มจิตอาสาที่ปฏิบัติงานอาสาเหตุการณ์วิกฤติอุทกภัยภาค
กลางครั้งใหญ่เมื่อ พ.ศ. 2554 ณ ศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โดยผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposeful) จานวน 6 รูป/ คน มีคุณสมบัติ
ที่กาหนด คือ
1. เป็นผู้มีบทบาทต่องานจิตอาสาจนเป็นที่ประจักษ์ยอมรับจากสังคม (ได้รับเชิญเป็นวิทยากร
บรรยายเรื่องจิตอาสา/กิจกรรมในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนหลายครั้ง)
2. เป็นผู้ที่ทางานจิตอาสาอย่างต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเวลามากกว่า 5 ปี
3. เป็นผู้ที่มีหลักธรรมะในการดาเนินชีวิต
4. เป็นผู้ที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกได้
5. เป็นผู้ที่สมัครใจ และยินดีให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
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สร้างแนวคาถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล ที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
ทางานจิตอาสา โดยแนวทางในการสร้างเครื่องมือการวิจัยผ่านการตรวจคัดกรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั้ง
สองท่านแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ
ส่วนที่ 1 แนวคาถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป ได้แก่ ชื่อ – (ฉายา)/สกุล เพศ อายุ ตาแหน่ง สังกัด
ระดับการศึกษาและระยะเวลาในการทางานจิตอาสา
ส่วนที่ 2 แนวคาถามเกี่ยวกับแจงจูงใจในการเป็นจิตอาสาและสาเหตุใดที่สามารถทาให้ท่าน
เป็นจิตอาสาได้อย่างต่อเนื่อง วิถีชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร การรู้คิดในการทาจิตอาสาเป็นอย่างไรและ
ปัญหาและอุปสรรคในการทางานจิตอาสาและมีวิธีจัดการปัญหาเหล่านั้นอย่างไร
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 วิธี คือ 1) ข้อมูลปฐมภูมิโดยการ
ทบทวนหลักธรรมที่เกี่ยวข้องในพระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา และคัมภีร์อื่นๆ รวมทั้งทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับ
จิตอาสาตลอดจนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2) ข้อมูลทุติยภูมิ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์จากกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ จานวน 6 รูป/คน หลังจากนั้นผู้วิจัยก็ดาเนินการตรวจสอบความถูกต้อง
และความสมบูรณ์ของแบบสัมภาษณ์ที่สัมภาษณ์มาทัง้ หมด ก่อนจะนาผลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลไป
วิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
ภายหลังจากที่ผู้ให้ข้อมูลยินยอมเข้าร่วมวิจัย โดยผู้วิจัยและผู้ให้ข้อมูลมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน
ผู้วิจัยใช้เทคนิคในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ (สุภางค์ จันทวานิช, ม.ป.ป : 34)
การสัมภาษณ์ ใช้ประเภทการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth interview) โดยผู้วิจัยจะ
พูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ การถามซ้า การให้ยกตัวอย่างโดยอาศัยแนวคาถามที่สร้างขึ้น และใช้คาถาม
ย่อยเพื่อเจาะลึกข้อมูลให้ผู้ให้ข้อมูลเล่าประสบการณ์ของตนอย่างลึกซึ้ง และครอบคลุมวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย ทั้งนี้ระยะเวลาในการให้สัมภาษณ์ขึ้นอยู่กับผู้ให้ข้อมูล
บันทึกภาคสนาม นอกจากนักวิจัยต้องเป็นนักสัมภาษณ์ที่ดีแล้ว ยังต้องเป็นนักสังเกต เพื่อดู
และฟังสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปรากฏการณ์ที่ศึกษา เก็บเป็นข้อมูลสาหรับการวิเคราะห์ ผู้วิจัยจะต้องจด
บันทึกสรุปสั้น ๆ เฉพาะประเด็นสาคัญที่เกิดขึ้นทันทีเมื่อออกมาจากการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย
ใคร ทาอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร และบันทึกการสื่อสารที่ได้จากการสังเกต เช่น การแสดงกิริยาท่าทาง สี
หน้า ลักษณะคาพูด หรือน้าเสียงของผู้ให้ข้อมูลตามความเป็นจริงโดยไม่ตีความ นอกจากนั้นยังต้องบันทึก
เกี่ยวกับความคิด ความรู้สึก หรือปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้วิจัยขณะที่เก็บรวบรวมข้อมูล
บันทึกเทป ผู้วิจัยได้ขออนุญาตทาการบันทึกเทปเสียงสนทนาการตอบคาถามในการสัมภาษณ์
จากผู้ให้ข้อมูลทุกราย เพื่อให้ได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยก่อนการบันทึกเทป เมื่อ
ได้รับความยินยอมแล้ว จึงทาการบันทึกโดยชี้แจงว่าเทปดังกล่าวจะมีการทาลายเมื่อสิ้นสุดการเก็บข้อมูล
มี การถอดข้อความจากเทป เพื่ อบั น ทึ กให้เป็ น ระเบี ย บทุ กวั น หลั ง การสั ม ภาษณ์ โดยถอด
ข้อความเป็นคาต่อคา ประโยคต่อประโยค เพื่อบันทึกเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นขณะสัมภาษณ์ ตรวจสอบ
ข้อมูลที่ยังไม่ชัดเจนครบถ้วน พร้อมทั้งคาถามเพิ่มเติมเพื่อนาไปสัมภาษณ์ครั้งต่อไป และเพื่อเป็นแนวทาง
จัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งต่อๆ ไป

วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์

ผลการวิจัย



ส่วนที่ 1 วิเคราะห์หลักธรรมในพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องกับจิตอาสา
จิตอาสาคือการกระทาที่เสียสละเพื่อส่วนรวมว่า “จิตอาสา” ซึ่งตรงกับหลักธรรมที่เรียกว่า
วัฑ ฒิ เรีย กเต็ มว่ า อริย วั ฑฒิ แปลว่ า หลั กธรรมเจริญอย่า งอริยะ ซึ่ ง แสดงว่ าพุ ทธศาสนิกชนมี ความ
เจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติและมีความหวังว่าจะเข้าถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนา หลักความเจริญที่ว่านี้
มี 5 ประการคือ (1) ศรัทธา (2) ศีล (3) สุตะ (4) จาคะ และ (5) ปัญญา ส่วนหลักกากับความประพฤติของ
จิตใจให้เจริญและประกอบด้วยความงาม ได้แก่ พรหมวิหาร 4 อันได้แก่ เมตตา กรุณา มุทิตาและอุเบกขา
ส่วนธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดเหนี่ยวจิตใจของกันและกัน อันเป็นไปเพื่อการสงเคราะห์กันและ
สามารถอยู่ด้วยกันด้วยความสมานฉันท์ มุ่งสงเคราะห์บุคคลอื่นด้วย ได้แก่ สังคหวัตถุ 4 อันได้แก่ ทาน ปิ
ยะวาจา อัตถจริยา และสมานตตา อย่างไรก็ตามการเข้าถึงหรือดารงอยู่ในภาวะที่ดีที่งดงามที่ประณีต ที่
สมบูรณ์ของสิ่งนั้น ๆ ของงานนั้น คือมีฉัน ทะ ความพอใจในสิ่ งที่จะทานั้น ย่อมให้เกิด วิรยะ คื อความ
พากเพียรจะทางานนั้นให้สาเร็จ แล้วย่อมทาให้มีจิตตะ คือใจฝักใฝ่ในกิจการนั้น แล้วมีการไตร่ตรองหา
เหตุผล หาข้อบกพร่อง เพื่อจะได้แก้ไ ขให้ดียิ่ง ขึ้น ความมุ่งมั่นทางานให้สาเร็จด้วยการไตร่ต รองอย่า ง
รอบคอบ ได้แก่ อิทธิบาท 4 อันได้แก่ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา
ส่วนที่ 2 วิเคราะห์ทฤษฎีจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับจิตอาสา จาแนกเป็น 5 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่ 1 แรงจูงใจในการเป็นจิตอาสาและสาเหตุใดที่สามารถทาให้ท่านเป็นจิตอาสาได้
อย่างต่อเนื่อง
แรงจูงใจของจิตอาสาที่สามารถทางานจิตอาสาได้อย่างต่อเนื่อง เกิดจากประสบการณ์ ภูมิหลัง
ของแต่ละบุค คล ซึ่งส่วนใหญ่ในช่วงแรกเป็นจิตอาสาแบบยังไม่ มีความรู้ จึง ยังมีความคาดหวังและยั ง
ปรารถนาผลลัพธ์ทางจิตใจ ซึ่งทาให้พบว่าตนเองมักมีความทุกข์ หรืออาจจะเรียกได้ว่ามุ่งเน้นใช้สติปัญญา
ทางโลกมากกว่าทางธรรม แต่หลักจากที่จิตอาสาได้ พัฒนาตนเองจากการทางานได้ศึกษาจนเห็นคุณค่า
หลักธรรมในพระพุทธศาสนาและเมื่อได้พบเจอกัลยาณมิตรช่วยแนะแนวทาง และเชื่อมั่นในศักยภาพของ
เพื่อนมนุษย์ ตลอดจนพัฒนาแนวทางในการทางานจิตอาสาทีม่ ีเป้าหมายเพื่อเยียวยาความทุกข์เพื่อนมนุษย์
และเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ทางานจิตอาสาเมื่อทาแล้วเห็นผลจริง รู้สึกเบิกบาน เกิดปีติที่ได้
ช่วยเหลือ
การพั ฒ นาตนเองจาเป็น ต้องมีแรงจู งใจที่ เอื้อต่อการพัฒ นาตนเอง มีความใฝ่ รู้ ใฝ่เรียนใน
การศึกษาแสวงหาความจริง การรู้คิดตามความเป็นจริงปราศจากอวิชชามาปิดกั้น ปรารถนาให้ชีวิตมีการ
พัฒนาไปสู่คุณงามความดี ใฝ่ความงามภายในจิตใจ หากแต่ปัจจัยภายในของบุคคลไม่ขับเคลื่อน เช่น ขาด
ปัญญา ขาดจิตสานึกในการพัฒนาตน ขาดความมั่นใจในการพัฒนาตนเอง ไม่เชื่อมั่นในตนเอง ไม่มองเห็น
ตนเองในฐานะที่เป็นมนุษย์ที่ฝึกได้ ขาดแรงจูงใจที่ถูกต้องต่อการพัฒนาตนเอง ขาดความรู้จักคิด และมี
ท่าทีที่ไม่ถูกต้องต่อสิ่งทั้งหลายที่เข้ามาในชีวิต เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จาเป็นต้องอาศัยปัจจัยภายนอกมาช่วย
กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นภายในตัวของบุคคล
ประเด็นที่ 2 ตลอดระยะเวลาของการเป็นจิตอาสาวิถีชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
การเป็นผู้มุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงตัวเองให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม โดย
มีแนวคิดพื้นฐานที่ถูกต้อง ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมให้การพัฒนาตนเองประสบความสาเร็จ การพัฒนา
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ตนเองมีเป้าหมายสูงสุด คือการเพิ่มพูนความรู้ประสบการณความสามารถ และเจตคติต่อการปฏิบัติตนให้
เกิดประโยชน์ ให้เกิดประสิทธิภาพ โดยบุคคลจะเรียนรู้และปรับปรุงตนเองให้มีความเจริญงอกงาม เพื่อ
การนาพาชีวิตสู่ความเจริญก้าวหน้า หรือเปลี่ยนแปลงไปในทางทีด่ ีกว่าเดิมจากสภาพร่างกายจิตใจที่เป็นอยู่
ให้ประสบความสาเร็จและนาพาความสุขให้แก่ตนเองและผู้อื่น
การพัฒนาตนเองโดยใช้หลักที่ว่าต้องทาเป็นกระบวนการระยะยาว ติดต่อกันโดยให้เป็นการ
ริเริ่มด้วยตัวบุคคลเองตามความต้องการและจุดมุ่งหมายชีวิตของบุคคลเป็นแกนกลาง สิ่งแวดล้อมภายนอก
เป็นเพียงอุปกรณ์เสริมเท่านั้น จุดมุ่งหมายของการพัฒนาตนเองดังกล่าว เป็นการปรับกระบวนการคิดและ
พฤติกรรมที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง ทาให้สามารถเข้าใจชีวิตตนเองและเห็นคุณค่าผู้อื่นได้มากขึ้น
เตรียมพร้อมสาหรับรับความไม่แน่นอนต่างๆ ในชีวิตมากขึ้น รักษาสมดุลระหว่างประโยชน์ตนและผู้อื่น มี
วิธีดูแลตนเองในสภาวะต่างๆ มีกัลยาณมิตรร่วมอุดมการณ์ สัมพันธภาพก็ดีขึ้น และแสวงหาความดับทุกข์
ที่ละเอียดลึกซึ้งได้ง่ายขึ้นและมากขึ้น ความคาดหวังและความตึงเครียดลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด อาจจะ
กล่าวได้ว่า ผู้มีจิตอาสาอยู่กับสภาพความเป็นจริงสามารถเข้าใจสภาวธรรมที่เกิดขึ้นได้อย่างลึกซึ้ง
ประเด็นที่ 3 การรู้คิดในการทาจิตอาสาเป็นอย่างไร
การรู้คิด เป็นสิ่งที่ทรงพลังอย่างมากที่ทาให้มนุษย์สามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆ และนาสิ่งที่ได้ เรียนรู้
เหล่านั้นมาใช้ในการดารงชีวิตได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งแต่ละบุคคลจะมีพัฒนาการ ด้านการรู้
คิดที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการฝึกอบรมเลี้ยงดู พันธุกรรม สิ่ งแวดล้อม และประสบการณ์ต่างๆ ซึ่งโดย
ส่วนมากแล้วพัฒนาการด้านการรู้คิด (cognitive development) เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลง การ
เรียนรู้ มโนทัศน์ หรือความคิดรวบยอดต่าง ๆ ของบุคคลที่ดีขึ้นอย่างเป็นลาดับขั้น ข้อความรู้เกี่ยวกับการ
เรียนรู้ของมนุษย์ซึ่งเชื่อว่าการเรียนรู้มิใช่เกิดจากการมีพฤติกรรมตอบสนองต่อสิ่งเร้าเท่านั้น แต่การเรียนรู้
เป็นกระบวนการทางสติปัญญาในการที่จะสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ตนเองโดยมีการรับข้อมูล สร้าง
ความสัมพันธ์และความหมาย ของข้อมูล และการดึงข้อมูลออกมาใช้ในการกระทาและการแก้ปัญหาต่างๆ
การปรับกระบวนการรู้คิด (accommodation) กระบวนการทางปัญญา (cognitive process)
ของบุคคลในการปรับความคิดให้เข้ากับสถานการณ์หรือสิ่งเร้าใหม่ ทาให้เกิดการปรับเปลี่ยน โครงสร้าง
ทางสติ ปั ญ ญา ซึ่ ง ถ้า หากการปรับ กระบวนการรู้คิ ด นี้ เกิด ความสมดุ ล จะเกิด การเรีย นรู้ทั น ที ซึ่ ง
กระบวนการปรับการรู้คิด เป็นขั้นตอนที่ต่อเนื่องมาจากการซึมซับ (assimilation) ข้อมูลใหม่ และ
เชื่อมโยงกับข้อมูลเดิม
การรู้คิดของจิตอาสาผู้ให้สัมภาษณ์ สรุปความว่า จิตอาสาสามารถนาความรู้จากการเป็นจิต
อาสามาช่วยเติมคุณค่าให้ชีวิต ทาให้เกิดความเข้าใจเรื่องไตรสิกขามากขึ้น โดยเฉพาะในแง่ของการ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน และความเชื่อมโยงกันของเหตุปัจจัยต่างๆ เมื่อทางานอาสาเยียวยาผู้สูญเสีย
ทาให้เข้าใจกฎแห่งกรรม และการเวียนว่ายตายเกิดตามหลักพุทธศาสนาเถรวาทมากขึ้น ช่วยเติมให้รู้สึก
เบิกบาน เป็นวงจรที่เชื่อมถึงกันในการสร้างพลังเติมความสุข สร้างบุญโดยไม่ต้องไปวัด รู้สึกดี มีความสุข
เห็นประโยชน์ทั้งแก่ตนและคนอื่น และความเชื่อมโยงกันของเหตุปัจจัยต่างๆ รู้จักผ่อนหนักผ่อนเบา รู้ทุกข์
วางทุกข์เป็น คิดว่าไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบ รู้จักปล่อยวาง ยอมรับ ต้ องเข้าใจชีวิตและโลก ยืดหยุ่น มีความ
เชื่อมั่นในหลักคาสอนที่มุ่งหมายความหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวง
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อย่างไร



ประเด็นที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการทางานจิ ตอาสาและมีวิธีจัดการปั ญหาเหล่านั้น

ปัญหาและอุปสรรคการทางานจิตอาสาเป็นประเด็นที่สาคัญให้การพัฒนาการทางานจิตอาสา
ให้ได้อย่างต่อเนื่อง จากการสัมภาษณ์พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการทางานจิตอาสาแยกออกเป็น 2
ประเด็นคือ ด้านร่างกายและจิตใจ ด้านร่างกายคือ ปัญหาส่วนตัวคือความเหนื่อยล้า จัดสรรเวลาไม่ลงตัว
เวลา การเดินทาง กิจวัตร การทาหน้าที่ตามวินัยสงฆ์ การเดินทาง การขนส่งมีต้นทุนสูง เพราะอยู่ไกล
บางครั้งมี ปัญหาเรื่องค่า ใช้ จ่า ย และพระสงฆ์ที่ เข้าร่วมทีมจิ ตอาสายัง ไม่ เข้าใจในกระบวนการทางาน
เท่าที่ควร ส่วนปัญหาด้านจิตใจพบว่า ทุกท่านมีความคาดหวังที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง เป็นต้น สิ่งที่
น่าสนใจจากการสัมภาษณ์คือวิธีการจัดการปัญหา หลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า ด้วยการปรึกษา
กัลยาณมิตร มีมุมมองต่อปัญหาให้เป็นเรื่องธรรมดาหรือเรื่องตลก และอย่าไปคาดหวังหรือยึดติด พยายาม
ท าความเข้ า ใจปั ญ หา ค้น หาบ่ อ เกิด ความทุ ก ข์ แ ละพยายามดั บ ต้ น เหตุ แ ห่ง ความทุ กข์ ที่ เกิ ด นั้ น ด้ ว ย
สติปัญญาความเข้าใจในโลกและชีวิตที่ยังพร่องอยู่ทาให้ เราพลั้งเผลอผิดพลาด ไม่เข้าไปยึดถือสิ่งที่ไม่ควร
ยึดถือและกลับมาอยู่กับความจริงของโลกและชีวิต
ประเด็นที่ 5 ข้อเสนอแนะในการทางานจิตอาสา
ข้อเสนอแนะสาหรับผู้ตั้งใจมาเป็นจิตอาสา สรุปความว่า ทุกคนทาจิตอาสาได้ ไม่จาเป็นต้อง
เป็นพระ ทาได้ทุกที่ เพียงใส่ใจ ตั้งใจทา อยู่ตรงไหนก็ทาได้ เพียงแต่เราน้อมใจ พร้อมจะขัดเกลาจิตใจ
ตนเองให้กิเลสเบาบางจากอกุศล พัฒนาตนเองโดยยอมรับ อยู่กับสิ่งที่ไม่พอใจให้ได้ ต้องมองกว้าง คิดไกล
ใฝ่ สู ง ใฝ่ดี สร้า งสรรค์ เป็น วิ ถีที่ ท าให้คนเป็ นคนดี มี ความสุ ขจากการช่ วยเหลื อเกื้อกูล และประเมิ น
ศักยภาพของตนเองในงานที่ทาอยู่เสมอ ซึ่งจะช่วยให้วางตาแหน่งในการทางานของตนเองได้อย่างถูกต้อง
และมองเห็นแนวทางในการพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ รักษาสมดุลแห่ง ศีล สมาธิ ปัญญา อัน
เป็นหลักการพัฒนาชีวิตที่สมบูรณ์ครบถ้วน

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

อภิปรายผล
หลักการทางพระพุทธศาสนาเป้าหมายที่ถูกต้องของการเป็นจิตอาสา คือ ทาความดีเพื่อความดี
ไม่มีอัตตาตัวตนเป็นใหญ่ ไม่ถือพวกพ้อง ยึดหลักเหตุผล มีธรรมะเป็นหลัก สิ่งใดเห็นว่าดีและถูกต้อง ก็จะ
ทาด้วยความภาคภูมิใจ คนอื่นจะ ชื่นชมหรือไม่ ไม่ใช่สาระสาคัญ เป็นการก้าวย่างไปบนเส้นทางแห่งการ
พัฒนาคน ทุกคนจะต้องสามารถสัมผัสตามสมควรแกฐานะของตน จิตอาสาจึงจาเป็นต้องมีหลักธรรมกากับ
ความประพฤติ เพื่อปฏิบัติตนต่อมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายโดยชอบ นอกจากจะเป็นเครื่องระงับโทสะ เครื่อง
ป้องกันคุ้มครองและรักษาตนแล้ว ยังทาให้เกิดความรักเกิดการสงเคราะห์ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นวิธี
ปฏิบัติเพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจของคน ผูกมัดใจคน ให้เกิดความรักเกิดการสงเคราะห์ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
การเข้าถึงหรือดารงอยู่ในภาวะที่ดีที่งดงามที่ประณีตที่สมบูรณ์ของงานจิตอาสาอย่างยั่งยืน
ข้อเสนอแนะทั่วไป
1) สาหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรสนับสนุนให้จิตอาให้สามารถพัฒนาความรู้โดยประยุกต์
หลักธรรมในพระพุทธศาสนาให้จิตอาสาเข้าใจถึงวิธีการทางาน
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2) สาหรับจิตอาสา ให้หันมาให้ความสนใจศึกษารูปแบบการทางานจิตอาสาให้เข้าใจ เพื่อให้
เกิดความมั่นใจ เกิดผลสาเร็จในการทางานเพื่อเป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นได้อย่างสมบูรณ์ยั่งยืน
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรมีการศึกษาเชิงทดลองเกี่ยวกับการพัฒนาตนในกลุ่มจิตอาสาก่อนและหลังการเข้าร่วม
กระบวนการพัฒนาศักยภาพจิตอาสา
2) ควรมีการศึกษาการประยุกต์ใช้หลักธรรมที่ส่งผลต่อการทางานจิตอาสา
3) ควรศึกษาหลักธรรมอื่นๆเพื่อใช้ในการพัฒนาคุณลักษณะที่ดีเพื่อจิตอาสาได้อย่างยั่งยื่นต่อไป
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A STUDY OF ENGLISH COMMUNICATION AS A SECOND LANGUAGE OF 2ND
YEAR’S STUDENTS AT BANSOMDEJ CHAOPRAYA RAJABHAT UNIVERSITY
AnitaMongkol Somkittikanon
ABSTRACT
This thesis is especially aimed to study the level of improvement of
English communication as a foreign languages of 2nd year students at Bansomdejc
Chaopraya Rajabhat University through the English teaching experience in the 2nd
year class and through reading books, other thesis and general knowledge of
English. The study is both qualitative and quantitative method. The population of
study is composed of 2nd year’s students at Bansomdej Chaopraya Rajabhat
University every semester. For data collection, the research tools were used in
collecting data that consisted of Teaching in the class reading, writing,
communication skills of the students, students and participants observation group
dissection, interview, pre-test and post- tests questionnaires. The key research tools
used for measuring the overall data collection in the study was a practicing
observation, valuation and total average, standard Deviation and percentage to
analyse the data and reports finding.
The finding of research is based on practical knowledge experience and
Questionnaire were found as follows:
1. English as a foreign language teaching technics for improving the English
communication skill as a reading text books, articles, paragraph, English News
Papers, Magazines etc, listening English CDs and videos, Speaking English in the class
as a group discussion exercises, communication difficulties corrections correct by
teachers and deep vocabulary. With a total for pre-test is 40%, student’s
improvement is growing up for post- test and communication skill grown up to 75
% Students are very good practice for learning in the class and improving their
communication skills every class under teacher’s correct guidance and it’s growing
every class finally communication skill is grown up 85% Still the end of semester


Master degree Student of English (International Program), Graduate School
Mahachulalongkornrajavidyalaya University.
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2. Its very important for all students in the English class, English teacher
should give them a practicing for reading, writing, exercises, English communication,
group work, correct pronunciation, grammar learning for correct English speaking.
Etc. Overall students can improve their English 80 to 85 % still the end of semester.
3. About student’s communication skills for 2nd Year students of
Bansomdej Chaopraya Rajabhat University at first they get the total grade 3.90 for
the pre-test and for the post test can be see the improvement in their
communication skills grown up to 7.95 for the post-test.
Keywords; English Communication / Second language
1. Background and Significance of the Problem
English Language is an International Language of the world and also
second language for communication. Thailand is the one of the Asian Country and
the Asean group member. English language is the base for communication and to
get the knowledge from other Countries, to progress the knowledge of Science and
Technology, Social and cultural, philosophy and the Religion, for develop the
business relationship So, English language is the most important for Thai Society.
Thai education ministry is developing the status of the English communication
knowledge through the Schools and through the universities. Bansomdej Chaopraya
Rajabhat University is one of the famous and oldest university of Thailand and still
active to develop the English communication courses for the students. English as a
foreign language cannot linguistically functions as a Second Language. What is
expected of a English is a second language of learner:
1.1 To help the students in maintaining personal relations with the
linguistic group
1.2 To help the student to carry on the social and cultural activities.
1.3 To help students to feel improvement of speaking with a group or may
be the nation.
1.4 Encourage them to develop their reading, writing, vocabulary, and
grammatical knowledge, and linguistic knowledge to better communicate.
Bansomdej Chaopraya Rajabhat Uniersity is lacated Itsaraphaph Soi 15,
Thonburi, Bankok, Thailand. Somdej chaophraya Barom Maha Sri Suryawong was
established the significant contributions to the prosperity of Thailand. He is the
great inspirational figure for everyone in Bansomdej Chaopraya Rajabhat University,
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There are all main faculties Humanities, Science and technology, Management,
Bachelor of Education, Music and Traditional Thai Dance. All faculties have English
program for the students. All departments aim is improving English as a second
language for all students of Bansomdej Chopraya Rajabhat University.
The Present President of the Bansomdej Chaopraya Rajabhat University:
Asst. Prof Dr. Mrs. Linda Genma is considering to open new International English
program and giving a support, new ideas to all departments to develop a English
study skill and try to contact with other countries to open a new project to civilize
the English language studies and departments. According to research A Study of
English Communication of 2nd year students at Bansomdej Chaopraya Rajabhat
University.
2. The purpose of the Research
2.1 To study the level of students in English Communication and English
language skills of the students of Bansomdejchaopraya Rajabhat University through
the Teachings methods and techniques
2.2 To study the improvement of the students from low level to upper
level in English language studies and make a perfect in communication
2.3 To study of the second year students’ perception after receiving the
teaching from the teacher in communication
3. Scope of Research
This research is aimed to study English teaching techniques having an
effect on learning skills causing anxiety in English communication as a second
language of 2nd year students at the four different parts of English usage of
Bansomdejchaopraya Rajabhat University, studying the English program at the
Department of Foreign Languages, Faculty of Humanities and Social sciences. The
study is divided into four scopes as follows:
3.1 The Scope of the Content: It focuses on the study of English teaching
techniques having an effect on learning skills of Bansomdejchaopraya Rajabhat
University undergraduate students of the English program, who studying the
second year classes at the Department of Foreign Languages, Faculty of Humanities
and Social sciences.
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3.2 The Scope of the Area: It focuses on the second year students of
the English program studying at Bansomdejchaopraya Rajabhat University.
3.3 The Scope of the Population: The population of the study includes
100 foreign and Thai students studying in the second year fat the
Bansomdejchaopraya Rajabhat University in the academic year 2015. The samples
of the study conducted by a purposive sampling method consist of 50 students,
i.e., 85 foreign students and 15 Thai students.
3.4 The Scope of the Time: The study will be completed from the
month of November 2015 to the month of February 2016.
4. Expected Benefits
4.1 To know the level of students in English Communication and English
language skills of the students of Bansomdejchaopraya Rajabhat University through
the Teachings methods and techniques.
4.2 To know the level of anxiety in English communication of BSRU EFL
undergraduate students at the four different parts of English usage.
4.3 To know the second year students’ perception after receiving the
teaching from the teacher in communication.
5. Method of Research
This study is quantitative in nature. It focuses on a study of the
communication level and the improvement of the second year student’s English
language skills at Bansomdejchaopraya Rajabhat University through teaching
methods and experience and English language study skills to their condition.
Therefore, the study will focus on the following.
5.1 The development of the student’s understanding of the
communicative process.
5.2 Teachers’ providing opportunities for learning and practicing English
communicative process in the class.
5.3 The development of the student’s accurate and effective oral, aural,
reading and writing skills .
5.4 The development of the student’s grammar by teachers’ arranging
exercises for reading writing and speaking.
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5.5 The providing of practicing methods and reports and participation of
group discussion and debates.
6. Research result
6.1 General information of 50 respondents. Secondary students who use
English as their second language. Bansomdej Chaopraya Rajabhat University found
that the opinions were moderate. The most descriptive is the effectiveness of
English communication, vocabulary, accents and grammar in English.
6.2 The results of the analysis of English as a whole were at a moderate
level. On the other hand, it was found that the opinions of the second year
students were moderate. Sort Ascending Descending Is the effectiveness of English
communication, vocabulary, accents and grammar in English.
6.3 The results of the analysis of the causes, problems and obstacles
caused by the communication of the second year students. Of Bansomdej
Chaopraya Rajabhat University 1. Students lack confidence in English
communication. 2. Students are not sure the accent in Englishcommunication. 3.
Students cannot choose the correct vocabulary in English communication. 4.
Students cannot use their English communication skills with confidence.
7. Discuss the results of the Research
Discussion will be found in chapter no.4: students Behavior in the English
language learning class, communication, Grammar portion research between 10 to
12 students finding in 64 students, Teaching methods research and socio-cultural
activities with the Asean groups of members in the university’s motivation with 3
members and intelligence research members 3 and 5. Finally research question will
be discussed with reference to the qualitative data collected and made this project
at the Bansomdej Chaopraya Rajabhat University.
English as a second language activation process through all human beings
of the Native speakers works out on input and productive grammar subconsciously
process of English Language communication so grammar learning is the main part of
English communication skill.
The research indicates that ‘earlier is better’ for improvement of English
as a second language students. If the native speaker proficiency is wanted to
improve English communication the qualification of the native speaker is must
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considered by administration and education system that can be goal for
development in English language studies and communication matters. The result of
the informal research and interviews were taken at Bansomdej chaopraya Rajabhat
University. Interviews with professors of English as a second language
communication classes provided insight the facts and most important information
of the English communication courses and description about the teaching and the
student’s activities in the class and their communicative approach for the future.
Some teachers they provide the conversational activities for the students to help
the students freely in the class. None of the teachers mentioned that in
communication analysis or explicit instruction in spoken by using a standard
grammar, although instruction in standard grammar must be addressed.
7.1 Grammar
English as a second language Teachers should present familiar with the
rules of grammars and the sentences even through the natural order of English
speaking grammatically structures proceed in a observation of English
communication learning process, Students should understand the rules of grammar
is most important so teacher reform the testing of grammatical comprehension in
English language speaking.
7.2 Teaching Methods
The best way to learn the vocabulary is through reading’, Reading is one
of the best way of advancing vocabulary through the lessons, knowledge can be
improve and can be represented either implicitly or explicitly and can be achive
the conscious act through the vocabulary and lexis so teacher should provide more
lessons for improve their vocabulary in the class.
For developing the English as a second language of learning in the
university teachers should linguistically description explain in the class for improve
student’s pronunciation skills, such as phonology, phonetics, vowels and
consonants sounds and their distribution patterns of rhythm (i.e. timing of syllable
length, syllable stress, and pauses), phonetics is a science that describes all the
sounds in language, phonology is the way speech sounds form systems and
patterns, its important because it permits speaker to produce sounds to know the
foreign accents easily.
7.3 Motivation
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A study of English Communication as a second language of 2nd year’s
student of Bansomdej Chaopraya Rajabhat University means motivation of English
language learning as a second language improve the level of learning and teaching
process. The targets of the English Departments culture and the people would like
to identify with particular culture because Thailand is a member of Asean
community, so need to develop our personality and attitude to present to other
community. The motivation for learning English as a second language has defined
as either a goal, success, a reward, will or desire and for improve the level and rank
of the Bansomdej Chaopraya Rajabhat University as an international level.
Finally, teachers should motivate students in many ways to help them
overcome challenge of learning a second language like a teacher to be a main
behavior to setting a relaxed atmosphere and make classes interesting and most
helpful motivation, extra pressure of an upset or angry teacher as this would have
negative effect upon student motivation because classroom atmosphere as well. so
for teacher behavior and motivation most important for teaching process, and
students motivate to improve our learning skill through the study hard. First the
professors, and administrative requirements and lack of resources for make the
extra English conversation and communicative courses at the university. Professors
use the free communication approach however teaching conversation general
English language proficiency and speaking composition, Oral correct pronunciation
and communication improvement through the English studies.
Four professors interviewed indicated that the large levels of the students
in the class was more challenge in instruction, more advanced students in each
class would benefit from the type of instruction in the conversation Norms and the
difficulties to explain, each class may have English proficiency level activate for all
majoring subject of communication. Grammar instruction and vocabulary through
the reading would develop in the students.
The most of the teachers at Bansomdej Chaopraya Rajabhat University
could not conversation in English, but other oral skills as well as vocabulary,
reading, listening, and writing should be taught concurrently. The English as a
second language of communication approach focuses specifically on conversation
skills, the free communicative approach integrates content and allows teachers for
the students to work on general language proficiency through speaking.
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Classroom teaching materials are concerned, all of the teachers with
deficiency in English language textbooks by either other supplements providing a
grammar text with other materials such as website, literature, short paragraph
reading, and textbook at all. Now a days internet is one of the effective resources in
the eyes of professor, they find out especially news and video sites, helpful in the
class.
Research founded Students desired much conversation in the class, text
materials are helpful in learning conversation but did not the target materials as
highly, communication skills is not enough to justify the lack of instruction in
conversational norms.
Conversation data, including transcripts, audio recordings, and audio visual recording of real conversations is not communication created for teaching
purposes. These data are available in a variety of places (like a television, research
collections, internet videos, group discussions, talk shows) in real conversation. As
mentioned before language texts and materials of English language insufficient to
provide students.
8. Suggestions
8.1 Feedback Policy
1) Students should have an understanding of English grammar before
communication.
2) Students should have study English language training from phonetics.
3) Students should study English vocabulary before using in
communication.
4) Students should study the use of English daring techniques to use the
skills of communication in English before using in public communication.
8.2 Suggestions for Research next time
1) Research should be conducted on English grammar before
communication.
2) Research should be conducted on the practice of English from
phonetics.
3) Research should be done to learn English vocabulary before using in
communication.
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4) There should be educational research, learn about English language
techniques, dare to use communication skills in public English.
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การศึกษาปัญหาในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
ที่โรงเรียนพระปริยัติธรรมพรหมวชิรญาณ วัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร

A STUDY OF PROBLEMS OF LEARNING AND TEACHING ENGLISH
IN PROMMAWACHIRAYAN BUDDHIST SCRIPTURE SCHOOL OF WAT
YANNAWA IN BANGKOK
พระปลัดวัฒนา อภิวฑฺโฒ (คาแพง) 
บทคัดย่อ
บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เรื่อง “การศึกษาปัญหาในการเรียนการสอนวิช า
ภาษาอั ง กฤษที่ โ รงเรี ย นพระปริ ยั ติ ธ รรมพรหมวชิ ร ญาณ วั ด ยานนาวา กรุ ง เทพมหานคร” มี
วัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาปัญหาต่าง ๆ ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมพรหมวชิรญาณ วัดยานนาวา และน าผลการศึกษาไปใช้แก้ปัญหาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษให้ได้ผลดียิ่งขึ้น ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ในการวิจัย เป็นการวิจัยแบบผสม โดยใช้การวิจัย
เชิงปริมาณใช้การวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพใช้การสัมภาษณ์
ข้อมู ล เชิ ง ผลการวิจั ยพบว่า ความเห็ นของนัก เรีย นต่อ ปัญหา กระบวนการเรียนการสอนวิช า
ภาษาอังกฤษที่โรงเรียนพระปริยัติธรรมพรหมวชิรญาณ วัดยานนาวา พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง
เมื่อจาแนกเป็นรายด้าน พบว่าเป็นปัญหาอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน ความเห็นของอาจารย์
ผู้สอนต่อปัญหา กระบวนการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษที่โรงเรียนพระปริยัติธรรมพรหมวชิ
รญาณ วัดยานนาวา พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจาแนกเป็นรายด้าน พบว่ าส่วนใหญ่เป็น
ปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง
คาสาคัญ: ปัญหาการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษ
ABSTRACT
This article is a part of the research “A Study of Problems of Learning and
Teaching English in Prommawachirayan Buddhist Scripture School of Wat Yannawa
in Bangkok” the objectives of this research were: to study student’s problems of
English learning and teaching at Prommawachirayan Buddhist Scripture School and
to apply the study results solve English instruction. This research is a mixed
method: quantitative and qualitative method. The research result was found that:
student’s opinions towards problems of learning and teaching English in
Prommawachirayan Buddhist Scripture School at Wat Yannawa, were at
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intermediate level. Being divided as aspects, it was found that, they were at
intermediate level in all aspects. Instructors’s opinions towards problems of
learning and teaching English in Prommawachirayan Buddhist Scripture School at
Wat Yannawa, were at intermediate level. Being divided as aspects, it was found
mostly they were at intermediate problem.
Keywords: English teaching problems

1.บทนา

ความเป็น มาและความสาคัญของปั ญหา ปัญหาและอุปสรรคในการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษในประเทศไทยเรายังเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ยากถึงแม้ว่าหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 2545 กาหนดให้มีการ
จัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศไว้เพื่อให้ผู้เรียนได้มีความรู้ความสามารถในด้านการใช้ภาษา
เพื่อนาไปใช้ในสังคมโลกก็ตาม จะเห็นได้ว่า ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศที่จัดให้มีการเรียน
การสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับปริญญา แต่ผู้ที่เรียนในระดับปริญญาอีกจานวนมากที่ไ ม่
สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี ทั้ง ๆ ที่เรียนภาษาอังกฤษมานานหลายปี แสดงว่าจะต้องมีปัญหาใน
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จากงานวิจัยของ ธีราภรณ์ พลายเล็ก (2553 : 1) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผล
ต่อการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ ในเขตกรุ ง เทพมหานครได้ ก ล่ า วถึ ง ปั จ จั ย ด้ า นต่ า ง ๆ ที่ ส่ ง ผลต่ อ การเรี ย นการสอน
ภาษาอังกฤษ ดังนี้ ปั ญหาที่ถกเถียงกัน มากในแวดวงการศึกษาคือเมื่อผู้ เรียนเรียนจบหลักสู ตร
การศึกษาไม่ว่าจะเป็นระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาหรือในระดับปริญญาตรีแล้วก็ยังไม่
สามารถพู ดภาษาอัง กฤษได้ดีเ ท่าที่ ควร ซึ่งปั ญหานี้ อาจเกิดจากหลายสาเหตุ อาจเนื่ องมาจาก
ครูผู้สอน ผู้เรียน สภาพแวดล้อมหรืออาจมีปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการพูดภาษาอังกฤษ ด้วย
ปั ญ หาและอุ ป สรรคทั่ ว ๆ ไป ที่ มี ลั กษณะคล้ า ยกั น ในด้ านปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อผู้ เ รี ย นทั้ ง ในระดั บ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาปัญหาดังกล่าวเพื่อจะได้มีข้อมูลมาก
พอที่จะสามารถนาไปใช้แก้ปัญหาในการศึกษาภาษาอังกฤษต่อไป และนอกจากนี้ ผู้วิจัยได้สนใจ
ศึกษากลุ่มเฉพาะที่เป็นสามเณร ซึ่งพบว่าไม่ค่อยมีงานวิจั ย หรือข้อมูลทางการศึกษาเกี่ยวกับกลุ่ม
นักบวชในพระพุทธศาสนา ผู้วิจัยได้ทาการสอนภาษาอังกฤษให้กับสามเณรที่เรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษามาหลายปี ได้รู้เห็นและเข้าใจปัญหาของสามเณรซึ่งมีวิถีชีวิตที่ค่อนข้างจะแตกต่าง
จากเด็ ก ชายในสั ง คมอี ก เป็ น จ านวนมาก จึ ง เป็ น กรณี ที่ น่ า ศึ ก ษาและท าการวิ จั ย เพื่ อ จะได้ น า
ผลการวิจัยไปปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้บรรลุผลตามสมควร

2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย

วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์



2.1 เพื่อศึกษาปั ญหาต่าง ๆ ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของนักเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนพระปริยัติธรรมพรหมวชิรญาณ วัดยานนาวา
2.2 เพื่อนาผลการศึกษาไปใช้แก้ปัญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้ได้ผลดียิ่งขึ้น

3.ขอบเขตการวิจัย

3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา ผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการ
เรี ย นการสอนภาษาอังกฤษของนักเรี ยนโรงเรียนพระปริยัติธรรมพรหมวชิร ญาณ วัดยานนาวา
กรุงเทพมหานคร
3.2 ประชากร จานวน 94 รูป/คน ได้แก่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่
2/2558 จานวน 47 รูป นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2558 จานวน 25 รูป
นั ก เรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ภาคเรี ย นที่ 2/2558 จ านวน 19 คน
ครู ผู้ ส อน
ภาษาอังกฤษ จานวน 3 รูป/คน
3.3 ระยะเวลาของการวิจัย ภาคเรียนที่ 2/2558 ระหว่าง วันที่ 1 ธันวาคม 2558 ถึง 1
มีนาคม 2559

4.เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

การสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหา
การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนพระปริยัติธรรมพรหมวชิ
รญาณ วัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้ทาการศึกษาเอกสาร และดัดแปลงจากแบบสอบถาม
ของ ปริญญา เกษประสิทธิ์ (95-97), ศุภนันท์ คิดยาว (89-95), ชลธิชา นางาม (2551 : 23-25)
โดยเครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ฉบับ คือ ฉบับสอบถามอาจารย์ ความคิดเห็น
ของอาจารย์และฉบับสอบถามความคิดเห็นของนั กเรียน แต่ละฉบับแบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่
แบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่าและแบบสอบถามความคิดเห็ น ซึ่งเป็น แบบสอบถาม
ปลายเปิดให้แสดงความคิดเห็น เสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษหรือ
ข้อเสนอแนะอื่นใด
รายละเอียดในการสร้างเครื่องมือมีดังต่อไปนี้ ศึ กษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ศึกษาวิธีการและตัวอย่างการสร้างแบบสอบถามจาก
เอกสาร ตารา งานวิจัยต่าง ๆ สร้างแบบสอบถาม ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามเหมาะสมให้ครอบคลุม
และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย และขอคาปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาควบคุมวิทยานิพนธ์
ทาหนั งสื อ เชิ ญผู้ เ ชี่ ย วชาญ 3 ท่ า น ตรวจสอบเครื่อ งมื อ วิจั ย น าแบบสอบถามที่ส ร้ า งขึ้น ไปให้
ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องแม่นยา ตรวจคาถามแต่ละข้อเหมาะสมครอบคลุมเนื้อ
เรื่องที่ต้องการศึกษา และแก้ไขปรับปรุงตามคาแนะนา ค่าดัชนีความสอดคล้องที่ยอมรับได้มีค่า
ตั้งแต่ 0.50 ขึ้น ไป น าแบบสอบถามที่ได้ทาการปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญไป
ดาเนินการเก็บข้อมูล
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เครื่องมือในการวิจัยเป็นลักษณะของแบบสอบถามซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามสภาพปัญหาของการเรี ยนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของครูและ
นักเรียน จานวน 65 ข้อ ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ของ
ไลเคิร์ท (Likert)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาด้านการเรียนการ
สอนวิชาภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นแบบสอบถามปลายเปิดให้แสดงความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาในการเรียนการสอน

5.วิธีการดาเนินการวิจัย

การเก็บรวบรวมข้อมูล การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านต่าง ๆ
ด้วยตนเอง คือ ผู้วิจัยได้ปรึกษาหารือปัญหาและอุปสรรคในการเรียนการสอน ที่โรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมพรหมวชิรญาณ วัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร ได้พบปะเพื่อนครูสอบถามปัญหาต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นและขอทาการวิจัยปัญหาการเรียนการสอน ขออนุญาตอาจารย์ผู้สอนแจกแบบสอบถามครู
และนั กเรี ยน ผู้วิจั ยเก็บรวบรวมแบบสอบถามครูและแบบสอบถามนักเรียน นาแบบสอบถามที่
สมบูรณ์มาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ
การคัดเลือกข้อมูล หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลเสร็จแล้ว ผู้วิจัยได้คัดเลือกข้อมูลที่สมบูรณ์
ครบถ้วนเพื่อจะนามาวิเคราะห์ และสรุปผล
การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งมีอยู่สองส่วนจากแบบสอบถามแบ่งออกเป็น
การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 1 และแบบสอบถามตอนที่ 2 วิเคราะห์ ข้อมูล โดย
คานวณจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าร้อยละของปัญหา
การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ

6.ผลการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาปัญหาในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษที่โรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมพรหมวชิรญาณ วัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร ผลกจากการศึกษาวิจัย ได้เสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลตามลาดับ ดังต่อไปนี้
ระดับปัญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลฉบับนักเรียนจากแบบสอบถามเพื่อการวิจัยการศึกษาปัญหาใน
การเรี ย นการสอนวิ ช าภาษาอั ง กฤษที่ โ รงเรี ย นพระปริ ยั ติ ธ รรมพรหมวชิ ร ญาณ วั ด ยานนาวา
กรุงเทพมหานคร จานวน 91 รูป ได้ผลการวิเคราะห์ดังตาราง ต่อไปนี้
ตารางที่ 1 รายการปัญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษด้านต่าง ๆ
รายการปัญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
S.D.
X
ด้านหลักสูตร
2.66
1.66

ระดับปัญหา
ปานกลาง

วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์

รายการปัญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
ด้านผู้เรียน
ด้านสื่อการสอนและแหล่งการเรียนรู้
ด้านการวัดและการประเมินผล
ด้านสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศในชั้นเรียน
รวม

X

2.86
2.81
2.73
2.91
2.79

S.D.
1.25
1.25
1.19
1.39
1.34



ระดับปัญหา
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 1 พบว่า ปัญหาในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษที่โรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมพรหมวชิรญาณ วัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง
เมื่อจ าแนกออกเป็น รายด้านที่มีค่าเฉลี่ ย สูงสุ ดคือด้านสิ่ งแวดล้ อมและบรรยากาศในชั้นเรียน มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด 2.91 รองลงมาคือ ด้านผู้เรียน ค่าเฉลี่ย 2.86, ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ ด้าน
หลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 2.66 ตามลาดับ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน
ข้อเสนอแนะของนักเรียนเกี่ยวกับปัญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษที่โรงเรียน
พระปริยัติธรรมพรหมวชิรญาณ วัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร มีดังต่อไปนี้ หมวดวิชาอังกฤษมี
เรียนมากหลายวิชา สอนไม่ตรงจุดประสงค์การเรียนรู้ สภาพแวดล้อมเป็นอุปสรรคในการเรียน ไม่รู้
คาศัพท์ไม่ได้ท่องศัพท์ เรียนแต่ในห้อง อยากเปลี่ยนบรรยากาศนอกห้องเรียน การบ้าน งานที่ได้รับ
มอบหมายมากเกินไป ไม่สนใจ ไม่ชอบเรียน ไม่ชอบกิจกรรมภาษาอังกฤษ ไม่มีครูชาวต่างชาติ เวลา
เรี ย นน้ อ ย เรี ย นไม่ ต่ อ เนื่ อ ง 10. ต้ อ งการให้ มี กิ จ กรรมพั ฒ นาภาษาอั ง กฤษให้ ม ากขึ้ น ขาดสื่ อ
ประกอบการเรียนการสอน ไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษยาก ไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษ
ได้ ครูสอนไม่น่าสนใจ กลัวการถูกลงโทษ ครูเข้มงวดมากเกินไป
ระดับปัญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของครู
การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลฉบับครู จากจานวนครู 3 รูป/คน กับปัญหาการเรียนการ
สอนวิชาภาษาอังกฤษที่โรงเรียนพระปริยัติธรรมพรหมวชิรญาณ วัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร ได้
ข้อมูลดังต่อไปนี้
ตารางที่ 2 เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามฉบับครูเกี่ยวกับปัญหาการเรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษที่โรงเรียนพระปริยัติธรรมพรหมวชิรญาณ วัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร
รายการปัญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
S.D.
ระดับปัญหา
X
ด้านหลักสูตร
3.23
0.68
ปานกลาง
ด้านครูผู้สอน
2.62
0.54
ปานกลาง
ด้านสื่อการสอนและแหล่งการเรียนรู้
2.66
0.72
ปานกลาง
ด้านการวัดและการประเมินผล
2.33
0.71
น้อย
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รายการปัญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
ด้านสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศในชั้นเรียน
รวม

X

2.57
2.68

S.D.
0.76
0.68

ระดับปัญหา
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 2 พบว่า ปัญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษจากแบบสอบถามฉบับ
ครู โดยภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับ ปานกลาง เมื่อจาแนกเป็นรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด พบว่า ด้าน
หลักสูตร ค่าเฉลี่ย 3.23 รองลงมาคือ ด้านสื่อการสอนและแหล่งการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ย 2.66 และข้อที่
มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านการวัดผลและการประเมินผล ค่าเฉลี่ย 2.33 ตามลาดับ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของครู
รวมข้อเสนอแนะของครูเกี่ยวกับปัญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษที่โรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมพรหมวชิรญาณ วัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร มีดังต่อไปนี้ ควรมีการแลกเปลี่ยนด้าน
ภาษาอังกฤษระหว่างโรงเรียนพระปริยัติธรรมทั้งครูและนักเรียน ควรมีกิจกรรมเสริมทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษระหว่างโรงเรียนเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนเห็นความสาคัญของภาษาอังกฤษ โรงเรียน
พระปริยัติธรรมควรมีการส่งเสริมบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มมากขึ้น
เช่น จัดอบรมหรือส่งไปศึกษาดูงานและเรียนรู้เพิ่มเติมในระดับประเทศ โรงเรียนพระปริยัติธรรมควร
มีการทาความร่วมมือกับองค์กรหรือหน่วยงานด้านภาษาต่างประเทศกับองค์กรต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น
เป็นการเพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้และแหล่งการทางานให้กับนักเรียน ผู้เรียนมีพื้นฐานความรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษน้อย ทาให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอน ไม่สามารถสอนตามหลักสูตรได้ทันเวลา
นักเรียนมีปั ญหาด้านการอ่านออกเสียงคาศัพท์ไม่ถูกต้อง นักเรียนมีความประหม่า อายที่จะพูด
ภาษาอังกฤษ นักเรี ยนมีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่แตกต่างกัน นักเรียนไม่มีโอกาสได้ฟังหรือเรียนรู้
ภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษาอย่างเพียงพอ ครูสอนภาษาอังกฤษจากหนังสือหรือตาราเรียน ไม่ได้
มุ่งเน้นเพื่อการนาไปใช้จริงในชีวิตประจาวัน

7.อภิปรายผล

จากการวิจัยครั้งนี้ทาให้ทราบว่าปัญหาในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษที่โรงเรียน
พระปริยัติธรรมพรหมวชิรญาณ วัดยานนาวา ในปีการศึกษา 2558 ซึ่งดาเนินกิจกรรมการเรียนการ
สอนตามหลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานพุ ท ธศั ก ราช 2551 ตามความคิ ด เห็ น ของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธ ยมศึกษาตอนต้น และอาจารย์ ผู้ ส อนภาษาอังกฤษในระดับ มัธ ยมศึกษาตอนต้น ผลการวิจัย
สามารถนามาอภิปรายาโดยแยกเป็นประเด็นหลักๆ ตามหัวข้อที่ทาการวิจัย ดังต่อไปนี้
7.1 ด้านหลักสูตร
ผลการวิจัยพบว่านักเรีย นส่ วนมากได้รับการฝึกปฏิบัติน้อยเนื้อหาในหลั กสูตรเน้นแต่
ทฤษฎี ซึ่งการเรียนการสอนส่วนใหญ่เน้นหลักภาษาและการท่องจา ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนก็
มีความเห็นสอดคล้องกันคือเนื้อหาในหลักสูตรเน้นทฤษฎีเป็นส่วนมากและหลักสูตรที่ใช้สอนกับ

วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์



สภาพท้องถิ่นไม่สอดคล้องกัน เป็นปัญหาและอุปสรรคในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพราะ
หลักสูตรที่มีเนื้อหาให้เรียนเยอะมากทาให้เรียนไม่ทันเรียนไม่หมดไม่ครบตามแผนการเรียนรู้ สาระ
และมาตรฐานการเรียนรู้ (สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551 : 5) ได้กาหนดตัวชี้วัดและ
สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศไว้ว่า จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สามารถ
ปฏิบัติตามคาขอร้อง คาแนะนา คาชี้แจง และคาอธิบายที่ฟังและอ่าน อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว
โฆษณา นิทาน และบทร้อยกรองสั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน เลือ ก/ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความ
สาคัญ รายละเอียดสนับสนุน และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่าง
ๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ ในหลักสูตรฯ กาหนดไว้ชัดเจน แต่ในทางปฏิบัติจริงก็
ไม่สามารถจะบรรลุผลตามที่หลักสูตรแกนกลางกาหนดไว้ นักเรี ยนส่วนมากยังไม่สามารถอ่านออก
เขียนได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สาลินี สมบูรณ์ไพศาล (2554 : ออนไลน์) ที่ศึกษาปัจจัยที่เป็น
อุปสรรคต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์หลักสูตรปกติ( 5 ปี) และ
หลักสูตรช่างกลพิเศษ(3 ปี) ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี พบว่า ปัญ หาที่สาคัญคือข้อบกพร่องของตารา
ภาษาอังกฤษที่ใช้อยู่ในปัจจุบันก็คือมีการเน้นไวยากรณ์มากเกินไป
7.2 ด้านครูผู้สอน และด้านผู้เรียน
ผลการวิจัยพบว่านักเรียนและครูผู้สอนมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง มีความสอดคล้อง
ในปัญหาที่คล้ายกัน นักเรียนไม่เตรียมตัวก่อนเรียน อาจารย์สอนก็ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน
อย่างสม่าเสมอ ซึ่งก็เป็นเรื่องของการเตรียมตัวเรียนและการเตรียมตัวสอน ดังแนวคิดของ ชลธิชา
นางาม (2551 : 41) ที่ กล่ าวว่า อาจารย์ ขาดการสร้ างบรรยากาศในการเรี ยนการสอนโดยใช้
ภาษาอังกฤษสื่อสารกับนักศึกษา ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักศึกษาต้องการใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียนให้
มากกว่านี้ ดังนั้นอาจารย์ควรมีวิธีการส่งเสริมหรือกระตุ้นให้นักศึกษาใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
7.3 ด้านสื่อการสอนและแหล่งการเรียนรู้
ผลการวิจัยพบว่าโดยภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ความเห็นของนักเรียนและ
ครูผู้สอนมีความสอดคล้องกัน แต่เมื่อพิจารณาในรายละเอียดแต่ละข้ออาจแตกต่างกันบ้าง ทั้งนี้
เนื่องจากการความเข้าใจในเรื่องการใช้สื่อการสอนและแหล่งการเรียนรู้นั้นจะมุ่งเน้นที่ตัวครูผู้สอน
ซึ่งเป็นผู้จัดหา นาเสนอและเชื่อมโยงข้อความรู้ถ่ายผ่านสื่อต่าง ๆ ดังนั้นความเห็นของครูจึง มองว่า
นักเรียนไม่มีส่วนร่วมในการผลิตสื่อเท่าที่ควร นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียนค่อนข้างน้อย
เป็นปัญหามากที่สุดในการพัฒนาตัวผู้เรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิตรา อินทจักร์ (2548 :141)
ที่ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ พบว่า สาหรับการให้นักเรียนได้มี
โอกาสพบปะชาวต่างชาติที่เป็นเจ้าของภาษา มีมากกว่าร้อยละ 50 นับว่าเป็นโอกาสดีของนักเรียนที่
ได้รับประสบการณ์ตรงและได้มีโอกาสได้ใช้ภาษาตามสถานการณ์จริง แต่จะเป็นนักเรียนบางส่ วน
เท่านั้นที่ได้รับโอกาสนี้
7.4 ด้านการวัดและการประเมินผล
ผลการวิจัยพบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับปัญหาปานกลาง นักเรียนมีความต้องการให้
เพื่อนสามารถประเมินผลการเรียนร่วมกัน เพราะโดยปกติแล้วเรื่องการวัดผลประเมินผลเป็นหน้าที่
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ของครูผู้สอน และครูก็ไม่ได้คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ใช้วิธีการประเมินผลโดยใช้รูปแบบ
เดี ย วกั น ข้ อ ทดสอบและวิ ธี ท ดสอบประเมิ น ผลเหมื อ นกั น หมดทั้ ง ชั้ น เรี ย น รวมทั้ ง การวั ด ผล
ประเมิน ผลไม่ครอบคลุ มทุกทักษะตามหลักสู ตร ซึ่งสอดคล้ องกับผลการวิจัยของ ระนอง สี พลี
(2555 : 74) พบว่า ครูมีปัญหาเกี่ยวกับการกาหนดเกณฑ์ในการวัดผลประเมินผลตามมาตรฐานการ
เรียนรู้และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
7.5 ด้านสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศในชั้นเรียน
ผลการวิจัยพบว่าโดยภาพรวมเป็นปัญหาอยู่ในระดับปานกลางทั้งความคิดเห็นครูและ
นักเรียนส่วนมากก็สอดคล้องกัน ปัญหาสภาพแวดล้อมในชั้นเรียนเป็นปั ญหาต้น ๆ เนื่องจากมีการ
ก่ อ สร้ า งอย่ า งต่ อ เนื่ อ งหลายปี ส่ ง ผลต่ อ การเกิ ด เสี ย งดั ง รบกวนเวลาท าการเรี ย นการสอน
นอกจากนั้น อาคารเรียนอยู่ติดกับคลองน้าที่เน่าเสียและกองขยะ จึงส่งผลต่อสภาพการจัดการเรียน
การสอนอย่ า งหลี ก เลี่ ย งไม่ ไ ด้ ระบบของอาคารเรี ย นไม่ ไ ด้ ป้ อ งกั น มลภาวะทางเสี ย งและกลิ่ น
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ วนิดา ดีแป้น (2553 : 167) พบว่า สภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยต่อการ
เรียน ทั้งด้านแสงสว่าง อากาศ เสียง กลิ่น นักเรียนจะเรียนรู้ได้ดี ในทางตรงกันข้ามถ้าห้องเรียนมี
เสียงดัง อากาศร้อน มีกลิ่นรบกวน ชื้นแฉะ แสงสว่างไม่เพียงพอหรือสภาพแวดล้อมที่เป็นอุปสรรค
ในการเรียนจะทาให้การเรียนรู้ของนักเรียนไม่ดี
7.6 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากความเห็นของครูและนักเรียน
ผลการวิจัยพบว่ามีข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นมากมายเกี่ยวกับปัญหาในการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ เนื่องจากวิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาหลักที่นักเรียนส่วนมากคิดว่ายาก และเป็น
ปัญหาสาหรับนักเรียนทุกคน ในส่วนของครูผู้สอนจึงต้องรับภาระหน้าที่ในการเปลี่ยนทัศนคติให้เห็น
ความส าคัญของภาษาอังกฤษ แต่ก็เป็น เรื่องยากที่จะเปลี่ ยนแปลงวิธีคิดของนักเรียน เพราะว่า
ทัศนคติที่ไม่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็ก นักเรียนบางคนเริ่มเรียนภาษาอังกฤษเมื่อ
เริ่มเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งก็จะทาให้เกิดปัญหาความแตกต่างระหว่างบุคคลและเนื่องด้วย
ข้อจากัดดานเวลาเรียน ซึ่งนักเรียนต้องเรียนหลายวิชา โดยเฉพาะโรงเรียนพระปริยัติธรรม จัด
การศึกษาที่แตกต่างจากโรงเรียนมัธยมศึกษาสายสามัญทั่ว ๆ ไป เพราะนักเรียนกลุ่มนี้ เป็นนักบวช
ในพระพุทธศาสนาที่ต้องศึกษาทั้งแผนกวิชาภาษาบาลี และแผนกนักธรรม จึงเป็นงานหนักมากที่จะ
ให้ประสบความสาเร็จในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษตามหลักสูตรที่ได้กาหนดไว้ โดยลาพังหลักสูตร
เดียวที่เรียนอยู่ก็หนักอยู่แล้ว แล้วยิ่งประกอบกับการเรียนเพิ่มมาอีกสองหลักสูตรไปพร้อม ๆ กัน จึง
ทาให้เกิดความยุ่งยากลาบากทั้งผู้เรียนและผู้สอน

8. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

แหล่งข้อมูลการวิจัย แบ่งออกเป็นสองส่วนใหญ่ๆ คือการวิจัยปัญหาการเรียนการสอน
ของนักเรียน และปัญหาการเรียนการสอนของครู จานวนประชากรที่ใช้ในการวิจัย ซึ่งได้แหล่งข้อมูล
เป็นอาจารย์ จานวน 3 รูป/คน นักเรียนในระดับ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 91 รูป ระดับ
ปัญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน ด้านหลักสูตร ตามความคิดเห็นของนักเรียน
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อยู่ในระดับปานกลาง ด้านผู้เรียน ปัญหาในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ตามความคิดเห็น
ของนักเรียนอยู่ในระดับปานกลาง ด้านสื่อการสอนและแหล่งการเรียนรู้ อยู่ ในระดับปานกลาง ด้าน
การวัดและการประเมินผลอยู่ในระดับปานกลาง ด้านสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศในชั้นเรียน อยู่ใน
ระดับ ปานกลาง ข้ อเสนอแนะเกี่ ยวกั บ ปั ญ หาการเรี ยนการสอนวิ ช าภาษาอั งกฤษของนัก เรีย น
สามารถจั ดเป็ น กลุ่ มปั ญหาและข้อเสนอแนะได้ 15 กลุ่ มด้ว ยกัน เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย
ดังนี้คือ (1) ครูสอนไม่น่าสนใจ นักเรียนเสนอแนะปัญหาในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษว่าการ
สอนของครูไม่น่าสนใจ (2) กลัวการถูกลงโทษ ครูเข้มงวดมากเกินไป นักเรียนเสนอแนะปัญหาการ
เรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษว่ากลัวการถูกลงโทษ ครูเข้มงวดมากเกินไป (3) ภาษาอังกฤษยาก ไม่
สามารถใช้ ภ าษาอั ง กฤษได้ นั ก เรี ย น เห็ น ว่ า วิ ช าภาษาอั ง กฤษมี ค วามยาก และไม่ ส ามารถใช้
ภาษาอังกฤษได้ (4) ไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษ นักเรียนเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาการเรียน
การสอนวิชาภาษาอังกฤษว่าขาดความรู้พื้นฐาน (5) ขาดสื่อประกอบการเรียนการสอน นักเรียนได้
เสนอแนะปัญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษว่าควรจัดหาสื่อประกอบการเรียนภาษาให้เพียงพอ
(6) เวลาเรียนน้อย เรียนไม่ต่อเนื่อง นักเรียนเห็นว่าปัญหาในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษนั้นคือ
เวลาเรียนมีน้อย การเรียนไม่มีความต่อเนื่อง (7) ต้องการให้มีกิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษให้มากขึ้น
นักเรียนต้องการให้เพิ่มกิจกรรมการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษให้มากขึ้น (8) ปัญหาการไม่มีครู
ชาวต่างชาติ นักเรียนเสนอแนะปัญหาเกี่ยวกับการขาดแคลนครูชาวต่างชาติ ต้องการเรียนรู้ฝึ ก
ทักษะจากเจ้าของภาษา (9) ปั ญหาความไม่ส นใจ การไม่ชอบเรียนภาษา และไม่ชอบกิจกรรม
ภาษาอังกฤษ นักเรียนมีความเห็นว่าภาษาอังกฤษไม่น่ าสนใจ ไม่ชอบเรียนภาษาอังกฤษ รวมทั้งไม่
ชอบกิจกรรมทางด้านภาษา (10) ไม่รู้คาศัพท์ ไม่ได้ท่องศัพท์ นักเรียนได้เสนอแนะปัญหาเรื่องไม่ได้
ท่องคาศัพท์ ทาให้มีความรู้ ความเข้าใจศัพท์ภ าษาอังกฤษน้อยมาก (11) เรียนแต่ในห้อง อยาก
เปลี่ยนบรรยากาศนอกห้องเรียน นักเรียนเสนอแนะปัญหาการเรียนการสอนที่มีเรียนแต่ในห้องเรียน
ต้องการเปลี่ยนบรรยากาศนอกห้องเรียนหรือสถานที่อื่น ๆ (12) การบ้านและงานที่ได้รับมากเกินไป
นักเรียนเสนอแนะปัญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษว่าการบ้านและงานที่ได้รับมอบหมายมีมาก
เกินไป (13) สอนไม่ตรงจุดประสงค์การเรียนรู้ นักเรียน เสนอแนะความคิดเห็นปัญหาการเรียนการ
สอนที่ครูผู้สอน สอนไม่ตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ (14) สภาพแวดล้อมเป็นอุปสรรคในการเรียน
นักเรียนเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาการเรียนการสอนเรื่องสภาพแวดล้อมเป็นอุปสรรคในการเรียน
(15) หมวดวิชาอังกฤษมีเรียนมากหลายวิชา นักเรียน ได้เสนอแนะปัญหาการเรียนการสอนว่าวิชา
เรียนภาษาอังกฤษในหมวดวิชาภาษาต่างประเทศนั้นมีเรียนหลายวิชาเกินไป ซึ่งรายการปัญหา
ดังกล่าวมาข้างต้น สอดคล้องกับกับผลการวิจัยของ ศิริวลี สุวรรณกิจ (2550 : 80-81) พบว่า
สาเหตุความล้มเหลวในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรีย นนั้น เกิดจากตัวแปรที่ความสาคัญอยู่ใน
ระดั บ มาก 3 ตั ว แปร คื อ กลั ว การสื่ อ สารกั บ ผู้ อื่ น แล้ ว ไม่ เ ข้ า ใจ กลั ว พู ด ผิ ด และไม่ ก ล้ า พู ด
ภาษาอังกฤษ ตัวแปรที่ความสาคัญอยู่ในระดับน้อย 3 ตัวแปร คือ ทางโรงเรียนขาดความพร้อมใน
การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ชอบครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ และความเครียดที่เกิด
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จากผู้ปกครอง ตัวแปรอื่น ๆ มีความสาคัญอยู่ในระดับปานกลาง 3 ลาดับแรก คือ การกลัวพูดผิด
ความกลัวในการสื่อสารกับผู้อื่นแล้วไม่เข้าใจ และการไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษ
ระดับปัญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของครู ด้านหลักสูตร ปัญหาในการเรียน
การสอนตามความคิดเห็นของครูอยู่ในระดับ ปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิตรา อินทจักร์
เรื่องของการจัดทาหลักสูตรให้สอดคล้ องกับความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครองและชุ มชนเป็น
ปัญหาด้านหลักสูรมากที่สุดสาหรับครู ด้านครูผู้สอน ปัญหาในการเรียนการสอนตามความคิดเห็น
ของครูอยู่ในระดับปานกลาง ด้านสื่อการสอนและแหล่งการเรียนรู้ อยู่ในระดับปานกลาง ด้านการ
วัดและการประเมินผล อยู่ในระดับน้อย ด้านสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศในชั้นเรียนปัญหาระดับปาน
กลาง ปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของครู มีดังต่อไปนี้
ควรมีการแลกเปลี่ยนด้านภาษาอังกฤษระหว่างโรงเรียนพระปริยัติธรรมทั้งครูและนักเรียน ควรมี
กิจกรรมเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษระหว่ างโรงเรียนเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนเห็นความสาคัญ
ของภาษาอังกฤษ โรงเรี ยนพระปริ ยัติธ รรมควรมีการส่ งเสริมบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษให้ มี
ความรู้ ค วามสามารถเพิ่ ม มากขึ้ น เช่ น จั ด อบรมหรื อ ส่ ง ไปศึ ก ษาดู ง านและเรี ย นรู้ เ พิ่ ม เติ ม ใน
ระดับประเทศ โรงเรียนพระปริยัติธรรมควรมีการทาความร่วมมือกับองค์กรหรือหน่วยงานด้าน
ภาษาต่างประเทศกับองค์กรต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น เป็นการเพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้และแหล่งการ
ทางานให้กับนักเรียน ผู้เรียนมีพื้นฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษน้อย ทาให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียน
การสอน ไม่สามารถสอนตามหลักสูตรได้ทันเวลา นักเรียนมีปัญหาด้านการอ่านออกเสียงคาศัพท์ไม่
ถูกต้อง นั กเรี ย นมี ความประหม่า อายที่จ ะพูดภาษาอังกฤษ นั กเรี ยนมีพื้น ฐานภาษาอังกฤษที่
แตกต่างกัน นักเรียนไม่มีโอกาสได้ฟังหรือเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษาอย่างเพียงพอ ครู
สอนภาษาอังกฤษจากหนังสือหรือตาราเรียน ไม่ได้มุ่งเน้นเพื่อการนาไปใช้จริงในชีวิตประจาวัน
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การรับรู้การบริการสุขภาพตามหลักพรหมวิหารธรรม 4 ประการ
ของผู้มารับบริการแผนกส่องกล้องตรวจหลอดลมสถาบันโรคทรวงอก

THE PERCEPTION TO HEALTH SERVICE ACCORDING TO FOUR SUBLIME
STATES OF MIND OF PATIENTS TREATED BY BRONCHOSCOP OF CHAST
DISEASE INSTITUTE

จิตชนก บุญสำรำญ

บทคัดย่อ

กำรศึกษำครั้งนี้เป็นกำรศึกษำวิจัยเชิงสำรวจ โดยมีวัตถุประสงค์กำรวิจัย 1) ศึกษำระดับกำร
รับรู้กำรให้บริกำรสุขภำพตำมหลักพรหมวิหำรธรรม 4 ประกำรของผู้มำรับบริกำรจำกเจ้ำหน้ำที่พยำบำล
สถำบันโรคทรวงอก แผนกส่องกล้องตรวจหลอดลม 2) ศึกษำเปรียบเทียบระดั บกำรรับรู้กำรให้บริกำร
สุขภำพตำมหลักพรหมวิหำรธรรม 4 ประกำรของผู้ที่มำรับบริกำรจำกเจ้ำหน้ำที่พยำบำลสถำบันโรคทรวง
อก แผนกส่องกล้องตรวจหลอดลม กลุ่มตัวอย่ำงเป็นผู้ป่วยและญำติผู้ป่วยที่มำรับบริกำรจำกเจ้ำหน้ำที่
พยำบำลสถำบั นโรคทรวงอก แผนกส่ องกล้องตรวจหลอดลม จำนวน 217 คน จำกกำรใช้ ตำรำงสุ่ ม
สำเร็จรูปของ เครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยได้แก่ แบบสอบถำม
เกี่ยวกับกำรรับรู้กำรให้บริกำรสุขภำพตำมหลักพรหมวิหำรธรรม 4 ประกำร ค่ำควำมเที่ยงตรงของแบบวัด
ทั้งฉบับ 0.978 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ได้แก่ กำรแจกแจงค่ำควำมถี่ (Frequency) ค่ำร้อยละ
(Percentage) ค่ำเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) กำรทดสอบสมมุติฐำนใช้ค่ำคะแนนที่ (t-test)
กำรทดสอบควำมแปรปรวนทำงเดียวด้วย (F-test One - Way ANOVA) ผลกำรศึกษำ พบว่ำ กำรรับรู้กำร
ให้บริกำรสุขภำพตำมหลักพรหมวิหำรธรรม 4 ประกำรของผู้มำรับบริกำรสุขภำพในภำพรวมทั้ง 4 ด้ำน ใน
ระดับมำกที่สุดโดยมีค่ำเฉลี่ย 4.54 กำรเปรียบเทียบระดับกำรรับรู้กำรให้บริกำรสุขภำพตำมหลักพรหม
วิหำรธรรม 4 ประกำรของผู้มำรับบริกำรที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่ำงกันในด้ำน เพศ อำยุ สถำนภำพ วุฒิ
กำรศึกษำ อำชีพ ในภำพรวมของกำรรับรู้ไม่แตกต่ำงกัน สำหรับด้ำนสถำนภำพเมื่อจำแนกรำยด้ำนพบว่ำ
ด้ ำ นหลั ก เมตตำมี ควำมแตกต่ ำ งกั น อย่ ำ งมี นั ย ส ำคัญ ทำงสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 โดยมำรั บ บริ ก ำรได้ ใ ห้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่ำ 1. ด้ำนเมตตำ มีกำรดูแลผู้ป่วยดุจญำติให้ควำมเอื้อเฟื้อ เสียสละเวลำในกำรทำงำน
อย่ำงสุดควำมสำมำรถใช้วำจำที่อ่อนโยน ให้บริกำรตลอดเวลำช่วยให้ผู้ป่วยและญำติได้รับประโยชน์อย่ำง
เต็มที่ 2.ด้ำนกรุณำ ช่วยในกำรสร้ำงกำลังใจให้ผู้ป่วยลดควำมวิตกกังวลที่เกิดขึ้ นจำกควำมกลัวต่อโรคและ
กำรรักษำ 3. ด้ำนมุทิตำ มีกำรสร้ำงกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยโดยใช้หลักธรรมะและเป็นที่ปรึกษำที่ดี 4. ด้ำน
อุเบกขำ ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับควำมสบำยใจในกำรให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ยิ่งในด้ำนกำรตัดสินใจอย่ำงรอบ
ด้ำนรอบครอบ รับฟังควำมคิดเห็นของผู้ป่วยช่วยให้ระบบกำรดูแลรักษำเป็นไปตำมกระบวนกรที่ถูกต้อง
ช่วยให้ผู้ป่วยและญำติพร้อมต่อกำรเผชิญปัญหำในชีวิต


หลักสูตรพุทธศำสตรมหำบัณฑิต สำขำจิตวิทยำชีวิตและควำมตำย คณะมนุษยศำสตร์
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย.
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ABSTRACT

This study is an Survey research which has a purpose and an objective like : 1.
To study a responsibility of health care according to the principles of Four Sublime States
Of Mind of people coming to receive a service from the health officials in the Institute of
Chest Diseases in the Department of Using Binoculars for Windpipe Examination, and 2.
To study a comparison of responsibility in a health care according to Four Sublime States
of Peoples coming to receive a service from the health officials in the Institute of Chest
Diseases in the Department of Using Binoculars for Windpipe Examination. A sampling
group of 217 patients including their relatives receiving a health care from the health
officials from this institute by depending on the ready-made sampling table of (Krejcie &
Morgan). Equipment used are questionnaires about the responsibility of health care
according to Sublime States Of Mind. The values of Validity at all measures are 0.978 The
hypothesis test uses the mean of t-test. One way analysis of Variance (ANOVA). The
consequence of result it found that the responsibility of health care according to Four
Sublime States of the persons coming to receive a health care in a common image with
four sides. At the most level there is an average of 4.54 A comparison of responsibility for
a health care according to Four Sublime States of people coming to receive a health
care, who have personally different factors about sex, ages, status quo, education and
career. In a common image of responsibility it is not separate. To the status quo the
distribution loving-kindness (Mettã) has a difference of statistically important meaning at the level of
0.05. The receivers of health care additionally give an offer that by depending on the loving-kindness
there is a care for the patients like relatives, giving a convenience, sacrifice at most, having a
submissive speech, serving all the time, helping the patients and their relatives for various benefits.
The principle of compassion (Karunã) gives the patients a will power by which they can be relieved
from their anxieties occurred from fearing discuses and treatment. The principle of sympathetic joy
(Muditã) causes the patients to have a will-power by depending a principle of Dhamma and is a goal
adviser to them. The principle of equanimity (Upekkhã) makes the patients happy in giving the
special data for a careful decision, hearing the patients’ opinions, organizing a system of treatment
according to a correct process and helping the patients and relatives for confronting the problem in
life.
Keywords : Recognition, Services, health, Four Sublime States of Mind, Broncho
Endoscopy Department, chest disease institute,
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1.บทนา



คำว่ำ “สุขภำพ”หมำยถึง ควำมเป็นสุขหรือควำมมีอนำมัยดี (เปลื้อง ณ นคร), 2518 : 484) ที่
ทุกคนต้องกำร ซึ่งเป็นอุดมคติของชีวิตมนุษย์ เมื่อมีสุขภำพดีสิ่งที่ได้มำคือ ไม่มีโรคภัยมำเบียดเบียน ซึ่งถือ
ว่ำเป็นสิ่งที่ทุกคนปรำรถนำ ดั่งในคำสุภำษิตว่ำ อโรคยา ปรมา ลาภา แปลว่ำ ควำมไม่มีโรคเป็นลำภอัน
ประเสริฐ คำว่ำ โรค มีควำมหมำยเท่ำกับคำว่ำ “ทุกข์” ซึ่งแปลว่า “สิ่งที่เสียดแทง”(พระพรหมคุณำภรณ์
(ป.อ.ปยุตโต), 2544 : 101) แต่อย่ำงไรก็ตำม วิถีชีวิตของมนุษย์ทั้งหมดล้วนดำเนินไปตำมวิถีของระบบ
ธรรมชำติ นั่นคือ มีอุบัติขึ้น เจ็บป่ วยและสลำยไป สรรพสัตว์ทั้งหลำยจึงต้องเผชิญกับทุกข์ ไม่อำจจะ
หลบหนีควำมเจ็บป่วย เมื่อเกิดปัญหำด้ำนสุขภำพดังกล่ำว หน่วยงำนหรือองค์กรที่รับผิดชอบรักษำดูแล คือ
โรงพยำบำล สถำบัน อนำมัย ศูนย์ต่ำง ๆ ที่รับผิดชอบ กำรดูแลรักษำเป็นหน้ำที่ของแพทย์และพยำบำล
โดยมีกระบวนกำรรักษำพยำบำลบนพื้นฐำนของวิชำชีพที่มีกำรพัฒนำไปตลอดเวลำ ขณะนี้โรคภัยก็ยังคง
คุกคำมมนุษย์อยู่อย่ำงต่อเนื่องโรคที่กำลังคุกคำมชีวิตมนุษย์ คือ โรคเกี่ยวกับปอด เช่น มะเร็งปอด ปอดติด
เชื้อวัณโรค โรคหลอดลม เป็นต้น ซึ่งเป็นผลมำจำกมลภำวะทำงสภำพแวดล้อมที่อยู่อำศัยของคนเมืองที่มี
ควำมหนำแน่นแออัด ปัจจัยที่สำคัญในกำรเกิดโรคน่ำจะมำจำกกำรรักษำดูแลด้วยสุขลักษณะที่ไม่เหมำะสม
กำรแพทย์ทั่วไปของโลกมีแนวโน้มที่จะพัฒนำทฤษฎีหรือหลักกำรดูแลรักษำสุขภำพแบบองค์รวมมำกยิ่งขึ้น
โดยมีกำรรื้อฟื้นกำรแพทย์แบบพื้นบ้ำนไปจนถึงกำรเสำะหำวิธีกำรใหม่ ๆ จำกต่ำงประเทศมำใช้กันอย่ำง
หลำกหลำยในที่สุดได้มีกำรนำเสนอแนวนโยบำยให้กำรแพทย์พื้นบ้ำน กำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์
ทำงเลือกอื่น เป็นฐำนในกำรพัฒนำระบบสุขภำพควบคู่กับกำรแพทย์แผนปัจจุบั น (ลลิตำ ธีระศิริ, 2544 :
4),
สถำบันโรคทรวงอกกระทรวงสำธำรณสุข “มีภำรกิจในกำรพัฒนำวิชำกำรด้ำนกำรบำบัดรักษำ
และพื้นฟูสมรรถภำพทำงกำรแพทย์ ด้ำนโรคหัวใจและโรคปอด โดยวิธีกำร ศึกษำวิจัย พัฒนำถ่ำยทอด
ควำมรู้ และเทคโนโลยีเฉพำะทำงด้ำนโรคหัวใจและปอดแก่บุคลำกรทำงกำรแพทย์ ”(สถำบันโรคทรวงอก),
2557 : คำนำ), เจ้ำหน้ำที่พยำบำลของสถำบันมีควำมสำคัญอย่ำงมำกในกำรดูแลทุกข์สุขของประชำชนอัน
เป็นส่วนที่แพทย์ พยำบำลต้องมีงำนหนักเพิ่มขึ้นตำมด้วย ดังนั้น เจ้ำหน้ำที่พยำบำลต้อง มีกระบวนกำร
ทักษะในกำรทำงำน เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพต่อควำมสำเร็จตำมหน้ำที่ในองค์กร และสร้ำงศรัทธำแก่
ประชำชนผู้มำรับบริกำร กำรดูแลด้วยใจเป็นสิ่งจำเป็นที่เจ้ำหน้ำที่พยำบำลพึงระลึกอยู่เสมอ กำรให้บริกำร
เช่นนี้จะนำไปสู่กำรเข้ำถึงจิตใจผู้ปว่ ยโดยองค์รวมมำกขึ้น ในทำงพระพุทธศำสนำปัญหำของควำมเจ็บไข้ได้
ป่วยของมนุษย์เป็นสภำวะทุกข์ทำงกำยซึ่งเรียกว่ำ “สำกลทุกข์” เพรำะเกิดขึ้นได้กับ ทุกคน ด้วยเหตุนี้
มนุษย์จึงต้องกำรหำหนทำงที่จะดับทุกข์ บำบัดทุกข์ ในทำงที่แตกต่ำงกันไป หนึ่งในกระบวนกำรดับทุกข์
เมื่ อมี กำรเจ็ บ ป่ว ยก็จ ะเข้ำ รักษำที่ โ รงพยำบำล กำรเข้ำ รับ กำรรักษำ ด้ำ นกำรแพทย์ ในปัจ จุ บัน พบว่ ำ
เจริญก้ำวหน้ำ มีเครื่องมือสำหรับวินิจฉัยโรคได้อย่ำงแม่นยำและด้วยอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยี
ที่ทันสมัยช่วยให้กระบวนกำรรักษำวินิจฉัยเกิดมีประสิทธิภำพสูงมีควำมน่ำเชื่อถือ กระบวนกำรวินิจฉัยโรค
เช่น โรคมะเร็งปอด และหลอดลมเป็นกระบวนกำรที่ละเอียด มีขั้นตอนกำรบริกำรโดยให้ผู้รับบริกำรมี ส่วน
ช่วยในกำรตัดสินใจรักษำ กำรบริกำรรักษำที่ให้พ้นจำกภำวะทุกข์อีกประกำรหนึ่งก็คือ เจ้ำหน้ำที่พยำบำล
ควรใช้หลักธรรมะมำใช้ในกำรทำงำนควบคู่ไปด้วย ในเมื่อพยำบำลบริกำรตำมธรรมผู้ป่วยและญำติ ควรให้
ควำมรวมมือที่เป็นไปตำมธรรมด้วยเช่นกัน ด้วยกำรปฏิบัติตำมคำแนะนำของเจ้ำหน้ำที่พยำบำลด้วยควำม
รัก มองเห็นควำมเมตตำของผู้ให้บริกำร สงสำรผู้ให้บริกำรที่ทำงำนช่วยเหลือตน เพื่อให้ตนเกิดควำมสุขพ้น
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จำกทุกข์ มอบกำลังใจด้วยคำพูดที่ดี ควรรับรู้ตั้งใจยอมรับรับฟังควำมจริงที่เกิดขึ้น และสร้ำงกำลังใจให้
ตนเอง ยึดมั่นในแนวคิดว่ำ เกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไปอยู่เสมอ เพรำะกำรรับรู้กำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่
พยำบำลสถำบันโรคทรวงอก ที่ให้บริกำรด้ำนสุขภำพตำมหลักพุทธธรรม (หลักพรหมวิหำรธรรม) นี้ จะทำ
ให้เจ้ำหน้ำที่พยำบำล รวมถึงผู้ป่วยส่องกล้องตรวจหลอดลมมีควำมสุข ถ้ำสองฝ่ำยนี้ไม่เข้ำใจจะเกิดปัญหำ
ต่ำง ๆ มำกมำย
ดั ง นั้ น เจ้ ำ หน้ ำ ที่ พ ยำบำล และผู้ ม ำรั บ บริ ก ำร (ผู้ ป่ ว ย) และญำติ ผู้ ม ำรั บ บริ ก ำรควรให้
ควำมสำคัญของกันและกัน เมื่อมีกำรรับรู้เข้ำใจในบทบำทหน้ำที่ของกันและกันก็จะทำให้ปัญหำต่ำง ๆ ไม่มี
ในองค์กรเป็นผลให้เกิดดีมีประสิทธิภำพและคุณภำพต่อสังคม เช่น เจ้ำหน้ำที่พยำบำลรู้จักเสียสละ มีควำม
ประพฤติที่อ่อนโยน มีควำมเชื่อสัตย์มีควำมกระตือรือร้นในกำรทำงำน บริกำรด้วยควำมปรำรถนำดีให้ผู้อื่น
มีค วำมสุ ข เป็ น ต้ น ฉะนั้ น ผู้ วิ จั ย จึ ง ศึกษำ “กำรรับรู้กำรบริกำรสุ ขภำพตำมหลั กพรหมวิ หำรธรรม 4
ประกำรของผู้มำรับบริกำรแผนกส่องกล้องตรวจหลอดลมสถำบันโรคทรวงอก” เพื่อเป็นข้อมูลที่สำคัญใน
กำรให้กำรบริกำรสุขภำพด้วยควำมรักควำมปรำรถนำดีให้ผู้ที่มำรับบริกำรมีควำมสุขพ้นจำกภำวะแห่ง
ควำมทุกข์ บริกำรด้วยหลักควำมจริงอันเป็นพื้นฐำนของควำมสุขของผู้ให้บริกำร และผู้ที่มำรับบริกำรให้
ตระหนักในคุณงำมควำมดี กำรเสียสละของเจ้ำหน้ำที่พยำบำลที่ให้บริกำรตำมหลักพรหมวิหำรธรรม 4
ประกำรเพื่อเป็นประโยชน์ต่อคุณภำพกำรบริกำรตำมหลักพรหมวิหำรธรรม ให้เกิดกำรศึกษำพัฒนำด้ำน
บริกำรที่มีคุณภำพและมำตรฐำนวิชำชีพกำรพยำบำลตำมหลักพระพุทธศำสนำสืบต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1 เพื่อศึกษำระดับกำรรับรู้กำรให้บริกำรสุขภำพตำมหลัก พรหมวิหำรธรรม 4 ประกำรของผู้
มำรับบริกำรจำกเจ้ำหน้ำที่พยำบำลสถำบันโรคทรวงอก แผนกส่องกล้องตรวจหลอดลม
2.2 เพื่อศึกษำเปรียบเทียบระดับกำรรับรู้กำรให้บริกำรสุขภำพตำมหลักพรหมวิหำรธรรม 4
ประกำรของผู้มำรับบริกำรจำกเจ้ำหน้ำที่พยำบำลสถำบันโรคทรวงอก แผนกส่องกล้องตรวจหลอดลมที่มี
เพศ, อำยุ, สถำนภำพ, วุฒิกำรศึกษำ, อำชีพ, ต่ำงกัน

3. ขอบเขตของการวิจัย

ประชากรผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ป่วยและญำติที่มำรับบริกำรจำกเจ้ำหน้ำที่พยำบำลสถำบันโรคทรวงอก แผนกส่องกล้องตรวจ
หลอดลม ตำบลบำงกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ที่มำรับบริกำรจำนวน 217 ท่ำน
ขอบเขตด้านเนื้อหา
ผู้วิจัยทำกำรศึกษำเกี่ยวกับกำรรับรู้กำรบริกำรสุขภำพตำมหลักพรหมวิ หำรธรรม 4 ประกำร
ตำมกรอบแนวคิดของ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต) “พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม” ที่
อธิบำยหลักพรหมวิหำร 4 ด้ำนในพระไตรปิฎก คือ 1.ด้ำนเมตตำ 2.ด้ำนกรุณำ 3.ด้ำนมุทิตำ 4. ด้ำน
อุเบกขำ มำเป็นขอบเขตด้ำนเนื้อในกำรวิจัย
ขอบเขตด้านตัวแปรประกอบด้วย
1. ตั วแปรต้ น ประกอบด้ ว ย 1.เพศ 2.อำยุ 3.สถำนภำพ 4.วุ ฒิ กำรศึกษำ 5. อำชี พ ของ
ผู้ มำรับริกำรจำกเจ้ำหน้ำที่พยำบำลสถำบันโรคทรวงอก แผนกส่องกล้องตรวจหลอดลม

วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์
2. ตัวแปรตาม ประกอบด้วย กำรรับรู้กำรบริกำรสุขภำพตำมหลักพรหมวิหำรธรรม
ประกำร คือ 1.ด้ำนเมตตำ 2.ด้ำนกรุณำ 3.ด้ำนมุทิตำ 4.ด้ำนอุเบกขำ
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4. วิธีการดาเนินงานวิจัย

กำรศึกษำวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีวิธีกำรดำเนินงำนวิจัย โดยใช้รูปแบบกำรวิจัยเชิง สำรวจ (Survey
Research) ซึ่งเป็นวิธีกำรวิจัยเชิงปริมำณ (Quantitative Research) โดยกำรใช้แบบสอบถำม โดยผู้วิจัย
ได้ทำกำรศึกษำค้นคว้ำจำกหนังสือ ตำรำ เอกสำร วิทยำนิพนธ์ และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องมำดำเนินกำรวิจัย

5. สถิติที่ใช้ในการวิจัย

1. สถิติเชิงพรรณนำ (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่ำควำมถี่ (Frequency) ร้อยละ
(Percentage) ค่ำเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) เพื่อบรรยำยข้อมูลทั่วไป
2. สถิติ อนุ มำนหรืออ้ำงอิง (Inferential Statistics) ได้แก่ กำรทดสอบค่ำ ที (t-test)
และกำรทดสอบควำมแปรปรวนแบบทำงเดียว (F-test One-Way ANOVA) ถ้ำพบควำมแตกต่ำงอย่ำงมี
นัย ส ำคั ญ ทำงสถิติ จะทดสอบควำมแตกต่ำ งของค่ำ เฉลี่ ย เป็ น รำยคู่ด้ ว ยวิธี กำร (Least Significant
Difference) LSD.

6. สรุปการอภิปรายผลการวิจัย

จากการสรุปผลการวิจัย สามารถนามาสรุปอภิปรายผล ได้ดังนี้
ผลกำรวิจัยพบว่ำ โดยภำพรวมทั้งหมด 4 ด้ำน อยู่ในระดับมำกที่สุดทุกด้ำน ทั้งนี้สรุปได้ว่ำ
เจ้ำหน้ำที่พยำบำลให้ควำมรักควำมปรำรถนำดี ควำมเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ควำมเป็นกัลยำณมิตรเพื่อให้เกิด
ควำมสุขในกำรรับบริกำร ให้กำรช่วยเหลือผู้ป่วยและญำติให้ลดควำมกังวลด้วยสัมพันธ์ภำพที่ดี ใส่ใจให้กำร
ช่วยเหลือดูแลรักษำแก่ผู้ป่วยและญำติตลอดเวลำใช้ควำมสำมำรถเต็มศักยภำพเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่มำรับ
บริกำร เห็นใจเมื่อเขำได้รับควำมทุกข์ รับรู้เข้ำใจกับภำวะอำรมณ์ที่เปลี่ยนแปลงของผู้ป่วยในยำมเกิดทุกข์
มุ่งมั่นให้กำรดูแลรักษำอย่ำงเต็มที่ ให้คำแนะนำและกำลังใจอยู่เสมอ ชื่นชมยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีใช้วำจำที่
เหมำะสม บริกำรสุดควำมสำมำรถโดยไม่แบ่งฐำน บริกำรเพื่อให้ผู้มำรับบริกำรหมดควำมกังวลในภำวะ
ทุกข์ที่ตนเองมี เปิดโอกำสให้ผู้ที่มำรับบริกำรแสดงควำมคิดเห็นในพฤติกรรมกำรบริกำรได้ สร้ำงควำม
เชื่อมั่นในวิธีกำรรักษำแก่ผู้ป่วยให้เกิดกำรรับรู้ในควำมจริงที่เกิดขึ้ น ให้กำลังใจดูแลเหมือนญำติของตน
ซื่อตรง อดทนข่มใจไม่โกรธไม่แสดงกิริยำที่ไม่เหมำะสมเมื่อผู้รับบริกำรที่เป็นผู้ป่วย และญำติแสดงกิริยำไม่
เหมำะสมอันเกิดควำมไม่สบำยใจเนื่องจำกภำวะโรคที่เกิดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ พระพรหมคุณำ
ภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) (2551 : 124 – 125)ที่อธิบำยหลักพรหมวิหำรธรรมในพจนำนุกรมพุทธศำสน์ ฉบับ
ประมวลธรรมว่ำ 1. เมตตำ ควำมรัก ปรำรถนำดีอยำกให้เขำมีควำมสุข 2. กรุณำ ควำมสงสำร คิดช่วยให้
พ้นทุกข์ 3. มุทิตำ ควำมยินดีในเมื่อผู้อื่นอยู่ดีมีสุข มีจิตผ่องใสบันเทิง พลอยยินดีด้วยเมื่อเขำได้ดีมีสุข 4.
อุเบกขำ ควำมวำงใจเป็นกลำง อันจะให้ดำรงอยู่ในธรรมตำมที่พิจำรณำเห็นด้วยปัญญำ
แบ่งเป็นรายด้านสามารถสรุปผล ดังนี้
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6.1 ด้านหลักเมตตา พบว่ำ โดยภำพรวมทั้งหมดอยู่ในระดับมำกที่สุด ทั้งนี้สรุปได้ว่ำ เจ้ำหน้ำที่
พยำบำลให้ควำมรักควำมปรำรถนำดีต่อผู้ป่วยและญำติตลอดเวลำบอกขั้นตอนกำรรักษำที่เป็นประโยชน์
แก่ผู้ป่วยให้เกิดควำมสุขสบำยใจไม่มีภำวะควำมกังวลในโรคภัยที่ตนเองมี สร้ำงสัมพันธ์ภำพที่ดีต่อญำติ
และผู้ป่วยดูแลรักษำใช้ควำมสำมำรถอย่ำงเต็มศักยภำพในวิชำชีพตน เต็มใจเสียสละควำมสุขของตนเพื่อ
ผู้ป่วยได้ตลอดเวลำ 24 ซม. ดูแลให้ควำมรักผู้ป่วยและญำติทุกคนที่มำรับบริกำรอย่ำงเท่ำเทียมกันโดยไม่
ถือตัว บริกำรดุจญำติมิตร ให้ข้อมูลที่ถูกต้องในกำรดูแลรักษำ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของพระพรหมคุณำ
ภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) (2551 : 124) ที่อธิบำยหลักพรหมวิหำรธรรมในพจนำนุกรมพุทธศำสน์ ฉบับประมวล
ธรรมว่ำ 1. เมตตำ ควำมรักปรำรถนำดีอยำกให้เขำมีควำมสุข มีจิตอันแผ่ไมตรีและคิดทำประโยชน์แก่
มนุษย์สัตว์ ทั่วหน้ำ
6.2 ด้านหลักกรุณา พบว่ำ โดยภำพรวมทั้งหมดอยู่ในระดับมำกที่สุด ทั้งนี้สรุปได้ว่ำ เจ้ำหน้ำที่
พยำบำลปฏิบัติต่อผู้ป่วยและญำติด้วยควำมเห็นใจสงสำรเมื่อเขำได้รับควำมทุกข์สร้ำงกำลังใจป้องกันสิ่งที่
ทำให้กระทบกระเทือนต่อจิตใจ และอำรมณ์ผู้ป่วยและญำติหรือบุคคลที่มำรับบริกำรมำกที่สุด ให้กำรดูแล
รักษำอย่ำงเต็มที่แม้จะต้องประสบกับควำมเหนื่อยล้ำเพียงใดไม่แสดงควำมรักเกียจเอำใจใส่ดูแลผู้ป่วย
ทำงำนอย่ำงหนัก เฝ้ำดูติดตำมอำกำรผู้ป่วยที่อำกำรหนักไม่ให้ขำยสำยตำ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของพระ
ธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) (2541 : 8),ได้ให้ควำมหมำยของพรหมวิหำรธรรม 4 ประกำร ในหนังสือ
พระในบ้ำน ในด้ำนหลักธรรมกรุณำว่ำ 1. กรุณำ ควำมสงสำร ควำมเห็นอกเห็นใจต่อเพื่อนมนุษย์ร่วมโลก
ยำมเห็นผู้อื่นมีควำมลำบำกก็ทนอยู่ไม่ได้ ต้องแสดงออกมำด้วยกำรเข้ำช่วยเหลือเจือจุนด้วยควำมเต็มใจ
เสมอในทำนองสุขก็สุขด้วยนั่นเอง
6.3 ด้านหลักมุทิตา พบว่ำ โดยภำพรวมทั้งหมดอยู่ในระดับมำกที่สุด ทั้งนี้สรุปได้ว่ำ เจ้ำหน้ำที่
พยำบำลมีควำมยินดีเมื่อผู้ป่วยพ้นจำกภำวะควำมทุกข์ของโรค และยินดีช่วยเหลือญำติผู้ป่วยในทุกกรณีที่
เกี่ยวข้องกับกำรรักษำ เพื่อให้ควำมทุกข์ควำมกังวลต่ำง ๆ ที่ผู้ป่วยพบเจอเบำบำงลง ยอมรับควำมคิดเห็ น
ของบุคคลที่มำใช้บริกำร ประพฤติดีต่อผู้มำรับบริกำร เวลำมีปัญหำสำมำรถปรึกษำได้ ให้กำลังใจผู้ป่วยและ
ญำติโดยไม่แบ่งฐำน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สมเด็จพระมหำวีรวงศ์ (พิมพ์ ธมฺมธโร) (2518 : 373)
ได้กล่ำวถึง กำรพัฒนำจิตใจตำมหลักของพรหมวิหำร 4 ประกำร ในด้ำนคุณสมบัติของด้ำนมุทิตำว่ำ ควำม
ยิ น ดี เ มื่ อ ผู้ อื่ น ได้ ดี ก ำรมี ค วำมสุ ข หรื อ มี ค วำมเจริ ญ ก้ ำ วหน้ ำ ควำมปรำรถนำให้ ผู้ อื่ น มี ค วำมสุ ข ควำม
เจริญก้ำวหน้ำยิ่ง ๆ ขึ้นไม่มีจิตใจอิจฉำริษยำภำวะของจิตที่บันเทิงยินดีในเมื่อผู้อื่นได้รับควำมสุขควำมเจริญ
ด้วยสมบัติต่ำง ๆ
6.4 ด้านหลักอุเบกขา พบว่ำ โดยภำพรวมทั้งหมดอยู่ในระดับมำกที่สุดทั้งนี้สรุปได้ว่ำ
เจ้ำหน้ำที่พยำบำลให้บริกำรในด้ำนควำมจริง ถึงแม้บริกำรสุดควำมสำมำรถก็ตำมแต่ก็ตระหนักในควำมจริง
โดยมีใจเป็นกลำง ปล่อยว่ำงปลงใจลงได้ว่ำเรำได้ทำสุดควำมสำมำรถของตนแล้ว ให้ญำติได้รับรู้ในสิ่งที่เกิด
เพื่อเป็นผลในกำรตัดสินใจที่ต้องใช้เครื่องมืออุปกรณ์ช่วยรักษำ ใช้จิตวิทยำสร้ำงแรงใจผู้ป่วย และญำติให้
ควำมอบอุ่น ให้ควำมรู้สึกที่ดีเป็นกำลั งใจ ใช้ธรรมะมำเป็นเครื่อ งยึดเหี่ยวจิตใจ ให้ยอมรับเข้ำใจในสิ่งที่
เกิดขึ้นเป็นจริงในปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ พระพรหมคุณำภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) (2551 : 125) ที่
อธิบำยหลักพรหมวิหำรธรรมในพจนำนุกรมพุทธศำสน์ ฉบับประมวลธรรมว่ำ 1. อุเบกขำ ควำมวำงใจเป็น
กลำง อันจะให้ดำรงอยู่ในธรรมตำมที่พิจำรณำเห็นด้วยปัญญำ คือ มีจิตเรียบตรงเที่ยงธรรมดุจตรำชั่ง ไม่
เอนเอียงด้วยรักและชัง

วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์



สรุปผลการวิเคราะห์ทดสอบสมมติฐานการเปรียบเทียบของการวิจัย ดังนี้
1. สมมติฐานของการวิจัย ด้านเพศ พบว่ำ ผู้ป่วยและญำติที่มีทั้งเพศชำยและเพศหญิง
ต่ำงกันมีกำรรับรู้กำรให้บริกำรสุขภำพตำมหลักพรหมวิหำรธรรม 4 ประกำรจำกเจ้ำหน้ำที่พยำบำลสถำบัน
โรคทรวงอก แผนกส่องกล้องตรวจหลอดลม ตำบลบำงกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยภำพรวม
ทั้งหมด 4 ด้ำน ไม่แตกต่ำงกัน ซึ่งปฏิเสธสมมติฐำนที่ตั้งไว้ ทั้งนี้สรุปได้ว่ำ ผู้ที่มำรับบริกำรนั้นมีทั้งเพศชำย
และเพศหญิง เพรำะกำรเจ็บป่วยมีกันทุกคน ฉะนั้นทั้งชำยและหญิงก็รู้ในทำงเดียวกันว่ำเจ้ำหน้ำที่พยำบำล
ให้กำรดูแลรักษำตนและญำติของตน และคนอื่น ๆ ด้วยใจปรำรถนำดี มีวำจำและพฤติกรรมบริกำรที่น่ำ
ศรัทธำ ดูแลสุดควำมสำมำรถ เฝ้ำดูแลผู้ป่วยตลอดระยะเวลำ ช่วยเหลือกันรักษำผู้ป่วยที่มีอำกำรรุ นแรง
ยินดีเมื่อพ้นจำกทุกข์ ให้ควำมอบอุ่นใจ แก่ญำติบริกำรดุจญำติแท้ ๆ ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ พระ
ไพฑูรย์ เมธิ โก (มหำบุ ญ) (2555 : บทคัดย่ อ) ได้ศึกษำเรื่อง “กำรประยุกต์ พรหมวิหำร 4 เพื่อกำร
ปฏิบัติงำนของบุคลำกรเทศบำลตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสำมพรำน จังหวัดนครปฐม” ผลกำรวิจัยพบว่ำ กำร
ประยุกต์พรหมวิหำร 4 ด้ำนเพศ ไม่แตกต่ำงกัน เนื่องจำกว่ำบุคลำกรเทศบำลตำบลอ้อมใหญ่นำหลักพรหม
วิหำรธรรม 4 ประกำรมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนนั้นก็มีทั้งเพศชำยและเพศหญิงที่ทำงำนในองค์กรนั้นไม่ว่ำจะ
เป็นกำรปฏิบัติงำนกำรช่วยเหลือผู้อื่นด้วยควำมสมัครใจแสดงควำมยินดีชมเชยให้กำลังใจเมื่อปฏิบัติงำนดี
2. สมมติฐานของการวิจัย ด้านอายุ พบว่ำ ผู้ป่วยและญำติที่มีอำยุต่ำ งกันมีกำรรับรู้กำร
ให้บริกำรสุขภำพตำมหลักพรหมวิหำรธรรม 4 ประกำรจำกเจ้ำหน้ำที่พยำบำลสถำบันโรคทรวงอก แผนก
ส่องกล้องตรวจหลอดลม ตำบลบำงกระสอ อำเภอเมือง จังหวัด นนทบุรี โดยภำพรวมทั้งหมด 4 ด้ำน ไม่
แตกต่ำงกัน ซึ่งปฏิเสธสมมติฐำนที่ตั้งไว้ ทั้งนี้สรุปได้ว่ำ ผู้ที่มำรับบริกำรที่มีระดับขั้นอำยุต่ำงกันนั้นรับรู้ไป
ในทำงเดี ย วกั น ว่ ำ เจ้ ำ หน้ ำ ที่ พ ยำบำลบริ ก ำรดุ จ ญำติ มิ ต รบริ ก ำรตลอดเวลำ 24 ชม. ท ำงำนตำม
จรรยำบรรณวิชำชีพตน ดูแลทุกคนอย่ำงเท่ำเทียมกัน ให้บริกำรด้วยวำจำที่อ่อนหวำน อ่อนน้อมมีควำม
โอบอ้อมอำรีแก่ผู้ป่วยมีควำมเป็นกลัยำณมิตร หำกเกิดเหตุที่ไม่คำดคิดเกิดขึ้น ให้ยอมรับชี้ทำงออกที่ดีที่สุด
ให้แก่ญำติให้ได้ มีทำงเลือกที่ดีที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของพระไพฑูรย์ เมธิโก (มหำบุญ) (2555 :
บทคัดย่อ) ได้ศึกษำเรื่อง“กำรประยุกต์พรหมวิหำร 4 เพื่อกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรเทศบำลตำบลอ้อม
ใหญ่ อำเภอสำมพรำน จังหวัดนครปฐม” ผลกำรวิจัยพบว่ำ กำรประยุกต์พรหมวิหำร 4 ด้ำนอำยุ ไม่
แตกต่ำงกัน เนื่องจำกว่ำ พยำบำลจัดลำดับควำมสำคัญของงำนและควรทำงำนที่เร่งด่วนก่อน ปฏิบัติงำน
ด้วยควำมจริงใจ ช่วยเหลือกันในกำรทำงำนให้ควำมยุติธรรมกับผู้ปฏิบัติงำนทุกคนเท่ำเทียมกัน
3. สมมติฐานของการวิจั ย ด้านสถานภาพ พบว่า ผู้ป่วยและญำติที่มี สถำนภำพต่ำงกัน
มีกำรรับรู้กำรให้บ ริกำรสุขภำพตำมหลั กพรหมวิ หำรธรรม 4 ประกำรจำกเจ้ำ หน้ ำที่ พยำบำลสถำบั น
โรคทรวงอก แผนกส่องกล้องตรวจหลอดลม ตำบลบำงกระสอ อำเภอเมื อง จังหวัดนนทบุรี โดยภำพรวม
ทั้งหมด 4 ด้ำน ไม่แตกต่ำงกัน ซึ่งปฏิเสธสมมติฐำนที่ตั้งไว้ ทั้งนี้สรุปได้ว่ำ ผู้ป่วยและญำติที่มีสถำนภำพต่ำง
ๆ รับรู้ไปในทิศทำงเดียวกันว่ำ เจ้ำหน้ำที่พยำบำลให้บริกำรแก่ตนและญำติของตนดุจญำติมิตร บริกำรที่
เป็นกันเอง มีวำจำที่อ่อนโยนสุภำพ ไม่แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมำะต่องำนบริกำร ให้กำรช่วยเหลือโอบอ้อม
อำรี เอำใจใส่ตั้งใจในกำรทำงำนจริงจังจริงใจกับกับญำติของตน ดูแลตลอดเวลำ 24 ซม. ใช้ธรรมะเป็น
แรงใจแก่ ผู้มำรับบริกำร ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ พระทองจันทร์ กิตฺติปำโล (2558 : บทคัดย่อ) ได้
ศึกษำเรื่อง “กำรให้บริกำรตำมหลักทศพิธรำชธรรมของเจ้ำหน้ำที่พยำบำลสถำบันโรคทรวงอก ตำบลบำง
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กระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี” ผลกำรวิจัยพบว่ำ ด้ำนสถำนภำพโดยรวมทั้ง 5 ด้ำน ไม่แตกต่ำงกัน
เนื่องจำกว่ำ เจ้ำหน้ำที่พยำบำลให้อภัยตนและให้อภัยผู้อื่น ดูแลผู้มำรับบริกำรสุดควำมสำมำรถ ยึด มั่นใน
จรรยำบรรณของตนหนักแน่น ให้บริกำรตำมหลักควำมเรียบร้อยสุภำพอ่อนโยนแก่ผู้มำรับบริกำร ยึดมั่นใน
พื้นฐำนคุณงำมควำมดีของชำวพุทธในกำรทำงำน อ่อนน้อม วำจำสุภำพ และเมตตำต่อผู้มำรับบริกำรทุก
เพศทุ ก วั ย ทุ่ ม เทในหน้ ำ ที่ ก ำรงำนตนมำก่ อ นกลั บ ที่ ห ลั ง ซื่ อ สั ต ย์ ต รงต่ อ เวลำไม่ ล ะเลยหน้ ำ ที่ ต นให้
ควำมสำคัญกับผู้ที่มำรับบริกำร และญำติผู้มำรับบริกำรให้เกิดควำมสบำยใจ
4. สมมติฐานของการวิ จัย ด้านวุฒิก ารศึกษา พบว่า ผู้ป่ วยและญำติ ที่มี วุฒิกำรศึกษำ
ต่ำงกัน มีกำรรับรู้กำรให้บริกำรสุขภำพตำมหลักพรหมวิหำรธรรม 4 ประกำร จำกเจ้ำหน้ำที่พยำบำล
สถำบันโรคทรวงอก แผนกส่องกล้องตรวจหลอดลม ตำบลบำงกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดย
ภำพรวมทั้งหมด 4 ด้ำน ไม่แตกต่ำงกัน ซึ่งปฏิเสธสมมติฐำนที่ตั้งไว้ ทั้งนี้สรุปได้ว่ำ ผู้ที่มำรับบริกำรที่วุฒิ
กำรศึกษำต่ำง ๆ นั้นต่ำงรับรู้ได้ตำมควำมเป็นจริงว่ำ เจ้ำหน้ำที่พยำบำลให้ บริกำรด้วยควำมเมตตำให้กำร
ช่วยเหลือโอบอ้อมอำรี เอำใจใส่ตั้งใจในกำรทำงำนจริงใจกับงำนบริกำรดุจญำติมิตร แสดงควำมยินดีแก่
ผู้ป่วยท่ำนอื่น ๆ ที่พ้นจำกภำวะโรคภัย ยอมรับควำมคิดเห็นของผู้อื่น ให้บริกำรตลอดเวลำ 24 ชม. ใช้
ธรรมะหรือจิตวิทยำมำเป็นเครื่องนำจิตใจ ยอมรับควำมจริงของชีวิต อย่ำงปล่อยวำง ซึ่งสอดคล้องกับ
งำนวิจัยของพระทองจันทร์ กิตฺติปำโล (พระทองจันทร์ กิตฺติปำโล, 2558 : บทคัดย่อ). ได้ศึกษำเรื่อง “กำร
ให้บริกำรตำมหลักทศพิธรำชธรรมของเจ้ำหน้ำที่พยำบำลสถำบันโรคทรวงอก ตำบลบำงกระสอ อำเภอ
เมือง จังหวัดนนทบุรี” ผลกำรวิจัยพบว่ำ ด้ำนวุฒิกำรศึกษำ โดยรวมทั้ง 5 ด้ำน ไม่แตกต่ำงกัน เนื่องจำกว่ำ
เจ้ำหน้ำที่พยำบำลให้อภัยตนและให้อภัยผู้อื่น บริกำรสุดควำมสำมำรถ ยึดมั่นในจรรยำบรรณของตน
ให้บริกำรตำมหลักควำมเรียบร้อยสุภำพอ่อนโยนแก่ผู้มำรับบริกำรในพื้นฐำนคุณงำมควำมดีของชำวพุทธใน
กำร
5. สมมติฐานของการวิจัย ด้านอาชีพ พบว่า ผู้ป่วยและญำติที่มีอำชีพต่ำงกัน มีกำรรับรู้กำร
ให้บริกำรสุขภำพตำมหลักพรหมวิหำรธรรม 4 ประกำรจำกเจ้ำหน้ำที่พยำบำลสถำบันโรคทรวงอก แผนก
ส่องกล้องตรวจหลอดลม ตำบลบำงกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยภำพรวมทั้งหมด 4 ด้ำน ไม่
แตกต่ำงกัน ซึ่งปฏิเสธสมมติฐำนที่ตั้งไว้ ทั้งนี้สรุปได้ว่ำ ผู้ที่มำรับบริกำรที่มีอำชีพทั้งหมดเหล่ำนั้น มีกำรรับรู้
เป็นไปในแนวทำงเดียวกันไม่แตกต่ำงกัน คือ ได้รับรู้เชื่อมั่นในกำรทำงำนของเจ้ำหน้ำที่พยำบำลสถำบันโรค
ทรวงอก แผนกส่องกล้องตรวจหลอดลมว่ำ สำมำรถรักษำตนและญำติของตนให้พ้นจำกภำวะทุกข์โรคภัย
ได้ พยำบำลได้เสียสละเวลำของตน เพื่อช่วยเหลือตนและญำติ และคนที่มำรับบริกำรใส่ใจดูแลรักษำแก่
ผู้ป่วยตลอดเวลำ เพื่อให้ได้ประโยชน์และมีคุณค่ำมำกที่สุด ทำงำนอย่ำงทุ่มเท เฝ้ำดูอำกำรผู้ป่วยที่อำกำร
หนักอยู่เสมอไม่ให้ขำยสำยตำ ชื่นชมยกย่องญำติผู้ป่วยทีช่ ่วยเหลือผู้มำรับบริกำรด้วยกัน ให้กำลังใจแก่ญำติ
หรือบุคคลที่มำรับบริกำรได้เกิดควำมสบำยใจ นำหลักธรรมะมำใช้กับผู้ป่วยในขั้นรุนแรง เพื่อให้มีควำมรู้สึก
ผ่อนคลำยยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบนั ซึ่งไม่สอดคล้องกับงำนวิจัยของ พระครูสมุห์อนุกูล อนุวฑฺโน
(ปำนประดิษฐ์, 2556 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษำเรื่อง “ควำมคิดเห็นของประชำชนที่มีต่อกำรนำหลักพรหม
วิหำรธรรม 4 ไปใช้ในกำรบริหำรงำนขององค์กำรบริหำรส่ว นตำบลม่ว งงำม อำเภอสิง หนคร จั งหวั ด
สงขลำ” ผลกำรวิจัยพบว่ำ โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก ส่วนในด้ำนอำชีพ มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมี
นั ย ส ำคั ญ ทำงสถิติ ที่ ระดั บ 0.05 ทั้ ง นี้ เนื่ องจำกว่ ำ 1. ด้ ำ นเมตตำ องค์กำรบริหำรส่ ว นต ำบลมี น้ ำใจ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แ ก่ประชำชน มีควำมปรำรถนำให้ป ระชำชนเป็น สุข มี ควำมสนใจรับรู้รับฟัง ปัญหำของ
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ประชำชน 2. ด้ำนกรุณำปฏิบัติงำนช่วยเหลือให้ประชำชน พ้นทุกข์ควำมยำกจน ให้กำรชี้แนะในสิ่งที่เป็น
ประโยชน์แก่ประชำชนเต็มใจดำเนินกำรช่วยเหลือประชำชนที่ประสบภัยพิบัติ 3. ด้ำนมุทิตำ มีควำมยินดี
เมื่อผู้อื่นประสบควำมสำเร็จ สนับสนุนให้มีกำรประกำศเกียรติคุณของผู้กระทำควำมดีกระทำกำรยกย่อง
เผยแพร่กำรกระทำควำมดีของประชำชน 4. ด้ำนอุเบกขำ ตัดสินปัญหำด้วยควำมยุติธรรม ให้กำรบริกำร
ต่อประชำชนด้วยควำมเสมอภำคเท่ำเทียมกัน มีควำมอดทนอดกลั้นด้วยควำมเยือกเย็นต่อคำพูดที่ไม่เป็น
มิตร มีควำมเป็น กลำงต่อผู้กระทำผิดกฎหมำยโดยผู้บริหำรไม่ ใช้ตำแหน่ง หน้ำที่ เข้ำไปก้ำวก่ำยในกำร
ช่วยเหลือคนที่กระทำผิดปฏิบัติตำมกฎหมำย

7. บทสรุป

ผลจำกกำรวิจัยพบว่ำ ผู้ป่วยหรือผู้มำรับบริกำรส่วนใหญ่ยังเป็นคนดีอยู่มำกโดย มีควำมใจดี
มีเมตตำ มีควำมกรุณำและเอื้ออำทรต่อผู้ให้บริกำรและรับรู้ว่ำกำรให้บริกำรของบุคคลำกรทำงกำรแพทย์
นั้นกระทำผ่ำนหัวใจของควำมเป็นมนุษย์ ดังนั้นควำมสัมพันธ์ที่ดีของบุคลำกรทำงกำรแพทย์กับผู้ป่วยหรือผู้
มำรับบริกำรที่ควรทำและดำเนินต่อไป เพื่อป้องกันกำรฟ้องร้องเกิดขึ้นในอนำคตด้วยกำรนำหลักพรมวิหำร
4 ประยุกต์ใช้ ดังนี้
1. มีกำรติดต่อสื่อสำรที่ดีกับผู้ป่วยและญำติ รับฟังควำมคิดเห็นและควำมรู้สึกของผู้ป่วยควร
อธิบำยโรคที่ผู้ป่วยเป็นให้เข้ำใจง่ำยๆถ้ำมีภำพประกอบให้เกิดกำรรับรู้ทำงตำด้วยยิ่งดี
2. มีกำรรักษำควำมสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงำนกำรให้เกียรติผู้ร่วมงำนมีควำมรักต่อกัน อภัยและ
วำงเฉยเมื่อเรื่องผิดพลำดเกิดขึ้นอันสำมำรถแก้ไขได้ไม่กล่ำวโทษ
3. กำรเจรจำด้วยข้อเท็จจริงในอำกำรหนักของผู้ป่วยโดยบอกผู้ป่วยและญำติตำมควำมเป็น
จริง แต่ทีมแพทย์พยำบำลจะมีควำมมุ่งมั่นช่วยเหลือเต็มที่สุดกำลัง เมื่อสุดท้ำยตัวโรคพยำธิสภำพรุมเร้ำ
เต็มที่มิอำจต้ำนทำนได้ ก็จะอยู่เคียงข้ำงให้กำลังใจ
4. ปัจจุบันมีเทคโนโลยีหลำยอย่ำงทันสมัยช่วยให้กำรวินิจฉัยได้ดีขึ้ นภำครัฐเอำก็ต้องให้ผู้ป่วย
มีส่วนร่วมรับรู้ในกำรดูแลสุขภำพของตนเองตลอดจนค่ำรักษำที่ต้องชำระตำมสิทธิ
5. ในกำรบริกำรก่อนทำหัตถกำรต้องอธิบำยด้วยท่ำทีสุภำพไม่ส่งเสียงดังไม่บังคับมีเจตนำมุ่ง
ให้ผู้ป่วยและญำติได้รับรู้ว่ำจะทำอะไร เพรำะอะไร มีข้อดีข้อเสียอะไรบ้ำ ง อำกำรแทรกซ้อนที่อำจเกิดมี
อะไร วิธีอื่นมีอะไรบ้ำงมีข้อดีข้อเสียอย่ำงไรหำกไม่ทำจะเกิดอะไรกับผู้ป่วยและมีกำรตัดสินใจอย่ำงรอบด้ำน
จำกญำติอย่ำงมีสติ
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A STUDY OF THE USAGE OF ENGLISH COLLOCATIONS
IN SELECTED BUDDHIST LITERATURE
Phra Sonti Santamano
ABSTRACT

This article is submitted in partial fulfillment for the thesis topic of “A Study of
the Usage of English Collocations in Selected Buddhist Literature.” The objectives of this
study are (1) to explore the usage of English collocations of the keywords in selected
Buddhist literature, and (2) to identify the types of combinations pertaining to the usage of
English collocations of the keywords in selected Buddhist literature. The results derived
from the current study through a documentary and qualitative method revealed that 1)
the keyword way had the most frequent usage of English collocations in What the Buddha
Taught with a frequency of 75 occurrences or 11.87%. The keywords good and kind had
the most frequent usage of English collocations in Good, Evil and beyond. They both had
the frequency of 61 occurrences or 8.32%. 2) The Adjective + Noun was the most frequent
type of combination pertaining to the usage of English collocations of the keyword in both
What the Buddha Taught, and Good, Evil and Beyond. There was a frequency of 192
occurrences or 30.38% and 307 occurrences or 41.88% respectively.
Keywords: English collocations, keywords, word list, concordance, frequency
1. Background and Significance of the Problem
In the era of globalization, learning English is important and essential in our daily
lives as it is an important tool for communication, education, career, the pursuit of
knowledge, and to create an understanding of the culture and vision of the world
community. English is the universal language that is used as a medium for communication
worldwide.
A vast array of knowledge encompassing vocabulary, grammar, phonology, lexical
items, pragmatics, and semantics has to be processed in order to properly learn the
English language. According to Gough, vocabulary plays a significant role in carrying the
content of what we want to communicate, while grammar joins groups of these
vocabulary items together, “but most of meaning is in the words.”(C. Gough, 2001:3) in a
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similar manner, Lewis stated that, “without grammar little can be conveyed; without
vocabulary nothing can be conveyed. Acquiring a large vocabulary is one of the most
important tasks for everyone, especially those of second/foreign language learners or
users.” (M. Lewis, 2000:8) based on a lexical approach introduced by Michael Lewis in 1993,
vocabulary should be the most important aspect in teaching English because "language is
grammaticalised lexis, not lexicalised grammar." (M. Lewis, 1993:95) Therefore, according to
Michael Lewis, vocabulary is a very crucial component of teaching English because the
lexis is central in meaning and grammar is secondary when creating meaning in words.
Recent studies have also shown that vocabulary consists of various kinds of
prebuilt chunks. “Native English speakers tend to store a large amount of language in
chunks. The most important chunks are called collocations.”
Collocations are the way in which particular combinations of two or more words
are used frequently and naturally in native English spoken and written language such as
‘answer an advertisement, desk job, rancid butter, and lie ahead’. For decades, collocation
has become one of the main concerns in English language education.
Collocation, according to McIntosh et al., is the way words combine in a
language to produce natural-sounding speech and writing. For example, in English, the
words ‘strong wind’ and ‘heavy rain’ go together well. It would not be normal to say
‘heavy wind’ or ‘strong rain’. (C. McIntosh, B. Francis, R. Poole, 2012)
Collocation runs through the whole of the English language. No piece of natural
spoken or written English is totally free of collocation. For the student, choosing the right
collocation will make his or her speech and writing sound much more natural, more
native-speaker-like, even when basic intelligibility does not seem to be at issue. A student
who talks about strong rain may make himself or herself understood, but it requires more
effort on the part of the listener and ultimately creates a barrier to communication. (Ibid, P.

v.)

Moreover, in order for English language learners to communicate in a more
effective, natural way and increase their language competence, many linguists believe that
knowledge of collocations, acquiring an adequate amount of collocations in their
vocabulary, and having the ability to use them correctly is paramount.
Hill emphasized the importance of collocations by stating that the first and most
important reason why collocations are significant is that the way words combine in
collocations is fundamental to all language use. (J. Hill, 2000:47-69) Likewise, Woolard
stressed the importance of collocation learning by stating that “learning more vocabulary
is not just learning new words, it is often learning familiar words in new combinations”. (G.
Woodlard, 2000:31)

วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์



Nowadays, English is very essential in propagating Buddhism especially in
knowing English collocations. Collocations are all around us and appear in a variety of
media, ranging from songs, movies, newspapers, to literature. Particularly, Buddhist
literature is one type of the different discourses that contains a number of collocations.
Mastering the usage of English collocations in both Buddhist literature, What the
Buddha Taught, and Good, Evil and Beyond: Kamma in the Buddha’s teaching, where they
both contain not only the Buddha’s essential teachings, but also incorporate a great
abundance of English collocations which will definitely enhance English collocations usage
efficiency.
What the Buddha Taught, by Venerable Dr. Waipola Rahola, is considered an
important introductory piece on Theravada Buddhism. The excerpts from the ancient texts
provide clear and readable explanations of important Buddhist teachings. Dr. Walpola
Rahula (1907-1997) was a Buddhist monk and scholar who was from Sri Lanka. Dr. Walpola
Rahula was also a scholar and writer. He was the first bhikkhu to hold a professional chair
in the western world, and is considered to be one of the intellectuals of the 20th century.
Good, evil and Beyond: Kamma in the Buddha’s Teaching, another Buddhist
literature, by Venerable P.A. Payutto and translated from Thai by Bruce Evans, is based on
a single chapter from Buddhadhamma. Venerable P.A. Payuto is especially renowned for
his magnum opus on Theravada Buddhism titled, Buddhadhamma. He is also known by his
current monastic title, Phra Bhramagunabhorn. He is an eminent Thai Buddhist monk, an
intellectual, and a prolific writer. He is among the foremost glittering Buddhist scholars in
Thai Buddhist history.
As per the reasons outlined above, studying the usage of English collocations in
selected Buddhist literature will enhance communication in English as well as aiding
Buddhists in propagating the dhamma.
2. Objectives of the Study
This study is aimed 1) to explore the usage of English collocations of the
keywords in selected Buddhist literature, and 2) to identify the types of combinations
pertaining to the usage of English collocations of the keywords in selected Buddhist
literature.
3. Research Methodology
3.1 Research Design
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This current study employed a documentary and qualitative method in order to
explore the usage and types of English collocations of keywords in selected Buddhist
literature.
3.2 Sources of Data
The sources of data for this study are the two selected Buddhist literature. They
are selected because both contain not only the Buddha’s essential teachings, but also
incorporate a great abundance of English collocations. For this study, the electronic
versions of What the Buddha Taught (W. Rahula, 2016), and Good, Evil and beyond (P.A.
Payutto, 2016), were downloaded from the internet. The sample group of data for this
study is the usage of English collocations of the top 50 most frequent keywords in
selected Buddhist literature.
3.3 Research Tools
The AntConc 3.4.4w (Windows) (L. Anthony, 2014), the main research tool used in
the initial step, is the latest version available during the time of conducting this research.
There are two main features that are used for this research in this software: Word list and
Concordance.
Word list function is used in the process of compiling a listing of vocabulary. The
list of vocabulary is generated in alphabetical and frequency order which allows for lexical
comparison of texts.
Concordance function is among the most popularly used features in finding the
common collocates of given words in corpus study. The chosen words are shown with the
text in its left and right collocates. These are seen in the form of sentence lists.
The second research tool used in the initial and second step for data collection
and data analysis is the Microsoft Excel 2013 program to generate various necessary
databases in this current study. The third research tools are the Oxford Collocations
Dictionary for students of English (2012), and Longman Collocations Dictionary and
Thesaurus (2013) which are used for analyzing and verifying the usage of English
collocations, and their types of combinations in this current study.
3.3.1 Selection of 50 keywords by using Word list function and MS Excel
2013 program
The computer software that is employed to count the frequency of keywords
found in each selected Buddhist literature is called AntConc 3.4.4w (Windows) using its
feature, Word list. Shown in Figure 1 and 2 are samples of screenshot of the top 10 words
with the most frequency of occurrences in the Word list.
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Figure 1 Sample of the Word lists in WBT Figure 2 Sample of the Word lists in GEB

Then, the computer database is generated by the researcher by using Microsoft
Excel 2013 to store each Word list from, What the Buddha Taught (WBT), and Good, Evil
and Beyond (GEB), in order of most frequent occurrence. Then, function words including
auxiliary verbs, conjunctions, determiners, prepositions, pronouns, articles, and quantifiers,
are manually filtered out from both Word lists.
Table 1 Samples of the first 10 top 50 most frequent keywords in SBL.

Rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

What the Buddha Taught
Keywords
Frequency
Buddha
315
mind
165
bhikkhus
161
truth
152
life
145
mental
140
self
136
see
115
things
112
man
106

Good, Evil and Beyond
Keywords
Frequency
kamma
637
good
188
actions
149
social
139
law
136
mind
133
results
116
life
94
people
90
body
84

The top 50 most frequent occurrences of keywords in selected Buddhist literature (SBL)
are analyzed, selected, and presented. Shown in Table 1 are samples of the first 10
keywords of the top 50 most frequent keywords in selected Buddhist literature (SBL).
3.3.2 Finding Common Collocates of 50 Keywords by using Concordance
Function and MS Excel 2013 program
Next, the Concordance function of AntConc 3.4.4w (Window) Tools is used in
finding the common collocates of given keywords. In doing so, the keywords from Table 1
are applied to the Concordance function. Shown in Figure 3 are samples of the first 10
Concordance Hits of the keyword mind in What the Buddha Taught (WBT).
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Figure 3 Samples of Concordance Results of the Keyword mind in WBT

3.4 Data Collection
The data are collected by using the research tools described in the previous
section for the purpose of exploring the usage of English collocations of the keywords, and
identifying the types of combinations pertaining to the usage of English collocations of the
keywords in selected Buddhist literature.
3.5 Data Analysis
Step 1
1. Every line of the data obtained from Concordance Results are manually
analyzed, collected, and typed by the researcher in respective categories by using the list
of McIntosh et al.‘s collocations types of combinations, the Oxford Collocations Dictionary
for students of English (2012), as well as Longman Collocations Dictionary and Thesaurus
(2013) as references to explore the usage of English Collocations of the Keywords in
Sentences.
2. The obtained results from both selected Buddhist literature are being
Analyzed sentence by sentence. Finally, the results are analyzed in terms of frequency
and percentage for the most frequent usage of English collocations of the keywords. The
results are then reported by using table presentation.
Step 2
1. The obtained data from the step 1 are selected and analyzed in terms of The
types of combinations and calculated in terms of frequency and percentage, and are
reported by using table presentation.
4. Results
Step 1: Results of Research Question 1
Research question 1: What are the most frequent usage of English collocations of
the keywords in the selected Buddhist literature?
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Table 3 The Most Frequent Usage of English Collocations of the Keywords
in WBT
No.

Keywords

1

way
n.

English Collocations

Freq.

Per-

Types of

centag Combinations
6.67
adj. + n.
1.33
adj. + n.
1.33
adj. + n.
1.33
adj. + n.

same way
own way
practical way
right way

5
1
1
1

show the way
find a way
finds the way

2
1
1

2.67
1.33
1.33

39
2
1
1
1

52.00
2.67
1.33
1.33
1.33

prep.
prep.
prep.
prep.
prep.

9
1

12.00
1.33

n. + prep.
n. + prep.

in this way
on the way
in this -way
on his way
on my way
way to
way out of
a way
in every way
in some way
way out

Total

6
8.00
1
1.33
1
1.33
1
1.33
75 100.00

v. + n.
v. + n.
v. + n.
+
+
+
+
+

n.
n.
n.
n.
n.

n. - p.
n. - p.
n. - p.
n. - p.
11.87%

As shown in Table 3, the results revealed the keyword way had the most
frequent
Usage of English collocations of the keyword in What the Buddha Taught. There
was a frequency of 75 occurrences or 11.80%. Among the frequency of 75 occurrences
from the keyword way, the English collocations were as follows: (1) same way, (2) own
way, (3) practical way, (4) right way, (5) show the way, (6) find a way, (7) finds the way
with, (8) in this way, (9) on the way, (10) in this way, (11) on his way, (12) on my way, (13)
way to, (14) way out, (15) a way, (16) in every way, (17) in some way, and (18) way out.
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Table 4

The Most Frequent Usages of English Collocations of the Keywords
in GEB

No.

Keywords

1

good
adj., n.

English Collocations
good
good
good
good
good
good
good
good
good
good
good
good
good
good
good
good
good

Freq.

results
deeds
fortune
friend
life
speech
behavior
deal
deed
direction
education
friends
harvest
people
reputation
things
views

is good
be good
are not good
is not good
become the good
are good
very good
2

kind
n.

Total

any kind
another kind
certain kind
right kind
same kind
some kind
kind of
in any kind
of any kind
of one kind
of this kind

Total

Per-

10
6
4
4
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

centage
16.39
9.84
6.56
6.56
3.28
3.28
1.64
1.64
1.64
1.64
1.64
1.64
1.64
1.64
1.64
1.64
1.64

10
5
2
2
1
1

16.39
8.20
3.28
3.28
1.64
1.64

1
61

1.64
100.00

4
1
1
1
1
1

6.56
1.64
1.64
1.64
1.64
1.64

48
1
1
1
1
61

78.69
1.64
1.64
1.64
1.64
100.00

Types of
Combinations
adj. + n.
adj. + n.
adj. + n.
adj. + n.
adj. + n.
adj. + n.
adj. + n.
adj. + n.
adj. + n.
adj. + n.
adj. + n.
adj. + n.
adj. + n.
adj. + n.
adj. + n.
adj. + n.
adj. + n.
v.
v.
v.
v.
v.
v.

+
+
+
+
+
+

adj.
adj.
adj.
adj.
adj.
adj.

adv. + adj.
8.32%
adj.
adj.
adj.
adj.
adj.
adj.

+
+
+
+
+
+

n.
n.
n.
n.
n.
n.

n. + prep.
prep. + n.
prep. + n.
prep. + n.
prep. + n.
8.32%

Shown in Table 4, the results revealed the keywords good and kind had the
most frequent usage of English collocations of the keywords in Good, Evil and beyond.
They both had a frequency of 61 occurrences or 8.32%. Among the frequency of 61
occurrences from the keyword good, the English collocations were as follows: (1) good
results, (2) good deeds, (3) good fortune, (4) good friend, (5) good life, (6) good speech, (7)
good behavior, (8) good deal , (9) good deed, (10) good direction, (11) good education, (12)
good friends, (13) good harvest, (14) good people, (15) good reputation, (16) good things,
(17) good views, (18) is good, (19) be good, (20) are not good, (21) is not good, (22) become
the good, (23) are good, and (24) very good.
The keyword kind also had the most frequent usage with the frequency of 61
occurrences. Among the frequency of 61 occurrences from the keyword kind, the English
collocations were as follows: (1) any kind with, (2) another kind, (3) certain kind, (4) right
kind, (5) same kind, (6) some kind, (7) kind of, (8) in any kind, (9) of any kind, (10) of one
kind, and (11) of this kind.
Step 2: Results of Research Question 2
Research question 2: What are the most frequent types of combinations
pertaining to the usage of English collocations of the keywords in the selected Buddhist
literature?
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Table 5 The Most Frequent Types of Combination Pertaining to the Usage
of English Collocations of the Keywords in What the Buddha Taught .
No.

Types of Combinations

Frequency

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Adjective + Noun
Nou + Preposition
Preposition + Noun
Verb + Noun
Phrase: Noun
Noun + Verb
Verb + Verb
Verb + Adjective
Verb + Preposition
Noun + Noun
Verb + Adverb
Adjective + Preposition
Adjective-Phrase
Adverb + Verb
Adverb + Adjective
Verb-Phrase
Quantifier + Noun

192
141
123
45
42
36
16
8
7
6
4
4
4
3
1
0
0

Grand Total

Percentage
30.38
22.31
19.46
7.12
6.65
5.70
2.53
1.27
1.11
0.95
0.63
0.63
0.63
0.47
0.16
-

632

100.00

Shown in Table 5, the results revealed that among the seventeen types of
combinations, the Adjective + Noun was the most frequent type of combinations
pertaining to the usage of English collocations of the keywords in What the Buddha Taught,
with the frequency of 192 occurrences or 30.38%.
Table 6 The Most Frequent Types of Combination Pertaining to the Usage
of English Collocations of the Keywords in Good, Evil and Beyond.
No.

Types of Combinations

Frequency

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Adjective + Noun
Noun + Preposition
Noun-Phrase
Preposition + Noun
Verb-Phrase
Verb + Noun
Verb + Adjective
Noun + Verb
Verb + Preposition
Verb + Verb
Noun + Noun
Verb + Adverb
Adverb + Adjective
Adjective + Preposition
Adjective-Phrase
Adverb + Verb
Quantifier + Noun

307
109
102
90
42
40
26
8
5
1
1
1
1
0
0
0
0

Grand Total

Percentage
41.88
14.87
13.92
12.28
5.73
5.46
3.55
1.09
0.68
0.14
0.14
0.14
0.14
-

733

100.00

Shown in Table 6, the results revealed that among the seventeen types of
combinations, the Adjective + Noun was the most frequent type of combinations
pertaining to the usage of English collocations of the keywords in Good, Evil and beyond,
with the frequency of 307 occurrences or 41.88%.
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5. Discussion
The benefit of the usage of English collocations in both Buddhist literature
revealed a great abundance of English collocations which will definitely help in
communication in English and enhance English collocations usage efficiency. This will also
aid Buddhists in propagating the dhamma. One can benefit from this study by analyzing
the Buddhist words that are repeated throughout the literature. The repetition of the
words is evidence of how Buddhist words play an important role in understanding oneself.
Understanding the usage and types of collocations in Buddhist literature is
beneficial because it provides a comprehensive view of the emphasis on Buddha's
teachings. A reader is able to learn about the important teachings of the Buddha and how
it applies to one's life. For example, the keyword way allows readers to take a closer look
at the ways in which they are practicing Buddha's teachings: same way, own way, and
practical way. By reflecting on the various ways of life, a person can be a better person.
Another advantage of learning about the collocations in Buddhist literature is to
help us learn about the differences in other Buddhist literature. One Buddhist literature
may focus on a particular way of practice such as "own way" while another literature may
emphasize "right way." By taking a closer look at the repetition of words in collocations, we
can have a better understanding of what is most important in Buddhist literature.
6. Suggestions for future study
First, any future study should have a greater number of data. There should be
more Buddhist literature from various eminent writers selected to gain a clearer picture of
the usage of English collocation in selected Buddhist literature.
Second, future researchers who are interested in the dhamma as well as English
collocation might want to study the English collocations in Tripitaka. The Tripitaka contains
not only the Buddha’s teachings, but also incorporate a tremendous amount of data in
terms of word tokens or running words.
In conclusion, a future study should be conducted using other examples of
Buddhist literature that are similar to the Tripitaka or the Tripitaka itself. By comparing
other examples that contain collocations, one can form a comprehensive view of how
literature is developed in Buddhist literature.
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ผลของโปรแกรมพลังสุขภาพจิตที่มีผลต่อการตั้งเป้าหมายทางการศึกษาและอาชีพ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

THE EFFECTS OF RESILENT QUOTIENT PROGRAM ON EDUCATIONAL AND
OCCUPATIONAL GOAL SETTING FOR MATTHAYOMSUKSA FIVE STUDENTS
AT SIRINDHORN SCHOOL
SURIN PROVINCE
ธัญรดา โสมรัตนานนท์
มนัสนันท์ หัตศักดิ์
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาผลการใช้โปรแกรมพลังสุขภาพจิตที่มีผลต่อ
การตั้งเป้าหมายทางการศึกษาและอาชีพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสิรินธร จังหวัด
สุรินทร์ 2. เพื่อเปรียบเทียบผลของการตั้งเป้าหมายทางการศึกษาและอาชีพของนักเรียนที่เข้าร่วม
โปรแกรมพลังสุขภาพจิตที่มีต่อการตั้งเป้าหมายและอาชีพ และนักเรียนที่ไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรม
สุขภาพจิตที่มีผลต่อการตั้งเป้าหมายและอาชีพ ซึ่งเป็นการวิจัยกึ่งทดลอง ประชากร คือ นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จานวน 858
คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้จากการเลือกแบบเจาะจง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2559 จานวน 2 ห้อง จานวน 60 คน โดยใช้แบบวัด
การตั้งเป้าหมายทางการศึกษาและอาชีพ แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 30 คน กลุ่มควบคุม 30 คน ให้กลุ่ม
ทดลองเข้าร่วมโปรแกรม 10 ครั้ง ครั้งละ 50 นาที เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ1) โปรแกรมพลัง
สุขภาพจิตที่มีผ ลต่อการตั้งเป้ าหมายทางการศึกษาและอาชีพ 2) แบบวัดการตั้งเป้าหมายทาง
การศึกษาและอาชีพ 3) แบบบันทึกการเรียนรู้ 4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่ มีต่อ
โปรแกรมฯ และต่อผู้วิจัย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าสถิติ
ใช้ Non Parametric Statistics (The Wilcoxon Matches Pairs Signed Rank Test และ The
Mann -Whitney U Test) ผลวิจัยพบว่า 1) ภายหลังการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนจาก
แบบวัดการตั้งเป้าหมายทางการศึกษาและอาชีพภายหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ภายหลังการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนจากแบบวัดการ
ตั้งเป้าหมายทางการศึกษาและอาชีพภายหลังการทดลองสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้เข้ าร่วม
โปรแกรมพลังสุขภาพจิตที่มีต่อการตั้งเป้าหมายทางการศึกษาและอาชีพ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05


นิสิตจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นิสิตสาขาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มจร
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คาสาคัญ: พลังสุขภาพจิต, การตั้งเป้าหมาย, การศึกษา
ABSTRACT
The purposes of this research were: 1) to study The Effects of Resilent
Quotient Program on Educational and Occupational Goal Setting for
Matthayomsuksa Five at Sirindhorn School Surin Province 2) to compare score
results of the Educational and Occupational Goal Setting of students who
participated in the Effects of, The Effects of Resilent Quotient Program on
Educational and Occupational Goal Setting with control group students. This
research was the quasi experimental research. The populations were 858 students
of Mathayomsuksa Five in the Second semester, academic year 2016, Sirinhorn
School in Surin. The sample used in this study was selected from the students in
Matthayomsuksa Five, Sirindhorn School. Surin Province, academic year 2016, 2
rooms, using a set of educational goals and career 60 people. The 60 students were
divided by control group (30 students) and experimental group (30 students). The
students of experimental group were tested the program for 12 sessions, 50
minutes per each session. The instruments for study this research were used: 1) the
Resilent Quotient on Program Educational and Occupational Goal Setting 2) the
Public Mind Test 3) the Student’s Self-Report in each session and 4) the Student’s
Opinion Questionnaire towards the Program and the Researcher. Mean, standard
deviation, summary content, (Non Parametric Statistics) The Wilcoxon Matches Pairs
Signed Rank Test and The Mann -Whitney U Test were utilized for analyzing data.
The research results indicated that: 1) the posttest scores from the Educational and
Occupational Goal Setting Test of the experimental group were higher than theirs
pretest scores at .05 level of significance. 2) the posttest scores from the
Educational and Occupational Goal Setting Test of the experimental group were
higher than posttest scores of the control group at .05 level of significance.
Keyword: Mental Health, Setting, Education.

วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์



บทนา
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่
นิสิต(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530 : 1) ความได้ว่า บุคคลควรมีการตั้งเป้าหมายในการกระทาที่
ชัดเจน ซึ่งจะส่งผลให้บุคคลมีแนวโน้มที่จะใช้ความพยายามในการกระทา เพื่อให้บรรลุตาม
เป้าหมายที่บุคคลเห็นคุณค่าหรือเป็นเป้าหมายที่บุคคลต้องการทาให้สาเร็จ ในด้านการศึกษาก็
เช่นกัน นักเรียนที่มีการตั้งเป้าหมายทางด้านการศึกษาและอาชีพที่ชัดเจนตรงตามความเป็นจริงและ
เหมาะสมกับตนเองมีโอกาสที่จะประสบความสาเร็จได้มากกว่านักเรียนที่ไม่มีการวางแผนที่ชัดเจน
และปล่อยชีวิตไปเรื่อยๆ การตั้งเป้าหมายนั้นมีความสาคัญในการดาเนินชีวิตของบุคคลอย่างยิ่ง
บุคคลจึงควรมีการตั้งเป้าหมายชีวิตของตนเองที่ชัดเจน “การทาการใดๆ ไม่ว่าใหญ่หรือเล็ก ควร
อย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะตั้ ง เป้ าหมาย ขอบเขต หลั ก การไว้ ให้ แ น่ น อน เพื่อ จะช่ว ยสามารถปฏิ บั ติ มุ่ง เข้ า สู่
ผลสาเร็จได้โดยตรงและถูกต้องพอเหมาะพอดี เป็นการป้องกันและขจัดความล่าช้า ความสิ้นเปลือง
ความเสียเปล่าทุกอย่างได้ด้วยตนเอง” ดังที่ Locke and Lathan (1990 : 28) ได้กล่าวถึง
ความสาคัญของการตั้งเป้าหมายว่า การตั้งเป้าหมายในการกระทาพฤติกรรมจะช่วยเพิ่มแรงจูงใจ
ภายในของบุคคลแต่ละคน ทาให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเองที่ทางานสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนด
การตั้งเป้าหมายเป็นเทคนิคที่ใช้แรงจูงใจผู้ปฏิบัติงานให้เกิดความพยายามในการทางานเพื่อบรรลุ
ความสาเร็จตามเป้าหมายที่บุคคลต้องการ การตั้งเป้าหมายจึงเป็นรากฐานสาคัญสาหรับการเรียนที่
มีประสิทธิภาพ โดยนักเรียนจาเป็นต้องรู้ถึงจุดประสงค์ในการศึกษา และการเลือกศึกษาในวิชาที่
สามารถตั้งเป้าหมายและการวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ (อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์
, 2549 : 45)
โรงเรียนในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาที่มีหน้าที่โดยตรงในการให้การศึกษาแก่เยาวชน
จึงเป็นสถาบันที่ช่วยพัฒนาให้นักเรียนสามารถหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง โรงเรียนสิรินธร จังหวัด
สุรินทร์ เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ซึ่งอาจส่งผลทาให้นักเรียนไม่สามารถตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน
หรือตั้งเป้าหมายไม่เหมาะสมกับตนเอง หรือไม่ตรงตามความเป็นจริง เพื่อที่จะวางแผนและเตรียม
ตัวสาหรับประกอบอาชีพในอนาคต ด้วยเหตุนี้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสิรินธร จังหวัด
สุรินทร์ จึงควรได้รับข้ อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ เพื่อให้
นักเรียนได้รู้จักตนเอง ซึ่งเป็นพัฒนาการวัยที่สาคัญมาก (ศรีเรือน แก้วกังวาน, 2553 : 64) กล่าวว่า
วัยรุ่นช่วง 18-20 ปี หรือช่วงวัยของการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจะมีความอ่อนไหวหรือไม่มั่นคง
ทางใจมากที่สุดที่จะส่งผลต่อการมีพฤติกรรม เนื่องจากวัยนี้กาลังก้าวสู่วัยผู้ใหญ่ตอนต้น จาเป็นต้อง
มีก ารปรั บ ตัว กั บ สิ่ ง ต่ า งๆที่ อ ยู่ ร อบตัว เมื่อ เผชิญ กั บ แรงกดดั น สามารถก้ า วผ่ า นอุ ปสรรคนั้ น ได้
สอดคล้องกับแนวคิดของ (อุษา พึ่งธรรม, 2552 : 185) ที่กล่าวว่า พลังสุขภาพจิต หรือ RQ
(Resilience Quotient) เป็นศักยภาพทางอารมณ์และจิตใจในการปรับตัว และฟื้นตัวภายหลัง
เหตุการณ์วิกฤติหรือสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความยากลาบาก อันเป็นคุณสมบัติหนึ่งที่ช่วยให้บุคคล
ผ่านพ้นอุปสรรคและดาเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข (กรมสุขภาพจิต, 2552 : 21) กล่าวว่า พลัง
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สุขภาพจิต มี 3 องค์ประกอบคือ 1.ด้านความมั่นคงทางอารมณ์ (อึด) คือ มีวิธีการที่จะดูแลจิตใจให้
ทนอยู่ได้ รู้เท่าทันอารมณ์ความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น สามารถจัดการณ์กับอารมณ์ ความรู้สึก
ทุกข์ของตนเองได้ ในสถานการณ์ที่กดดัน 2.ด้านความหวังและกาลังใจ (ฮึด) คือ มีความหวังและ
แรงใจที่จะดาเนินชีวิตต่อไปภายใต้สถานการณ์ที่กดดันซึ่งมีความหวังและกาลังใจนี้อาจมาจากการ
สร้างด้วยตนเอง หรือคนรอบข้างได้ 3.ด้านการจัดการปัญหา (สู้) คือ ความมั่นใจและพร้อมที่จะ
เอาชนะปั ญ หาอุ ป สรรคที่ เ กิ ด จากสถานการณ์ วิ ก ฤต พลั ง สุ ข ภาพจิ ต จึ ง มี ค วามส าคั ญ ซึ่ ง เป็ น
โปรแกรมที่สอดแทรกกิจกรรมในทุกกิจกรรมให้นักเรียนสามารถปรับความคิดไปในทางบวกพลัง
สุ ขภาพจิ ตเปรี ย บเสมือ นพลั งแห่ งชี วิตที่จะช่ว ยให้ นักเรียนสามารถฝ่ า ฟัน อุป สรรค จึงเป็น พลั ง
ผลักดันให้นักเรียนพิจารณาตนเองว่าต้องพัฒนาเรื่องใดบ้าง เพื่อให้มีศักยภาพที่เพียงพอที่จะทาให้
เป้าหมายนั้นบรรลุผลสาเร็จ
ผู้ วิ จั ย จึ ง มี ค วามสนใจที่ จ ะท าศึ ก ษาผลของโปรแกรมพลั ง สุ ข ภาพจิ ต ที่ มี ผ ลต่ อ การ
ตั้งเป้าหมายทางการศึกษาและอาชีพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสิรินธร จังหวัด
สุรินทร์ โปรแกรมพลังสุขภาพจิตจึงเป็นโปรแกรมที่ปรับความคิดไปในทางบวก การตั้งเป้าหมาย
การสร้างกาลังใจไปสู่เป้าหมาย และการแก้ปัญหาอย่างหลากหลายและสร้างสรรค์สามารถปรับตัว
เผชิญกับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวันได้อย่างมีประสิทธิภ าพ ขณะเดียวกันก็มุ่งมั่น
อดทนทาในสิ่งที่ทาได้จนประสบผลสาเร็จ ชี้แนะและฝึกทักษะการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์และ
จั ด การอารมณ์ ที่ เ หมาะสม ตลอดจนสนั บ สนุ น ให้ เ ด็ ก พั ฒ นาความถนั ด ที่ มี อ ยู่ จ นกลายเป็ น
ความสาเร็จที่น่าภาคภูมิใจ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสิรินธร เพื่อเป็นประโยชน์กับ
นักเรียนในการวางแนวทางการตั้งเป้าหมายในชีวิตของตนเองได้อย่างเหมาะสม

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลการใช้โปรแกรมพลังสุขภาพจิตที่มีผลต่อการตั้งเป้าหมายทางการศึกษา
และอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์
2. เพื่อเปรียบเทียบผลของการตั้งเป้าหมายทางการศึกษาและอาชีพของนักเรียนที่เข้า
ร่วมโปรแกรมพลังสุขภาพจิตที่มีต่อการตั้งเป้าหมายและอาชีพ และนักเรียนที่ไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรม
สุขภาพจิตที่มีต่อการตั้งเป้าหมายและอาชีพ

สมมุติฐานงานวิจัย

1. นักเรียนที่เข้าร่วมโปรแกรมพลังสุขภาพจิตมีคะแนนการตั้งเป้าหมายทางการศึกษา
และอาชีพลังจากการเข้าร่วมโปรแกรมสูงกว่าก่อนการเข้าร่วมโปรแกรม
2. นักเรียนที่เข้าร่วมโปรแกรมพลังสุขภาพจิตมีคะแนนการตั้งเป้าหมายทางการศึกษา
และอาชีพสูงกว่านักเรียนที่ไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรม
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วิธีการดาเนินการวิจัย

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรียนสิรินธร จังหวัด
สุรินทร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จานวน 858 คน จานวน 16 ห้อง แต่ละห้องห้องละ 30
คน โดยจัดห้องเรียนแบบคละระดับความสามารถ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ได้จากการเลือกแบบเจาะจงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 5 โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2559 จานวน 2 ห้องละ 30 คน แบ่งเป็นกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 1 ห้องเรียน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเรื่องผลของโปรแกรมพลังสุขภาพที่มีผลต่อการตั้งเป้าหมายทาง
การศึกษาและอาชีพ จาแนกได้ 2 ประเภท คือ เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง และเครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้
เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง
เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือโปรแกรมพลังสุขภาพจิตที่มีผลต่อการตั้งเป้าหมายทาง
การศึกษาและอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เป็นโปรแกรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยมีขั้นตอนใน
การสร้าง ดังนี้
1. ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายตามแนวคิดของ Locke and Latham
(1990: 28) และจากนักวิชาการท่านอื่น ๆ และศึกษาจากงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการตั้งเป้าหมาย
เป็นแนวทางในการวางแผนการสร้างโปรแกรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน เพื่อเพิ่มการตั้งเป้าหมาย
2. ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับพลังสุขภาพจิตจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง และจากงานวิจัยต่าง
ๆที่เกี่ยวข้องกับพลังสุขภาพจิต
3. ผู้วิจัยพัฒนาโปรแกรมพลังสุขภาพจิตที่มีผลต่อการตั้งเป้าหมายทางการศึกษาและ
อาชีพ จานวน 10 ครั้ง โดยยึดหลักทฤษฎีการตั้งเป้าหมาย ของ Locke and Latham (1990: 28)
และพลังสุขภาพจิต ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข โดยโปรแกรมพลังสุขภาพจิต จะปะ
กอบด้วย 1) ชื่อกิจกรรม 2) วัตถุประสงค์ 3) วิธีการดาเนินกิจกรรม 4) วิธีการประเมินผล
4. นาโปรแกรมพลังสุขภาพจิตที่มีต่อการตั้งเป้าหมายทางการศึกษาและอาชีพของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้อง ความสอดคล้อง และความเหมาะสมของโปรแกรมกิจกรรมแนะแนว เพื่อการตั้งเป้าหมาย
ทางการศึกษาและอาชีพในรายละเอียดต่าง ๆ ได้แก่ 1) ชื่อกิจกรรม 2) วัตถุประสงค์ 3) วิธีการ
ดาเนินกิจกรรม 4) วิธีการประเมินผล
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5. นาโปรแกรมพลังสุขภาพจิตที่มีผลต่อการตั้งเป้าหมายทางการศึกษาและอาชีพของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 มาปรับและแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลัก จากนั้นนาไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน เพื่อทาการตรวจสอบด้านความสอดคล้อง ความ
เหมาะสมของวัตถุประสงค์ การดาเนินกิจกรรม การประเมินผล สื่อและอุปกรณ์ แล้วจึงรวบรวม
ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านมาแก้ไข
6. นาโปรแกรมโปรแกรมพลังสุขภาพจิตที่มีผลต่อการตั้งเป้าหมายทางการศึกษาและ
อาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน มา
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ แล้วนาเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
ตรวจสอบอีกครั้งก่อนนาโปรแกรมพลังสุขภาพจิตที่มีผลต่อการตั้งเป้าหมายทางการศึกษาและอาชีพ
ของไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 3 ชุด ดังนี้
1. แบบวัดการตั้งเป้าหมายทางการศึกษาและอาชีพ
2. แบบบันทึกการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีต่อโปรแกรมพลังสุขภาพจิตที่มีผลต่อการการ
ตั้งเป้าหมายทางการศึกษาและอาชีพของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เมื่อเสร็จสิ้นโปรแกรมการ
ทดลองแต่ละครั้ง
3. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อโปรแกรมพลังสุขภาพจิตที่มีผลต่อการ
ตั้งเป้าหมายทางการศึกษาและอาชีพ และต่อผู้วิจัย โดยให้นักเรียนประเมินจากประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่ได้เข้าร่วมโปรแกรมพลังสุขภาพจิตที่มีผลต่อการตั้งเป้าหมายทางการศึกษาและอาชีพ เมื่อ
เสร็จสิ้นการทดลองทั้ง 10 ครั้ง
ความเชื่อมั่นและความตรงของแบบสอบถาม
การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ผู้วิจัยได้ นาแบบวัดการ
ตั้ง เป้ า หมายทางการศึ ก ษาและอาชี พ ที่ส ร้ า งขึ้ น ไปให้ อ าจารย์ ที่ ปรึ ก ษาวิ ท ยานิพ นธ์ พิ จ ารณา
ตรวจสอบข้อคาถามและให้คาปรึกษาชี้แนะเบื้องต้นจากนั้นส่งให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน
พิจารณาตรวจสอบ ข้อคาถามโดยถือเกณฑ์ตัดสินอย่างน้อย 2 ท่านมีความเห็นว่าเครื่องมือมีความ
สอดคล้องและครอบคลุมกรอบแนวคิดที่กาหนด จากนั้นนาแบบวัดการตั้งเป้าหมายทางการศึกษา
และอาชีพ ปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผู้เชี่ยวชาญแล้วนา
แบบวัดการตั้งเป้ าหมายทางการศึกษาและอาชีพที่ผ่านการพิจารณาตรวจสอบไปทดลองใช้กับ
นักเรียนชั้นปีที่ 5 โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน เพื่อพิจารณา
ความชัดเจนและความสามารถในการเข้าใจข้อคาถามที่สร้าง
แบบบันทึกการเรียนรู้
แบบบั น ทึกการเรี ย นรู้ ที่มีต่อโปรแกรมพลั งสุ ขภาพจิตที่มีผ ลต่อ การตั้งเป้าหมายทาง
การศึกษาและอาชีพ เมื่อเสร็จสิ้นโปรแกรมการทดลองแต่ละครั้ง ลักษณะแบบบันทึกการเรียนรู้มี
ลักษณะของคาถามที่เกี่ยวกับกิจกรรมแต่ละครั้ง เป็นการรายงานตนเองเกี่ยวกับความรู้สึก ความ

วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์



คิดเห็นที่มีต่อสิ่งที่ได้เรียนรู้/ประสบการณ์จากการร่วมกิจกรรม สาหรับแบบบันทึกการเรียนรู้ของ
โปรแกรมพลังสุขภาพจิตที่มีผลต่อการตั้งเป้าหมายทางการศึกษาและอาชีพ ผ่านการตรวจสอบความ
เหมาะสมจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักทั้ง 3 ท่าน ก่อนนาไปใช้ในการทดลอง
แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อโปรแกรมพลังสุขภาพจิตที่มีผลต่อการตั้งเป้าหมายทาง
การศึกษาและอาชีพ และต่อผู้วิจัย แบ่งเป็น 2 ตอนตอนที่ 1 ข้อคาถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ตอนที่ 2 เป็นคาถามปลายเปิดจานวน 5 ข้อ

การดาเนินการทดลอง

เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมพลังสุขภาพจิตที่มีผลต่อการตั้งเป้าหมายทางการศึกษาและ
อาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ โดยดาเนินการทดลองดังนี้
1. ผู้วิจัยน าหนังสือจากคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ถึง
ผู้อานวยการโรงเรีย น สิรินธร จังหวัดสุรินทร์ เพื่อขออนุญาตในการดาเนินการทดลองและเก็บ
รวบรวมข้อมูลซึ่งมีนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 เป็นกลุ่มตัวอย่างและขออนุญาตในการใช้
สถานที่ในการดาเนินการทดลอง
2.ให้ นั ก เรี ย นกลุ่ ม ทดลองและนั ก เรี ย นกลุ่ ม ควบคุ ม ท าแบบวั ด การตั้ ง เป้ า หมายทาง
การศึกษาและอาชีพ ก่อนเข้าร่วมโปรแกรมพลังสุขภาพจิตที่มีต่อการตั้งเป้าหมายทางการศึกษาและ
อาชีพ โดยผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากการที่นักเรียนทาแบบวัดการตั้งเป้าหมายทางการศึกษาและอาชีพทั้ง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
3. ผู้วิจัยดาเนินการนาโปรแกรมพลังสุขภาพจิตที่มีผลต่อ การตั้งเป้าหมายทางการศึกษา
และอาชีพด้วยตนเอง โดยดาเนินการกับนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม ห้อง ม.5
ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ทั้งสิ้น 10 ครั้ง สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ครั้ง
ละ 50 นาที
4. ให้นักเรียนกลุ่มทดลองเข้าร่วมโปรแกรมพลังสุขภาพจิตที่มีผลต่อทางการศึกษาและ
อาชีพ และทาแบบบันทึกการเรียนรู้เมื่อเสร็จสิ้นการทดลองโปรแกรม ฯ ในแต่ละครั้งเพื่อผู้วิจัยจะได้
นามาสรุปเนื้อหา และทราบถึงสิ่งที่นักเรียนได้รู้ในแต่ละครั้ง
5. เมื่อผู้วิจัยดาเนินการทดลองตามที่กาหนดแล้ว ผู้วิจัยนาแบบวัดการตั้งเป้าหมายทาง
การศึกษาและอาชีพซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้วัดก่อนการทดลอง มาวัดกับนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมภายหลังการทดลอง (Post-test) รวมทั้งให้นักเรียนกลุ่มทดลองตอบแบบสอบถามความ
คิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อโปรแกรมพลัง สุขภาพจิตที่มีผลต่อการตั้งเป้าหมายทางการศึกษาและ
อาชีพอาชีพ และต่อผู้วิจัย
6. นาคะแนนจากแบบวัดการตั้งเป้าหมายทางการศึกษาและอาชีพของนักเรียนกลุ่ม
ทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมมาวิเคราะห์เปรียบเทียบก่อนและหลังการทดลองโปรแกรมพลัง
สุขภาพจิตที่มีผลต่อทางการศึกษาและอาชีพ และทาการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนระหว่าง
นักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม รวมทั้งนาข้อมูลจากแบบบันทึกการเรียนรู้และความ
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คิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเข้าร่วมโปรแกรม ฯ ในแต่ละครั้งของนักเรียนกลุ่มทดลองมาสรุป
เนื้อหา
7. นาข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนกลุ่มทดลอง ที่มีต่อโปรแกรมพลัง
สุขภาพจิตที่มีผลต่อการตั้งเป้าหมายทางการศึกษาและอาชีพ และต่อผู้วิจัยมาสรุปเนื้อหาและสรุป
ข้อเสนอแนะจากการเข้าร่วมโปรแกรม ฯ

การวิเคราะห์ข้อมูล

1. สถิติพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) ของคะแนนจากแบบวัดการตั้งเป้าหมายทางการศึกษาและอาชีพ ของ
นักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมก่อนและหลังการทดลอง
2. ทดสอบความแตกต่างของคะแนนจากแบบวัดการตั้งเป้าหมายทางการศึกษาและ
อาชีพ ของนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม โดยใช้สถิติ Non Parametric Statistics
3. สรุปเนื้อหาจากแบบบันทึกประสบการณ์การเรียนรู้ที่ได้รับและแบบสอบถาม ความ
คิดเห็ น ของนั ก เรี ย นกลุ่ ม ทดลองที่มี ต่อโปรแกรมพลั งสุ ขภาพจิตที่ มีผ ลต่อการตั้ง เป้า หมายทาง
การศึกษาและอาชีพในแต่ ละครั้ง ด้วยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) เพื่อสรุปข้อคิดเห็น และประเมินสิ่งที่นักเรียนได้รับจากการเข้าร่วม
โปรแกรมด้วยการบรรยาย

ผลการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาผลของโปรแกรมพลังสุขภาพจิตที่มีผลต่อการตั้งเป้าหมาย
ทางการศึกษาและอาชีพของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ เป็นวิจัย
กึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research) โดยใช้รูปแบบการทดลองที่มีกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม ซึ่งมีการวัดตัวแปรตามก่อนทดลองและหลังการทดลอง นักเรียนในกลุ่มทดลองมีจานวน 30
คน และนักเรียนในกลุ่มควบคุมมีจานวน 30 คน วัดตัวแปรตาม คือ คะแนนจากแบบวัดการ
ตั้งเป้าหมายทางการศึกษาและอาชีพ ก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรมพลังสุขภาพจิตที่มีผลต่อ
การตั้งเป้าหมายทางการศึกษาและอาชีพ ได้ดังนี้
1. เมื่อเปรียบเทียบคะแนนแบบวัดการตั้งเป้าหมายทางการศึกษาและอาชีพ ก่อนและ
หลังการเข้าร่วมโปรแกรมพลังสุขภาพจิตที่มีผลต่อการตั้งเป้าหมายทางการศึกษาและอาชีพของ
นั ก เรี ย นกลุ่ ม ทดลอง พบว่ า ภายหลั ง การทดลองนั ก เรี ย นกลุ่ ม ทดลองมี ค ะแนนแบบ วั ด การ
ตั้ง เป้ าหมายทางการศึ กษา สู งกว่า ก่อ นการเข้ าร่ ว มโปรแกรมพลั ง สุ ข ภาพจิ ตที่ มีผ ลต่ อการ
ตั้งเป้าหมายทางการศึกษาและอาชีพ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. เมื่อเปรียบเทียบคะแนนแบบวัดการตั้งเป้าหมายทางการศึกษาและอาชีพของนักเรียน
กลุ่ ม ทดลองและกลุ่ ม พบว่ า ภายหลั ง การทดลองนั ก เรี ย นกลุ่ ม ทดลองมี ค ะแนนแบบวั ด การ
ตั้งเป้าหมายทางการศึกษา สูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์

อภิปรายผลงานวิจัย



การวิจารณ์ครั้งนี้แบ่งเป็น 2 ประเด็นคือ 1) ผลของการใช้โปรแกรมพลังสุขภาพจิตที่มีผล
ต่อการตั้งเป้าหมายทางการศึกษาและอาชีพ 2) ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีผลต่อโปรแกรมพลัง
สุขภาพจิตที่มีผลต่อการตั้งเป้าหมายทางการศึกษาและอาชีพและผู้วิจัย
1) ผลของการใช้โปรแกรมพลังสุขภาพจิตที่มีผลต่อการตั้งเป้าหมายทางการศึก ษาและ
อาชีพ พบว่าการเข้าร่วมโปรแกรมพลังสุขภาพจิตที่มีผลต่อการตั้งเป้าหมายทางการศึกษาและอาชีพ
ของนักเรี ยนชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรียนสิรินธร พบว่าภายหลั งการเข้าร่ว มโปรแกรมพลั ง
สุขภาพจิตที่มีผลต่อการตั้งเป้าหมายทางการศึกษาและอาชีพนักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนจากแบบ
วัดการตั้งเป้าหมายทางการศึกษาและอาชีพ สูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน และนักเรียนกลุ่มทดลอง มีคะแนนจากแบบการตั้งเป้าหมาย
ทางการศึกษาและอาชีพ สู งกว่านั กเรี ยนกลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐาน จากผลการทดลองดังกล่าวแสดงว่าโปรแกรมพลังสุขภาพจิตที่มีผลต่อการ
ตั้งเป้าหมายทางการศึกษาและอาชีพ สามารถพัฒนาให้นักเรียนมีการตั้งเป้าหมายทางการศึกษา
และอาชีพเพิ่มขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลการศึกษาครั้งนี้อธิบายได้ว่า โปรแกรมพลังสุขภาพจิตที่มี ผลต่อการตั้งเป้าหมายทาง
การศึกษาและอาชีพสามารถสามารถพัฒนาให้นักเรียนมีการตั้งเป้าหมายทางการศึกษาและอาชีพได้
จริงด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมตามหลักแนวคิดพลังสุขภาพจิต ในการสร้างกิจกรรมของโปรแกรมพลัง
สุขภาพจิตที่มีผลต่อการตั้งเป้าหมายทางการศึกษาและอาชีพ ผู้วิจัยใช้แนวคิดพลังสุขภาพจิต ซึ่ง
ประกอบด้วย 1.ด้านความมั่นคงทางอารมณ์ (อึด) คือ มีวิธีการที่จะดูแลจิตใจให้ทนอยู่ได้ รู้เท่าทัน
อารมณ์ความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น สามารถจัดการณ์กับอารมณ์ ความรู้สึกทุกข์ของตนเองได้ ใน
สถานการณ์ที่กดดัน 2.ด้านความหวังและกาลังใจ (ฮึด) คือ มีความหวังและแรงใจที่จะดาเนินชีวิต
ต่อไปภายใต้สถานการณ์ที่กดดัน ซึ่งมีความหวังและกาลังใจนี้อาจมาจากการสร้างด้วยตนเอง หรือ
คนรอบข้างได้ 3. ด้านการจัดการปัญหา (สู้) คือ ความมั่นใจและพร้อมที่จะเอาชนะปัญหาอุปสรรคที่
เกิดจากสถานการณ์วิกฤต ซึ่งความมั่น ใจนี้เกิดจากการตระหนักในความสามารถหรือทักษะของ
ตนเองคิดว่าฉัน ทาได้ ฉันแก้ปัญหานี้ได้ และมีทักษะแสวงหาความรู้และเข้าถึงความช่วยเหลือหรือ
ปรึกษา (กรมสุขภาพจิต, 2552 : 58) ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยของ (ธันย์ชนก สัตวเสวนา, 2558 :
73) การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาผลการใช้โปรแกรมทักษะชีวิตต่อการพัฒนาพลัง
สุขภาพจิตของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (2) เพื่อเปรียบเทียบการพัฒนาพลัง
สุขภาพจิตของนักศึกษาที่ได้รับการฝึกกับนักเรียนที่ไม่ได้การฝึก ผลการวิจัยพบว่า (1) นักศึกษากลุ่ม
ทดลองมี คะแนนจากแบบวั ดพลั งสุ ขภาพจิต สู งกว่าก่ อนเข้าร่ ว มโปรแกรมทัก ษะชี วิตฯ อย่ างมี
นั ย ส าคัญระดับ .05 (2) ภายหลั งการทดลองนั กศึกษากลุ่ มทดลองมีคะแนนจากแบบวัดพลั ง
สุขภาพจิตสูงกว่านักศึกษากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05 เป็นกระบวนการในการพัฒนา
ให้ นั กเรี ย นมีความพร้ อมด้ านการตั้ งเป้ าหมายทางการศึกษาและอาชี พ มีการตั้งเป้ าหมายทาง



ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560

การศึกษาและอาชีพเพิ่มมากขึ้น ผู้วิจัยนาแนวคิดพลังสุขภาพจิต มาใช้ดาเนินกิจกรรมในแต่ละครั้ง
ซึ่งผู้วิจัยดาเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการให้นักเรียนเรียนรู้ ทาความเข้าใจ ตระหนักถึงความสาคัญจาก
สื่อประกอบตามที่กาหนดไว้ในกิจกรรม ได้แก่ รูปภาพ สื่อ ทาแบบทดสอบ เล่นเกม กรณีตัวอย่าง
เป็นต้น เพื่อให้นักเรียนสามารถนามาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาการตั้งเป้าหมายทางการศึกษาและ
อาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผู้วิจัยใช้แนวคิด การตั้งเป้าหมายทางการศึกษาและอาชีพ
Lock and Latham (1990 : 70) ที่ได้เสนอแนวคิดว่าบุคคลที่ต้องการให้เป้าหมายที่
ตนเองตั้งไว้บรรลุผลสาเร็จจะต้องทุ่มเทให้เวลากับเป้าหมายของตน ตลอดจนเอาใจใส่ในการทา
กิจกรรมต่างๆ ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ยิ่งเป้าหมายยากเท่าไรยิ่งทาให้การปฏิบัติงานดีขึ้นเท่านั้น ทั้งนี้
บุคคลต้องมีความรู้ความสามารถเพียงพอ และเป้าหมายจะจูงใจให้บุคคลให้เวลาในการทากิจกรรม
ต่างๆ โดยเป้าหมายที่ยากจะช่วยให้ใช้เวลาในการทางานนานขึ้น อีกทั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและ
แน่นอนจะทาให้บุคคลมีความตั้งใจต่อการแสดงพฤติกรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และเมื่อสามารถ
บรรลุเป้าหมายพร้อมกับได้รับข้อมูลป้อนกลับที่ชี้ถึงความสาเร็จในเป้าหมาย บุคคลจะเกิดความ
พอใจในผลการปฏิบัติงานที่ตนเองทา ซึ่งในการตั้งเป้าหมายทางการศึกษาและอาชีพของนักเรียน
จะต้องมีความพยายาม ใส่ใจ มุ่งมั่น และไม่ย่อท้อต่อปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆ ในการเรียนอันจะ
ส่ งผลให้ นั กเรี ย นสามารถบรรลุ ผ ลส าเร็ จ ตามที่ ได้ตั้งเป้ าหมายไว้ ซึ่ง สอดคล้ องกับผลวิจัย ของ
พาสนา นิยมบัตรเจริญ (2551) ที่ได้ศึกษาผลของโปรแกรมพลังสุขภาพจิตที่มีต่อการตั้งเป้าหมาย
ทางการศึกษาและอาชีพของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่า (1) มีความแตกต่างของการ
ตั้งเป้าหมายทางการศึกษาและอาชีพของกลุ่มทดลองระหว่างก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรม ฯ
(2) มีความแตกต่างของการตั้งเป้าหมายทางการศึกษาและอาชีพภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรม ฯ
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
2) ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีผลต่อโปรแกรมพลังสุขภาพจิตที่มีผลต่อการตั้งเป้าหมาย
ทางการศึกษาและอาชีพและผู้วิจัย พบว่า จากการสรุปเนื้อหาแบบสอบถามความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีต่อโปรแกรมพลังสุขภาพจิตที่มีผลต่อการตั้งเป้าหมายทางการศึกษาและอาชีพ และต่อ
ผู้วิจัย เมื่อเสร็จสิ้นการทดลองโปรแกรมพลังสุขภาพจิตที่มีผลต่อการตั้งเป้าหมายทางการศึกษาและ
อาชีพครบทั้ง 10 ครั้ง พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อโปรแกรมพลังสุขภาพจิตที่มีผลต่อการ
ตั้งเป้าหมายทางการศึกษาและอาชีพอยู่ในระดับปานกลางถึงดีมาก (ระหว่าง 3.25 – 4.75) แสดงว่า
นักเรียนที่ได้เข้าร่วมโปรแกรมฯ ได้รับความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้ ตามวัตถุประสงค์ของ
โปรแกรมพลังสุขภาพจิตที่มีผลต่อการตั้งเป้าหมายทางการศึกษาและอาชีพ คือ มีความรู้ความเข้าใจ
ตระหนั กถึงความสาคัญ ทราบถึงประโยชน์ของการตั้งเป้าหมาย และทาให้นักเรียนสามารถนา
แนวคิดพลังสุขภาพจิต มาปรับใช้ให้เกิดพฤติกรรมของตนเองเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมาย
ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้

วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์



1. ควรส่งเสริมให้นาโปรแกรมพลังสุขภาพจิตที่มีผลต่อการตั้งเป้าหมายทางการศึกษา
และอาชีพไปใช้เพื่อพัฒนาการตั้งเป้าหมายทางการศึกษาและอาชีพต่อไป ซึ่งการนาโปรแกรมไปใช้
อาจปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนรู้ตามความเหมาะสมกับอายุและประสบการณ์ของนักเรียน
2. การเตรียมสถานที่ให้ พร้อมกับลักษณะการเรียนรู้ของนักเรียน โดยต้องคานึงถึง
ลักษณะของกิจกรรมในแต่ละครั้งว่าเป็นอย่างไร ซึ่งในบางกิจกรรมที่ต้องมีการเคลื่อนที่เพื่อทางาน
เป็นกลุ่มควรมีพื้นที่ให้นักเรียนเคลื่อนที่ได้สะดวก เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ และได้รับ
ประโยชน์สูงสุดจากการเข้าร่วมกิจกรรม
3. จากแบบบันทึกการเรียนรู้ มีนักเรียนบางคนเสนอแนะให้มีการสอดแทรกเกมเข้า
มาร่วมในการดาเนินกิจกรรม ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าบางกิจกรรมสามารถสอดแทรกเกมเข้าไปได้ เพื่อให้
นักเรียนได้มีการเรียนรู้และเข้าใจง่ายขึ้น ทั้งนี้ต้องคานึงถึงเวลาในการดาเนินกิจกรรมด้วยว่าสามารถ
สอดแทรกเกมเข้าไปได้หรือไม่ หรืออาจมีการเพิ่มจานวนครั้งในการดาเนินกิจกรรม

ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. นาโปรแกรมพลังสุขภาพจิตที่มีผลต่อการตั้งเป้าหมายทางการศึกษาและอาชีพกับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาระดับชั้นอื่นๆ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเห็นความสาคัญของการมีเป้าหมาย
ทางการศึกษา ซึ่งเป็นหนทางไปสู่อาชีพที่นักเรียนฝันไว้
2. ควรศึ ก ษาเพื่ อ ติ ด ตามผลหลั ง เข้ า ร่ ว มโปรแกรมพลั ง สุ ข ภาพจิ ต ที่ มี ผ ลต่ อ การ
ตั้งเป้าหมายทางการศึกษาและอาชีพ ของนักเรียนที่ผ่านการเข้าร่วมโปรแกรมพลังสุขภาพจิ ตที่มีผล
ต่อการตั้งเป้าหมายทางการศึกษาและอาชีพเพื่อดูความคงทนของพฤติกรรมและพัฒนาการของการ
ตั้งเป้าหมายทางการศึกษาและอาชีพของนักเรียน
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รูปแบบการจัดการสาธารณูปการสมัยใหม่

THE MODEL DEVELOPMENT TO WORDS MONASTERY
CONSTRUCTION IN MODERN
พระครูวิสุทธิสีลาภิวัฒน์

บทคัดย่อ

การสาธารณูปการจะเน้นในส่วนบารุงรักษาวัดและ ศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดี
เป็นหน้าที่ของผู้บริหารวัดและคณะสงฆ์โดยตรง ในส่วนของรัฐและพุทธบริษัท จะต้องอุปถัมภ์ด้วย
ไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างหรือบูรณะรักษาเสนาสนะของพระสงฆ์ พระสังฆาธิการทุกรูปต้องมองเห็น
ความสาคัญของการจัดทาแผนแม่บทการก่อสร้าง และรู้จักวิธีการบริหารงานสาธารณูปการเป็น
อย่างดี มีเทคนิคและวิธีการขอคาปรึกษากับหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบ การบริหารจัดการงาน
สาธารณูปการที่ดี จะต้องรู้จักวิธีบูรณปฏิสังขรณ์ โดยยึดหลักการบริหารบูรณปฏิสังขรณ์ การรักษา
ดู แ ล ท านุ บ ารุ ง ศาสนวั ต ถุ แ ละศาสนสถานและการจั ด ท าวั ด ให้ เ ป็ น วั ด พั ฒ นาตั ว อย่ า ง งาน
สาธารณูปการเป็นงานสาคัญ โดยเฉพาะเป็นงานประดับบารมีเจ้ าอาวาส และเป็นงานละเอียดอ่อน
เป็นงานประดับท้องถิ่นและการพระศาสนา เป็นงานที่ให้ความสาคัญแก่เจ้าอาวาสและเห็นผลงาน
ของเจ้าอาวาสได้เร็วกว่างานด้านอื่นๆ การควบคุมส่งเสริมการสาธารณูปการจึงถือเป็นหน้าที่อัน
สาคัญของเจ้าคณะทุกระดับชั้น
คาสาคัญ: รูปแบบการจัดการ, สาธารณูปการ
ABSTRACT
The focus will be on maintenance, the treasure of the temple to go well.
It is the duty of the temple administrators and monks. On the part of state and
Buddhist companies. Will be patronizing whether it is the construction or
restoration of the monk's sanctuary. All the monks must see the importance of the
construction master plan. And know how to manage the facilities as well. There are
techniques and methods of consulting with responsible government agencies. Good
infrastructure management Must know how to restoration. The principles of
management, restoration, maintenance, care and maintenance of artifacts and
religious places, and the preparation of measurements to measure development.
The job is important. Especially as an ornamental abbot. And a delicate job. It is a
local and religious ceremony. It is important to work with the pastor and see the
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work of the pastor faster than other tasks. The control of the promotion of the
facilities is therefore an important function of the princes at all levels.
Keywords: Model Development, Towords Monastery Construction

1. บทนา

วัด หมายถึง สถานที่ทางพระพุทธศาสนา ซึ่งปกติมีพระอุโบสถ พระวิหาร พระเจดีย์
รวมทั้งมีพระภิกษุสงฆ์อาศัยอยู่ คาว่า (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546:747) "วัด" เป็นคาเรียกชื่อศาสน
สถานแบบคาไทยโดยที่มาของคาว่า "วัด" นี้ ยังไม่มีข้อยุติ ด้วยบางคนอธิบายว่า มาจากคาว่า "วต
วา" ในภาษาบาลี แปลว่า เป็นสนทนาธรรม บ้างก็มาจาก "วัตร" อันหมายถึงกิจปฏิบัติหรือหน้าที่
ของพระภิกษุที่พึงกระทา หรือแปลอีกอย่ างว่าการจาศีลภาวนา หรือ สถานที่ที่พระภิกษุสงฆ์ใช้
ปฏิบัติภารกิจที่พึงกระทานี้เอง แต่ก็มีบางคนสันนิษฐานว่ามาจากคาว่า "วัดวา" อันหมายถึงการ
กาหนดขอบเขตของดินแดนที่สร้างเป็น ศาสนสถาน(สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยา
นริศรานุวัตติว งศ์ และและสมเด็จ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพ, 2541:73)
เพราะวัดกับวามีความหมายอย่างเดียวกัน คือการสอบขนาด หรือปริมาณของสิ่งต่างๆ เช่น ความ
ยาว ความกว้าง เป็นต้น วัดในนัยยะอย่างหลังนี้จึงหมายถึงพื้นที่แต่เดิมในสมัยครั้งพุทธกาลนั้นยังไม่
มีการสร้างอาคารสถานที่ให้เป็นที่อยู่อาศัยเป็นหลักเป็นแหล่งถาวรด้วยจะทาให้เกิ ดการยึดติดทรัพย์
ทางโลกจึงทรงกาหนดสถานที่สาหรับใช้เป็นที่อาศัยพื้นฐานสุด คือ "รุกขมูลเสนาสนะ" อันหมายถึง
การอยู่รอบโคนต้นไม้ (พระธรรมปิฎก ป.อ.ปยุตโต, 2549 :321) แล้วให้จาริกไปเรื่อย ๆ ทั้งนี้เพื่อมิ
ให้จิตมีสิ่งผูกพัน
เมื่อพระพุทธเจ้าพร้อมเหล่าสาวกออกเผยแผ่พระศาสนา ปรากฏว่ามีผู้เลื่อมใสศรัทธาพา
กันบวชเป็นพระภิกษุจานวนมากมาย ที่ไม่ได้บวชต่างก็ให้ความอุปถัมภ์เกื้อกูลเป็นอย่างดีโดยเฉพาะ
พระเจ้ า พิ ม พิ ส ารกษั ต ริ ย์ แ ห่ ง นครราชคฤห์ ทรงประกาศตนเป็ น องค์ ศ าสนู ป ถั ม ภกต่ อ
พระพุทธศาสนา ทั้งทรงถวาย "เวฬุวัน" ให้เป็นที่ประทับของพระพุทธองค์ได้ทรงรับไว้ ด้วยเพราะ
วัตรปฏิบัติของพระสงฆ์มิใช่มุ่งเน้นให้บาเพ็ญวิปัสนาญานเท่านั้น หน้าที่สาคัญอีกประการหนึ่งก็คือ
การจาริกออกไป ณ ที่ต่างๆ เพื่อเผยแผ่พระธรรมคาสอนอีกด้วย และเป็นมูลเหตุให้ทรงมีพระพุทธา
นุญาตให้พระภิกษุสามารถรับอารามที่เหล่าทายกถวายได้ อาทิ เชตวนาราม ที่มหาเศรษฐีอนาถบิณ
ฑิกะแห่งกรุงสาวัตถี สร้างถวาย หรือ ปุพพารามวิหาร ที่นางวิสาขาสร้างถวาย นิโครธาราม ที่ฝ่าย
พระญาติได้ถวาย แต่ถือได้ว่าเวฬุวนารามเป็นวัดแห่งแรกของพระพุทธศสานา
ครั้งพุทธกาลนั้นยั งไม่ได้เรียกสถานที่ๆ รับไว้ว่าวัด แต่มีการใช้คาว่า "อาราม"เป็นคา
เรี ย กชื่ อ ศาสนสถานในทางพุ ท ธศาสนาที่ ใ ช้ เ รี ย กเสนาสนะที่ มี ผู้ ศ รั ท ธาถวายพระพุ ท ธองค์ ใ น
ระยะแรกๆ เช่น "เชตวนาราม" หรือชื่อเต็มว่า "เชตวเนอนาถบิณฺฑิกสฺสอาราเม" ซึ่งมี
ความหมายว่า "สวนของอนาถบิณฑิ กะที่ป่าเขต" หรือ "เวฬุวนาราม" หรือ "บุปผาราม" เป็นต้น
ไป โดย "อาราเม" หรือ "อาราม" ในคาอ่านของไทยแปลว่า "สวน" นอกจากนี้ในเวลาต่อมายังมีคาที่
ใช้เรียกอีกอย่างว่า "วิหาระ" หรือ วิหาร อย่างไรก็ตามก็ยังมีคาที่ให้ความหมายว่าวัดอยู่อีกชื่อหนึ่ง
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คือ"อาวาส" ดังชื่อเรียกสมภารผู้ครองวัดว่า เจ้าอาวาส ซึ่งแปลว่า ผู้เป็นใหญ่ในวัด หรือชื่อเรียกวัด
เช่ น เทพศิ ริ น ทราวาส (เทพ+ศิ ริ น ทรา+อาวาส) โดยปกติ ค าว่ า อาวาสไม่ เ ป็ น ที่ นิ ย มใช้ กั น ใน
ความหมายว่าวัด ทั้งนี้เพราะนิยมไปใช้กับความหมายที่แคบกว่าคาว่าอาราม โดยมักให้ความหมาย
ในเชิงที่เป็นตัวเรือนที่อยู่อาศัยมากกว่า อาวาสจึงเสมือนเป็นที่อยู่ส่วนย่อยภายในอารามที่หมายถึง
พื้นที่เป็นศาสนสถานทั้งเขต (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ และ
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพ, 2546:109,131)
หลังพระพุทธกาลเมื่อมีการสร้างพระสถูปเจดีย์ขึ้น ทาให้บริเวณเหล่านี้เกิดเป็นที่ชุมนุม
ของเหล่าพระภิกษุสงฆ์และคฤหัสถ์ที่เดินทางมาถึง ที่สุดแล้วก็เกิดพระภิกษุบางรูปสมัครใจที่จะอยู่
พานักเพื่อบารุงรักษาศาสนสถานเหล่านั้น (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพ,
2541:23-24) อีกทั้งมีผู้ศรัทธาสร้างที่พักกุ ฏิสงฆ์ และสถานที่ประกอบพิธีกรรมต่างๆ ทางพระพุธ
ศาสนา เช่น อุโบสถ ศาลา ฯลฯ ถวายแด่พระภิกษุผู้อยู่จาพรรษดังกล่าว สถานที่นี้ในที่สุด ได้กลาย
สภาพเป็น วัด ที่สมบูรณ์แบบสืบทอดกันมาจนเกิดเป็นแบบอย่างชัดเจนดังปัจจุบัน ด้วยเหตุที่การ
สร้างวัดกลายเป็นประเพณีที่นิยมกันในที่ต่างๆ วัดจึงปรากฏอย่างแพร่หลายทั้งในเมืองใหญ่และ
ชนบทสืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้ โดยแต่ละวัดนั้นจะมีผู้ที่คอยดูแลบริหารจัดการที่มีอานาจชี้ ขาดได้
นั้นก็คือ เจ้าอาวาส ซึ่งเป็นพระสังฆาธิการ ผู้มีหน้าที่บริหารและปกครองวัด ตามพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ได้บัญญัติ
หน้าที่ของเจ้าอาวาสในมาตรา 37 (1) เจ้าอาวาสมีหน้าที่บารุงรักษาวัด จัดกิจกรรมและศาสนสมบัติ
ของวัดให้เป็นไปด้วยดี จะเห็นได้ว่าโดยหน้าที่ๆ ได้รับมอบหมายตามหน้าที่โดย พ.ร.บ.คณะสงฆ์นั้นก็
ชัดเจนอยู่แล้วถึงหน้าที่ของเจ้าอาวาสในเรื่องการดูแลจัดการภายในวัดให้เรียบร้อย หากมองตาม
พ.ร.บ.แล้วเราหมายเอางานทั้ ง 6 ด้าน คือ ด้านการปกครอง ด้านการศึกษา ด้านการเผยแผ่ ด้าน
การสาธารณู ป การ ด้ า นการศึ ก ษาสงเคราะห์ และด้ า นการสาธารณะสงเคราะห์ แต่ ห ากมอง
รูปลักษณะภายนอกของวัดสิ่งที่มองเห็นและสามารถบอกได้ถึงความเป็นวัดนั่นก็คือ ศาสนสถานหรือ
จะเรียกว่างานสาธารณูปการนั่นเอง วัดไหนหากมีสิ่งก่อสร้างที่ไม่งดงามหรือ พุพังชารุด ก็จะทาให้
เป็ น ที่ติเตี ย นของพุ ทธศาสนิ ก ชนได้ ดั งนั้ นกระทรวงศึกษาธิ การจึ งมีนโยบายให้ ฟื้นฟู วัดให้ เป็ น
ศูนย์กลางชุมชนเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและนาไปปฏิบัติในวิถีชีวิตของไทย โดยมอบหมายให้
กรมการศาสนาเป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการปรั บปรุงวัด ให้เป็นศูนย์กลางการเผยแผ่พุทธธรรมจิตย
ธรรมตลอดจนคุ ณธรรม ให้ วัดต่ างๆ ดูแลบริ เวณวัด อาคารเสนาสนะให้ อยู่ในสภาพเรีย บร้อ ย
สวยงามมีบรรยากาศร่มรื่น กรมการศาสนาจึงได้เริ่มโครงการพัฒนาวัดตัวอย่างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2507
(สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2545 : 5) เพื่อพิจารณาคัดเลือก วัดที่เจ้าอาวาสมีความวิริยะ
อุตสาหะ ในการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์รวมไปถึงการพัฒนาปรับปรุงเสนาสนะ ถาวรวัตถุของวัด
ให้มีความมั่นคง สะอาดร่มรื่นเพื่อเป็นการพัฒนาตัวอย่าง และเพื่อเป็นแบบอย่างของวัดที่ดีในฐานะ
ที่ประเทศไทยเป็นเมืองพุทธ
อาคารทางศาสนา ได้รั บ การยกเว้น ผ่ อนผั นการควบคุมทางกฎหมายไม่ต้องมีการขอ
อนุญาตก่อสร้าง โดยเนื้อหากฎหมายตามกระทรวงฉบับที่ 9 ข้อ 1(4) ออกความตามพระราชบัญญัติ
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ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ซึ่งให้อานาจรัฐมนตรีมีอานาจออกกฎกระทรวง แต่ในปัจจุบันยังไม่มีการ
ออกกฎหมายมาใช้ควบคุมอาคารทางศาสนาขั้นตอนการะบวนการในปัจจุบันจึงเป็นเพียงการส่ง
แบบเพื่อแจ้งให้ทราบเท่านั้น จึงทาให้เกิดช่องว่างและเกิดปัญหาขึ้นในกระบวนการออกแบบและ
ก่อสร้างวัดเริ่มตั้งแต่การขออนุญาตก่อสร้าง ช่วงการออกแบบ ช่วงระหว่างการก่อสร้าง ช่วงหลัง
ก่อสร้าง (อรุณ สิริจานุสรณ์, 2555:32-44) จึงทาให้ต้องมีการจัดการระเบียบของสาธารณูปการ ที่
ถือว่าเป็ น ภารกิจ พื้น ฐานที่วัดหรื อภิกษุจ ะต้องดาเนิ น การเกี่ยวกับ การพัฒ นาวัดตัว อย่ างในเขต
พุทธาวาส และเขตสั งฆาวาส อัน หมายถึง ภารกิจที่ต้องการลงมือปฏิบั ติด้านนวกรรมหรื อการ
ก่อสร้าง การซ่อมแซม การจัดให้มีการบารุงดูแลรักษาถาวรวัตถุหรือสาธารณสมบัติของวัด เช่น การ
สร้างอุโบสถ วิหาร อาคารเรียน ศาลาการเปรียญ หอธรรม กุฏิ เมรุ การจัดการศาสนสมบัติให้
เป็นไปด้วยดี การจัดทาบัญชีเสนาสนะและศาสนสมบัติของวัดเป็นต้น ซึ่งมีวิธีปฏิบัติแตกต่างกันตาม
ลักษณะงาน การควบคุมและส่งเสริมการสาธารณูปการเป็นหน้าที่ของเจ้าอาวาสโดยตรง โดยมีเจ้า
คณะทุกส่ว นทุกชั้น ต้อ งมีความสั มพันธ์กัน 2 ประการคือ 1. ควบคุมสาธารณูป การ 2. ส่ งเสริม
สาธารณูปการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การควบคุมให้มีการทาแผนผังวัดให้สอดคล้องกับยุคพัฒนา
2. การควบคุ ม แบบแปลนเสนาสนะแต่ ล ะวั ด ให้ อ ยู่ ใ นหลั ก ประหยั ด และพอเหมาะ
พอสมควรแก่สภาพท้องถิ่นและก่อสร้างตามแบบแปลน
3. การควบคุมให้แต่ละวัด ที่สร้างถาวรวัตถุให้เป็นทรงไทย หรือให้รักษาศิลปะวัฒนธรรม
ท้องถิ่นเป็นสาคัญ
4. การควบคุมการเงินและบัญชีรายรับและรายจ่ายของแต่ละวัดให้เป็นไปตามหลักบัญชี
5. การควบคุ ม ดู แ ลเอกสารต่ า งๆ ของเจ้ า อาวาสเช่ น รายงานขอรั บ พระราชทาน
วิสุงคามสีมาให้เป็นไปโดยถูกต้อง
6. การควบคุมการจัดการศาสนสมบัติของวัดให้เป็น ไปตามกฎกระทรวงการส่งเสริม
กิจการของวัดเจ้าคณะทุกชั้นควรส่งเสริมเจ้าอาวาสในการสาธารณูปการ
ดังนั้น งานนวกรรม หรือการก่อสร้า งปฏิสังขรณ์ นับเป็นหน้าที่สาคัญอีกอย่างหนึ่งของ
พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา เพราะเป็นการช่วยบารุงรักษาพุทธสถานและเสนาสนะสงฆ์ (คือการที่
อยู่อาศัยของพระสงฆ์) ให้คงดีอยู่ตลอดไป รวมทั้งเป็นโอกาสให้มีการสร้างสรรค์ศิลปกรรม ที่งดงาม
ตามคตินิยมของไทย ฝากไว้ในแผ่นดินให้เป็ นสมบัติของชาติต่อไปดังที่เห็นได้ว่า ศิลปกรรมของชาติ
หลายลักษณะถูกสร้างสรรค์ไว้ในวัด เช่น โบสถ์ วิหาร ศาลาการเปรียญ สถูปเจดีย์ ตลอดไปถึง
จิตรกรรม และลายวิจิตรต่างๆงานด้านก่อสร้างปฏิสังขรณ์ ที่แต่ละวัดได้อานวยการให้สร้างขึ้นที่
สาคัญฯ นั้น สามารถแบ่งจาแนกได้เป็น 4 ประเภทคือ
(1) สิ่งก่อสร้างที่สร้างขึ้นเพื่อแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ เช่น มณฑป
(2) สิ่งก่อสร้างที่สร้างขึ้นตามความรับผิดชอบในหน้าที่ เช่น ถาวรวัตถุทั้งหลาย มี โบสถ์
กุฏิ ศาลาการเปรียญ ฯลฯ

วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์



(3) สิ่งก่อสร้างที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ผู้มีพระคุ ณต่อชาติบ้านเมือง เช่น อนุสรณ์
สถานพิพิธภัณฑ์ต่างๆ
(4) สิ่งที่ก่อสร้างที่สร้างขึ้นเพื่อประโยชน์แก่สาธารณชนทั่วไป เช่น ศาลาพัก โรงพยาบาล
โรงเรียน ฯลฯ
งานนวกรรม หรื อ งานสาธารณู ป การในยุ ค สมั ย ปั จ จุ บั น ซึ่ ง เป็ น ที่ รู้ จั ก กั น ว่ า เป็ น ยุ ค
โลกาภิวัฒน์หรือยุคที่โลกมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมาก ทาให้ศิลปกรรมวัฒนธรรมที่สืบ
ทอดกั น มาในหลายๆ ท้ อ งถิ่ น เริ่ ม กลายเป็ น แบบผสมผสานในทุ ก ๆ ด้ า น รวมไปถึ ง งานด้ า น
สถาปัตยกรรมที่แต่ละวัดพยายามแข่งขันกันที่จะสร้างถาวรวัตถุโดยตอบสนองความต้องการของ
ตนเอง หรือบ้างครั้งก็พยายามสร้างเพื่อดึงดูดให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสเข้ามาทาบุญที่วัดให้มากๆ
โดยการสร้างถาวรวัตถุเป็นตัวกระตุ้นในการทาบุญ แนวความคิดแบบนี้ไม่ได้ส่งผลแต่ในด้านบวก
เพียงอย่างด้านเดียว
จากปั ญหาและความสาคัญของวัดที่จะต้องมีการพัฒ นารูปแบบเดิมที่สานักพระพุทธ
สาสนาแห่งชาติได้เสนอไว้ให้พัฒนารูปแบบสาธารณูปการของวัดให้ดียิ่งขึ้น และให้มีข้อบังคับใช้ ให้
ทุกวัดต้องปฏิบัติตาม เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ด้วยเหตุนี้ผู้ เขียนมีความสนใจที่จะนาเสนอ
รูปแบบการจัดการสาธารณูปการ เพื่อให้ทราบถึงการพัฒนารูปแบบการสาธารณูปการ เพื่อให้วัด
และพุทธศาสนาดารงอยู่คู่สังคมไทยสืบไป

การจัดการสาธารณูปการ คืออะไร

ผู้เขียนได้วิเคราะห์ แนวคิดเกี่ย วกับ การจั ดการสาธารณูป การ โดยมีนั กวิช าการได้ให้
ความหมายของการจัดการสาธารณูปการ ไว้ดังนี้ สาธารณูปการ หมายถึง การดาเนินการเกี่ยวกับ
การพัฒนาวัดด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้วัดเอื้อประโยชน์ตามภารกิจของเจ้าอาวาส
ด้านอื่นๆ การพัฒนาเหล่านี้ได้แก่ การดูแล การทานุบารุงรักษาสาธารณสมบัติของวัด การดูแลและ
รักษาสิ่งก่อสร้างอาคารสถานที่ เช่น พระอุโบสถ เมรุ อาคารเรีย น หอธรรม ศาลาการเปรียญ เป็น
ต้น งานสาธารณูปการแต่ละวัดจะไม่เท่าเทียมกัน มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับขนาดของเศรษฐกิจ ความ
ต้อ งการของชุ ม ชนและบารมี ข องเจ้ าอาวาสหรื อ พระสงฆ์ ใ นวัด เป็ นส าคั ญ การสาธารณู ป การ
ว่าเป็น“คานาม” หมายถึง การก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์ สาหรับ สาธารณู ปการ ที่จัดเป็น
ระเบียบบริหารการคณะสงฆ์ส่วนกลางและระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ส่วนกลางเรียกว่า “การ
สาธารณูปการ” นั้น หมายถึง
1. การก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์ ศาสนวัตถุและศาสนสถาน
2. กิจการอันเกี่ยวกับวัด คือ การสร้าง การตั้ง การรวม การย้าย การยุบเลิก การขอรับ
พระราชทานวิสุงคามสีมา การยกวัดร้างเป็นวัดที่มีพระภิกษุอยู่จาพรรษา และการยกวัดราษฎร์ขึ้น
เป็นพระอารามหลวง
3. กิจการของวัดอื่นๆ เช่นการจัดงานวัด การรับบริจาค
4. การศาสนสมบัติของวัด
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ตามความหมายที่กล่าวมานี้ผู้วิจัยได้สรุปว่ามีลักษณะของการกระทาการสาธารณูปการใน
3 ประการ คือ
1. การกระทา ด้วยแรงความคิด แรงงานและทุนทรัพย์รวมถึงการควบคุม
2. การกระทา ด้วยเอกสารรายงาน
3. การทา โดยการจัดประโยชน์
การควบคุมและส่งเสริม การสาธารณูปการ เป็นงานที่ละเอียดอ่อนเป็นตัวหลักของการ
คณะสงฆ์ แต่ผู้ปฏิบัติโดยตรงคือ เจ้าอาวาส ซึ่งเป็นพระสังฆาธิการระดับวัด เจ้าคณะทุกส่วน ทุกชั้น
ต้องมีความสัมพันธ์กัน 2 ประการ คือ ควบคุมการสาธารณูปการและส่งเสริมการสาธารณูปการ
การควบคุมดูแลวัดนั้น เจ้าคณะจะเพิกเฉยมิได้ ถ้าเพิกเฉยจะเป็นการละเว้นการปฏิบัติ
ต้องสอดส่อง ดูแล ชี้แจง แนะนา ในการสาธารณูปการของเจ้าอาวาส ดังต่อไปนี้
1. ควบคุมการทาแผนผังวัดให้สอดคล้องกับยุคพัฒนา
2. ควบคุมแบบแปลนเสนาสนะแต่ละวัดให้อยู่ในหลักประหยัดและพอเหมาะพอควรแก่
สภาพท้องถิ่นและก่อสร้างตามแบบแปลน
3. ควบคุมให้แต่ละวัดสร้างถาวรวัตถุให้เป็นทรงไทย หรือให้รักษาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
เป็นสาคัญ
4. ควบคุมการเงินและบัญชี รับ – จ่าย ของแต่ละวัดให้เป็นไปตามหลักบัญชี
5. ควบคุมดูแลการเอกสารต่างๆ ของเจ้าอาวาส เช่น รายงานขอรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมาให้เป็นไปโดยถูกต้อง
6. ควบคุมการจัดการศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปตามกฎกระทรวง
จะเห็นได้ว่า งานสาธารณูปการเป็นงานสาคัญ โดยเฉพาะเป็นงานละเอียดอ่อนเป็นงาน
ประดับท้องถิ่นและการพระศาสนา เป็นงานที่ให้ความสาคัญแก่พระสังฆาธิการและเห็นผลงานของ
พระสังฆาธิการได้เร็วกว่างานอื่น แต่ก็มักเป็นเหตุก่อปัญหา เช่น บางแห่งเกิดความขัดแย้งระหว่าง
วัดกับ ชาวบ้ านจนถึงลุ กลามใหญ่โ ต ก็เพราะการสาธารณูป การเป็ น เหตุห ากเจ้ าคณะได้เห็ น
ความสาคัญเร่งรัดตรวจตราชี้แจงแนะนา การปฏิบัติหน้าที่ของพระสังฆาธิการได้ดีแล้ว การขัดแย้ง
ระหว่างวัดกับบ้านจะลดน้อยลงตามลาดับ และความสมัครสมานสามัคคีระหว่างบ้านกับวัดจะมีมาก
ขึ้นเป็นเหตุให้การคณะสงฆ์และการพระศาสนาดาเนินไปด้วยความเรียบร้อยดีงาม การควบคุม
ส่งเสริมการสาธารณูปการ จึงถือเป็นหน้าที่อันสาคัญของพระสังฆาธิการทุกระดับชั้น (พระเทพ
ปริยัติสุธี, 2540 :41) การพัฒนาสาธารณูปการน่าจะแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ 1) พัฒนาวัด 2)
พัฒนาคนในวัด 3) พัฒนาชุมชน และเมื่อกล่ าวโดยสรุปความมุ่งหมายของสาธารณูปการก็เพื่อ
บารุงรักษาและส่งเสริมวัดให้เป็นที่อานวยประโยชน์แก่ประชาชนหรือแก่สังคมผู้เป็นเจ้าของวัดให้
วัฒนาถาวรสืบไป
กล่าวโดยสรุปได้ว่า การสาธารณูปการจะเน้นในส่วนบารุงรักษาวัดและ ศาสนสมบัติของ
วัดให้เป็นไปด้วยดี เป็นหน้าที่ของผู้บริหารวัดและคณะสงฆ์โดยตรง ในส่วนของรัฐและพุทธบริษัท
จะต้องอุปถัมภ์ด้วยไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างหรือบูรณะรักษาเสนาสนะของพระสงฆ์ พระสังฆาธิการ

วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์



ทุกรูปต้องมองเห็นความสาคัญของการจัดทาแผนแม่บทการก่อสร้าง และรู้จักวิธีการบริหารงาน
สาธารณูปการเป็นอย่างดี มีเทคนิคและวิธีการขอคาปรึกษากับหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบ การ
บริ ห ารจั ด การงานสาธารณู ป การที่ ดี จะต้ อ งรู้ จั ก วิ ธี บู ร ณปฏิ สั ง ขรณ์ โดยยึ ด หลั ก การบริ ห าร
บูรณปฏิสังขรณ์ การรักษาดูแล ทานุบารุง ศาสนวัตถุและศาสนสถานและการจัดทาวัดให้เป็นวัด
พัฒนาตัวอย่าง งานสาธารณูปการเป็นงานสาคัญ โดยเฉพาะเป็นงานประดับบารมีเจ้าอาวาส และ
เป็นงานละเอียดอ่อน เป็นงานประดับท้องถิ่นและการพระศาสนา เป็นงานที่ให้ความสาคัญแก่เจ้า
อาวาสและเห็นผลงานของเจ้าอาวาสได้เร็วกว่างานด้านอื่นๆ การควบคุมส่งเสริมการสาธารณูปการ
จึงถือเป็นหน้าที่อันสาคัญของเจ้าคณะทุกระดับชั้น

แนวทางการพัฒนาการจัดการสาธารณูปการของวัด

การบริหารบุคลากร
การกระทาให้สิ่งเหล่านั้นให้ดีขึ้นหรือให้สาเร็จประโยชน์ด้านการบริหารบุคลากรมีการตั้ง
คณะกรรมการหลายท่านต้องฟังเหตุผลของคนส่วนใหญ่ ช่วยฟื้นฟูบูรณปฏิสังขรณ์โบราณสถานให้
กลับมาเกือบเหมือนเดิม สถานภาพความเป็นพระในปัจจุบันต้องเป็นผู้มีหัวใจทางด้านการพัฒนา
บุคคล ทั้งด้านวัตถุและพัฒนาทางด้านจิตใจ เรื่องที่สาคัญที่สุดเราจะพัฒนาพระกับชาวบ้านให้เข้า
มาร่วมมือกันทางพระพุทธศาสนาจะได้แข็งแรง พุทธศาสนาได้มีอายุมั่นยืนยาว ในปัจจุบันคนหลง
ทางด้านวัตถุมากกว่าทางด้านจิตใจ ต้องให้มีธรรม ต้องมีความรู้ความเข้าใจ รูปแบบเป็นสิ่งสาคัญ
คนมีความรู้ต้องคู่กับคุณธรรม ถ้าขาดคุณธรรมกับศรัทธาญาติโยมเข้าถึงธรรมมีข้อคิด เชื่อว่าถ้าทา
ได้อย่างนี้ พระพุทธศาสนาจะเจริญรุ่งเรื องเป็นแน่ ถ้าหากยังไม่ถึงธรรมทั้งพระกับฆราวาสก็ขาด
ความเจริญรุ่งเรือง คือวัดกับบ้านต้องมีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน คือ พระให้อาหารใจ ชาวบ้าน
ให้อาหารทางกาย ก็มีที่พึ่งทางพระพระก็มีที่พึ่งทางบ้าน มีธรรมเป็นยาขนานหนึ่งได้เข้าถึงจิตใจ
ศรัทธาประชาชน เป็นผู้ประสานวัดกับบ้านได้เป็นอย่างดี การบริหารงานบุคคลในส่วนนี้จะต้องไป
สัมพันธ์กับการสาธารณูปการ ก็คือจะต้องมีความรู้ความเข้าใจแล้วก็มีวิสัยทัศน์ต่อการสร้างและก็มี
องค์ความรู้ในการที่จะสร้างอย่างที่เห็นเป็นรูปธรรมคือ การสร้างวัด ซึ่งบทบาทในการสร้างเสนาสนะ
หรือทะนุบารุงวัด โบราณสถาน สิ่งเหล่านี้บ่งบอกถึงการอนุรักษ์ หรือการสืบทอดพระพุทธศาสนาใน
ด้านศาสนวัตถุอันเป็นการกล่อมเกลาจิตใจของชาวพุทธ เป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจสู่การประพฤติ
ปฏิบัติ ซึ่งในภาวะปัจจุบันพระต้องเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบประกอบพร้อมกับการพัฒนาสังคมที่ดี
คือพระสงฆ์เป็นผู้นาเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วนั้น ถ้าว่าผู้นาเป็นผู้มีหลักศีลธรรมแล้วสุปฏิปันโน
ปฏิบัติดีแล้ว อุชุปฏิปันโน ปฏิบัติตรงแล้ว ญายปฏิปันโน ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์
แล้ว สามีจิปฏิปันโน ปฏิบัติสมควรแล้ว อาหุเนยโย ควรแก่การนามาบูชา ปาหุเนยโย ควรแก่การ
สักการะ จะเห็นความเมตตาจิตต่อสังคมทุกชนชั้นได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะจาพรรษาอยู่ที่ใดก็จะเป็นผู้
บุกเบิกพัฒนา นาความเจริญทั้งทางด้านจิตใจและวัตถุ สาหรับการสร้างอุโบสถนั้น ไม่ใช่เรื่องทาได้
ง่ายๆ ถือว่าเป็น ศาสนสถานที่สาคัญที่สุ ดอีกอย่างหนึ่งในวัด การก่อสร้างจะต้องใช้กาลั งทรัพย์
กาลังคน กาลังศรัทธาและอื่นๆ ผู้ที่จะสร้างจะต้องมีบารมีหลายด้าน ต้องติดต่อประสานงานกับ
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หลายฝ่าย เช่น พระสงฆ์ในวัดต้องเอาใจใส่ขวนขวายประสานงาน ชาวบ้านก็ต้องสนับสนุนช่วยเหลือ
ตามกาลัง หากมีข้อขัดแย้งหรือขัดข้องก็จะเป็นอุโบสถที่ ไม่บริสุทธิ์หรือมีตาหนิ เจ้าภาพเจ้าศรัทธาก็
ต้องลงทุนทรัพย์เอาใจใส่ดูแลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หลักของการก่อสร้างและจัดทา ช่างที่ทาก็
ต้องมีฝีมือเป็นที่ยอมรับเพราะการก่อสร้างมีทั้งศาสตร์ ศิลป์ วัฒนธรรม ประเพณี เป็นต้น
สรุปได้ว่า การก่อสร้างจะต้องใช้กาลังทรัพย์ กาลังคน กาลังศรัทธาและอื่นๆ ผู้ที่จะสร้าง
จะต้องมีบารมีหลายด้าน ต้องติดต่อประสานงานกับหลายฝ่าย เช่น พระสงฆ์ในวัดต้องเอาใจใส่
ขวนขวายประสานงาน ชาวบ้านก็ต้องสนับสนุนช่วยเหลือตามกาลังผู้ที่จะสร้างจะต้องมีบารมีหลาย
ด้าน ต้องติดต่อประสานงานกับหลายฝ่าย เช่ น พระสงฆ์ในวัดต้องเอาใจใส่ขวนขวายประสานงาน
ชาวบ้ านก็ต้องสนั บ สนุ น ช่ว ยเหลื อตามกาลั ง หากมีข้อขั ดแย้งหรือขัดข้องก็ จะเป็นอุโ บสถที่ไ ม่
บริสุทธิ์หรือมีตาหนิ เจ้าภาพเจ้าศรัทธาก็ต้องลงทุนทรัพย์เอาใจใส่ดูแลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
หลักของการก่อสร้างและจัดทา ช่างที่ ทาก็ต้องมีฝีมือเป็นที่ยอมรับเพราะการก่อสร้างมีทั้งศาสตร์
ศิลป์ วัฒนธรรม ประเพณี เป็นต้น
การบริหารงบประมาณ
การก่อสร้างเสนาสนะ เช่น กุฏิ ศาลาการเปรียญ อุโบสถ วิหาร ศาลาบาเพ็ญกุศล และ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม เป็นต้น เจ้าอาวาสแต่ละวัดก็ได้ดาเนินการก่อสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์
เสนาสนะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมั่นคงแข็งแรงเพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ของพระพระภิกษุ
สามเณรและประชาชนที่อยู่ในเขตใกล้เคียงกับวัดนั้นๆ เหมาะสมกับสภาพของแต่ละวัด มีวัดบางวัด
ที่ยังมีการก่อสร้างไม่เรียบร้อยและไม่เหมาะสมต่อการใช้ประกอบศาสนกิจ วัดในจังหวัดทุกวัดก็ได้มี
พัฒนาปรับปรุงอาคารเสนาสนะบริเวณวัดอยู่ตลอดเวลา เช่น บูรณะซ่อมแซมอาคารที่ชารุดทรุด
โทรมให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงใช้ประโยชน์ได้และสวยงามขึ้น วัดนั้นมีการจัดหาทุนตามความเหมาะสม
ของสภาพวัดที่เป็นไปตามกฎ ระเบียบของมหาเถรสมาคม ส่วนใหญ่แล้วกล่าวถึงเรื่องงบประมาณที่
ขาดการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐ บางวัดขาดปัจจัยที่จะนามาซ่อมแซมเสนาสนะต่าง ๆ เป็น
ภาระที่เจ้าอาวาสต้องขวนขวายพยายามหางบประมาณจากญาติโยมมาบูรณซ่อมแซมเสนาสนะให้มี
ความมั่นคงถาวรต่อไปได้ วัดควรที่จะดาเนินการก่อสร้างตามกาลังความสามารถไม่ก่อหนี้สิน โดยยึด
หลักของความพอเพียง ตามความสามารถของพระสังฆาธิการระดับวัดในการที่จะหาทุนทรัพย์มา
ดาเนินการ เพราะทางภาครัฐไม่ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในด้านการก่อสร้าง วัดที่มีความ
พร้อมด้านงบประมาณ คือ เจ้าอาวาสเป็นผู้มีบารมีสามารถที่จะชักชวนประชาชนให้มีส่วนร่วมใน
การก่อสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์ และมีบุคลากรที่ช่วยวางแผนผังในการดาเนินการก่อสร้างและ
บูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะของวัดให้มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการประกอบศาสนกิจได้มาก
การซ่อมแซมปรับปรุงศาสนวัตถุและศาสนสถานที่มีอยู่เดิมให้มั่นคงถาวรและก่อสร้างเพิ่มเติมให้
เหมาะสมกั บ สภาพแวดล้ อ ม ซึ่ ง มี ค วามจ าเป็ น ต่ อ การเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาที่ จ ะรั ก ษา
พระพุ ท ธศาสนาให้ มี ค วามมั่ น คงต่ อ ไปได้ บางวั ด มี ค ณะกรรมการวั ด จ านวนมากจึ ง ช่ ว ยหา
งบประมาณให้เพียงพอต่อการก่อสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์ แต่ต้องมีคณะกรรมการเงินในการดูแล
รักษา ทาบัญชีรายรับ -รายจ่ายตามความเป็นจริง เจ้าอาวาสต้องมีความยุติธรรมเพื่อสร้างศรัทธา
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ประชาชนทั่ว ไปช่วยเหลื อในการก่อสร้ างต่างๆ ภายในวัดให้เจริญรุ่งเรืองสื บต่อไป การพัฒ นา
เสนาสนะภายในวัดมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพียงพอต่อการใช้สอยในกิจการของคณะสงฆ์ต าม
ความรู้ความสามารถของเจ้าอาวาสนั้นๆ มีวางแผนในการใช้ที่ดินอันเป็นที่ตั้งวัดในการก่อสร้าง
อาคารเสนาสนะให้เป็นประโยชน์สูงสุด ตามนโยบายของคณะสงฆ์ มีบางวัดที่ไม่ได้วางแผนในการใช้
ที่ดินของวัดให้เป็นประโยชน์ต่อกิจการพระศาสนาไม่มีทิศทางในการพัฒนาวัด หรือบางวัดต้อ ง
ดาเนินการพัฒนาตามความเห็นของบุคคลที่เป็นกาลังศรัทธาของวัดนั้นๆ ซึ่งอาจจะไม่เป็นระเบียบ
เรียบร้อย และเป็นภาระของผู้ที่จะมาบริหารในภายหลัง คณะสงฆ์ควรมีการวางแผนผังในการพัฒนา
วัดและพัฒนาความรู้ความสามารถให้พระสังฆาธิการระดับวัดในการนาไปดูงานวัดตัวอย่างที่มีแบบ
แผนในการพัฒนาที่ชัดเจน และคณะสงฆ์ควรมีคณะกรรมการระดับผู้ปกครองช่วยให้ความรู้ ความ
เข้าใจในการทาแผนผังการพัฒนาวัด และตรวจสอบการดาเนินการเป็นขั้นตอนตามแบบแผนควร
จัดหางบประมาณจากแหล่ งต่าง ๆ เช่น จากประชาชนในเขตวัด พื้น ที่ใกล้ เคียงและหน่ วยงาน
ราชการ เทศบาลตาบล ซึ่ งเป็นเขตรับผิดชอบโดยตรง มาสนับสนุน และทางวัดควรรายงานแจ้ง
ความก้าวหน้าทางงานด้านสาธารณูปการที่วัดได้ดาเนินการสร้างเป็นระยะ เพื่อความถูกต้องในด้าน
ข้อมูลให้ประชาชนได้ทราบควรจัดคน พระสงฆ์ ไปประชาสัมพันธ์ เช่น การจัดรถประชาสัมพันธ์
และบอกข่าวสารทางด้านสื่อวิทยุ ใบปลิว ป้ายโฆษณา และเสียง ตามสายบอกข่าวงานด้าน
สาธารณูปการของวัด ให้ป ระชาชนได้รับรู้อย่างทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนได้มาร่วมกันสร้าง
สาธารณูปการวัด ด้านงบประมาณมาสร้างให้เร็วยิ่งขึ้น
สรุปได้ว่า วัดมีคณะกรรมการวัดจานวนมากจึงช่วยหางบประมาณให้เพียงพอต่อการ
ก่อสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์ แต่ต้องมีคณะกรรมการเงินในการดูแลรักษา ทาบัญชีรายรับ -รายจ่าย
ตามความเป็นจริง เจ้าอาวาสต้องมีความยุติธรรมเพื่อสร้างศรัทธาประชาชนทั่วไปช่วยเหลือในการ
ก่อสร้างต่างๆ ภายในวัดให้เจริญรุ่ งเรื องสื บต่อไป การพัฒนาเสนาสนะภายในวัดมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยเพียงพอต่อการใช้สอยในกิจการของคณะสงฆ์ตามความรู้ความสามารถของเจ้า
อาวาสนั้นๆ มีวางแผนในการใช้ที่ดินอันเป็นที่ตั้งวัดในการก่อสร้างอาคารเสนาสนะให้เป็นประโยชน์
สูงสุด ตามนโยบายของคณะสงฆ์ มีบางวัดที่ไม่ได้วางแผนในการใช้ที่ดินของวัดให้เป็นประโยชน์ต่อ
กิจการพระศาสนาไม่มีทิศทางในการพัฒนาวัด
การบริหารวัสดุอุปกรณ์
ประติมากรรมพื้นบ้าน ประติมากรรม คือ การปั้น แกะสลัก หล่อ รวมทั้งการเคาะบุตี
เชื่อม เพื่อให้ได้มาซึ่งรูปลักษณ์ที่ต้องการ โดยอาจเป็นการจาลอง หรือทาให้เหมือนจริง เช่น
อนุสาวรีย์ รูปปั้น และพญานาคในวัด ถ้วยชาม เป็นต้น โดยทั่วไปงานประติมากรรมจะมีรูปทรงแยก
เป็น 3 ลักษณะใหญ่ๆ คือ 1. รูปทรงลอยตัว เป็นประติมากรรมที่มีฐานรองรับอยู่ตอนล่าง โดยการ
เฉลี่ยน้าหนักลงสู่ฐานสามารถมองดูได้โดยรอบ เช่น พระพุทธรูปที่ประดิษฐานในโบสถ์ วิหาร เป็น
ต้น 2. รูปทรงนูน เป็นประติมากรรมที่มีลักษณะนูนขึ้นมาจากพื้น เพื่อเสนอรูปทรงเฉพาะด้านใด
ด้านหนึ่งให้ปรากฏ เช่น ลวดลายแกะสลักไม้บนหน้าบัน โบสถ์ วิหาร ลวดลายรูปปั้นตกแต่งฐาน
สถูปเจดีย์ ลวดลายที่ดุนให้นูนขึ้นจากแผ่นหนังสือแผ่นโลหะ เป็นต้น 3. รูปทรงจมอยู่ในพื้น เป็น
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ประติมากรรมที่มีลักษณะรูปทรงที่เกิดขึ้นด้วยเส้นที่ขีดให้ลึกลงไปในพื้นหรือฉลุส่วนที่เป็นพื้นออกให้
คงไว้แต่ส่วนที่เป็นรูป เช่น ภาพหนังใหญ่วัดขนอน จังหวัดราชบุรี ลวดลายแทงหยวกประดับเมรุเผา
ศพของชาวบ้านในเขตมีนบุรี สุพรรณบุรี เพชรบุรี เป็นต้น
วั ส ดุ ที่ ช าวบ้ า นนิ ย มน ามาใช้ ใ นการสร้ า งงานประติ ม ากรรมจะสะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง
สภาพแวดล้อมทาธรรมชาติของท้องถิ่นนั้ น วัสดุที่ช่ว งพื้นบ้านนามาใช้ในการสร้างงานในแต่ล ะ
ท้องถิ่น มีอยู่หลายชนิดได้แก่
1. ดิน เป็ น วัส ดุที่ ห าได้ง่ ายในทุก ท้อ งถิ่ น โดยเฉพาะในท้ องถิ่นภาคกลางที่มี ดิน ซึ่ง มี
คุณภาพพิเศษ เช่น ดินเป็นวัสดุพื้นฐานสาหรับงานปั้น ประติมากรรมพื้นบ้านที่ทาด้วยดิน มีทั้ง
ประเภทผึ่งให้แห้ง และเผาให้สุก ในบางครั้งก็ใช้ปั้น เพื่อเป็นแม่แบบในการทาพิมพ์หล่อปูนหรือ
โลหะ ประติมากรรมที่ปั้นด้วยดินชาวบ้านนิยมทากัน ได้แก่ พระพิมพ์ ตุ๊กตารูปปั้นสัตว์ ลวดลาย
ประดับสิ่งก่อสร้าง เป็นต้น
2. หิน เป็นวัสดุที่ใช้สาหรับทางานแกะสลัก ท้องถิ่นภาคกลางนิยมใช้หินทรายแกะสลักรูป
เคารพและลวดลายต่างๆ อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ตกทอดมาแต่โบราณ ประติมากรรมสลักหิน
ที่ทากัน เช่น ลูกนิมิต พระพุทธรูป สาก ครก เป็นต้น
3. ปูน เป็นวัสดุที่ใช้ปั้นและหล่อ ถ้าต้องการปั้นจะต้องนาปูนมาเผาให้สุกแล้วป่นให้เป็น
ผงผสมด้วยน้ายาโขลกจนเหนียวนุ่ม และจึงนามาปั้นเป็นลวดลาย หรือรูปต่างๆ เป็นที่นิยมทากันมา
ตั้งแต่โบราณเมื่อแห้งแล้ วมีความคงทนไม่แพ้ดิน และยังสามารถใช้กับงานที่มีความละเอียดได้อีก
ด้วย ประติมากรรมปูนปั้นมีทั้งที่ปั้นโดดๆ เป็นรูปทรงลอยตัว และปั้นเป็นรูปทรงนูนประดับตกแต่ง
อาคารสิ่งก่อสร้ าง เช่น หน้าบันบั วปลายเสา ซุ้มประตู ซุ้มหน้าต่าง รูปภาพทวารบาน ลวดลาย
ประดิษฐาน สถูปเจดีย์ ปรางค์ เป็นต้น
4. ไม้ เป็นวัสดุที่มีอยู่ทั่วๆ ไปในทุกท้องถิ่น เช่น ไม้สัก ไม้โพธิ์ ไม้ปลูก ไม้โมก ไม้ละมุด ไม้
ขนุ น เป็ นต้น ส่ ว นมากเป็ นไม้เนื้ อละเอียดเหมาะส าหรับน ามาแกะสลั กเป็นรูป ทรงลอยตัว หรือ
ลวดลาย และสิ่งประดับตกแต่งอาคารสถานที่ ยานพาหนะที่สร้างด้วยไม้ ประติมากรรมพื้นบ้านสลัก
ไม้พบได้ทั่วไป ดังจะเห็นได้จากลวดลายหน้าบันโบสถ์ วิหาร คันทวย หย่องรับ หน้าต่าง รูปภาพ
และลวดลายประดับเครื่องดนตรีไทย เช่น ซออู้ ซอด้วง ระนาด หรือพระพุทธรูป เป็นต้น
5. หยวกกล้วย เป็นวัสดุที่ได้มาจากกาบของต้นกล้วย โดยลอกจากลาต้นกล้ วยเป็นกาบ
ยาว ชาวบ้านนามาแทง หรือฉลุเป็นลวดลาย แล้วนามาประกอบกันขึ้น เพื่อประดับและตกแต่ง
“เบญจา” สาหรับรดน้าในการมงคลต่างๆ เช่น ตัดจุก หรือประดับธรรมาสน์สาหรับพระเทศน์ หรือ
ประดับเมรุ หรือเชิงตะกอนเพื่อตั้งเผาศพการแทงหรือสลักหยวกนี้ บางทีเรียกว่า ทาเครื่องสด
6. โลหะ เป็นวัสดุที่ชาวบ้านใช้หล่อรูปต่างๆ เช่น พระพุทธรูป กระติ่ง ระฆัง เป็นต้น
บางครั้งก็ตีแผ่เป็นแผ่น แล้วนาไปประดับตกแต่งบุหุ้มวัตถุต่างๆ โดยดุนเป็นลวดลายสวยงามหรือ
นามาทาเป็น เครื่ องประดับ ต่างๆ โลหะที่นิ ย มใช้กัน ได้แก่ ทองแดง ทองสั มฤทธิ์ ชิน เงิน นาก
ทองคา ดีบุก เป็นต้น
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แนวทางการก่ อ สร้ า งและบู ร ณปฏิ สั ง ขรณี ต้ อ งค านึ ง ถึ ง ประโยชน์ ใ นด้ า นวิ ช าการ
โบราณสถานให้ประโยชน์ในด้านวิชาการมากมายไม่ว่าจะเป็นโบราณคดี ประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม
สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ศิลป์ ประโยชน์ในการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีในการก่อสร้าง การ
เลือกใช้วัสดุในการก่อสร้างเทคนิคต่าง ๆ การเลือกทาเลที่ตั้ง การทารากฐานก่อนการก่อสร้าง เป็น
ต้น ได้ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวโบราณสถานต่างๆ ส่วนมากจะเป็นจุดสนใจของ
นักท่องเที่ยว เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ ทาให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจ เกิด หวง
แหนในการที่จะช่วยบารุงรักษา ดารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของคนในชาติ การแสดงความเคารพคารวะ
อ้อนน้อมถ่อมตนต่อโบราณสถานเหล่านั้น การใช้ประโยชน์โบราณสถานต้องคานึงถึงผลกระทบ ที่
จะมีต่อโบราณสถาน มีการกาหนดพื้นที่ใช้ประโยชน์ให้ชัดเจน และไม่เปลี่ ยนแปลงรูปแบบของ
โบราณสถาน การใช้สอยพื้นที่ภายในโบราณสถาน การใช้ส อยพื้นที่ภ ายนอกโบราณสถาน เปิด
โอกาสให้พุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปสามารถเข้ามาใช้พื้นที่เขตโบราณสถาน ดังนั้นพระสงฆ์ต้องดูแล
รักษาโบราณสถานให้อยู่ในสภาพดีไม่ทรุดโทรม ท่านเปิดเป็นสถานที่เพื่อบริการค้นคว้าวิจัยวัดที่มี
โบราณสถาน วัดมีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนในเชิงวิชาการทางด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีและการ
อนุรักษ์เบื้องต้นของโบราณสถานนั้น ท่านมีการจัดการเผยแพร่เอกสารประชาสัมพันธ์การส่งเสริม
การอนุรักษ์โบราณสถานแก่พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชน ท่านจัดหาผู้มีความรู้ให้เป็นผู้แนะนาในการ
ชมและศึกษาค้น คว้าวิจัยโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ ท่านอานวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
ของผู้ที่มาค้นคว้าวิจัยและศึกษาในพื้นที่โบราณสถาน เช่น มีห้องน้า ถังขยะ ให้เพียงพอต่อการใช้
สอยและจัดวางให้เป็นระเบียบไม่บดบังสิ่งที่เป็นโบราณสถานอย่างเหมาะสม เขตส่งเสริมให้เป็นเขต
เศรษฐกิจที่เจริญมั่งคั่ง โบราณสถานที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจาวัน เช่น คู
เมือง สระน้า อ่างเก็บน้า สระพัง หรือบ่อบาดาลในมัยสุโขทัย เป็นต้น โบราณสถานที่เป็นที่อยู่อาศัย
ได้แก่ โบราณสถานที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่อยู่ เช่น บ้านเรือน วัง เป็นต้น หรื ออาจดัดแปลงโดย
อาศัยธรรมชาติ เช่น ถ้าที่มีมนุษย์เข้าไปอาศัยและทิ้งร่องรอยไว้ โบราณสถานที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์
ตามวัตถุประสงค์ของการก่อสร้าง และไม่มีคนอยู่อาศัยและใช้ประโยชน์แล้ว โบราณสถานที่ยังใช้
ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของการก่อสร้าง และยังมีคนอยู่อาศัย หรือเข้ าไปใช้ประโยชน์อยู่ ร่วม
คิดค้นและสร้างรูปแบบ วิธีการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาและลดปัญหาที่เกิด หรือเพื่อสร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่ที่เป็นประโยชน์ หรือเพื่อสนองความต้องการ ร่วมวางนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม
เพื่อขจัดและแก้ไขปัญหาและเพื่อสนองความต้องการ ร่วมตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรที่มีจากัดให้
เกิดประโยชน์มากที่สุด ร่วมควบคุม ติดตาม ประเมินผล และร่วมบารุงรักษาโครงการกิจกรรมที่ได้
ทาไว้เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป กาหนดขอบเขตพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ ต้องให้เกิดความแน่ชัดเพื่อ
ประโยชน์ ในการบริ ห ารพื้นที่ในการควบคุม การอนุรัก ษ์ การน ากลั บ มาใช้ป ระโยชน์ และการ
บารุงรักษาที่ตั้งของพื้นที่ทางประวัติศาสตร์หรือองค์ประกอบของพื้นที่ที่ปรากฏให้เห็นเด่นชัด จัด
ประโยชน์ในสถานที่ท่องเที่ยวโบราณสถานที่เกี่ยวกับการป้องกันศัตรู ได้แก่ โบราณสถานที่สร้างขึ้น
เพื่อป้องกันเมืองจากศัตรู เช่น ประตูเมือง ป้อมประตูเมือง หรือกาแพงเมือง เป็นต้น
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สรุ ป ได้ ว่ า วั ส ดุ อุ ป กรณ์ เช่ น ดิ น หิ น ปู น โลหะ เป็ น ต้ น มี ก ารแบ่ ง ตามวิ ธี ก ารและ
กระบวนการสร้างสรรค์ วิธีการและกระบวนการสร้างสรรค์ในงานศิล ปหัตถกรรมและเครื่องใช้
พื้นบ้านแต่ละอย่างมีขั้นตอนวิธีการที่ไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับวัสดุที่นามาใช้ด้วย เช่น วิธีการจักรสาน
การแกะสลั ก ไม้ การปั้ น ด้ ว ยดิ น หรื อ การทอ ซึ่ ง นอกจากมี ขั้ น ตอนและวิ ธี ก ารที่ แ ตกต่ า งแล้ ว
วัตถุดิบเครื่ องมือส าหรับ ใช้ในงานแต่ละประเภทยังมีลั กษณะเฉพาะและวิธีการใช้ที่แตกต่างกัน
ออกไปอีกด้วย อาจกล่าวได้ว่ามีความแตกต่างกัน โดยตั้งแต่เริ่มขั้นตอนแรกจนถึงเสร็จสิ้นสมบูรณ์
การบริหารจัดการ
การบู ร ณะและพัฒนาวัดวัดวาอารามเมื่อสร้ างขึ้น แล้ ว จาเป็ น ต้องดูแลรั กษาอยู่ เสมอ
เสนาสนะศาสนวัตถุใดที่ชารุดทรุดโทรก็บูรณซ่อมแซมให้คือคงสภาพเดิมสมควรรื้อปลูกสร้างใหม่ก็
ต้องรื้อ เป็นหน้าที่ของเจ้าอาวาสที่จะต้องยึดหลักอุปฐานสัมปทา ถึงพร้อมด้วยความหมั่น อารักขา
สัมปทา ถึงพร้อมด้วยการรักษา การดูแลรักษาและจัดการเกี่ยวกับที่ตั้งบริเวณวัด ที่ควรดาเนินการ
เป็นประจาดังนี้
1. ที่ดินที่ตั้งวัด ควรจัดให้มีหนังสือสาคัญ สาหรับที่ดินไว้เป็นหลักฐานลงทะเบียนไว้
2. ป้ายชื่อวัด ก่อนที่จะเข้าไปในวัดไหน มักจะมองหาป้ายชื่อวัดก่อน แต่บางวัดก็ไม่เขียน
ชื่อป้ายวัดไว้ จึงควรทาเสีย ทุกๆ วัด ป้ ายชื่อวัด ควรทาด้วยไม้กระดานหรือคอนกรีต ถ้าทาเสา
คอนกรีตด้วยก็จะแข็งแรงทนทานดี ควรติดป้ายไว้ที่ศาลาหน้าวัด หากเป็นวัดที่อยู่ไกลจากถนนหลวง
หรือห่างจากคลองใหญ่ ควรติดป้ายชื่อวัดไว้ที่ปากทางเข้าอีกป้ายหนึ่ง ควรระบุตาบล อาเภอ จังหวัด
ของวัดไว้ที่ป้ายวัดด้วย อนึ่งชื่อวัดนั้นทางวัดจะเปลี่ยนเอาเองตามความพอใจของเจ้าอาวาสหรือผู้
บูรณปฏิสังขรณ์ไม่ได้ต้องเสนอขอเปลี่ยนผ่านเจ้าคณะตามลาดับจนถึงกรมการศาสนา ดาเนินการ
ต่อไป
3. เขตวัด อาณาเขตของวัดควรมีกาแพงหรือวัตถุอื่นบอกสัญลักษณ์ว่า เป็นเขตแดนของ
วัดวัดใดไม่มีกาลังทุนทรัพย์เพียงพอ ที่จะก่อกาแพงหรือทารั่วถาวร จะปลูกไม้ยืนต้นหรือไม้ผล เช่น
มะพร้าวเป็นต้นเป็นแนวเขตก็ได้
4. แผนผังวัด วัดที่สร้างขึ้นใหม่ตามกฎกระทรวงย่อมมีปัญหาน้อยเพราะก่อนจะขอ
อนุญาตสร้างวัด กฎกระทรวงกาหนดให้เสนอแผนที่แสดงเขตที่ตั้งวัด แผนผัง สิ่งก่อสร้างของวัด
ส่วนที่สร้างมาก่อน ควรทาแผนผังวัดไว้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยป้องกันการโต้แย้ง
ที่จะเกิดขึ้นว่า อะไรควรจะปลูกสร้างใหม่จะสร้างที่ตรงไหนแผนผังวัด ควรกาหนดการปลูกสร้าง
ภายในวัดเป็น 4 เขต คือ 1) เขตพุทธวาส เป็นที่ตั้งอุโบสถ เจดีย์ วิหาร ศาลาการเปรียญและสถาน
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เป็นแดนที่สงบเรียบร้อย 2) เขตสังฆาวาส เป็นที่ตั้งกุฎิ โรงครัว หอฉัน
โรงเก็บ พัส ดุ ศาลารับ แขก 3) เขตสาธารณสงเคราะห์ เป็น บริเวณที่กัน เขตไว้เพื่อสงเคราะห์
ประชาชนเป็ น ที่ตั้งโรงเรี ย น ภาษาไทย สุ ขศาลา สถานพยาบาล สมาคมทางศาสนา ห้ องพัส ดุ
พิพิธภัณฑ์ ศาลาประชาชน สุสาน ฌาปนสถาน ศาลาบาเพ็ญบุญกุศล เป็นต้น 4) เขตจัดประโยชน์
วัดที่มีที่ดินเหลือ ควรจะจัดประโยชน์ หารายได้บารุงวัดก็ควรแบ่งเขตไว้ต่างหากจากเขตอื่นๆ ให้
เป็นสัดส่วน 5) บริเวณวัด ควรปลูกต้นไม้ผล ไม้ดอก ไม้ใบ ที่เกี่ยวกับการเรียนพุทธประวัติหรือต้นไม้

วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์



เป็นสัญลักษณ์ของชื่อวัดชื่อหมู่บ้านและควรมีป้ายบอกชื่อต้นไม้ที่ควรศึกษาด้วย เรื่อง นี้มีคาสั่ง มหา
เถรสมาคมว่าด้วยการปลูกต้นไม้ในที่วัดหรือทีธรณีสงฆ์ พ.ศ. 2520 ที่ต้องปฏิบัติ 6) ลานวัด ควรปัด
กวาดให้สะอาดหรือทาเป็นสนามหญ้า ลาดปูน กาจัดขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลมีถังรับรองเผาขยะตั้ง
ไว้เป็นระยะ
วัดนั้ น จึ งมีห น้ า ที่ช่ ว ยกั น อุ ป ถัม ภ์บ ารุ งบูร ณปฏิสั ง ขรณ์เ สนาสนะต่า งๆ ในวัด นั้น เพื่ อ
สร้างสรรค์วัดของตนหรือถิ่นให้มั่นคงเจริญรุ่งเรื่อง หมู่บ้านตาบลใดมีวัดประจาหมู่บ้าน ตาบลนั้น
สะอาดสะอ้านเสนาสนะนั้นคงแข็งแรงสวยงามเหมาะสมจะเป็นเครื่องแสดงถึงฐานะทางเศรษฐกิจ
และความร่วมมือร่วมใจของประชาชนเป็นความดีความภาคภูมิใจของประชาชนแห่งหมู่บ้านตาบล
นั้น พระภิกษุสามเณรในมีหน้าที่ ดูแลรักษาวัดให้สะอาดเรียนร้อย น่าอยู่น่าอาศัยชวนให้ชาวบ้านมา
ทาบุ ญ มาหาความสุ ข ความสงบในวัด วัด ใดได้ รั บความอุ ป ถัม ภ์ บ ารุ งจากชาวบ้า นเป็ นอย่า งดี
สม่าเสมอ พระภิกษุสามเณรในวัดช่วยกันดูแลรักษาเป็นอย่างดีอยู่เป็นประจาแล้วความจาเป็นในการ
บูรณปฏิสังขรณ์ก็มีน้อย เพราะวัดจะเจริญขึ้นไปตามลาดับ ไม่มีส่วนปรักหักพังให้บูรณะความจาเป็น
ในการที่จะต้องมีการบูรณะวัดและเสนาสนะในวัดเกิดจากเหตุ 3 ประการคือ 1) ถูกภัยธรรมชาติ
หรือมีผู้จงใจทาลาย 2) ชาวบ้านและพระภิกษุสามเณรในวัดปล่อยปะละเลย ไม่เอาใจใส่ดูแลรักษา
3) ชาวบ้านประสบความขาดแคลนจนไม่มีกาลังที่จะซ่อมแซมบูร ณปฏิสังขรณ์เสนาสนะต่างๆ ในวัด
ของตนได้
เสนาสนะที่จาเป็นต้องสร้างและบารุงรักษาตลอดจนบูรณปฏิสังขรณ์ให้แข็งแรงปลอดภัย
ใช้การได้ดีอยู่ทุกโอกาสเพื่อไห้วัดเป็นวัดที่สมบูรณ์ คือกุฎิสงฆ์ ศาลาการเปรียญหรือวิหารและพระ
อุโบสถหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าโบสถ์ กุฎิเป็นที่พานั กอาศัยของพระภิกษุสามเณรมีวัดต้องมีพระภิกษุ
สามเณรๆ ต้องมีกุฎิ ศาลาการเปรียญหรือวิหารสาหรับเป็นที่คฤหัสถ์มาทาบุญบาเพ็ญกุศลร่วมกัน
เป็นที่พระได้สอนธรรมแก่ประชาชนจะเป็นวัดที่ใดก็ตามต้องมีเสนาสนะ 2 อย่างนี้ก่อนจึงจะเป็นวัด
ได้ และเพื่อไห้วัดเป็นวัดโดยสมบูรณ์มีที่ สาหรับพระสงฆ์ทาสังฆกรรมตามพระพุทธบัญญัติจึงต้องมี
โบสถ์ห รืออุโ บสถด้วย ปัจ จุบั นมีวัดที่ส ร้างและตั้งขึ้นใหม่หลายแห่ ง ทากุฏิคือที่พานักอาศัยของ
พระภิกษุสามเณรกับศาลาการเปรียญ ที่ทาบุญฟังเทศฟังธรรมของชาวบ้านอยู่ในอาคารเดียวกันซึ่งก็
ไม่น่าจะขัดข้องอะไรเป็นการประหยัดเพราะค่าก่อสร้างและค่าวัสดุก่อสร้างในเวลานี้แพงมาก และก็
มีวัดบางแห่งรวมเอาอุโบสถไว้ในอาคารเดียวกันกับกุฏิหรือศาลาการเปรียญด้วย ซึ่งไม่มีพระธรรม
วินัยข้อใดห้ามไว้ แต่ในเวลาทาสังฆกรรมจะต้องระวังมาก ส่วนสิ่งก่อสร้างอื่นๆ อาจจะสร้างหรือมีผู้
ก่อสร้างถวายด้วยศรัทธาไม่ได้ทาให้วัดสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ไปได้
การดาเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาวัดด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้วัดเอื้อ
ประโยชน์ตามภารกิจของเจ้าอาวาสด้านอื่นๆ การพัฒนาเหล่านี้ได้แก่ การดูแลการทานุบารุงรักษา
สาธารณสมบัติของวัด การดูแลรักษาและก่อสร้างอาคารสถานที่ เช่น พระอุโบสถ เมรุ อาคารเรียน
หอธรรมกุฏิ ศาลาการเปรียญ เป็นต้น งานสาธารณูปการแต่ละวัดจะไม่เท่าเทียมกัน มากหรือน้อย
ขึ้นอยู่กับขนาดของเศรษฐกิจ ความต้องการของชุมชนและบารมีของเจ้าอาวาสหรือพระสงฆ์ในวัด
เป็นสาคัญที่สาคัญคืออุโบสถ
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สรุปได้ว่า การดาเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาวัดด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้วัดเอื้อประโยชน์ตามภารกิจของเจ้าอาวาสด้านอื่นๆ การพัฒนาเหล่านี้ได้แก่ การดูแล การ
ทานุบารุงรักษาสาธารณสมบัติของวัด การดูแลรักษาและก่อสร้างอาคารสถานที่ เช่น พระอุโบสถ
เมรุ อาคารเรียน หอธรรมกุฏิ ศาลาการเปรียญเป็นต้นงานสาธารณูปการแต่ละวัดจะไม่เท่าเทียม
เทียมกัน มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับขนาดของเศรษฐกิจ ความต้องการของชุมชนและบารมีของเจ้า
อาวาสหรือพระสงฆ์ในวัดเป็นสาคัญ ความสัมพันธ์ระหว่างวัดและชุมชน เป็นความสัมพันธ์แบบถ้อย
ทีถ้ อยอาศัย กั น ตั้ง แต่ อดี ต จนถึ งปั จ จุ บั น เป็ นความสั ม พัน ธ์ที่ มีวั ด เป็ นจุ ดศู นย์ ก ลางในการท า
กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ทั้ ง ทางด้ า นการศึ ก ษา การเรี ย นรู้ วิ ถี ชี วิ ต และและเป็ น ที่ อ บรมขั ด เกลาให้ กั บ
ประชาชน วัดจึงเปรียบเสมือนเป็นบ้านหลังที่สองของชุมชน ในการร่วมกันทากิจกรรมและสิ่งที่เป็น
วัฒนธรรมประเพณีของชุมชนในที่นั้ น ๆ ประชาชนในชุมชน จึงให้ความร่วมมือในการร่วมกันสร้าง
เสนาสนะ ถาวรวัตถุภายในวัด ให้ดูสวยงามเป็นที่เชิดหน้าชูตา ของชุมชนที่อยู่ภายในเขตวัดอีกด้วย
งานด้านสาธารณูปการวัดจะต้องมีพระสังฆาธิการเป็นผู้นา และให้ความรู้ต่าง ๆ แก่พุทธศาสนิกชน
ในการร่วมกันสร้างงานสาธารณูปการวัดและมีพุทธศาสนิกชนเป็นกาลังช่วยในการ บริจาคทรัพย์
และแรงงาน ซึ่งเป็นความสัมพันธ์แบบถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางและวัดได้พัฒนา
ทางด้านจิตใจ ในการอบรมขัดเกลา สร้างความสามัคคีในชุมชน และพัฒนาด้านวัตถุเพื่ออานวย
ประโยชน์แก่พระสงฆ์และคฤหัสถ์ ในการใช้สอยประโยชน์ศาสนสถานต่าง ๆ ร่วมกันอีกด้วย ซึ่งงาน
ด้านสาธารณูปการนี้ จะเป็นตัวบงชี้วัดคุณภาพในด้านการพัฒนาวัด ซึ่งตรงตามหลักการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์

สรุป

การดาเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาวัดด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้วัดเอื้อ
ประโยชน์ตามภารกิจของเจ้าอาวาสด้านอื่นๆ การพัฒนาเหล่านี้ได้แก่ การดูแล การทานุบารุงรักษา
สาธารณสมบัติของวัด การดูแลรักษาและก่อสร้างอาคารสถานที่ เช่น พระอุโบสถ เมรุ อาคารเรียน
หอธรรมกุฏิ ศาลาการเปรียญเป็นต้นงานสาธารณูปการแต่ละวัดจะไม่เท่าเทียมเทียมกัน มากหรือ
น้อยขึ้นอยู่กับขนาดของเศรษฐกิจ ความต้องการของชุมชนและบารมีของเจ้าอาวาสหรือพระสงฆ์ใน
วัดเป็นสาคัญ ความสัมพันธ์ระหว่างวัดและชุมชน เป็นความสัมพันธ์แบบถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน ตั้งแต่
อดีต จนถึงปัจจุบัน เป็นความสัมพันธ์ที่มีวัดเป็นจุดศูนย์กลางในการทากิ จกรรมต่าง ๆ ทั้งทางด้าน
การศึกษา การเรียนรู้วิถีชีวิตและและเป็นที่อบรมขัดเกลาให้กับประชาชน วัดจึงเปรียบเสมือนเป็น
บ้านหลังที่สองของชุมชน ในการร่วมกันทากิจกรรมและสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนในที่
นั้น ๆ ประชาชนในชุมชน จึงให้ความร่วมมือในการร่วมกันสร้างเสนาสนะ ถาวรวัตถุภายในวัด ให้ดู
สวยงามเป็นที่เชิดหน้าชูตา ของชุมชนที่อยู่ภายในเขตวัดอีกด้วย งานด้านสาธารณูปการวัดจะต้องมี
พระสั ง ฆาธิ ก ารเป็ น ผู้ น า และให้ ค วามรู้ ต่ า ง ๆ แก่ พุ ท ธศาสนิ ก ชนในการร่ ว มกั น สร้ า งงาน
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สาธารณูป การวัดและมีพุทธศาสนิ กชนเป็น กาลั งช่ว ยในการ บริ จาคทรั พ ย์และแรงงาน ซึ่งเป็น
ความสัมพันธ์แบบถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางและวัดได้พัฒนาทางด้านจิตใจ ในการ
อบรมขัดเกลา สร้างความสามัคคีในชุมชน และพัฒนาด้านวัตถุเพื่ออานวยประโยชน์แก่พระสงฆ์และ
คฤหัสถ์ ในการใช้สอยประโยชน์ศาสนสถานต่าง ๆ ร่วมกันอีกด้วย ซึ่งงานด้ านสาธารณูปการนี้ จะ
เป็นตัวบงชี้วัดคุณภาพในด้านการพัฒนาวัด ซึ่งตรงตามหลักการบริหารกิจการคณะสงฆ์
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บทบาทครูสอนภาษาในยุคไทยแลนด์ 4.0

ROLE OF LANGUAGE TEACHER IN THAILAND 4.0
ประวิทย์ ธงชัย
บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะการสอนภาษาของครูในยุคไทยแลนด์ 4.0
(Thailand 4.0) เพื่อเป็นแนวทางให้ครูสอนภาษาใช้ข้อมูลเป็น ช่องทางใช้สื่อการสอน และกระตุ้น
ความสนใจของผู้เรียนให้ได้ผล และอีกทั้งศึกษาแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาของครู
สอนในยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) และยุคข้อมูลข่าวสาร โดยครูสอนภาษาสามารถใช้สื่อ
ดิจิตอล (Multimedia) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิผล โดยนา
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) เพิ่มในกิจกรรมการเรียนการสอนชึ่งจะทาให้ผู้เรียน
ได้รับทักษะที่จาเป็นได้แก่ทักษะการสื่อสาร การใช้ข้อมูลและสารสนเทศ การติดต่อสื่อสารทางไกล
การใช้คอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ การสร้างอาชีพและการเรียนรู้ด้วยตนเอง
คาสาคัญ: ไทยแลนด์ 4.0 , โลกาภิวัตน์, สื่อดิจิตอล, สารสนเทศ
ABSTRACT
This article aims to study the teaching ways of teachers in Thailand 4.0
(Thailand 4.0) as a guideline for language teachers to use information as a way to
use the teaching materials and to stimulate interests the students effectively. In
addition, to study of the development of language teaching methods of teachers in
the globalization era. In the globalization and the information age, the teachers can
use digital media (electronic media) to manage teaching and learning effectively. By
using artificial intelligence (A.I.) to the learning activities that students will gain the
necessary skills, including communication skills, usage of Information and long
distance communication through computer and artificial intelligence, also creating a
career and learning themselves.
Keywords: Thailand 4.0, Globalization, Multimedia, information
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ประเทศไทยในต้น ศตวรรษที่ 20 เป็นต้นมา การเรียนการสอนภาษาที่ต้องพึ่งครูเป็น
สาคัญ(Teacher Centered) ครูสอนภาษาจะทุ่มเทเสียสละกับการสอน จาเนื้อหาได้แทบทุกหน้า
ของตารา ผู้เรียนคนใด ตั้งใจฟังคาบรรยาย อ่านทบทวนคาบรรยาย สามารถท่องจาเนื้อหาและ
ทฤษฎีโครงสร้างทางภาษา หลักการและแนวปฏิบัติ สามารถปฏิบัติตาม จะสอบได้และได้เกรดใน
ระดับที่ดี ในปัจจุบันนี้เรียกการสอนแบบนี้ว่า ครูสอนภาษาแบบยุคไทยแลนด์ 1.0 ต่อมา รัฐบาล
ไทยในสมัยนั้นได้ประกาศใช้แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2503 บังคับให้เยาวชนไทยต้องเข้ารับ
การศึกษาภาคบังคับ 7 ปี เยาวชนที่เข้าอยู่ในระบบโรงเรียนจึงเพิ่มมากขึ้น (ดิเรก พรสีมา : 2559)
กอปรกับผู้ปกครองเห็นความสาคัญของการศึกษามากขึ้น ทาให้สัดส่วนของวัยเรียนสูงขึ้น และมี
ความหลากหลายตามความสนใจ ความถนั ด และสไตล์ การเรียนรู้ของผู้ เรียนแต่ล ะคน โดยมี
เครื่องมือวัดคือสติปัญญาและความถนัดของแต่ละคน การสอนภาษาของครูจึงต้องเปลี่ยนแปลงไป
จากเดิม จะยึดครูเป็นสาคัญเหมือนอย่างที่เคยปฏิบัติมาไม่ได้ เลยเรียกครูที่ได้สอนตามความถนัด
และความสนใจของผู้เรียนว่า ครูสอนภาษาแบบยุคไทยแลนด์ 2.0 โดยครูทั่วไปจะต้องผ่านการฝึกมา
เป็นอย่างดีในหลากหลายวิช าเอกตามความสนใจ ความถนัด และสอนตามระดับ สติปัญญาของ
ผู้เรียน ครูจึงมีความความถนัด และมีความรู้ ในรายวิชานั้นๆ อย่างแท้จริง อย่างไรก็ตาม ในช่วง
ปลายศตวรรษที่ 20 นวัต กรรมทางวิ ทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี ได้ เ จริ ญรุ ดหน้ าอย่า งต่อ เนื่ อ ง
ตลอดเวลา ทาให้วิถีการดาเนิ นชีวิตของผู้คนต่างคนต่ างมีการปรับเปลี่ ยนเพื่อให้ ก้าวทั นต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ที่เห็นได้ชัดเจนนั่นก็คือ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information
and Communication Technology= ICT-ไอซีที) ได้รับการพัฒนาจนมีศักยภาพสูงมาก มนุ ษย์
สามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้แบบไม่มีขอบเขตจากัด (Globalization) สามารถสื่อสารถึงกันได้ใน
รูปแบบที่หลากหลาย ผ่านทางตัวหนังสือ ข้อความเสียง ภาพนิ่ง ภาพวิดีโอ แผนภูมิ และระบบ
อัตโนมัติต่างๆ ไม่เว้นแม้แต่ในการสอนภาษาของครู ที่ต้องอาศัยกลไกและเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเป็นปัจจัยที่สาคัญ
ดังนั้นการสอนแบบที่ผ่านๆ มาจึงไม่เพียงพอสาหรับครู เพราะครูที่สามารถใช้สื่อได้เป็น
อย่างดีจึงมีประสิทธิภาพจึงมีมากกว่า จึงเป็นที่มาของ ครูสอนภาษายุคไทยแลนด์ 3.0 โดยครูสอน
ภาษาสามารถใช้สื่ อดิ จิ ทัล สื่ ออิ เล็ กทรอนิ ก ส์ เช่น Websites, YouTube, PowerPoint,
Facebook, LINE, Digital Learning Sources, Radio, TV, Printed Materials etc. ในการ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิผล พอก้าวย่างเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 เทคโนโลยี ได้ก้าวหน้า
และมีอัตราเร่งของการพัฒนาที่สูงมาก มีการนาปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence = AI) มา
ใช้ในการประดิษฐ์คิดค้น สร้างนวัตกรรม และการบริหารจัดการ ทาให้มนุษย์และปัญญาประดิษฐ์
ร่วมกันพัฒนานวัตกรรมด้านต่างๆ ได้รวดเร็วเกินความคาดหมายของมนุษย์ในหลากหลาย การสอน
ภาษาครูยุคไทยแลนด์ 3.0 จึงไม่เพียงพอในศตวรรษที่ 21 จึงเป็นที่มาของ “ครูสอนภาษายุคไทย
แลนด์ 4.0” ที่เน้นการสอนด้วยการเพิ่มกิจกรรมการเรียนรู้ นอกจากจะได้รับความรู้ในทางด้าน
ภาษาแล้ว ผู้เรียนได้รับทักษะที่จาเป็นได้แก่ทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์
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การสร้างนวัตกรรม การเรียนและการทางานร่วมกันเป็นทีม การมีภาวะผู้นา การสื่อสาร การใช้
ข้อมูลและสารสนเทศ การติดต่อสื่อสารทางไกล การใช้คอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ การคิด
คานวณ การสร้างอาชีพและการเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือเรียกกันว่า 3R x 7C (วิจารณ พานิช: 2555)
ดังนั้นครูสอนภาษายุคไทยแลนด์ 4.0 จึงเน้น การสอนที่เน้นให้ผู้เรียนให้ เต็มไปด้วยความสงสัย ที่
ต้องการคาตอบ ความกระตือรื อร้ น ความอยากเรียนอยากรู้ ขึ้นในชั้นเรียน หรือนอกห้ องเรียน
บรรยากาศการเรีย นการสอนทุกห้องเป็นห้องเรียนแห่งความสงสั ย อยากเรียนอยากรู้ อยากหา
คาตอบ (Community of Inquiry) และสุดท้ายผู้เรียนก็จะลงมือค้นหาคาตอบที่ตนสงสัยและอยาก
รู้เป็นกระบวนการโดยยึดปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning = PBL) จากสื่อเทคโนโลยี
สื่อดิจิทัล สื่ออิเล็กทรอนิกส์ นวัตกรรมยุคใหม่ โดยการแนะนาจากครูผู้สอน ทั้งนี้จากการเรียนโดย
ยึดปัญหาเป็นฐานนี้ก็จะทาให้ผู้เรียนและ/หรือครูค้นพบความรู้ใหม่ สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ และสร้าง
นวัตกรรมใหม่ การสอนของครูยุคไทยแลนด์ 4.0 จึงเป็นการสอนที่เน้นการคิดสร้างสรรค์ (Creative
Learning) ที่จะนาไปสู่การผลิตนวัตกรรม (Innovation) ขึ้นอีกด้วย
กรอบความคิดที่ใช้ในการศึกษา
หนังสือ วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ของ วิจารย์ พานิช (2555) ได้บอกเทคนิคการสอน
ต่างๆ พร้อมทั้งแนะนาว่า ครูต้องเป็นโค้ช หรือ คุณอานวย ครูต้องไม่สอน แต่ต้องออกแบบการ
เรียนรู้และอานวยความสะดวก (facilitate) โดยตระหนักว่า ในโลกยุคใหม่ สังคมเปลี่ยน ทฤษฎีการ
เรียนรู้เก่าๆ บางทฤษฎีล้าหลังหรือใช้ไม่ได้ผล ครูต้องเรียนรู้ ทดลองใช้ทฤษฎีใหม่ๆ ที่มีการวิจัย
พัฒนาขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จากความก้าวหน้าด้านประสาทวิทยา (Neuroscience) และจิตวิทยา
การรับรู้ (Cognitive psychology) นั่นคือ ครูต้องเป็นนักเรียน ยิ่งกว่าตัวนักเรียนที่ครูสอน อีกทั้ง
ครู ส อนภาษาให้ นั กเรี ย นเรี ย นรู้ จ ากการเรี ยนรู้แ บบลงมื อ ทาเองผ่ า นเครื่อ งมื อ มี สื่ อ ดิ จิทั ล สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์เป็นช่องทางการเรียนรู้
ทฤษฎีการเรียนการสอนภาษาในยุคไทยแลนด์ 4.0
จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า นักภาษาศาสตร์หลายกลุ่มมีความขัดแย้งกันในเชิงทฤษฎี
เช่น กลุ่มวิเคราะห์โครงสร้าง (structuralisms) เห็นว่าวิธีการสอนใช้การจารูปแบบ ซึ่งเน้นการฟัง พูด ขณะที่กลุ่มไวยากรณ์ปริวรรตเพิ่มพูน (Transformational-Generative Grammar) เห็นว่า
ความหมายสาคัญกว่ารูปแบบและองค์ประกอบของภาษา ดังนั้นการเรียนการสอนโดยวิธีท่องจามี
ส่ ว นช่ว ยให้ ผู้ เรี ย นภาษาน้ อ ยมาก เพราะเชื่ อว่ ามนุษ ย์มี ความสามารถในด้า นการคิด สามารถ
วิเคราะห์การอ้างเหตุผลในบริบทต่างๆ เช่น แนวความคิดที่มีผลต่อการเรียนและการสอน ได้อย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ การสอนภาษาของครูจึงเปลี่ยนจากวิธีเดิมคือเน้นจารูปแบบมาเน้น
ความเข้าใจความหมาย (Cognitive Approach) และให้ความสาคัญกับการอ่านและการเรียน
การสอนภาษาที่จะช่วยให้ผู้เรียนนาภาษาไปปฏิบัติได้ในสถานการณ์จริง ข้อมูลทางภาษา
ที่ใช้สอนจะต้องอยู่ในระดับของภาษาที่ใช้จริงคือ มีความต่อเนื่องมีความสมบูรณ์ในตัวเอง มีความ
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เป็นธรรมชาติและข้อมูลทางภาษาเหล่านี้ควรสัมพันธ์กับประสบการณ์ของผู้เรียน การให้ข้อมูลทาง
ภาษาที่ใกล้ตัวผู้เรียนและไม่สามารถเชื่อมโยงกับประสบการณ์และความรู้ทั่วไปของผู้เรียนได้ ทาให้
ข้อมูลทางภาษาไม่มีความหมายและอาจทาให้ผู้เรียนขาดแรงจูงใจ ข้อมูลทางภาษาไม่จาเป็นต้อง
เป็นตัวอักษรเสมอไป อาจอยู่ในรูปของรูปภาพ แผนภูมิ หรือแม้แต่น้าเสียงและกริยาท่าทางของ
ผู้ เ รี ย น ผู้ ส อน แนวความคิ ด นี้ ส อดคล้ อ งกั บ แนวความคิ ด การสอนภาษาเพื่ อ การสื่ อ สาร
(Communicative Approach)
การช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาความสามารถในการสื่อสารได้นั้นครูสอนต้องจัดสภาพแวดล้อม
ให้จูงใจให้ผู้เรียนใช้ภาษาได้ ซึ่งภาษาที่ใช้สอนต้องไม่ยากหรือง่ายจนเกินไป สิ่งที่สอนตรงกับความ
ต้องการของผู้เรียน สื่อการเรียนการสอนเน้นที่ความหมายและรูปแบบที่ถูกต้อง บรรยากาศในการ
เรียนไม่เครียดและครูทาหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือ ช่วยปรับข้อมูลทางภาษาที่ยากเกินระดับให้เหมาะกับ
ความสามารถของผู้เรียนถ้าสภาพการเรียนการสอนอยู่ในลักษณะนี้จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้
ภาษาตามธรรมชาติ ซึ่งจะช่ว ยให้ ผู้ เรี ย นใช้ภ าษาได้ในที่สุ ด อี กทั้ง ครูส อนให้ ผู้ เรียนใช้ภ าษาใน
สถานการณ์ที่สอดคล้องกับสถานการณ์จริง ทั้งครูและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน
ภาษาที่มงุ่ ให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารได้ จะจัดการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนฝึกการใช้ภาษาในสถานการณ์
ที่เหมือนจริง ครูสอนเน้นให้ผู้เรียนฝึกการใช้ภาษาให้ถูกต้องตามหน้าที่ (Functions) ในสถานการณ์
ซึ่งครูจาลองให้เหมือนชีวิตประจาวันมากที่สุด
หนังสือ วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ของ วิจารณ์ พานิช (2555) ได้อ้างถึงทฤษฎีการ
เรียนรู้สมัยใหม่ที่นามาจากหนังสือ How learning works ของ Herber A. Simon ไว้ดังนี้
1. ความรู้ เ ดิ ม ของผู้ เ รี ย น คื อ ผู้ เ รี ย นมี ค วามรู้ เดิ ม ที่ผิ ด ๆ ติ ด ตั ว ครูส อนต้อ งรู้ วิธี ก าร
ตรวจสอบให้พบและก็หาทางแก้ไข จะไม่ทาให้ผู้เรียนเข้าใจผิดไปเรื่อยๆ ส่งผลให้ไม่สามารถเรียนรู้
ในระดับชั้นต่อไปได้ และรู้สึกเบื่อหน่ายในการเรียน
2. การจัดระบบความรู้ ผู้เรียนที่สามารถจัดระบบการเรียนรู้ ได้ดีก็จะสามารถนาความรู้
มาใช้ได้ทันทีและถูกจังหวะ
3. แรงจูงใจ ครูสอนต้องมีวิธีการเอาใจใส่และสร้างแรงจูงให้ผู้เรียน
4. การเรียนรู้ที่ถูกต้อง ผู้เรียนต้องเรียนรู้ให้จริง (mastery learning) ผู้เรียนที่ไม่รู้จริงโต
ขึ้นมาจะเริ่มเบื่อ
5. การสอนโดยการปฏิบั ติ และป้ อ นกลั บ (Feedback teaching) ศิล ปะของาการ
ป้อนกลับสาคัญที่สุด ซึ่งจะทาให้ผู้เรียนสนุกกับการเรียน เรียนแล้วมีความสุข เกิดความมั่นในตนเอง
มีความคิดเป็นของตนเอง
6. การเรี ยนรู้แบบร่ว มมือ (Collaborative learning) พัฒนาการของนักเรียนและ
บรรยากาศของการเรียน การเรียนสมัยใหม่ผู้เรียนต้องเรียนเป็นทีมเพราะโลกสมัยใหม่นั้นความ
ร่วมมือสาคัญกว่าการแข่งขันบรรยากาศความคิดที่หลากหลาย รับฟังซึ่งกันและกัน ทาให้ผู้เรียนใจ
เพื่อนร่วมทีม สิ่งแวดล้อม สังคม
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7. ความสามารถในการกากับการเรียนรู้ของตนเองได้ (Self-Directed learner) ครูต้อง
ฝึกให้ผู้เรียนเกิดความสามารถหรือทักษะในการกากับการเรียนรู้ให้กับตนเอง ที่สาคัญคือให้ผู้เรียนรู้
ว่าตนเองมีวิธีการเรียนอย่างไรและปรับปรุงวิธีการเรียนของตนเองได้
นอกจากครูผู้สอนจะต้องมีความรู้ความสามารถ และมีทักษะต่างๆ เพื่อตอบสนองกับ
การศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ วิจารณ์ พานิช (2555) ยังได้กล่าวไว้อีกว่า การศึกษาในศตวรรษที่
๒๑ ที่คนทุกคนต้องเรียนรู้ตั้งแต่ชั้นอนุบาลไปจนถึงมหาวิทยาลัย และตลอดชีวิต คือ ๓R x ๗C ๓
R ได้แก่ 1. Reading (อ่านออก) 2. (W)Riting (เขียนได้) และ 3. (A) Rithmetics (คิดเลขเป็น) ๗C
ได้แก่ 1. Critical thinking & problem solving (ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และ
ทักษะในการแก้ปัญหา) 2. Creativity & innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม) 3.
Cross-cultural understanding (ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ ) 4.
Collaboration, teamwork & leadership (ทักษะด้านความร่ว มมือการทางานเป็นทีม และ
ภาวะผู้นา) 5. Communications, information & media literacy (ทักษะด้านการสื่อสารสนเทศ
และรู้เท่า ทันสื่อ) 6. Computing & ICT literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ สื่อสาร) 7. Career & learning skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้)
สื่อการสอนภาษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 (Teaching materials)
ในยุคโลกาภิวัตน์และยุคข้อมูลข่าวสาร ครูสอนและผู้เรียนมีโอกาสได้สัมผัสสื่อกับข้อมูล
ทางภาษาแบบหลากหลายรูปแบบ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์, สื่อดิจิตอล, E-book, บาร์โค๊ต, คิวอาร์โค๊ช และ
สื่ออื่นๆ เป็นลักษณะของภาษาที่ใช้จริงในการสื่อสาร มีทั้งข้อมูลที่ใช้ในชีวิตประจาวัน เพื่อค้นคว้าหา
ความรู้และนาไปใช้ในการสอน ครูสอนภาษาสามารถจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนฝึกฝนตนเองได้ เช่น การ
หาข้อมูลจาก web sites ต่างๆ เช่น Yahoo, CNN, ESL เป็นต้น จึงเป็นโอกาสที่ดีสาหรับ ที่จะนา
ข้อ มู ล เหล่ า นี้ ม าใช้ ใ ห้ เ กิ ดประโยชน์ กั บ ผู้ เ รีย น จั ด กิจ กรรมเสริ ม บทเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเองโดยผ่ า น
Internet ได้เรียนรู้จากเจ้าภาษาอย่างแท้จริง อีกทั้งการใช้สื่อช่วยในการให้ feedback ที่ไม่จากัด
เวลาและสถานที่ โดยครูสอนภาษาในปัจจุบันจึงต้องปรับเปลี่ยนบทบาทจากเดิมที่ถ่ายทอดความรู้
เนื้อหาทางภาษาอย่างเดียวหรือเป็นผู้บรรายคนเดียว เป็นผู้จัดกิจกรรมโดยนาข้อมูลทางภาษาช่วย
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เปลี่ยนจากการเน้นที่ ครูสอนมาเน้นที่ผู้เรีย นว่าช่วยให้ผู้เรียนสามารถใช้
ภาษาให้เป็นประโยชน์ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างไร ทั้งนี้ศาสตร์ของการสอนภาษามี
การพัฒ นาตลอดเวลา โดยครู ส อนภาษาจะยึดถือยู่ที่แนวคิดในแนวคิดหนึ่งไม่ได้ ครูส อนภาษา
จาเป็นต้องติดตามความรู้ในศาสตร์ที่เป็นปัจจุบันสามารถนาความรู้มาประยุ กต์ให้เกิดประโยชน์กับ
ผู้เรียนและในขณะเดียวกันต้องติดตามความก้าวหน้าของโลกและพัฒนาตนเองตลอดเวลา ครูสอน
ภาษาจึงจะสามารถทาหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมในยุคโลกาภิวัฒน์
พรพิมล แซ่เฮ้ง ได้ศึกษาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษผ่าน ILP or CAI พบว่าการเรียน
ภาษาอังกฤษโดยการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการที่จะศึกษา มาก
ยิ่งขึ้น สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียนและช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนรู้ของตนเองได้ และ
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สอดคล้องกับงานวิจัยที่ยืนยันว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หรือ CAI นั้น สามารถช่วยเพิ่ม
ทักษะ และเพิ่ม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของผู้เรียน รวมทั้งการสร้างเจตคติที่ดีของ
ผู้เรียนอีกด้วย
การเรี ย นผ่ า นบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอนเป็ น การเรี ย นแบบตั ว ต่ อ ตั ว กั บ เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ทาให้ผู้เรียนมีความเป็นตัวของตัวเอง ช่วยให้มีความสบายใจ ไม่กังวลใจในกรณีที่ต้อง
ตอบคาถามแล้วผิดเพราะเมื่อ ตอบผิดก็ไม่ต้องอายเพื่อน ไม่รู้สึกคับข้องใจเรื่องการถูกตาหนิจาก
ครูผู้สอน และเมื่อจบบทเรียนแล้วก็สามารถ ทบทวนในเรื่องที่ยังไม่เข้าใจได้อีก ในด้านความพึง
พอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย และความคิดเห็น ต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจาก บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีกระบวนการในการจัด กิจกรรมการเรียนการสอน
ที่หลากหลายโดยยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ ทาให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ มีความสนุกสนาน ในการเรียน
เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง ตลอดจนมีการให้ขวัญกาลังใจผู้เรียน ซึ่งทาให้ผู้เรียนมี ความก้าวหน้า
ทางการเรียนเพิ่มขึ้น อีกหนึ่งสิ่งที่สาคัญคือความพึงพอใจของผู้เรียนเป็นปัจจัยหนึ่งที่สาคัญต่อการ
เรียนรู้ของ ผู้เรียนจากการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมี
ความพึงพอใจในการ เรียน ย่อมส่งผลให้ผู้เรียนมีความกระตื อรือร้น พยายามที่จะเรียนรู้และศึกษา
เนื้อหาที่นาเสนอ ซึ่งนาไปสู่ กระบวนการเรียนรู้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพ
อิฎฐารมณ์ มิตสุวรรณ สิงหรา (2551) ได้ศึกษา ผลการใช้สื่ออิเลคทรอนิคส์กับการมีส่วน
ร่วมในการจัดการ เรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้คาศัพท์และทักษะการสื่อสารใน
รายวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 โดยได้ทาการใช้สื่ออิเลคทรอนิคส์กับการมีส่วนร่วมในการจัดการ
เรียนการสอนโดยมีการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นเครื่องมือซึ่งผลแสดงให้เห็นว่าผู้เรียน มีการ
พัฒนาความรู้ทางด้านวิชาการเพิ่มมากขึ้น ผู้เรียนมีความสนใจต่อการเรียนการสอนและมีความพึง
พอใจ ต่อการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี เนื่องจากว่าผู้เรียนได้รับการกระตุ้นความ
สนใจ ท าให้ ผู้ เรี ย นสามารถจ าได้ ง่ายและได้ น าน สามารถตอบสนองความสามารถและความ
แตกต่างระหว่างบุคคล และไม่ มีข้อกาหนดในเรื่องเวลา และสถานที่เรียน ผู้เรียนสามารถเรียนได้
ตามความพอใจของผู้เรียน ทาให้ผู้เรียนทุก คนเรียนตามทัน
ถนอมพร เลาหจรัสแสง ได้ศึกษา E-Learning ทางเลือกใหม่ของการศึกษาในยุค
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยอ้างถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์หลักๆ ที่อยู่ในความสนใจของผู้เรียน มีอยู่ 3
ประเภท ด้วยกัน ได้แก่ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) การสอนบนเว็บ (WBI) และ E-Learning
1. CAI เป็นสื่อช่วยสอนผ่านคอมพิวเตอร์ทั้งรูปแบบออนไลน์ (Internet) และ ซีดี (CD) ที่
ออกแบบให้มีกิจกรรมที่ผู้เรียนสามารถโต้ตอบกับบทเรียนได้อย่างมีความหมายรวมทั้งการจัดให้มีผล
ป้อนกลับโดยทันทีให้กับผู้เรียนเมื่อผู้เรียนตรวจสอบความเข้าใจของตนจากการทาแบบฝึกหัดหรือ
แบบทดสอบ
2. WBI เป็นสื่อที่ผสมผสานระหว่างเว็บเทคโนโลยีกับกระบวนการออกแบบการเรียนการ
สอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนรู้และแก้ปัญหาในเรื่องข้อจากัดทางด้านสถานที่และเวลาใน
การเรี ย น นอกจากนี้ ร ะบบสามารถตรวจสอบพฤติ ก รรมการเรี ย นของผู้ เ รี ย นในกรณี ที่ ใ ช้ ก าร

วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์



ถ่ายทอดเนื้อหาในลั กษณะออนไลน์ รวมทั้งการตรวจสอบความก้าวหน้าของผู้ เรียนจากการทา
แบบทดสอบ หรือ แบบฝึกหัดที่ได้จัดไว้ การเรียนการสอนมักจะเน้นเนื้อหาในลักษณะตัวหนังสือ
(Text-Based) และภาพประกอบหรือ วิดีทัศน์ที่ไม่ซับซ้อน
3. E-learning ในขณะที่ในปัจจุบัน ผู้เรียนที่ศึกษาจาก E-learning จะสามารถเรียกดู
เนื้ อหาออนไลน์ก็ได้ หรื อ สามารถเรีย กดูจากแผ่น CD-ROM ก็ได้ โดยที่เนื้อหาสารสนเทศที่
ออกแบบสาหรับ E-learning นั้นจะใช้เทคโนโลยีเชิงโต้ตอบ (Interactive Technology) รวมทั้งมี
การใช้เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (Multimedia Technology) เป็นสาคัญ e-learning เป็นการนาส่ง
บทเรี ย นการศึ ก ษา และฝึ ก อบรม โดยใช้ สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เช่ น คอมพิ ว เตอร์ และเครื อ ข่ า ย
อินเตอร์เน็ท อินทราเน็ต โดยหลักแล้ว e-learning เป็นการศึกษาทางไกลวิธีหนึ่งที่ผู้เรียน สามารถ
ศึ ก ษาวั ส ดุ ก ารเรี ย นผ่ า นคอมพิ ว เตอร์ จ ากเว๊ ป ไซค์ ห รื อ ชี ดี ซึ่ ง ผู้ ส อนเสริ ม และผู้ เ รี ย นสามารถ
ติดต่อสื่อสารกันและกันโดยใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือการใช้บอร์ดวิเคราะห์ร่วมกัน e-learning
จึงสามารถใช้เป็นวิธีการหลักในการนาส่งบทเรียนเพื่อฝึกอบรมหรือใช้ครบคู่กับการฝึก ปฏิบัติใน
ห้องเรียน
นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงวัสดุการเรียนการสอนดังนี้
1. บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเว็บ (Web Based lnstruction) ได้แก่บทเรียนสาเร็จรูปที่
นาเสนอผ่านคอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
2. สไลด์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Slide) ได้แก่ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่นาเสนอข้อมูล
ต่างๆ เพื่อการเรียนการสอน เช่น PowerPoint
3. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) ได้แก่หนังสือต่างๆ ที่นาเสนอผ่านจอภาพ เพื่อ
ศึกษาด้วยตนเอง
4. เอกสารประกอบการบรรยายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Lecture Notes) หมายถึง เอกสาร
ประกอบการเรียนการสอนที่อยู่ในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส์
5. ไฟล์ภาพเคลื่อนไหวและเสียงดิจิตอล (Video File and Digital Sound) ได้แก่
ภาพเคลื่อนไหว หรือเสียงที่นาเสนอผ่านคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้เป็นวัสดุประกอบการศึกษาหรือใช้ใน
การอบรม โดยนาเสนอในรูปแบบของมัลติมีเดีย (Multi-media)
6. เอกสารไฮเปอร์เท็กซ์และไฮเปอร์มีเดีย (Hypertext and Hypermedia Document)
ได้แก่ ไฟล์เอกสารต่างๆ ในรูปแบบของ HTML Files ซึ่งนาเสนอผ่านบราวเซอร์ ประกอบด้วย
ข้อความ รูปภาพ เสียง และการเชื่อมโยงไปส่วนต่างๆ (Link) ที่เกี่ยวข้อง

บทสรุป

นอกจากที่ครูสอนภาษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 จะเป็นผู้อานวยความสะดวก (facilitator)
ให้กับผู้เรียนแล้ว ยังต้องจะต้องเป็นผู้จัดกิจกรรม (manager) เสริมบทเรียนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษา
จากเจ้าของภาษาโดยไม่จากัดเวลาและสถานที่ โดยผ่านสื่อเทคโนโลยี สื่อดิจิทัล สื่ออิเล็กทรอนิกส์
นวัตกรรมยุคใหม่ เช่น บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเว๊ป , สไลด์อิเล็กทรอนิกส์, หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ,
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เอกสารประกอบการบรรยายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ , ไฟล์ ภ าพเคลื่ อนไหวและเสี ย งดิจิ ต อล, เอกสาร
ไฮเปอร์เท็กซ์และไฮเปอร์มีเดีย ได้ด้วยตนเอง อีกทั้งครูสอนภาษายุคในยุคไทยแลนด์4.0 ยัง สามารถ
ใช้สื่อ เช่น Websites, YouTube, PowerPoint, Facebook, LINE, Digital Learning Sources,
Radio, TV, Printed Materials etc. ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิผลอีกด้วย
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ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ

WISDOM OF THE ELDERLY
สมปอง สุวรรณภูมา
บทคัดย่อ
ผู้สูงอายุเป็นจานวนมากมักถูกมองว่าเป็นภาระค่าใช้จ่าย มองว่าผู้สูงอายุเป็นวัย ต้องรอ
รับสวัสดิการการสงเคราะห์จากภาครัฐเพียงอย่างเดียวนั้น ซึ่งแท้ที่จริงแล้วในสังคมไทยไม่ได้เป็น
เช่นนั้น เพราะผู้สูงอายุไทยยังมีความสามารถในการจัดการตนเองจนถึงระดับพึ่งตนเองได้ โดยใช้
ความรู้ความสามารถที่ฝังลึกอยู่ในตัว ประสบการณ์ที่มีคุณค่า โดยมีทุนทางสังคมวัฒนธรรมในชุมชน
ท้องถิ่น ที่สามารถพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับกลุ่มชนรุ่นหลังสืบต่อไปได้ นั่นก็คือ “ภูมิปัญญา
ของผู้สูงอายุ”
คาสาคัญ : ผู้สูงอายุ,ภูมิปัญญา
ABSTRACTS

Older people are often seen as burdensome. The elderly are expected to
receive welfare benefits from the government alone. In fact, in Thai society is not
like that. Thai elderly also have the ability to manage themselves to self-reliance.
Using the knowledge embedded in the deep. Valuable experience. It has the social
and cultural capital in the local community that can develop knowledge transfer
for the next generation. That is, "the wisdom of the elderly"
Keywords: Elderly, Wisdom

บทนา

การรวมกลุ่มเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีเป้าหมายหลั กที่จะให้ประเทศสมาชิก
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations)
หรืออาเซียน มีตลาดและฐานการผลิตเดียว โดยริเริ่ มกลไกและมาตรการใหม่ๆ ในการปฏิบัติเพื่อให้
เกิดการไหลเวียนของสินค้า บริการ แรงงานและการลงทุนอย่างเสรี รวมทั้งลดช่องว่างของระดับการ
พัฒนาภายในกลุ่มอันจะนาไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง สามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่นๆ ได้ ซึ่งนับเป็น
ความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงครั้งสาคัญที่ ส่งผลกระทบอย่างมากต่อ สังคมไทยและต่อเพื่อน
สมาชิกอีก 9 ประเทศ ปรากฏการณ์หนึ่งที่ถูกนามาวิเคราะห์ คือ “พหุสังคม” ซึ่งเป็นการบูรณาการ
ภาคส่ ว นอัน ส าคัญ ของสั งคมที่ แ ตกต่า งกั นเข้า ด้ว ยกั น และการแลกเปลี่ ย นวั ฒ นธรรมระหว่ า ง
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ประชาชาติที่เป็ นสมาชิกของประชาคม ซึ่ง การรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนจะทาให้ สภาพ
สังคมไทยในอนาคตเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต สังคมไทยจะประกอบไปด้วยผู้คนจากประเทศเพื่อน
บ้านมากกว่ายุคปัจจุบันมากมาย มีการติดต่อสื่อสารระหว่างประชาชนในภูมิภาคอาเซียนมากขึ้น
สังคมไทยจะเป็นสั งคมหลากวัฒ นธรรม ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดมากขึ้นของประชาชนในภูมิภาค
อาเซียนจะนาไปสู่การมีวัฒนธรรมที่หลากหลายในสังคม เกิดการตั้งถิ่นฐาน การย้ายแรงงานข้าม
ชาติจะเพิ่มมากขึ้น นี้เป็นเพียงบางส่วนของการเปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อ สังคมไทยในอีกไม่นานนัก
การที่สังคมไทยได้ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจึงจาเป็นต้องเตรีย มความพร้อมในเรื่องต่างๆ อย่าง
จริงจัง
ในการเตรียมความพร้อมนั้น สิ่งสาคัญที่สุดคือ ความพร้อมของคนในประเทศ โดยพัฒนา
คนให้มีศักยภาพพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่ ตลอดเวลากลุ่มคนที่เป็นกาลังสาคัญในการพัฒนา
ประเทศ คือ กลุ่มคนวัยทางานแต่เป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศไทยมีสัดส่วนของประชากรวัยทางานที่
ลดลงและกาลังเข้าสู่ สังคมผู้ สูงอายุ โดยข้อมูล จากกรมอนามั ยเผยว่า ผู้ สูงอายุไทยมีมากที่สุดใน
อาเซียน (วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร, 2556 : 47) และปี 2564 จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มขั้นโดย
สมบูรณ์ (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, 2556 : ออนไลน์) จากความเปลี่ยนแปลงทางสังคมนี้ ทา
ให้เกิดคาถามมากมาย อย่างเช่น ประเทศไทยมีความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อก้าวสู่ประชาคม
อาเซียนหรือไม่ การเตรียมความพร้อมของพลเมืองไทยเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558
มีค วามพร้ อ มเพีย งใด อั น ที่ จ ริ ง การมองว่ าผู้ สู ง อายุ เป็ น ภาระให้ กั บสั ง คมไทย การที่ มี จานวน
ประชากรผู้สูงอายุเป็นจานวนมากมักถูกมองว่าเป็นภาระค่าใช้จ่าย มองว่าผู้สูงอายุเป็นวัยพึ่งพา ต้อง
รอรับสวัสดิการการสงเคราะห์จากภาครัฐเพียงอย่างเดียวนั้น ผู้เขียนไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งแท้ที่
จริงแล้วในสังคมไทยไม่ได้เป็นเช่นนั้น เพราะผู้สูงอายุไทยยัง มีความสามารถในการจัดการตนเอง
จนถึงระดับพึ่งตนเองได้ โดยใช้ความรู้ ความสามารถที่ฝังลึกอยู่ในตัว ประสบการณ์ที่มีคุณค่า โดยมี
ทุนทางสังคมวัฒนธรรมในชุมชน ท้องถิ่น ที่สามารถพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับกลุ่มชนรุ่นหลัง
สืบต่อไปได้ นั่นก็คือ “ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ”
ความหมายของภูมิปัญญา
คาว่า “ภูมิปัญญา” ตรงกับคาศัพท์ภาษาอังกฤษว่า wisdom ซึ่งมีความหมายว่าความรู้
ความสามารถ ความเชื่อ ความสามารถทางพฤติกรรม และความสามารถในการแก้ไขปัญหาของ
มนุษย์ ส่วนนักวิชาการไทยได้ให้ความหมายในเชิงลึกลงไปว่า ภูมิปัญญา หมายถึง ความรู้ ความคิด
ความเชื่อ ความสามารถ ความจัดเจนที่กลุ่มชนได้จากประสบการณ์ที่สั่งสมไว้ในการปรับตัวและ
ดารงชีพในระบบนิเวศหรือสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมที่
ได้มีพัฒนาการสืบสานกันมา (เอกวิทย์ ณ ถลาง, 2544 : 42) ภูมิปัญญาเป็นผลของการใช้สติปัญญา
ปรับตัวกับสภาวะต่างๆ ในพื้นที่ที่กลุ่มชนนั้นตั้งหลักแหล่งถิ่นฐานอยู่ และได้แลกเปลี่ยนสังสรรค์ทาง
วั ฒ นธรรมกั บ กลุ่ ม ชนอื่ น จากพื้ น ที่ สิ่ ง แวดล้ ม อื่ น ที่ ไ ด้ มี ก ารติ ด ต่ อ สั ม พั น ธ์ กั น แล้ ว รั บ เอาหรื อ
ปรับเปลี่ยนนามาสร้างประโยชน์ หรือแก้ปัญหาได้ในสิ่งแวดล้อม บริบททางสังคม และวัฒนธรรม
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ของกลุ่มชนนั้น ภูมิปัญญาจึงมีทั้งภูมิปัญญาอันเกิดจากประสบการณ์ในพื้นที่ ภูมิปัญญาที่มาจาก
ภายนอก และภูมิปัญญาที่ผลิตใหม่หรือผลิตซ้า เพื่อแก้ปัญหาและการปรับตัวให้ สอดคล้องกับความ
จาเป็นและความเปลี่ยนแปลง (วรวุธ สุวรรณฤทธิ์ และคณะ, 2547) นอกจากนี้ ภูมิปัญญา ยัง
หมายถึง ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ ในการศึกษาเล่าเรียน การที่ชาวบ้านรู้จักวิธีการทานา
การไถนา การเอาความมาใช้ในการไถนา การรู้จักนวดข้าว โดยการใช้ควาย รู้จักสานกระบุง ตะกร้า
เอาไม้ไผ่มาทาเครื่องใช้ไม้สอยในชีวิตประจาวัน รวมทั้งรู้จักเอาดินขี้กระทามาแช่น้าต้มให้เหือดแห้ง
เป็นเกลือสินเธาว์ ก็เรียกว่าภูมิปัญญาทั้งสิ้น (ธวัช ปุณโณทก อ้างถึงใน กฤษณา วงษาสันต์, 2542 :
254)
แนวคิดเกี่ยวกับผู้สูงอายุ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ อ้างตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ
พ.ศ. 2546 ได้กาหนดว่า “ผู้สูงอายุ” หมายความว่าบุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมี
สัญชาติไทย (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ , 2547 : 2) ผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่
อยู่ในวัยสุดท้ายของวงจรชีวิต ซึ่งประกอบด้วยวัยทารก วัยเด็ก วัยหนุ่มสาว วัยผู้ใหญ่ และวัยชรา
หรือผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นวัยแห่งการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ และหน้าที่การงานทางสังคม ซึ่ง
แต่และบุคคลจะเกิดความเสื่อมแตกต่างกัน (สุรกุล เจนอบรม, 2541 : 5) แม้ว่ากลุ่มคนเหล่านี้จะ
เป็ น วัยแห่ งความเสื่อมถอย แต่ก็ถือเป็ นทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่าของชาติ เพราะเป็นผู้ ที่สามารถ
ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แก่ลูกหลานและเยาวชนรุ่นหลัง อีกทั้งยังเป็นผู้นาและเป็นผู้ทา
ประโยชน์แก่สังคม เป็นมิ่งขวัญของคนในครอบครัว และสามารถถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมให้แก่
อนุชนรุ่นหลังได้เป็นอย่างดี (ยาจินต์ สินสุภา, 2544 : 15)
ทฤษฎีทางสังคมของผู้สูงอายุ (Social Theories of Aging)
เป็ น ทฤษฎี ที่ ใ ช้ ใ นการอธิ บ ายถึ ง ปรากฏการณ์ ต่ า ง ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและมีอิทธิพลต่อผู้สูงอายุ
ทฤษฎีบทบาททางสังคม (Role Theory) อธิบายว่า อายุเป็นองค์ประกอบที่สาคัญอย่าง
หนึ่ง ในการที่จะกาหนดบทบาทของแต่ละบุคคล บุคคลจะปรับตัวต่อการเป็นผู้สูงอายุได้ดีเพียงใด
ย่อมน่าจะขึ้นอยู่กับการยอมรับบทบาทของตนเองในแต่ละช่วงอายุ ซึ่งบทบาทดังกล่าวจะส่งผลไปถึง
การยอมรับบทบาททางสังคมที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตด้วย นอกจากนี้การสร้างบทบาททาง
สังคมของตนขึ้นมาใหม่ เพื่อทดแทนบทบาทหน้าที่ที่สูญเสียไปขึ้นกับบทบาททางสังคม และการ
มองเห็นคุณค่าของตนเองเป็นสาคัญ สถาบันครอบครัวควรจะส่งเสริมผู้สูงอายุในบทบาทอื่นๆ เช่น
การเป็ น บิดา มารดา ปู่ ย่ า ตายาย เพื่อเป็ นร่ มโพธิ์ร่ มไทรให้ ลูกหลาน และลูกหลานควรจะเห็ น
ความสาคัญของผู้สูงอายุ ส่วนทางด้านสังคมจะสามารถช่วยเหลือผู้สูงอายุได้มาก โดยการจัดตั้ง
ชมรมผู้สูงอายุขึ้นในทุกหมู่บ้าน เพื่อให้ผู้สูงอายุวัยเดียวกันได้พบปะสังสรรค์กัน ปรึกษาหารือในการ
ที่จ ะช่ว ยเหลื อสังคมได้ด้ว ย สิ่ งเหล่ านี้จ ะทาให้ ผู้ สูงอายุอยู่อย่างมีความสุขอยู่ในสั งคมได้อย่างมี
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ศักดิ์ศรี และเหมาะสม กล่าวคือ เป็นทั้งผู้ให้ และผู้รับประโยชน์จากสังคมเสมอเหมือนสมาชิกอื่น ๆ
ในสังคม ผู้สูงอายุแต่ละคนจะมีความสามารถแตกต่างกันไป จึงสามารถเลือกทางานอาสาสมั ครได้
ตามความถนั ด และความสนใจของแต่ละคน ซึ่งจะทาให้บทบาททางสังคมของผู้สู งอายุมีความ
ต่อเนื่อง
ทฤษฎีกิจกรรม (Activity Theory) ใช้อธิบายการทากิจกรรมทางสังคมของผู้สูงอายุที่
เกี่ยวข้องกับการเข้าทากิจกรรมทางสังคมของผู้สูงอายุ เป็นการทากิจกรรมที่ส่งผลให้มีความสุ ขและ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทฤษฎีกิจ กรรมแสดงให้ เห็ นว่า ผู้สู งอายุที่มีการทากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
สม่าเสมอ ทาให้มีความพึงพอใจในชีวิต และปรับตัวได้ดีกว่าผู้สูงอายุที่ไม่มีบทบาทหน้าที่หรือการทา
กิจ กรรมใด ๆ ทฤษฎีกิ จ กรรมยั งเชื่อ อีกว่ า กิจ กรรมจะเป็น ตัว ช่ว ยให้ ผู้ สู ง อายุ มีชี วิต อยู่ อย่ างมี
ความสุข มีความเพลิดเพลิน กระฉับกระเฉง สามารถตัดสินใจได้ เกิดภาพพจน์ที่ดีเกี่ยวกับตนเอง
โดยแนวคิดทฤษฎีนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐาน 3 ประการ ในการถ่ายทอดภูมิปัญญา คือการบอกวิชาความรู้
ให้ผู้เรียนรู้ เข้าใจและนาไปปฏิบัติได้ การถ่ายทอดภูมิปัญญาไม่ ได้เป็นการเรียนวิชาการสอนจาก
สถาบั นใด ๆ แต่เป็น การใช้ส ามัญสานึกแบบสั งคมประกิต คือ การเรียนการสอนที่เกิดจากการ
ลอกเลียนแบบและจดจาสืบทอดกันมาในครอบครัว (ลัดดา สุทนต์, 2551)
จึ งกล่ าวได้ว่า ในเรื่ องของกิจ กรรมในการดาเนิ น ชีวิตประจาวัน ของผู้ สู งอายุ ซึ่งอาจ
กลายเป็นบทบาทหน้าที่ของผู้สูงอายุ ที่ควรมีต่อสังคม ครอบครัวและชุมชน เพื่อการมีคุณค่าในชีวิต
และเพิ่มความพึงพอใจตนเองของผู้สูงอายุ ซึ่งแบ่งรูปแบบของกิจกรรมได้ 3 ประเภท คือ1) กิจกรรม
ที่ไม่มีรูปแบบ (Informal Activity) เป็นกิจกรรมทั่วไปแบบไม่เป็นทางการเช่น การช่วยเหลืองาน
ทั่ว ไปภายในครอบครั ว การพบปะพูด คุ ย หรื อ การสั ง สรรค์กั บ เพื่ อ น ๆ หรื อ ญาติ เป็ น ต้น 2)
กิจกรรมที่มีรูปแบบ (Formal Activity) เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นทางการ เช่น การเป็นจิตอาสา
หรื ออาสาสมัค รทากิ จ กรรมเพื่อสั ง คม การเข้า ร่ว มในกลุ่ มในสมาคม หรือชมรมต่ าง ๆ ซึ่ งเป็ น
กิจกรรมที่มีความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกครอบครัว เป็นต้น 3) กิจกรรมที่ทาคนเดียว (Solitary
Activity) เป็ น การท ากิ จ กรรมที่ มีค วามเป็ น ส่ ว นตั ว เป็น กิจ กรรมที่ท าภายในบ้า น เช่ น การท า
กิจกรรมในยามว่าง กิจกรรมเพื่อการพักผ่อนหรือคลายเครียด เป็นต้น
- ทฤษฎีความต่อเนื่อง (Continuity Theory) เป็นทฤษฎีที่อธิบายในเรื่องของการปรับตัว
ทางสังคมของผู้สูงอายุ คือ การที่ผู้สูงอายุจะมีความสุขในบั้นปลายชีวิตได้นั้น มีผลมาจากบุคลิกภาพ
และรูปแบบของการดาเนินชีวิตของแต่ละบุคคลที่มีมาเดิม ซึ่งเชื่อว่า ผู้สูงอายุจะแสวงหาบทบาท
ทางสังคมใหม่มาทดแทนบทบาททางสังคมเก่าที่ตนสูญเสียไป และยังคงสภาพที่จะพยายามปรับ
ตนเองให้กับสภาพแวดล้อมใหม่อย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าทฤษฎีความต่อเนื่อง เป็น
การกล่าวถึงการปรับตัวของผู้สูงอายุ ว่า ผู้สูงอายุจะปรับตัวได้ดี และมีความสุขในบั้นปลายชีวิตได้
นั้น ขึ้นอยู่กับบุคลิกภาพและการมีพฤติกรรมในการดาเนินชีวิตที่ผ่านมาในอดีต

วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์



ความสาคัญกับภูมิปัญญาผู้สูงอายุ
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ให้ความสาคัญเรื่องภูมิปัญญา
ท้องถิ่นดั้งเดิม อันเป็นทุนทางสังคมที่มีค่าในอันที่จะส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงทั้งในด้านเศรษฐกิจ
และสังคมของชาติ ภูมิปัญญาต่างๆ มากมายที่สั่งสมในรูปแบบของการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น ที่มีการ
ถ่ายทอดจากบุคคลในครอบครัว ชุมชน และสังคม โดยมีผู้สูงอายุทาหน้าที่เป็นสื่อกลางของการ
ถ่ายทอดความรู้ต่างๆ เหล่านั้นที่ยังไม่ได้รับการเก็บรวบรวมเป็นระบบ และผู้สูงอายุเป็นสมาชิกใน
สังคมที่เปี่ยมไปด้วยศักยภาพ ทั้งในด้านภูมิความรู้ และประสบการณ์การดาเนินชีวิต มีความเข้าใจ
ชีวิตอย่างลึกซึ้ง สามารถชี้แนะลูกหลาน คนในสังคม ในชุมชน ให้ดาเนินชีวิตอย่างถูกต้ องเหมาะสม
ภูมิปั ญญาท้อ งถิ่ น ของสั งคมไทยมีก ารหยิ บ ยกขึ้น มาส่ งเสริม อย่ างเป็น รูปธรรม เพื่อ ให้ เ กิด การ
ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่ลูกหลาน หรือเยาวชนคนรุ่นหลังในสังคมอย่างต่อเนื่อง
ผู้สู งอายุ นอกจากจะเป็ น ผู้ ทรงภูมิปัญญาแล้ ว ผู้ สู งอายุยังเป็นวัยที่มีความเป็นอิส ระ
มากกว่ าช่วงวัย อื่น ของชีวิต สามารถเลื อกทาในสิ่งที่เหมาะสมตามที่ตนเองปรารถนา เนื่องจาก
ลูกหลานเติบโต มีการมีงานทาแล้ว ย่อมหมดภาระที่หนักหน่วง ดังนั้น ในวัยนี้ ลูกหลานย่อมมีความ
เกรงใจ ยิ่งเป็นผู้ที่มีคุณธรรมด้วยแล้วย่อมได้รับความนับถือยาเกรงจากลูกหลาน บริวารทั้งปวง เมื่อ
เป็นเช่นนี้แล้ว การส่งเสริมให้ผู้สูงวัยมีโอกาสได้แสดงศักยภาพ ภูมิความรู้ที่เป็นการบาเพ็ญตนให้เกิด
ประโยชน์ ต่ อผู้ อื่ น แล้ ว ผู้ สู ง อายุ ยั งสามารถดู แ ลตนเองให้ มี สุ ข ภาพแข็ง แรง ไม่ ใ ห้ เ กิ ดภาระแก่
ครอบครัว และสังคม จึงนับเป็นการสร้างสังคมที่มีคุณภาพอีกโสตหนึ่งด้วย
นอกจากนี้ ผู้สูงอายุ ถือว่าเป็นทรัพยากรที่สาคัญอย่างยิ่งของสังคมและประเทศชาติ เป็น
ต้นทุนทางสังคม ที่มีค่ามาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมไทยที่นับถือผู้สูงอายุในฐานะผู้มีประสบการณ์
มาก่อน และเป็นผู้สั่งสมภูมิปัญญาของท้องถิ่นในด้านต่างๆ เพื่อสืบทอดถึงบุคคลรุ่นหลัง นอกจากนี้
ผู้สูงอายุยังเปรียบเสมือนศูนย์รวมจิตใจของลูกหลานที่คอยให้ความอบอุ่น คาแนะนาสั่งสอนแก่
บุคคลรุ่นหลังในครอบครัว โดยในปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว สืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ตลอดจน
วิทยาการสมัยใหม่เป็นกลไกสาคัญในการพัฒนาประเทศในทุกๆ ด้าน ส่งผลให้ประชากรไทย มีอัตรา
การเจริญพันธุ์ลดลง และประชากรมีอายุขัยเฉลี่ยสูงขึ้น ปัจจัยดังกล่าวทาให้โครงสร้างประชากรของ
ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากประชากรผู้สูงอายุ ที่มีจานวนเพิ่มมากขึ้นอย่าง
รวดเร็วและต่อเนื่องเหล่านี้สามารถพึ่งพาตนเองได้ดี และสามารถดารงชีวิตด้วยตนเองได้อย่างมี
คุณค่าแม้ว่าจะอยู่ในวัยสุดท้ายของช่วงชีวิตก็ตาม ผู้สูงอายุก็ยังจัดได้ว่าเป็นกลุ่มประชากรที่เป็น พลัง
สาคัญ แทนที่จะเป็นภาระของครอบครัว ชุมชน และสังคม
ที่ผ่านมารัฐบาลได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรวัยสูงอายุอย่าง
ต่อเนื่อง ได้มีการตรากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมีการจัดทานโยบายยุทธศาสตร์ แผนงาน
โครงการ พร้อมทั้งกาหนดกลไกและหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการดาเนินงานที่
ครอบคลุ มการพัฒ นาผู้ สูงอายุในทุกๆด้าน เนื่องจากผู้สูงอายุเป็นสมาชิกในสังคมที่เปี่ยมไปด้ว ย
ศักยภาพ ทั้งในด้านภูมิความรู้ และประสบการณ์การดาเนินชีวิต ที่มีศักยภาพ มีความเข้าใจชีวิต
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อย่างลึกซึ้ง สามารถชี้แนะลูกหลาน คนในสังคม ในชุมชนให้ดาเนินชีวิตอย่างถูกต้องเหมาะสม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของสังคมไทยมีการหยิบยกขึ้นมาส่งเสริมอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดการถ่ายทอด
วิชาความรู้ให้แก่ลูกหลาน หรือเยาวชนคนรุ่นหลังในสังคมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้สูงอายุนอกจากจะเป็น
ผู้ทรงภูมิปัญญาแล้ว ผู้สูงอายุยังเป็นวัยที่มีความเป็นอิสระมากกว่าช่วงวัยอื่นของชีวิต สามารถเลือก
ทาในสิ่งที่เหมาะสมตามที่ตนเองปรารถนา เนื่องจากลูกหลานเติบโต มีการมีงานทาแล้ว ย่อมหมด
ภาระที่หนักหน่วง ดังนั้น การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ มีโอกาสได้แสดงศักยภาพ ภูมิความรู้ที่เป็นการ
บาเพ็ญตนให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นแล้ว ผู้สูงอายุยังสามารถดูแลตนเอง ให้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่ให้
เกิดภาระแก่ครอบครัว และสังคม จึงนับเป็นการสร้างสังคมที่มีคุณภาพอีกทางหนึ่งด้วย
คลังปัญญากับภูมิปัญญาผู้สูงอายุ
คลั งปั ญญาผู้ สู ง อายุ คือ การรวบรวมบุ คคลผู้ มีอ ายุ 60 ปีขึ้ นไป สุ ขภาพดี มีค วามรู้
ความสามารถ มีป ระสบการณ์จ ากการทางาน มีความพร้อมที่จะสมัครใจอุทิศเพื่อ นาปัญญา
ความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญมาอานวยประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น กลุ่มบุคคลอื่น ชุมชน
และประเทศชาติ โดยไม่ ห วั งผลตอบแทนส่ ว นตัว ผู้ ที่ เป็ นภู มิปัญ ญาผู้ สู งอายุชุ มชนจึง เป็ นผู้ ที่
ทรงคุณค่า เปี่ยมด้วยพลังศักยภาพ และยังมีบทบาทการถ่ายทอดภูมิรู้ ภูมิธรรม และภูมิปัญญาอัน
ดีงามให้สืบทอดไว้ในชุมชน และสังคมต่อไป จังหวัดจะเป็นแหล่งรวมหรือเป็นคลังแห่งปัญญา
ผู้สูงอายุ เป็นศูนย์กลางพร้อมจะกระจายงานให้ผู้สูงอายุที่มี ศักยภาพออกไปสร้างความมั่นคงใน
ระบบเศรษฐกิจตลอดจนการพัฒนาคนและสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป
ภูมิปัญญาผู้สูงอายุด้านต่างๆ
มีการรวบรวมภูมิปัญญาของผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ ไว้ เพื่อที่จะได้รับการขึ้นทะเบียนคลัง
ปัญญาฯ ควรมีการปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างน้อยทุก 2 ปี สาขาภูมิปัญญาด้านต่าง ๆ ได้แก่
(คลังปัญญาผู้สูงอายุ, http://www.sisaket)
ด้านการศึกษา คือ ผู้มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ต่าง ๆ โดยไม่
หวงวิชา ทั้งด้านทฤษฎี และปฏิบัติ ทาให้ผู้เรียนเข้าใจ สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้และเป็นผู้ที่
ศึกษาหาความรู้ รวบรวมข้อมูล ถ่ายทอดให้แก่ผู้อื่นได้
ภูมิปัญญาด้านการแพทย์และสาธารณสุข ได้แก่ ความสามารถในการจัดการป้องกันและ
รักษาของคนในชุมชน โดยเน้นให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองทางด้านสุขภาพ และอนามัยได้ เช่น ยา
สมุนไพร การนวดแผนโบราณ การดูแลรักษาสุขภาพแบบพื้นบ้าน เป็นต้น
ภูมิปัญญาด้านเกษตร ได้แก่ ความสามารถในการผสมผสาน องค์ความรู้ ทักษะและ
เทคนิคด้านการเกษตรกับเทคโนโลยี โดยการพัฒนาบนพื้นฐานคุณค่าทางสังคมซึ่งคนสามารถพึ่งพา
ตนเองในสภาวการณ์ต่างๆ ได้ เช่น การทาเกษตรแบบผสมผสานการแก้ปัญหาการเกษตร ด้าน
ตลาด การแก้ปัญหาด้านการผลิต เป็นต้น

วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์



ภูมิปัญญาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ความสามารถเกี่ยวกับการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งการอนุรักษ์การพัฒนา และการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน เช่น การอนุรักษ์ป่าชายเลน การปลูกและ
ใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก
ภูมิปัญญาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในการประดิษฐ์ หรือคิดค้นสิ่งของวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในชีวิตประจาวัน หรือใช้
ในการประกอบอาชีพหารายได้ หรือนาแนวคิดทางด้านวิทยาศาสตร์ ถ่ายทอดให้ผู้อื่นไปใช้ในชีวิต
ซึ่งมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เช่น วิธีการแช่อิ่มอาหารโดยสารจากธรรมชาติ การย้อมสีผ้าโดยธรรมชาติ
เป็นต้น
ภูมิปัญญาด้านวิศวกรรม ได้แก่ ความสามารถในการสร้างหรือประดิษฐ์ โครงสร้างขนาด
ใหญ่ หรือการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ อาจนาหลักการทางวิศวกรรมมาใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของคน หรือประชาชนในพื้นที่ เช่น การทาเขื่อน หรืออ่างเก็บกักน้า เป็นต้น
ภูมิปัญญาด้านสถาปัตยกรรม ได้แก่ ความสามารถในการผสมผสานความรู้ประสบการณ์
ในการตกแต่ง ออกแบบ ประดิษฐ์วัสดุอุปกรณ์ซึ่งเป็นส่วนประกอบของโครงสร้าง หรือสถานที่ที่มี
ความเฉพาะ หรือเป็นเอกลักษณ์ในแต่ละพื้นที่
ภู มิ ปั ญ ญาด้ า นการพั ฒ นาสั ง คม พั ฒ นาชุ ม ชน การจั ด สวั ส ดิ ก ารชุ ม ชน การสั ง คม
สงเคราะห์ ได้แก่ ความสามารถช่วยเหลือทางด้านสังคม การเยี่ยมเยียนคนยากจน คนด้ อยโอกาส
การจัดเวทีประชาคมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแก้ปัญหาต่าง ๆ ในชุมชนร่วมกัน โดยมีเป้าหมายเพื่อ
พัฒนาชุมชน พื้นที่ให้มีความเจริญมั่นคงต่อไป
ภูมิปัญญาด้านกฎหมาย ได้แก่ ความสามรถในการนาประสบการณ์ ความรู้ด้านกฎหมาย
ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชุมชน ช่วยเหลือผู้มีปัญหาด้านกฎหมายต่างๆ
ภูมิปัญญาด้านการเมืองการปกครอง ได้แก่ ความสามารถเป็นผู้นาในการปกครองพื้นที่
ชุมชนรั กษาความสงบในพื้นที่ให้อยู่อย่างมีความสุ ข เป็นชุมชนที่พึ่งตนเอง หรือนาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน
ภูมิปัญญาด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ได้แก่ ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงาน
ทางศิลปะ สาขาต่างๆ เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม นาฎศิลป์ ดนตรี ทัศนศิลป์ การอนุรักษ์การ
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นให้คงอยู่
ภูมิปัญญาด้านศาสนา จริยธรรม ได้แก่ การนาหลักคาสอนทางศาสนา ปรัชญาความเชื่อ
มาปรั บใช้ให้เหมาะสมกับ สภาพแวดล้ อมในปัจจุบัน การถ่ายทอดหลักคาสอนทางศาสนาให้แก่
ลูกหลานให้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี
ภูมิปัญญาด้านพาณิชย์และบริการ ได้แก่ ความสามารถในการพัฒนาการให้บริการดูแล
ผู้อื่นให้เกิดความพึงพอใจ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพสร้างรายได้ หรือการเพิ่มมูลค่าของ
หรือสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ ที่เป็นของโบราณ เช่น การทาบายศรีโดยประยุกต์ให้มีความหลากหลาย
เป็นที่สนใจมากขึ้น
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ภู มิ ปั ญ ญาด้ า นความมั่ น คง ได้ แ ก่ ความสามารถในการปกป้ อ งคุ้ ม ครองประเทศให้
ปลอดภัยด้วยวิธี หรือวิธีการที่ได้เรียนรู้ หรือประสบการณ์ที่ได้สั่งสมมา เช่น ทหารที่ปลดประจาการ
ได้น าความรู้ ระเบี ย บวิ นั ย ต่ างๆ มาถ่ายทอดให้ แ ก่เด็ กและเยาวชน ท าให้ บุคคลเหล่ านั้ นเป็ น
พลเมืองดี ไม่สร้างความวุ่นวายให้สังคม
ภูมิปั ญญาด้านบริ ห ารจั ดการและบริ ห ารธุร กิจ ได้แ ก่ ความสามารถในการประยุ ก ต์
วิธีการหรือจัดการธุรกิจ หรื อกิจการให้ได้รับผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือปันส่วนผลประโยชน์แก่
ผู้เกี่ยวข้อง และแบ่งให้ได้ผลประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย หรือสามารถถ่ายทอดวิธีการเหล่านี้แก่ผู้อื่นได้
ภูมิ ปั ญญาด้า นการประชาสั ม พัน ธ์ ได้ แ ก่ ความสามารถในการผลิ ต สื่ อ หรือ เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ สาระความรู้ หรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นด้วยเอกสาร แผ่นพับ การบอกต่อ
บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาในสมัยโบราณ สมัยก่อนของท้องถิ่นให้คงอยู่
ภูมิปั ญ ญาด้า นการคมนาคมและการสื่ อสาร ได้แก่ การน าความรู้ ป ระสบการณ์ด้า น
คมนาคม การสื่อสารสมัยก่อน ถ่ายทอดให้ผู้ให้ความสนใจ เช่น ช่องทางการสื่อสาร การรักษาทาง
น้า วิธีการสมัยโบราณให้เป็นการสร้างเส้นทางคมนาคม พาหนะเก็บรักษาไว้ให้คงอยู่
ภูมิปัญญาด้านพลังงาน ได้แก่ การนาวัสดุทรัพยากรธรรมชาติ หรือสิ่งทดแทนมาใช้แทน
พลังงานที่กาลังจะหมดไป เช่น สบู่ดาทดแทนเชื้อเพลิง ถ่านแท่งที่ผลิตจาก แกลบ กะลา และวัสดุ
ต่างๆ ในท้องถิ่น เป็นต้น
ภูมิปัญญาด้านต่างประเทศ ประสบการณ์ในการติดต่อเจรจาต่อรองเกี่ยวกับชาวต่างชาติ
หรือประสานการดาเนินงานกับต่างประเทศ ทาให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จัก หรือนาผลประโยชน์มาให้
ประเทศไทย สามารถนาความรู้ถ่ายทอดให้ผู้อื่นเป็นกลยุทธ์ในการประสานงานกับต่างชาติ
ภูมิปัญญาด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม ได้แก่ การรู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์อย่างปลอดภัย ประหยัดและเป็นธรรม
ภูมิปั ญญาด้านภาษา วรรณศิล ป์ ได้แก่ ความสามารถด้านภาไทยพื้น ถิ่น ไทยดั้งเดิม
กาพย์ กลอน โคลง
ภูมิปัญญาด้านวาทศิลป์ ได้แก่ การอนุรักษ์การใช้พูดภาษาไทยอย่างถูกต้อง เหมาะสม
ตามกาลเทศะ ตามประเพณีไทย
ภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าของผู้สูงอายุ จะถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นได้อย่างไร
ในกระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาอันทรงคุณค่านั้นมีแนวทางในการดาเนินงานดังนี้
1.การบอกเล่ า บรรยาย ด้วยวาจา เป็นวิธีการที่ผู้ถ่ายทอดเป็นฝ่ายบอกเล่า อธิบาย
หรือถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์สั่งสมของตนให้แก่ผู้รับการถ่ายทอดในรูปของคาพูด โดยผู้
ถ่ายทอดจะต้องเป็นฝ่ายเตรียมเนื้อหาที่จะพูด วิธีนี้ผู้ถ่ายทอดจะมีบทบาทสาคัญในฐานะผู้ให้ความรู้
ส่วนผู้รับการถ่ายทอดจะเป็นผู้รับฟังและจดจาความรู้หรือบันทึกสาระสาคัญต่าง ๆ ที่ได้รับฟังตามไป
ด้วย
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2. การสาธิต เป็นวิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาที่ผู้ถ่ายทอดแสดงหรือกระทาพร้อมกับการ
บอกหรือ อธิบายเพื่อให้ผู้รับการถ่ายทอดได้ประสบการณ์ตรงในเชิงรูปธรรม ซึ่งจะทาให้เข้าใจ
วิธีการ ขั้นตอน และสามารถปฏิบัติได้ การสาธิตที่นิยมใช้ในการถ่ายทอดภูมิปัญญา คือ การสาธิต
วิธีการและการสาธิตประกอบการบรรยาย
3. การปฏิบัติจริง เป็นวิธีการถ่ายทอดที่ผู้รับการถ่ายทอดลงมือกระทาจริงในสถานการณ์
ที่เป็นอยู่จริง โดยผู้ถ่ายทอดเป็นผู้คอยแนะนา ตรวจสอบและแก้ไข เพื่อให้กระบวนการปฏิบัติ
ถูกต้องตามขั้นตอน และได้ผลงานตามที่ต้องการด้วยวิธีการนี้ผู้รับการถ่ายทอดจะได้เรียนรู้และสั่ง
สมประสบการณ์ไปทีละเล็กละน้อย
4. วิธีถ่ายทอดโดยให้เรียนรู้จากสื่อด้วยตนเอง เป็นวิธีที่จัดเป็นประสบการณ์การเรียนรู้
ภูมิปั ญญาในรู ปของสื่ อประสมที่ เอื้อต่อการเรียนรู้และทาความเข้าใจด้วยตนเองมากที่สุด เช่น
บทเรียนแบบโปรแกรม ศูนย์การเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นต้น
5. วิธีถ่ายทอดโดยจัดในรูปของแหล่งเรียนรู้ เป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาที่จัดเป็นแหล่ง
เรียนรู้ในลักษณะต่าง ๆ เช่น พิพิธภัณฑ์ ศูนย์ก ารเรียนรู้ ตลาดนัดภูมิปัญญา เป็นต้น โดยจัดเป็น
แหล่งสาหรับการเรียนรู้ ถ่ายทอดภูมิปัญญาที่เปิดกว้างสาหรับทุกคนเข้าไปศึกษาหาความรู้ได้ทุก
เวลา การถ่ายทอดโดยวิธีนี้อาจรวมหมายถึงการใช้วิธีลายลักษณ์ในรูปของตาราต่าง ๆที่บันทึกไว้ด้วย
6. วิธีถ่ ายทอดโดยใช้ การแสดงพื้ น บ้า นเป็น สื่ อ เป็น วิธีที่ใช้ก ารแสดงที่ช าวบ้านนิย ม
ชมชอบเป็นสื่อในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ทางภูมิปัญญา โดยที่ผู้รับการถ่ายทอดจะได้รับความ
เพลินเพลิดไปพร้อม ๆ กับการเรียนรู้
7. วิธีถ่ายทอดภูมิปัญญาโดยบันทึกองค์ความรู้ไว้เป็นลายลักษณ์ เช่น ตาราต่าง ๆ และใน
รูปของสื่ออื่น ๆ เช่น วีดิทัศน์ในรูปของวีซีดี/ดีวีดี เทปเสียง หรือแผ่นซีดีเสียง รวมถึงเว็บไซด์ เพื่อให้
คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้และสืบสานภูมิปัญญาต่อไป ไม่ให้สูญหาย
บทสรุป

ถึงแม้แรงงานผู้สูงอายุจะมีความเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายที่เสื่อมถอยลง แต่ความ
เปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์และจิตใจนั้นโดยส่วนใหญ่จะมั่นคงขึ้น และยังมีประสบการณ์ที่เพิ่มขึ้น
ด้วย แรงงานผู้สูงอายุมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุจากการทางานน้อยกว่าคนหนุ่มสาว แต่เมื่อเกิดอุบัติเหตุ
ขึ้น การบาดเจ็ บ มักจะรุน แรงกว่า และต้องพักรักษาตัว นาน หายช้ากว่า และการเปลี่ ยนแปลง
ดังกล่าวที่เกิดขึ้นกับแรงงานผู้สูงอายุเป็นเหตุผลที่สาคัญ ที่ทาให้นายจ้างไม่นิยมจ้างเลิกจ้าง หรือบีบ
บังคับให้แรงงานผู้สูงอายุออกจากสถานประกอบการไป ทาให้ผู้สูงอายุไม่มีงานทากลายเป็นภาระ
ของครอบครัว และความเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองลดลง แต่หากพิจ ารณาจากโครงสร้าง
ของสังคมไทยในอดีต พบว่าผู้สูงอายุจะเป็นผู้ที่มีบทบาทต่อครอบครัว และสังคมเป็นอย่างมาก โดย
ผู้สูงอายุที่มีภูมิปัญญา ก็จะนาเอาภูมิปัญญาเหล่านั้นมาถ่ายทอดให้กับลูกหลานการเรียนรู้ของบุคคล
ในสังคมเกี่ยวกับอาชีพล้วนแล้ว แต่เป็นการเรียนรู้ผ่านภูมิปัญญาของผู้สูงอายุทั้งสิ้ น จึงนับได้ว่า
ผู้สูงอายุเป็นผู้ที่มีคุณค่าและสามารถทาประโยชน์ให้แก่สังคม โดยอาศัยอยู่กับครอบครัว และชุมชน
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มีชุมชนเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุและถือว่า ผู้สูงอายุเป็นเสาหลักของชุมชนเป็นที่พึ่งของลูกหลาน และเป็น
คลังปัญญาของชุมชน
โดยปฏิญญาผู้สูงอายุไทย ซึ่งเป็นพันธกรณีเพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีและได้รับการ
คุ้ม ครองพิ ทั กษ์ สิ ท ธินั้ น ได้ มี โ อกาสในการก าหนดสาระส าคั ญเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาบทบาทของ
ผู้สูงอายุที่จะช่วยสนับสนุนในการพัฒนาสังคมเอาไว้หลายประการด้วยกัน ได้แก่ ข้อ 3 ผู้สูงอายุควร
ได้รั บโอกาสในการศึกษาเรี ยนรู้ และพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง การเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารและบริการทางสังคมอันเป็นประโยชน์ในการดารงชีวิต เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของสังคม
รอบด้าน เพื่อสามารถปรั บ บทบาทของตนให้ ส มวัย ข้อ 4 ผู้ สู งอายุควรได้ถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์ ใ ห้ สั ง คม มี โ อกาสในการท างานที่เ หมาะสมกั บ วั ย ตามความสมั ค รใจ และได้ รั บ
ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม และเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจและเห็นชีวิตมีคุณค่า และข้อ 6 ผู้สูงอายุควร
ได้มีบทบาทและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครัว ชุมชน และสังคม โดยเฉพาะการรวมกลุ่มเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และความเข้าใจอันดีระหว่างผู้สูงอายุด้วยกัน และกับบุคคลทุกวัย สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) (http://www.nesdb.go.th)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่ได้ระบุการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมเอาไว้ว่า ปัจจุบันประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศ กาลังเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ ซึ่ง
เป็ นโอกาสของประเทศไทยในการขยายตลาดสิน ค้าเพื่อสุ ขภาพ และการให้ บ ริการด้านอาหาร
สุขภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแพทย์พื้นบ้าน สถานที่ท่องเที่ยวและการพักผ่อนในระยะยาวของ
ผู้สูงอายุ จึงนับเป็ นโอกาสในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย ซึ่งเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่
สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ ประกอบกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ได้มีการกาหนด
ยุ ท ธศาสตร์ พั ฒ นาคุ ณ ภาพคน และสั ง คมไทยเข้ า สู่ สั ง คมภู มิ ปั ญ ญาและการเรี ย นรู้ โดยให้
ความสาคัญกับการพัฒนาคน และนาความรู้ของคนทุกกลุ่มทุกวัยตลอดชีวิต สร้างและพัฒนาคนที่
เป็นเลิศโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ ส่งเสริมให้คนไทยเกิดการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิตจัดองค์ความรู้ทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นและองค์ความรู้สมัยใหม่ตั้งแต่ระดับชุมชนถึง
ระดับประเทศสามารถนาไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้หากผู้สูงอายุในชุมชนมีโอกาส
พัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ อันที่จะทาให้ผู้สูงอายุมีความตระหนักในคุณค่าและความสามารถของ
ตนเองสามารถแสดงบทบาททางสังคมในการใช้ภูมิปัญญา และประสบการณ์นามาทาประโยชน์ให้
ตนเองครอบครัว และสังคม เพื่อให้ ผู้สูงอายุเหล่านี้ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเสมือนประชากร
กลุ่มอื่นเป็นบุคคลที่มีคุณค่า และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมได้
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การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชน

PARTICIPATION OF MONKS IN COMMUNITY DEVELOPMENT
อัครนันท์ อริยศรีพงษ์
นพดล ดีไทยสงค์
บทคัดย่อ
สถาบั น ทางพระพุ ท ธศาสนาเป็ น สถาบั น ที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด สถาบั น หนึ่ ง ในการให้ ค วาม
ช่วยเหลือต่อสังคมไทยตลอดมา โดยมีส่วนช่วยเหลือในการกล่อมเกลาจิตใจ และลักษณะนิสัยของ
คนไทย ตลอดจนการให้บริการตามความจาเป็น ตามความต้องการของประชาชน อีกทั้งมีส่วนช่วย
ในการแก้ ไขปั ญหาทางสั งคมให้ แก่เรามาแล้ ว เป็นส่ ว นมากแม้กระทั่งในปัจ จุบันความส าคัญใน
ประการดังกล่าวก็ยังคงอยู่ พระภิกษุสงฆ์กับวัดต้องรับภาระหน้าที่ในการช่วยเหลือสังคม และทาง
ราชการของเราอยู่ ตลอดไป สถาบั นแห่ งนี้ จึงอานวยประโยชน์ เกื้อกูล ต่อการปกครอง และการ
บริหารของไทยอยู่มาก
คาสาคัญ : การมีส่วนร่วม,พระสงฆ์,ชุมชน
ABSTRACT
The Buddhist Institute is the most important institution. In support of Thai
society forever. It helps in mental clarification. And the character of Thai people. As
well as providing services as needed. According to the needs of the people. In
addition, it has helped to solve many social problems for us, even today. The
monk and the temple must be obliged to assist the society. And our government
forever. This institute is beneficial to the administration. And the management of
Thailand is very.
Keywords: participation, monk, community

บทนา

สถาบันทางพระพุทธศาสนาเป็นสถาบันที่สาคัญที่สุดสถาบันหนึ่ง ในการให้ความช่วยเหลือ
ต่อสังคมไทยตลอดมา โดยมีส่วนช่วยเหลือในการกล่อมเกลาจิตใจ และลักษณะนิสัยของคนไทย
ตลอดจนการให้บริการตามความจาเป็น ตามความต้องการของประชาชน อีกทั้งมีส่วนช่วยในการ
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แก้ไขปัญหาทางสังคมให้ แก่เรามาแล้วเป็นส่วนมากแม้กระทั่งในปัจจุบันความส าคัญในประการ
ดังกล่าวก็ยังคงอยู่ พระภิกษุสงฆ์กับวัดต้องรับภาระหน้าที่ในการช่วยเหลือสังคม และทางราชการ
ของเราอยู่ตลอดไป สถาบันแห่งนี้จึงอานวยประโยชน์เกื้อกูลต่อการปกครอง และการบริหารของ
ไทยอยู่มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประชาชนแถบชนบท ที่รับการบริการจากรัฐบาลได้ไม่ทั่วถึง
นักซึ่งมีจานวนเกือบ 90 เปอร์เซ็นต์นอกจากนั้นชุมชนในประเทศไทยส่วนใหญ่ยังมีลักษณะเป็น
ชุมชนเล็ก ๆ กระจายอยู่ทั่วประเทศประมาณร้อยละ 90 ส่วนที่เหลือประมาณร้อยละ 10 เท่านั้น ที่
มีอยู่ในเขตเทศบาลหรือสุขาภิบาล ซึ่งเป็นชุมชนหนาแน่น ในประเทศไทยจึงมีชุมชนส่วนใหญ่ที่มี
หมู่บ้านเป็นหน่วยหลัก และมักจะมีวัดตั้งอยู่ในใจกลางราษฎรในหมู่บ้านจึงมีวัดเป็นแหล่งศูนย์กลาง
สาหรับการสมาคม หรือการดารงชีวิตทางสังคมและศูนย์กลางของวัฒนธรรม ชีวิตในชนบทจะอยู่
รอบ ๆ วัด เพราะประชาชนส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาอย่างจริงจัง วัดจึงเป็นสัญลักษณ์ของ
พระพุทธศาสนาที่อยู่เหนือจิตใจของชาวไทยอยู่มาก และนับได้ว่าเป็นสถาบันที่สาคัญที่สุดในหมู่บ้าน
ที่รองไปจากครอบครัว ความนับถือของประชาชนที่มีต่อสถาบันนี้จะเห็นได้ว่าจากการที่คนไทยได้
อุทิศตนให้กับวัด ทั้งในด้านจิตใจ เวลา แรงงาน และทรัพย์สินจานวนเงินที่ พุทธศาสนิกชนใช้ไปใน
การท าบุ ญ ประมาณร้ อ ยละ 7 ถึ ง ร้ อ ยละ 84 ของรายจ่ า ยภายในครอบครั ว วั ด เป็ น สถานที่ มี
ความสาคัญเป็นที่ประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ เช่นเป็นแหล่งหรือศูนย์กลางของชุมชน เป็น โรงเรียน
เป็นสถานสงเคราะห์และที่พักผิงสาหรับผู้ยากจน เป็นสถานที่พักผ่อนและศูนย์กลางการกีฬา เป็นที่
เก็บศพ เป็นต้น วัดในพระพุทธศาสนาจึงเป็นที่แบ่งเบาภาระให้กับรัฐบาลทั้งยังก่อให้เกิดรากฐานอั น
มั่ น คง และเสริ ม สร้ า งต่ อ บริ ก ารในด้ า นสวั ส ดิ ก ารของรั ฐ วั ด จึ ง มี บ ทบาทส าคั ญ ในการด าเนิ น
ชีวิตประจาวันของคนไทยอยู่มาก
แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
แนวคิดที่ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบมากที่สุด คือ แนวคิดของ John M. Cohen
and Norman T. Uphoff โคเฮน และอัพฮอฟ ซึ่งได้จาแนก ขั้นตอน หรือประเภทของการมีส่วน
ร่วมออกเป็นเรื่องของการตัดสินใจ (Decision making) การดาเนินการ (Implementation)
ผลประโยชน์ (Benefits) และการประเมินผล (Evaluation) ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ (ชูชาติ พ่วง

สมจิตร์, 2540 : 6)

ขั้นที่ 1 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ในกระบวนการของการตัดสินใจนั้น ประการแรก
ที่สุดที่จะต้องกระทาก็คือ การกาหนดความต้องการ และการจัดลาดับความสาคัญ ต่อจากนั้นก็เลือก
นโยบายและประชากรที่เกี่ยวข้อง การตัดสินใจในช่วงเริ่มต้น การตัดสินใจช่วงดาเนินการวางแผน
และการตัดสินใจในช่วงการปฏิบัติตามแผนที่วางไว้
ขั้นที่ 2 การมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน ในส่วนที่เป็นองค์ประกอบของการดาเนินงาน
โครงการนั้น จะได้มาจากคาถามที่ว่า ใครทาประโยชน์ให้แก่โครงการได้บ้าง และจะทาประโยชน์ได้
โดยวิธีใด เช่น การช่วยเหลือด้านทรัพยากร การบริหารงาน และการขอความช่วยเหลือ เป็นต้น
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ขั้ น ที่ 3 การมี ส่ ว นร่ ว มในการรั บ ผลประโยชน์ ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วกั บ ผลประโยชน์ นั้ น
นอกจากความสาคัญของผลประโยชน์ในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพแล้ว ยังต้องพิจารณาถึงการ
กระจายผลประโยชน์ภายในกลุ่มด้วย ผลประโยชน์ของโครงการนี้ รวมทั้งผลที่เป็นประโยชน์ใน
ทางบวกและผลที่เกิดขึ้นในทางลบที่เป็นผลเสียของโครงการซึ่งจะเป็นประโยชน์และเป็นโทษต่อ
บุคคลและสังคมด้วย
ขั้นที่ 4 การมีส่ว นร่ วมในการประเมินผล การมีส่ว นร่วมในการประเมินผลนั้น สิ่งที่
ส าคั ญ ที่ ต้อ งสั ง เกตก็ คื อ ความเห็ น (Views) ความชอบ (Preferences) และความคาดหวั ง
(Expectations) : ซึ่งจะมีอิทธิพลสามารถแปรเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลในกลุ่มต่าง ๆ ได้ (John
M. Cohen and Norman T. Uphoff Cohen, 1981 : 219)

การพัฒนาชุมชน พัฒนาอะไร
การพัฒ นาชุ มชน หมายถึง การเสริมสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจ สั งคมและ
วัฒนธรรมให้แก่ท้องถิ่นชนบททุกแห่งทุกส่วน โดยการดาเนินการและการริเริ่มจากประชาชนเอง
การพัฒ นาชุมชนต้องอาศัยความสามารถของรัฐ บาลที่เป็นผู้แ ทนเข้าไปบริห ารในด้านเครื่องมือ
เครื่องใช้ ตลอดจนกระตุ้นและเร้งเร้าให้ประชาชนมองเห็นปัญหาของตนเอง (ไพศาล สรรสรวิสุทธิ์,
2550 : 11-14) ซึ่งการพัฒนาชุมชน เป็นขบวนการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น โดย
ประชาชนเข้าร่วมมือหรือริเริ่มเอง ถ้าประชาชนไม่รู้จักริเริ่มการใช้เทคนิ คกระตุ้นเตือนให้เกิดการ
ริเริ่มเมื่อประชาชนเข้าร่วมมือกับรัฐจึงทาให้เกิดบทบาทและกรรมวิธีขึ้นอีกเพราะประชาชนต้อง
ปรึกษาหารือกันเอง กาหนดความต้องการ วางโครงการเองแล้วก็ร่วมมือกันเอง แล้วร่ วมมือกัน
ปฏิบั ติตามโครงการนั้ นๆเพราะว่าวิธีที่ป ระชาชนคิดทาเอง มี ความส าคัญยิ่ งกว่าผลงานเสี ยอี ก
ตลอดจนความเชื่อมั่นในตนเอง (วินัย วีระวัฒนานนท์, 2538)
พัฒนาชุมชนอย่างไร ?
การพัฒนาชุมชน คือ การเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบของชุมชนจากสภาพที่เป็นจริงอยู่
(สภาพที่ไม่พึงปรารถนา ไม่ดีงาม) ไปสู่เป้าหมายที่กาหนดไว้ (สภาพที่พึงปรารถนาที่ดี งามหรือ
เจริญ) กล่าวคือเป็นการจูงใจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในชุมชน เพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพของ
ส่วนประกอบต่าง ๆ ในชุมชน จากสภาพที่ไม่พึงปรารถนาไปสู่สภาพที่พึงปรารถนาอันเป็นเป้าหมาย
ที่ ชุ ม ชนตั้ ง ไว้ การพั ฒ นาชุ ม ชนซึ่ ง เป็ น การเปลี่ ย นแปลงชุ ม ชนโดยมี ก ารวางแผน ( Planned
community change) (สัญญา สัญญาวิวัฒน์, 2523 : 10) ลักษณะการพัฒนาชุมชนคือ การพัฒนาคน
ให้มีความสามารถในการคิด ตัดสินใจ การกระทา การรับผิดชอบร่วมกันในการดาเนินกิจการต่าง ๆ
เพื่อพัฒนาตนเองและชุมชนรวม (วิรัช เตียงหงษากุล, 2529) และยังเป็นกระบวนการ (Process)
ทางานอย่างหนึ่งและเป็นกลยุทธ์ ๆ หนึ่ง (Strategy) ซึ่งมีจุดหมายปลายทางสูงสุดอยู่ในการพัฒนา
คนให้มีคุณภาพและคุณธรรม



ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560

ผู้เขียนยกประเด็น นักวิชาการได้ให้ ความหมายของการพัฒนาชุมชน (Community
development) ไว้ 4 ลักษณะ คือ (ทองคูณ หงษ์พันธ์, 2541 : 31)
1. การพัฒนาชุมชน คือการสร้างสรรค์ความเจริญและยับยั้งความเสื่อมของชุมชน
2. การพั ฒ นาชุ ม ชนเป็ น การสร้ า งชุ ม ชนให้ เ จริ ญ โดยอาศั ย ก าลั ง ความรู้ แ ล
ความสามารถของประชาชนและความช่วยเหลือของรัฐบาลร่วมกัน
3. การพั ฒ นาชุ ม ชนเป็ น กระบวนการที่ มุ่ง ชั ก จู ง และส่ ง เสริ มประชาชนให้ มี ค วาม
กระตือรือร้นสนใจที่จะเข้าร่วมมือดาเนินการปรับปรุงการทามาหากิน และสร้างความเจริญให้กับ
ท้องถิ่น
4. การพัฒนาชุมชน คือ การพัฒนากาลังความคิด และความสามารถของประชาชนใน
การทางานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐบาลกับประชาชนและระหว่างประชาชนด้วยกันเพื่อปรับปรุง
ตนเองและชุมชนไปสู่ความเจริญทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา อนามัยและขนบธรรมเนียม
ประเพณีวัฒนธรรมอันจะนาไปสู่ความมั่นคงของชาติ และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
จากแนวทางดังกล่าวสรุปได้ ว่าการพัฒนาชุมชนเป็น กระบวนการ อันเป็นทั้งวิธีการ
และยังเป็นทั้งโครงการหรือแผนงาน อีกทั้งขบวนการ อยู่ในตัวเสร็จ ซึ่งในหลักการดังกล่าว ก็เพื่อ
การพัฒนาให้คนในชุมชนมีคุณภาพ คุณธรรมในการดารงชีวิตอยู่ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมืองการ
ปกครอง สังคมด้วยกัน
จุดมุ่งหมายของการพัฒนาชุมชน
ในการพัฒนาชุมชนเป็นงานที่ดาเนินแบบต่อเนื่องและค่อยเป็นค่อยไปโดยอาศัยหลัก
ความต้องการและการริเริ่มจากประชาชนเป็นหลักเพื่อว่าผลที่ได้รับจะเป็นการแน่นอนและถาวร
ต่อไป จึงได้มีการกาหนดจุดมุ่งหมายของการพัฒนาชุมชนไว้ ดังนี้
1. มุ่งที่จะเปลี่ยนทัศนคติของประชาชน จากสภาพหรือสถานการณ์อันเก่าแก่ให้หันมา
สนใจและทาความเข้าใจกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อจะได้เป็นผู้ที่ทันต่อเหตุการณ์และมีความคิด
ก้าวหน้าต่อไป
2. มุ่งที่จะให้ประชาชนมีความสานึก ในการที่ตนเป็นสมาชิกของชุมชนรู้จักร่วมแรง
ร่วมใจกันแก้ไขปัญหาและความเป็นอยู่ของชุมชน เพื่อความเจริญของตนเองและชุมชน
3. มุ่งที่จ ะให้ ประชาชน มีความรับผิ ดชอบ รู้จักรับ ผิ ดชอบในการทางานกิจกรรม
รับผิดชอบในการดาเนินงาน รับผิดชอบต่อตนเอง ต่อชุมชน และต่อประเทศชาติในที่สุด
4. มุ่งที่จะให้ประชาชนรู้จักช่วยตนเอง มีความกระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหาของ
ชุมชน มีความคิดริเริ่มและปรับปรุงความเป็นอยู่ของตนให้ดีขึ้น ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม โดยรัฐบาลจะเข้าช่วยเหลือเมื่อเกินขีดความสามารถของประชาชนที่จะร่วมมือกันทาเอง
(สุเทพ เชาวลิต, 2524 : 23-24)
จากความหมายการพัฒนาชุมชน ผู้เขียนมองว่าเป็นความมุ่งหมายให้ประชาชนที่อยู่ใน
ชุ ม ชนสามารถพึ่ ง ตนเองได้ โดยมี ก ารศึ ก ษาเป็ น พื้ น พั ฒ นาคุ ณ ธรรม น าผลผลิ ต จาก
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ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ช่วยกันรักษา
สิ่งแวดล้อม ดังนั้น การพัฒนาที่ยั่งยืนก็คือ การพัฒนาคนให้เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและส่งเสริม
สิ่งแวดล้อมให้ดี จุดมุ่งหมายของการพัฒนาก็จะยั่งยืนต่อไป
ผู้เขียนเสนอหลักและวิธีการทางานโดยได้อธิบายเพิ่มเติมไว้ดังนี้
1. การพั ฒ นาชุ ม ชนในความหมายของงานก็ คื อ การกระท าให้ เ กิ ด สิ่ ง ของต่ า งๆ
หมายความถึงการกระทาใด ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งวัตถุสิ่งของทั้งที่สามารถมองเห็นจับต้องได้และที่
สังเกตได้ เช่น การสร้างถนน ขุดบ่อน้า สร้างทานบ เหมืองฝาย สร้างโรงเรียน สถานีอนามัย
ไฟฟ้า ประปา ให้มีขึ้นในชุมชน ตลอดจนการพัฒนาจิตใจเพื่อเปลี่ยนแปลงทัศนคติค่านิยมและ
พฤติกรรมของคนในชุมชนจนสามารถรวมกลุ่มกันเป็นองค์กรที่แน่นแฟ้นโดยไม่คานึงว่าประชาชนจะ
ได้มามีส่วนร่วมดาเนินการหรือไม่
2. การพัฒนาชุมชนในความหมายของหลักและวิธีการทางาน หมายถึงการที่ประชาชน
ต้ อ งเป็ น ผู้ มี ส่ ว นร่ ว มอย่ า งแท้ จ ริ ง ในการสร้ า งงานหรื อ สิ่ งของ ถาวรวั ต ถุ แ ละองค์ ก รต่ า งๆของ
ประชาชน ซึ่งเป็นเรื่องที่ประชาชนจะต้องเป็ นผู้คิดริเริ่มพิจารณาตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติและร่วมผิด
ชอบในการดาเนินงานทุกขั้นตอน ดังนั้นในความหมายนี้ การพัฒนาชุมชนจะมีลักษณะเป็นงานที่
เป็นความคิดริเริ่มของประชาชน กระทาโดยประชาชนและเพื่อประชาชน ซึ่งหัวใจของการพัฒนา
ชุมชนอยู่ที่การเสียสละยินยอมพร้อมใจกันของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทาร่วมรับผิดชอบใน
ผลงานที่เกิดจากการดาเนินโครงการพัฒนาด้านต่าง ๆ โดยมิได้มุ่งหวังค่าตอบแทนเป็นเงินทอง แต่
หวังผลของงานที่เกิดขึ้น เพื่อสร้างความภาคภูมิใจและความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกันในกิจกรรมนั้น
เป็นสาคัญ
ฉะนั้น การพัฒนาชุมชนเป็นกระบวนการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนใน
ทุกๆ ด้าน โดยประชาชนและมีหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชนเป็นการผู้สนับสนุนในการ
ให้ความช่วยเหลือเพื่อทาให้การพัฒนาดาเนินไปได้ด้วยดี บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนา ดังนั้น
การพั ฒ นาดั ง กล่ า ว จึ ง เป็ น การพั ฒ นาที่ ทุ ก คนจะต้ อ งมี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งหรื อ ส่ วนร่ ว มใน
กระบวนการพัฒนาดังกล่าวเพื่อทาให้การพัฒนามีประสิทธิภาพ และสาเร็จได้
พระสงฆ์จะมีบทบาทในการพัฒนาชุมชนอย่างไร ??
บทบาทของพระสงฆ์ในปัจจุบันพุทธศาสนาในประเทศไทยมีวัดและพระสงฆ์เป็นศูนย์
กลางของสังคมและเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน โดยมีพระสงฆ์เป็นผู้แทนของวัดที่คอยชี้แนะ
แนวทางในการปฏิบัติตนของพุทธมามกะ ให้ไปในทางที่ดี เพื่อก่อให้เกิดความศรัทธาเชื่อถือว่า
พระสงฆ์เป็นผู้มีสติปัญญารอบรู้วิชาการต่างๆ เหนือกว่าประชาชนทั่วไปซึ่งสามารถให้คาปรึ กษาแก่
ประชาชนที่มาขอคาปรึกษาได้เพราะโดยปกติแล้วประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศไทยนับถือพุทธ
ศาสนาและยอมรับนับถือความสามารถของพระสงฆ์ตลอดมาดังในสมัยสุโขทัย พระเจ้าแผ่นดินได้ใช้
วัดเป็นสถานที่ให้การศึกษาอบรมประชาชนควบคู่ไปกับการทาพิธีทางศาสนา ส่วนพระสงฆ์ก็จะทา
หน้าที่เผยแพร่พุทธศาสนาและอบรมประชาชนควบคู่ไปกับการทาพิธีทางศาสนาส่วนพระสงฆ์ ก็จะ
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ทาหน้าที่เผยแพร่พุทธศาสนาและอบรมให้ประชาชนมีคุณภาพ เพื่อสนองนโยบายบ้านเมือง และ
ต่อมาใหสมัยกรุงศรีอยุธยาสภาพสังคมมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นทาให้วัดมีบทบาทต่อประชาชนมาก
ตามไปด้ว ย โดยเฉพาะในด้านให้ การศึกษากั บ ประชาชน วัดจะจั ดให้ ตามความสามารถเท่า ที่
พระสงฆ์ใ นวัด นั้ น ๆจะจั ดให้ ได้ห รื อถ้ าประชาชนมีค วามต้องการความรู้เ พิ่มเติม ก็จ ะแสวงหา
พระสงฆ์ที่มีความรู้ความสามารถตรงกับความต้องการของเขาเหล่านั้น และนิยมฝากลูกหลานให้
เป็ น ศิษย์ เข้ารั บ การศึกษาเล่ าเรี ย นวิช าความรู้ในด้านที่เกี่ยวกับการป้องกันตัว และการเขียน
หนังสือทั้งภาษาไทยและภาษาบาลีเพื่อเตรียมเข้าสู่การอุปสมบทต่อไปและในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
ตอนต้นถึงรัชกาลที่ 4 การศึกษาต่างๆ ก็ยังจัดให้อยู่ในวัด ดังจะเห็นได้จากการสร้างหอมณเฑียร
ธรรมในวัดพระศรี รั ตนศาสดาราม เพื่อใช้เป็ นที่ให้ราชบัณฑิตสอบพระปริยัติธรรมแก่พระภิกษุ
สามเณร และสร้างวัดโพธิ์ขึ้นพร้อมกับวาดภาพฤาษีดัดตน เขียนตารายาต่างๆ ไว้ตามระเบียง
โบสถ์และวิหารเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ศึกษาหาความรู้
มีนักวิชาการได้อธิบายไว้ว่า บทบาทของพระสงฆ์และวัดในสังคมปัจจุบันจะเป็นการ
สนองตอบต่อช่องว่างที่รัฐบาลไม่อาจช่วยเหลือประชาชนได้เช่น ขาดสถานที่เรียนหนังสือ ขาดที่
รักษาพยาบาล ไม่มีระบบตารวจและศาลยุติธรรมในการบริการทางสังคมและสวัสดิการชุมชน เมื่อ
ไม่มีสิ่งดังกล่าวพระสงฆ์จึงเป็นผู้ตัดสินปัญหาความขัดแย้ง ทาการอบรมเด็กดื้อที่พ่อแม่ไม่อาจจะ
อบรมได้และช่วยอนุเคราะห์เด็กกาพร้า พระสงฆ์ช่วยสร้างและสั่งสอนเทคนิคขั้นพื้นฐานซึ่งเรียนได้
ในวัด เช่น สถาปัตยกรรม ช่างไม้ ช่างก่ออิฐปูน ช่วยปรับปรุงการเกษตรและรักษาโรคด้วยยา
แผนใหม่ จากข้อเท็จจริงดังกล่าว อาจกล่าวได้ว่า พระสงฆ์เป็นผู้รับใช้ประชาชนในชนบท ช่วย
รักษาประเพณีและพิธีกรรม น าเสถีย รภาพมาสู่ สั งคมและช่ว ยสร้างความทันสมัยให้ เกิดขึ้นใน
หมู่บ้าน ดังนั้น ผู้นาที่แท้จริงคือ พระสงฆ์ ซึ่งช่วยวางแผนแนะนาและสนับสนุนงานของชาวบ้าน
(จานง อดิวัฒนสิทธิ์ และคณะ, 2540 ซ 32)
ดังนั้นพระสงฆ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยจึงควรที่จะเข้ามามีบทบาทให้สอดคล้อง
และรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยพระสงฆ์ควรดาเนินบทบาทต่อสังคมที่ไม่ขัดกับหลัก
การของพระธรรมวินัย ดังต่อไปนี้ (ธรรมรส โชติกุญชร, 2519 : 25)
1) บทบาทผู้เรียนรู้และวิจัย คือ การแสวงหาความรู้และความเข้าใจอย่างเป็นระบบ
ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การพัฒนาชุมชน กฎหมาย การสื่อสาร เทคโนโลยีการสื่อสาร เป็น
ต้น เพื่อการทางานพัฒนาและช่วยเหลือสังคมหรือชุมชนของพระสงฆ์อย่างมีประสิทธิภาพ
2) บทบาทผู้สอนศีลธรรม คือ การชี้แจงหรือ อธิบายหลักคาสอนของพระพุทธเจ้าที่
ถูกต้องให้แก่บุคคลระดับต่างๆ ได้
3) บทบาทผู้ให้การศึกษา คือ พระสงฆ์ควรส่งเสริมการให้ความรู้เรื่องประชาธิปไตย
ที่ถูกต้องแก่ประชาชนด้วยว่าในอนาคตการเมืองจะมีลักษณะที่เป็นประชาธิปไตยมากขึ้น ประชาชน
จะมีอานาจในการปกครองตนเอง มีบทบาทในการตรวจสอบการกระทาของเจ้าหน้าที่รัฐ และ
นักการเมืองมากขึ้น
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4) บทบาทผู้เป็นที่ปรึกษา คือ การให้คาปรึกษาในปัญหาชีวิตส่วนตัวแก่ประชาชน
ทุกระดับเพราะในอนาคต ปัญหาต่างๆ มีแนวโน้มว่ามีความรุนแรงและมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น
5) บทบาทผู้ปลุกจิตสานึก คือ การปลุกจิตสานึกให้คนมีความขยัน ประหยัด และ
รับผิดชอบและไม่ให้ตกเป็นทาสบริโภคนิยม โดยการประยุกต์หลักธรรมทางศาสนาที่สอดคล้องและ
ทันสมัย
6) บทบาทผู้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือ พระสงฆ์ควรจัดวัดให้
ร่มรื่น สงบ สะอาดและมีที่ปฏิบัติธรรม เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป็นสถานที่เหมาะสาหรับพัฒนาศีลธรรมและจิตใจ
7) บทบาทผู้สงเคราะห์ชุมชน คือ พระสงฆ์ควรสร้างสถานที่รักษาผู้ป่วย เพราะใน
อนาคตปัญหาโรคภัยต่างๆ จะแพร่กระจายรวดเร็ว เช่น คนป่วยโรคเอดส์ จะถูกครอบครัวและ
สังคมทอดทิ้งมากขึ้น ปัญหาคนชราถูกทอดทิ้ง ปัญหาเด็กเร่ร่อน จะทวีความรุนแรงมากขึ้น
8) บทบาทผู้ ป ระสานงาน คื อ พระสงฆ์ ค วรประสานงานทุ ก ฝ่ า ยไม่ ว่ า จะเป็ น
ประชาชน เจ้าหน้าที่เอกชน หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่ออานวยประโยชน์แก่ชุมชน
9) บทบาทผู้ส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาชาวบ้าน คือ พระสงฆ์ควรเป็นผู้นาในการ
ใช้ยาสมุนไพร ให้คาแนะนาและส่งเสริมอาชีพการปลูกสมุนไพร รวมทั้งส่งเสริมการฝึกอบรมเรื่อง
ยาสมุนไพร เป็นต้น
10) บทบาทผู้รวมกลุ่ม คือ พระสงฆ์ควรกระตุ้นให้คนร่วมกันคิดแก้ปัญหาต่างๆ ที่
เกิดขึ้น ในชุมชน
สรุป

การพัฒนาชุมชนเป็น เครื่องมือสาคัญที่ จะพัฒนาประเทศให้มีความเข้มแข็ง มีความ
พร้อม ความสมบูรณ์ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ทาให้ประชาชนในชุมชนมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง ยั่งยืนและมีความสุข จึงจาเป็นจะต้องอาศัยกาลังจากทุกคน ทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น
ระดับชุมชน หรือสูงขึ้นไป จะต้องให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการพัฒนาต่างๆ ตามบทบาท
หน้าที่เท่าที่จะทาได้และ บทบาท กล่าวคือการทาหน้าที่อย่างหนึ่งให้สาเร็จและสมบูรณ์ตามที่ไ ด้รับ
มอบหมายหรือตามบทบาทนั้น ๆ ซึ่งเป็น บทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชน ในบทบาทเช่นนี้
พระสงฆ์ต้องทาหน้าที่พัฒนาชุมชนให้มีความมั่นคง ยั่งยืน มั่นคงในฐานะหน้าที่ต่างๆ ที่ชุมชนนั้นจะ
พึงมี ยั่งยืนในการทางานต่างๆ ให้มีความอยู่รอดปลอดภัยและการทาหน้าที่เหล่านี้ของพระสงฆ์ถือ
ว่าเป็นบทบาทที่สาคัญในการมีส่วนพัฒนาชุมชนอย่างดียิ่ง เพราะพระสงฆ์ถือ ว่าเป็นองค์ประกอบ
หลักในการช่วยให้ชุมชนมีการพัฒนาไปในทางที่ดี
การที่พระสงฆ์ได้เข้ามามีหน้าที่ในการพัฒนาชุมชนนั้น เนื่องมาจากเป็นหน้าที่และ
ความผู กพัน กัน ระหว่างพระสงฆ์และประชาชนที่ว่า ชีวิต ความเป็ น อยู่ ของพระสงฆ์ต้อ งอาศั ย
ประชาชนเลี้ยงชีพ ในด้านหลักพุทธธรรมก็เอื้ออานวยต่อการปฏิบัติหน้าที่ของพระสงฆ์ กล่าวคือ
เมื่อพระสงฆ์มีชีวิตเนื่องด้วยประชาชน จาเป็นจะต้องช่วยเหลือประชาชนในด้านต่างๆ เช่น ให้
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การศึกษา เผยแผ่ธรรมและการสงเคราะห์ประชาชนในรูปแบบต่างๆ กันตามความรู้ความสามารถ
ของพระสงฆ์แต่ละรูป
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ภาวะผู้นาตามหลักพระพุทธศาสนา
LEADERSHIP IN BUDDHISM

กีรติ กมลประเทืองกร
สุวัฒสัน รักขันโท

บทคัดย่อ
ภาวะผู้นาเชิงพุทธหรือผู้นาตามแนวพระพุทธศาสนา ต้องมีคุณลักษณะภายในของ
ผู้นาคือเป็นผู้รู้หลักของสัปปุริสธรรม มีการรู้หลักเหตุผล มีสติปัญญา ไม่ประมาท ตื่นตัว ทัน
ต่อเหตุการณ์ และ มีวิสัยทัศน์ก้าวไกล เป็นคนเข้มแข็ง คุณลักษณะภายนอก ในการที่จะ
ประสานคนและงานเข้า ด้ว ยกั น ต้ องมี ความรู้ ความสามารถ มี พรหมวิห ารธรรม หวั ง
ประโยชน์สุขแก่ส่วนรวม และเป็นผู้น่ารัก น่าเคารพ เป็นธรรมาธิปไตย ไม่ลาเอียง การอยู่
ร่ ว มกัน เป็ น สั งคมมนุ ษย์ ใช่ ว่าจะมี คุณสมบัติ ของผู้ นาได้ ทุกคน มีเพี ยงบางคนเท่านั้ นที่ มี
ความสามารถจะเป็นผู้นาได้
คาสาคัญ : ภาวะผู้นา,พระพุทธศาสนา
ABSTRACT
Buddhist leaders or leaders in Buddhism. The inner qualities of the
leader are the ones who know the principle of the righteousness. There is
knowledge, reason, wisdom, not careless, alert, timely and visionary. Be strong
Exterior Features. In order to coordinate people and work together. Have
knowledge, ability, morality, hope for the benefit of the public. It is a dictatorial,
not a bias, a coexistence, a human society, a person can not have the
qualifications of every leader. Some people have the capacity to lead.
Keywords: leadership, Buddhism

1.บทนา

ภาวะผู้นา (Leadership) คือกระบวนการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือมากกว่าพยายามใช้
อิทธิพลของตนหรือกลุ่มตน กระตุ้น ชี้นา ผลักดัน ให้บุคคลอื่นหรือกลุ่มบุคคลอื่นมีความเต็มใจ และ
กระตือรือร้นในการทาสิ่งต่างๆ ตามต้องการ โดยมีความสาเร็จของกลุ่มหรือองค์การเป็นเป้าหมาย


วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ในทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในหลักฐานและเอกสารหรือคัมภีร์ที่สาคัญทางพระพุทธศาสนามา
ทั้งหมดเราจะพบว่าพระพุทธศาสนาถื อได้ว่าเป็นอีกศาสนาหนึ่งที่ให้ความสาคัญกับแนวความคิด
เรื่องภาวะผู้นาเอาไว้โดยเห็นว่าในสังคมทุกสังคมนั้นจะต้องมีบุคคลที่เกิดมาเพื่อทาประโยชน์แก่ผู้อื่น
หรื อ มาเป็ น ผู้ น าผู้ อื่ น อยู่ เ สมอ ซึ่ ง บุ ค คลที่ มี ภ าวะผู้ น าและเป็ น ผู้ เ ข้ า มาแก้ ไ ขปั ญ หาในทาง
พระพุทธศาสนานั้นหากพิจารณาจากหลักฐานเชิงคัมภีร์เราจะพบว่าในอัคคัญญสูตรซึ่งเป็นพระสูตร
ที่ว่าด้วยกาเนิดและพัฒนาการของโลกและสังคมมนุษย์ได้ระบุว่าเมื่อโลกมนุษย์และสังคมมนุษย์
เกิดขึ้นมาแล้วในระยะแรกมนุษย์มีกิเลสและไม่มีศีลธรรมอันเป็นกฎจริยธรรมพื้นฐานของสังคมก็ทา
ให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบกัน ต่อมามนุษย์ก็ได้เริ่มพิจารณาหาบุคคลผู้ที่มีความเหมาะสมเข้ามา
เป็นผู้นาเพื่อการแก้ไขปัญหาดังกล่าว (ที.ปา. (ไทย) 16/130/96) ซึ่งก็ถือว่าเป็นกรณีที่ชี้ให้เราเห็นว่า
ภาวะผู้นานั้นเป็นสิ่งที่มีปรากฏอยู่ในเนื้อหาพระพุทธศาสนา

4. แนวคิดเกี่ยวกับผู้นาในทางพระพุทธศาสนา

พระพุทธศาสนามีแนวความคิดเรื่องเกี่ยวกับผู้นา (พระครูสิริจันทนิวิฐ (บุญจันทร์ เขมกา
โม), 2549 : 22) นั้น ซึ่งแนวคิดของการนาและภาวะผู้นาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นอาจ
พิจารณาได้ว่า ในทางพระพุทธศาสนา พระพุทธองค์ทรงเป็นผู้นาองค์การพุทธที่มีทั้งธรรมบารมี
และทรงเป็ น ผู้ น าที่ยึ ด ธรรมเป็ น หลั กในการน าพาสมาชิกในองค์ การ คือ เหล่ าพระสาวกไปสู่
แนวทางแห่งการหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวง อันเป็นเป้าหมายสุดท้ายในทางพระพุทธศาสนาได้อย่าง
ยอดเยี่ยม โดยที่พระพุทธองค์ในฐานะผู้ นา ได้ทรงเลือกใช้หลักในการนาและภาวะผู้นาของพระ
พุทธองค์ในเรื่องราวต่างๆ ตามโอกาส บุคคล สถานที่ และสถานการณ์ที่หลากหลายลักษณะ
ยกตัวอย่างเช่น การเปิดโอกาสให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในการทางาน การมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ การให้ความสาคัญระหว่างคนและงานอย่างเท่าเทียมกัน การสร้างแรงจูงใจ การกระตุ้น
สมาชิกให้ดาเนินกิจกรรมในการปฏิบัติอย่างเต็มกาลังความรู้ความสามารถ รวมถึงวิธีการในการ
ติดต่อสื่ อสารระหว่างสมาชิกภายในองค์การกับ สมาชิกภายนอกองค์การ (วรรณี อึ้งสิทธิพูนพร,
2551 : หน้า 169-170)
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ผู้ น าในทางพระพุ ท ธศาสนานั้ น มี ร ากฐานมาจากแนวทางในการ
สร้างสรรค์บุคลากรในองค์การให้มีบุคลิกลักษณะของความเป็นผู้นา ด้วยการใช้เทคนิควิธีการซึ่ง
คาดหวังถึงผลที่สามารถนามาใช้ในการจูงใจ ให้บุคคลอื่นประพฤติปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของตนที่
ต้องการ โดยพิจารณาถึงระดับขั้นความต้องการภายในของมนุษย์ พุทธวิธีในการนาและภาวะผู้นา
ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ได้ทรงใช้พุทธวิธีในการนามวลหมู่สมาชิกขององค์การพุทธ
ด้วยการใช้หลักธรรมและการปฏิบัติของพระองค์ นาพาสมาชิกขององค์การไปสู่ทางแห่งความสงบ
สุขร่มเย็นและมีรากฐานที่มั่นคง ทรงเป็นผู้นาที่เน้นการเปิดโอกาสให้แก่สมาชิกได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดการกับกิจการของหมู่สงฆ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการตัดสินใจ สมาชิกสามารถ
แสดงความคิดเห็นหรือคัดค้านได้โดยอิสระเมื่อตนมีความคิดเห็นอื่นๆ หรือแม้แต่การมีความคิดเห็น
ที่ไม่ตรงกันก็ตาม จะเห็นได้ว่า พระพุทธองค์นั้นเน้นย้าให้เหล่าพระสาวกมุ่งมั่นในการฝึกฝนพัฒนา
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ตนเองอย่างเต็มกาลังความสามารถ (วรรณี อึ้งสิทธิพูนพร, 2551 : 168-169) หลังจากพระองค์ตรัส
รู้แล้ว พระองค์ได้ทรงแสดงปฐมเทศนาแก่ปัญจวัคคีย์ซึ่งเป็นผู้อุปัฏฐาก ในการบาเพ็ญเพียรทุกร
กิริ ย าตั้งแต่แรกของพระองค์ ณ ป่าอิสิ ปตนมฤคทายวัน (เมืองสารนาถ) ใกล้ เมืองพาราณสี
นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเป็นเวลา 45 พรรษา พระองค์ได้ทรงสั่งสอนมนุษย์ชาย-หญิงทุกชนชั้น
วรรณะมีทั้งกษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ ศูทร ตลอดจนพวกนอกวรรณะให้เลื่อมใสศรัทธา เข้ามาขอ
อุปสมบทเป็นพุทธสาวก หรือบางพวกก็ประกาศตนเป็นพุทธมามกะ โดยขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็น
ที่พึ่งที่เคารพเป็นจานวนมาก จวบจนพระพุทธศาสนาตั้งมั่นในชมพูทวีป คาสั่งสอนของพระองค์มี
หลากหลายเหมาะสมกับฐานะและอุปนิสัยของแต่ละบุคคลไม่เลือกแบ่งแยกกลุ่มชนในสังคมเลย
เมื่อพระชนมายุได้ 80 พรรษา พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้เสด็จดับ ขันธ ปรินิพพานที่เมืองกุสินารา
(รัฐอุตตร ประเทศอินเดียปัจจุบัน) (พรนพ พุกกะพันธ์, 2542 : 25-26)

3.ลักษณะและประเภทผู้นาในทางพระพุทธศาสนา

ประเภทของผู้ น าจะเป็ น แบบใด ขึ้ น อยู่ กั บ สถานการณ์ข องสั ง คมในแต่ ล ะแห่ ง เป็ น
ตัวกาหนด เพราะผู้นาคือบุคคลที่ได้รับการยอมรับจากมติมหาชน จึงต้องปรับปรุงตนเองให้เข้ากับ
สภาพแวดล้ อมและสภาพการณ์ ที่เ ปลี่ ย นแปลงอยู่ เสมอ พระพุ ทธศาสนามี แนวความคิดเรื่อ ง
เกี่ยวกับผู้นาซึ่งได้แบ่งประเภทของผู้นาไว้ 2 ลักษณะ
3.1 ผู้นาแบบธรรมราชา ผู้นาที่ได้ชื่อว่า ราชา คือ ผู้นาซึ่งยังชนทั้งหลายให้ยินดีด้วย
ทศพิ ธ ราชธรรม ดั ง นั้ น ผู้ น าที่ เ ป็ น ธรรมราชา หมายถึ ง ผู้ น าทรงไว้ ซึ่ ง ความรู้ ใ นธรรมของ
พระพุทธศาสนา (พระครูสิริจันทนิวิฐ (บุญจันทร์ เขมกาโม), 2549 : 26) ทัศนะทางพระพุทธศาสนา
เห็นว่ากษัตริย์ (ผู้นา) มิใช่เป็นเทวราชา แต่เป็นเพียงมนุษย์ที่มีคุณสมบัติพิเศษบางประการ ที่
ได้รับ มอบอานาจให้เป็ นผู้นาการปกครอง ลั กษณะธรรมราชา มีกล่าวไว้ในจักกวัตติสูตรอย่าง
ชัดเจน คือ ทรงตั้งอยู่ในธรรม ยึดถือ ธรรมเป็นหลัก ในการการปกครอง ไม่ใช้อารมณ์หรืออคติ
ทรงสั่งสอนประชาชนให้ตั้งอยู่ในธรรม เมื่อประชาชนยึดมั่นในธรรมแล้วก็จะไม่กระทาความผิด
ความชั่วต่างๆ ทาให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ทรงเผยแพร่ธรรมแก่พระราชาอื่นแทนที่จะขยาย
อานาจเพื่อนาเอาอาณาเขตของพระราชาอื่น เข้ามารวมไว้ กลับทรงรวมอาณาเขตโดยขยายอาณา
เขตแห่งธรรมออกไป
เมื่อพระราชาทั้งหมดทรงตั้งอยู่ในธรรมก็จะไม่เบียดเบียนรุกรานกันและประชาชนทุกรัฐ
ทุกประเทศก็จะอยู่กันอย่างสงบสุข และทรงดูแลให้คนยากจนมีความเป็นอยู่ที่ดีไม่อดอยาก ซึ่ง
จะทาให้ผู้คนไม่ต้องทาการทุ จริตต่างๆ ความเป็นธรรมราชาเช่นนี้เกิดขึ้นโดยต้องมีการอบรมให้
เกิดขึ้นภายในองค์พระราชาเท่านั้น (ปรีชา ช้างขวัญยืน : 92)
3.2) ผู้นาแบบสมมติเทวราชา พระพุทธศาสนายอมรับความสาคัญของกษัตริย์ในแง่ที่
เป็นเทพเจ้าโดยสมมติคือ โดยการยอมรับของประชาชนไม่ใช่เทพเจ้าบนสวรรค์ตามความเข้าใจของ
ลั ท ธิ พ ราหมณ์ เพราะพระพุ ท ธศาสนาเกิ ด ขึ้ น ท่ า มกลางประเพณี นิ ย มอิ น เดี ย โบราณ ซึ่ ง
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พระพุทธศาสนายังคงมีจุดยืนความเป็นตัวของตัวเองโดยให้เหตุผลอธิบายการเป็นสมมติเทพของ
กษัตริย์ ได้แสดงถึงเทพเจ้า 3 ประการ ดังนี้
(1) สมมติเทพ เทพเจ้าโดยสมมติ คือ โดยการยอมรับของมวลมนุษย์โลก ซึ่งหมายถึง
กษัตริย์ทรงเป็นเทพที่อยู่เหนือมนุษย์ด้วยธรรม
(2) อุปปัตติเทพ เทพเจ้าโดยกาเนิด คือ สถิตอยู่บนสวรรค์
(3) วิสุ ทธิเทพ เทพเจ้าโดยความบริสุ ทธิ์ ซึ่งเกิดจากการกระทาของตนเองอันได้แก่
พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลาย
ลักษณะสาคัญของผู้นาแบบสมมติเทวราชา คือ การยกอานาจสิทธิ์ขาดให้เป็นผู้ยิ่งใหญ่
เป็นผู้ดูแลรักษาความสงบ ปราบปรามเหตุการณ์ให้อยู่ในความสงบ ดาเนินการบริหารกิจกรรม
ต่างๆ เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม พระองค์ผู้เป็นเทวราชาจะมีภาวะหรือคุณธรรมที่เป็นเอกลักษณ์
สาคัญ คือมีความกล้าหาญเฉพาะในสิ่งที่เป็นธรรมตามทศพิธราชธรรม สิ่งที่เหมือนกันในเทวราชา
และธรรมราชามิใช่เพียงสถานะสูงสุดในสังคม แต่ขึ้นกับเงื่อนไขที่เท่าเทียมกันกับทุกๆ คน ใน
ฐานะสมาชิกร่วมอยู่ในสังคม คือการประพฤติธรรม ในฐานะผู้ นาคือพันธกรณีในการดูแลทุกข์สุข
ของประชาชน ดังนั้น ประชาชนคนธรรมดาถ้ากระทาความดีก็อาจได้รับการยกย่องยอมรับนับถือ
สมมติเป็นเทพได้ ได้แก่ กษัตริย์ในยุคนั้นนั่นเอง เป็นการปฏิรูปความคิดของลัทธิพราหมณ์ในแง่
ที่ว่าคนธรรมดาก็อาจเป็ นเทพเจ้าได้ ถ้าเขาปฏิบัติตนเป็ นคนดี จนเป็นที่ยอมรับนับถือของคน
โดยทั่วไป ( พระครูสิริจันทนิวิฐ (บุญจันทร์ เขมกาโม, 2549 : 39-41)
ผู้นาในรูปแบบการปกครอง (วิรัช ถิรพันธุ์เมธี : 6-8) ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้น
ชมพูทวีปแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนกลางหรือเขตชั้นในเรียกว่า “มัชฌิมประเทศ” และส่วน
รอบนอกหรือหัวเมืองชายแดน เรียกว่า “ปัจจันตประเทศ” ในมัชฌิมประเทศแบ่งเป็นแคว้นหรือ
รัฐใหญ่ๆ ได้ 16 แคว้นและแคว้นขนาดเล็กอีก 5 แคว้น รวมเป็น 21 แคว้น ในแต่ละแคว้น
หรือรัฐมีความแตกต่างกันอยู่บ้าง บางรัฐก็เป็นระบบกษัตริย์ บางรัฐก็เป็นระบบสาธารณรัฐ ดังนั้น
จึงได้สรุปผู้นาในรูปแบบการปกครองรัฐต่างๆ ในชมพูทวีปนั้นได้ 3 ประเภท คือ
(1) ผู้นาแบบจักรวรรดินิยม ได้แก่ ผู้นารัฐที่มีแสนยานุภาพมาก มีอานาจเหนือรัฐอื่น
กล่าวคือใช้อานาจยึดครองรัฐอื่นมาเป็นเมืองขึ้นของตน ประมุขของรัฐแบบนี้เรียกว่า “มหาราชา”
หรือ “พระจักรพรรดิ”
(2) ผู้นาแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ได้แก่ ผู้นารัฐที่มีอานาจสิทธิ์ขาดในการปกครอง
บ้านเมืองโดยตรง แต่อาจทรงมอบหมายอานาจนั้น ให้พระบรมวงศานุวงศ์หรือปุโรหิต ข้าราช
บริพารไปปฏิบัติแทนได้ ประมุขของรัฐที่ปกครองแบบนี้เรียกว่า “ราชา”
(3) ผู้นาแบบประชาธิปไตย ได้แก่ ผู้นารัฐที่อานาจสิทธิ์ขาดในการปกครองมิได้ขึ้นอยู่
กับประมุขแห่งรัฐแต่เพียงผู้เดียว จะมี “สภา” หรือ “สังฆะ” เป็นผู้กาหนดนโยบาย และมี
อานาจตัดสินใจเกี่ยวกับกิจการบ้านเมือง สังฆะจะทาหน้าที่เลือกสมาชิกขึ้นมาคนหนึ่งทาหน้าที่เป็น
หัวหน้าฝ่ายบริหารเรียกว่า “ราชา” ในสมัยโน้น เรียกการปกครองแบบนี้ว่า สามัคคีธรรม
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พระพุทธศาสนาเป็นประชาธิปไตย พระพุทธศาสนาถือว่า การถือหลักประชาธิปไตยนั้น
เหตุผลต้องมาก่อนความภักดีหรือศรัทธา จึงไม่บังคับให้ผู้ใดนับถือโดยปราศจากความเต็มใจ ใคร
เข้าใจเพียงไหนศรัทธาเพียงใด จะปฏิบัติตามอย่างไรมีเสรีภาพในการนับถืออย่างเต็มที่ ไม่ผูกขาด
ให้ทุกคนเชื่อฟังหมด ใครเห็นดีเห็นงามก็นาไปประพฤติปฏิบัติเพื่อ ให้ประจักษ์ผลนั้นด้วยตนเอง
นับได้ว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาของชนทุกชั้นวรรณะ มีธรรมตั้งแต่ชั้นต่าจนถึงชั้นสูงทุกคน
สามารถน้อมรับไปปฏิบัติได้ตามสมควรแก่อัตภาพของตน ในการอุปสมบทก็ไม่มีการกีดกันชาติใด
ผิวใดก็บวชได้ทั้งสิ้น การปกครองการบริหารคณะสงฆ์และในการบาเพ็ญกรณียกิจของคณะสงฆ์นั้นก็
มีลักษณะเป็นแบบประชาธิปไตย ทั้งในด้านของหลักการและในด้านของวิธีการ พระวินัยให้สิทธิแก่
พระสงฆ์มีอานาจในการบริ ห ารการปกครองหมู่คณะมีสิ ทธิ์คัดค้านในเมื่อไม่เห็ นด้ว ย โดยไม่มี
ข้อจากัดว่า จะเป็นผู้เกิดในสกุลสูงหรือสกุลต่า จะเกิดในสกุ ลมั่งมีหรือยากจน ทุกคนเมื่อเข้ามา
บวชแล้วก็มีสิทธิเท่าเทียมกันและจะต้องเคารพกันตามลาดับก่อนหลัง บุคคลทุกคน ไม่ว่าวรรณะใด
ย่อมมีสิทธิเท่าเทียมกันหมด เพราะถือว่าบุคคลใดจะดีหรือชั่วอยู่ที่การกระทา คนทุกชั้นวรรณะจึง
มีสิทธิทาความดีเท่าเทียมกันหมด ดังพุทธพจน์ที่ว่า “กษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ ศูทร จัณฑาล
และคนงานชั้นต่า ประพฤติธรรมในโลกนี้แล้วย่อมเสมอกันในสวรรค์ขั้นไตรทิพย์ ” สิ่งนี้แสดงให้
เห็นลักษณะของการยอมรับนับถือในความเท่าเทียมกันตามหลักประชาธิปไตย
การดาเนินกิจการของคณะสงฆ์ก็ถือตามเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ การวินิจฉัยหรือตัดสิน
ปัญหาทั้งปวงเกี่ยวกับพระสงฆ์จะต้องเป็นไปตามธรรมนูญการปกครองของพระสงฆ์หรือพระวินัย
ทุกคนจะมีสิทธิออกเสียงได้เท่ากัน ในการอุปสมบทก็เช่นเดียวกันจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่
ประชุมสงฆ์ของวัดนั้นๆ ยิ่งกว่านั้นในระหว่างการประชุม พระพุทธองค์ยังเคยทรงปวารณาให้ภิกษุ
ทักท้วงการกระทาทางกายและทางวาจาของพระองค์ได้
นอกจากนี้ในสมัยพุทธกาล ยังได้ทรงส่งเสริมฐานะของสตรีเพศโดยให้สิทธิ ทุกประการ
ในพระพุท ธศาสนาเท่ าเที ย มกับ บุ รุ ษ เพศ เช่ น สิ ท ธิ ใ นการเข้ าบวชเป็น พระภิก ษุ ณี เป็ น ต้ น
เสรีภาพและความเสมอภาคหรือการนับถือสิทธิมนุษยชนของพระพุทธศาสนาก็มีอยู่อย่างกว้างขวาง
ตั้งแต่เมื่อสมัย 2,600 ปีเศษมาแล้ว
หลักธรรมที่กล่าวไว้ในหลักอธิปไตย 3 ย่อมแสดงให้เห็นถึงการยึดถือความสาคัญ ใน
การทาความดีของบุคคล กับการยึดถือหลักเกณฑ์และการยึดถือสังคมเป็นหลัก สาหรับหลักธรรม
ในหลักลิจฉวีอปริหานิยธรรมนั้น คือ การหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ ย่อมแสดงให้ เห็นความสาคัญ
ของการทางานของหมู่คณะ ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งจาเป็นต่อการวางหลักเกณฑ์ ต่อการแก้ปัญหาและต่อ
การตัดสินใจเป็นอย่างมาก ความพร้อมเพียงกันในการประชุมและความพร้อมเพรียงกันกระทากิจการ
ของส่วนรวม ย่อมเป็นสิ่งที่เน้นให้เห็นความสาคัญของสามัคคีธรรมในการทางาน
ดังนั้น การเคารพในบทบัญญัติที่วางไว้ การเชื่อฟังผู้เป็ นประธาน (ผู้นา) ในที่ประชุม
และการไม่ลุแก่อานาจ ความโลภ ความโกรธ ความหลง เป็นเรื่องของการเคารพหลักเกณฑ์และ
ไม่ล่วงละเมิดในสิทธิของผู้อื่น ส่วนการเคารพนับถือสิ่งที่ประชาชนเลื่อมใสศรัทธาแสดงถึงลักษณะ
ของผู้นาในการปกครองที่ฟังเสียงหรือความต้องการและขนบประเพณีของสังคมเป็นใหญ่ สาหรับ
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การเชิญชวนให้ ผู้ มีศีลเข้ามาสู่ ป ระเทศและให้การอนุเคราะห์ นับเป็นการส่งเสริมให้คนมีความรู้
ความสามารถเข้ามาทาความเจริญให้แก่บ้านเมือง หลักธรรมเหล่านี้ย่อมเข้ากันได้กับการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย ที่จะต้องอาศัยสามัคคีธรรมของหมู่ คณะเป็นหลัก (ปรีชา ช้างขวัญยืน :
109-110)
4.ผู้นาตามหลักพระพุทธศาสนาในมองมุมใหม่
หลักธรรมคาสั่งสอนตามหลักพระพุทธศาสนานั้นเป็นสิ่งที่ทันสมัย เป็นวิทยาศาสตร์ และ
สามารถนามาปรับใช้ได้กับการดารงชีวิต และการทางานในปัจจุบัน โดยเฉพาะเรื่องของภาวะผู้นา
หลักธรรมคาสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น เกี่ยวข้องกับผู้นาที่สามารถนามาประยุกต์ใช้
ได้
หลักผู้นาจากพระพุทธศาสนาประการแรก คือ บทบาทของผู้นากับการสื่อสารโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบัน ไม่ว่าจะจากปัญหาทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ ผู้นาขององค์กรต่าง
ๆ ต้ อ งให้ ค วามส าคั ญ กั บ การสื่ อ สารทั้ ง ภายในและภายนอกองค์ ก ร โดยผู้ บ ริ ห ารต้ อ งใช้ ห ลั ก
กัลยาณมิตรธรรมหรือธรรมของกัลยาณมิตร 7 ประการ คือ วัตตา หรือเป็นผู้รู้จักพูด โดยการที่จะ
เป็นนักพูดที่ดีนั้นต้องพูดให้ผู้อื่นสามารถเข้าใจได้ พูดให้ผู้อื่นได้ประโยชน์ หรือพูดให้ผู้ อื่นช่วยกัน
สร้ างสรรค์ป ระโยชน์ ไม่ใช่การพูดเพื่อหาประโยชน์ ให้ แก่ตนเอง โดยพระพุทธเจ้ าได้ทรงแสดง
ลักษณะของนักสื่อสาร หรือนักพูดที่ดีไว้ 4 ประการด้วยกัน ได้แก่ พูดแจ่มแจ้ง(อธิบายให้เข้าใจได้
ชั ด เจน) พู ด จู ง ใจ(พู ด จนคนยอมรั บ และอยากจะลงมื อ ท า) พู ด เร้ า ใจ(พู ด ให้ เ กิ ด ควา มคึ ก คั ก
กระตือรื อร้ น ) และพูดให้ ร่ าเริ ง(พูดให้เกิดความร่าเริง มีความหวัง ในผลดีและทางที่จะส าเร็จ)
การเป็น ผู้รู้จั กพูดตามหลั กการข้างต้น สามารถนามาปรับใช้กับการพูดเนื่องในโอกาสต่าง ๆ ไม่
จาเป็นแต่ต้องเป็นการพูดของผู้นาเท่านั้น แม้กระทั่งครูบาอาจารย์ที่สอนหนังสือเอง ก็ต้องรู้จักพูดให้
แจ่มแจ้ง จูงใจ เร้าใจ และ ร่าเริง เพื่อให้ผู้เรียนได้มีความเข้าใจ กระตือรือร้น และสนใจที่จะเรียน
หนังสือ สาหรับตัวผู้นา นอกเหนือจากการรู้จักที่จะพูดแล้วยังต้องรู้จักที่จะฟังด้วย โดยท่านใช้คาว่า
วจนักขโม แปลว่าควรทนหรือฟังต่อถ้อยคาของคนอื่นด้วย ไม่ใช่ว่าเอาแต่พูดแก่เขาอย่างเดียวโดยไม่
ยอมรั บ ฟั ง ใคร ซึ่ ง การเป็ น ผู้ ฟั ง ที่ ดี นั้ น ถื อ เป็ น สิ่ ง ที่ ย ากและท้ า ทายส าหรั บ ผู้ น าหลาย ๆ ท่ า น
เนื่องจากผู้นาจานวนมากมักจะชอบพูดมากกว่าฟัง โดยเฉพาะการรับฟังจากผู้ที่ต่ากว่าหรือเป็น
ลูกน้อง นอกจากนี้ ยังมีหลักธรรมว่าไว้ว่า คัมภีรัญจะ กะถัง กัตตา แปลว่ารู้จักแถลงเรื่องราวต่าง ๆ
ที่ลึกซึ้ง โดยประเด็นหรือเรื่องราวต่าง ๆ ที่สาคัญ ก็ต้องสามารถอธิบาย ทาให้ผู้ที่ร่วมงานมีความ
เข้าใจ
ผู้นาตามแนวพระพุทธศาสนาผู้นาตามแนวพระพุทธศาสนาประการแรก คือ บทบาทของ
ผู้นากับการสื่อสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบัน ไม่ว่าจะจากปัญหาทางด้านการเมือง
เศรษฐกิจ ทาให้ผู้นาขององค์กรต่างๆ ต้องให้ ความส าคัญกับการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก
องค์กร โดยภายใต้หลักกัลยาณมิตรธรรมหรือธรรมของกัลยาณมิตร 7 ประการนั้นมีอยู่ข้อหนึ่ง คือ
วัตตา หรือเป็นผู้รักจักพูด โดยการที่จะเป็นนักพูดที่ดีนั้นต้องพูดให้ผู้อื่นสามารถเข้าใจได้ พูดให้ผู้อื่น

วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์



ได้ประโยชน์ หรือพูดให้ผู้อื่นช่วยกันสร้างสรรค์ประโยชน์ ไม่ใช่การพูดเพื่อหาประโยชน์ให้แก่ตนเอง
โดยพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดง ลักษณะของนักสื่อสาร หรือนักพูดที่ดีไว้ 4 ประการด้วยกัน ได้แก่ พูด
แจ่มแจ้ง (อธิบายให้เข้าใจได้ชัดเจน) พูดจูงใจ (พูดจนคนยอมรับและอยากจะลงมือทา) พูดเร้าใจ
(พูดให้เกิดความคึกคัก กระตือรือร้น) และพูดให้ร่าเริง (พูดให้เกิดความร่าเริง มีความหวัง ในผลดี
และทางที่จะสาเร็จ)
หลักผู้นาจากพระพุทธศาสนาประการที่สอง คือหลั กพรหมวิหาร 4 ประการ ซึ่งถือเป็น
คุณธรรมพื้นฐานที่ผู้บริหารจะต้องมีอยู่ประจาในจิตใจ เพื่อนาไปสู่การแสดงออกที่ดีและเหมาะสม
สาหรับตัวผู้นา ถ้าสามารถแสดงออกได้อย่างดีและเหมาะสมแล้ว ก็จะนาไปสู่ศรัทธาจากบุคคล ต่าง
ๆ ในองค์กร และทาให้สามารถนาพาทุกคนไปในทิศทางเดี ยวกันได้ พรหมวิหาร 4นั้นประกอบด้วย
เมตตา ความเป็นมิตรไมตรีต่อผู้อื่น มีน้าใจ ปรารถนาดีต่อผู้อื่น กรุณา คือ ความต้องการช่วยเหลือ
ให้ผู้อื่นพ้นจากความทุกข์ ความเดือดร้อน โดยเมื่อผู้อื่นมีทุกข์นั้นผู้นาจะต้องมีกรุณา ช่วยบาบัดทุกข์
ให้ มุทิตา คือ เมื่อพนักงาน เพื่อนร่วมงานมีความสุข ความสาเร็จมากขึ้น ผู้นาก็จะต้องพลอยยินดี
ช่วยส่งเสริมสนับสนุน และสุดท้าย คือ อุเบกขา คือ การรักษาความเป็นกลาง ไม่ลาเอียง ไม่เข้าข้าง
ใดข้างหนึ่ง หลักพรหมวิหารสี่นั้นเป็นสิ่งที่ผู้นาควรจะยึดเป็นหลักธรรมในการบริหารงานเป็นระจา
วันทั่วไป โดยเฉพาะกับผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงาน ลูกน้อง หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่าง ๆ กับ
องค์กร โดยเมื่อบุคคลอื่นมีปัญหา มีทุกข์ เดือดร้อน ผู้นาก็ต้องมีความกรุณาที่จะแก้ไขปัญหา ใน
ขณะเดียวกัน เมื่อบุคคลอื่นประสบความสาเร็จ มีความสุข ก็ต้องมีมุทิตา ที่จะช่วยส่งเสริ มสนับสนุน
และยินดีในความสาเร็จของผู้อื่น ในช่วงสถานการณ์ปกตินั้นก็ต้องคอยดูแล เอาใจใส่ให้บุคคลต่าง ๆ
ในองค์กรมีความสุขในการทางาน และสุดท้าย ในการบริหารงานทุกอย่างผู้นาจะต้องมีและสามารถ
รักษาความเป็นกลาง ไม่ลาเอียง เข้าข้างใดข้างหนึ่ง ซึ่งหลักของอุเบกขานั้น จะคุมเมตตา กรุณา
มุทิตา ไว้อีกด้วย โดยการปฏิบัติหรือช่วยเหลือผู้อื่นนั้น ก็จะต้องมีความเป็นกลาง ไม่ลาเอียง ปัจจุบัน
เรารับอิทธิพลในแนวคิดทางด้านการบริหารจากโลกตะวันตกมามากขึ้น ทาให้เรามักจะละเลยการ
นาหลักธรรมตามคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาปรับใช้กับการนาองค์กรของเรา แต่จริง ๆ แล้ว การ
นาหลักธรรม คาสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาปรับใช้กับการบริหารองค์กรนั้น น่าจะเหมาะกับบริบท
ของประเทศไทยมากกว่าการนาหลักของตะวันตกมาใช้แต่เพียงอย่างเดียว

5.บทสรุป

ภาวะผู้นาเชิงพุทธหรือผู้นาตามแนวพระพุทธศาสนา ต้องมีคุณลักษณะภายในของผู้นา
คือเป็นผู้รู้หลักของสัปปุริสธรรม มีการรู้หลักเหตุผล มีสติปัญญา ไม่ประมาท ตื่นตัว ทันต่อ
เหตุการณ์ และ มีวิสัยทัศน์ก้าวไกล เป็นคนเข้มแข็ง คุณลักษณะภายนอก ในการที่จะประสานคน
และงานเข้าด้ว ยกัน ต้องมีความรู้ ความสามารถ มีพรหมวิห ารธรรม หวังประโยชน์สุขแก่
ส่วนรวม และเป็นผู้น่ารัก น่าเคารพ เป็นธรรมาธิปไตย ไม่ลาเอียง การอยู่ร่วมกันเป็นสังคมมนุษย์
ใช่ว่าจะมีคุณสมบัติของผู้นาได้ทุกคน มีเพียงบางคนเท่านั้นที่มีความสามารถจะเป็นผู้นาได้ ผู้นาจึง
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มีคุณสมบัติบางประการที่คนอื่นไม่มี จากการศึกษาเอกสารสรุปลักษณะและคุณสมบัติของผู้นาใน
พระพุทธศาสนาได้ดังนี้ คือ
1) คุณลักษณะภายนอก คือ มีบุคลิกของความเป็นผู้นา รูปร่างสง่างาม น่าเคารพศรัทธา
เลื่อมใส ตลอดทั้งมีพละกาลังแข็งแรง สุขภาพที่ดี และมีความเพียร เช่น พระพุทธเจ้า เป็นต้นนั้น
มีคุณลักษณะเป็นเอกลักษณ์พิเศษบางอย่างประกอบด้วยลักษณะมหาบุรุษ 32 ประการ และยังมี
คุณ สมบั ติ ของพระเจ้ ามหาวิชิ ต ราชว่ าเป็ น ผู้ ท รงคุณ ลั ก ษณะของผู้ ปกครองที่ดี มีคุ ณลั กษณะ 8
ประการดังกล่าวมาแล้ว ซึ่งเป็นคุณลักษณะหรือองค์ประกอบของผู้นาที่ดี เนื่องจากว่า ผู้นาทุกคน
มิใช่จะมีลักษณะหรือคุณสมบัติอย่างนี้เสมอไปทุกคนได้
2) คุณลักษณะภายใน คือมีความรู้ มีสติปัญญา มีปฏิภาณไหวพริบ มีความเฉลียวฉลาด
มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความชานาญในงาน มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ประกอบด้วยคุณธรรมซึ่งจะนาไปสู่
การวางตัวอยู่ในกฎระเบียบที่ถูกต้อง
3) มีความแตกต่างจากบุคคลอื่น ซึ่งความแตกต่างนี้จะทาให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความ
เคารพนั บ ถือมีความเชื่อมั่น มีความเชื่อฟังอย่ างจริงใจและ ให้ ความร่วมมืออย่างจงรักภักดี ซึ่ง
คุณลักษณะหรือคุณสมบัติของผู้นาที่แสดงออกมานั้น ย่อมมีอิทธิพลต่อการสร้างทัศนคติที่ดีและมี
ผลต่อพฤติกรรมของผู้ตาม ที่จะสามารถทาให้ปฏิบัติภารกิจให้สาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนดไว้และ
มีประสิทธิภาพได้
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การบริหารคนเก่ง: แนวคิดและหลักปฏิบัติ
TALENT MANAGEMENT

มุจลินทร์ ผลกล้า

บทคัดย่อ
การบริหารจัดการคนเก่ง (Talent Management) เป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์การ
ซึ่งมีแนวคิดหลักในการให้ความสาคัญต่อกลุ่มคนที่มีส่วนสาคัญในการสร้างผลการปฏิบัติงานที่ดีและ
สร้างเสริ มความก้าวหน้าให้แก่องค์การ ซึ่งมีอยู่จานวนน้อยในองค์การ เพื่อเตรียมพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างต่ อเนื่อง และสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่ง
เป็นเรื่องที่แต่ละองค์การจะต้องออกแบบให้เหมาะสมกับองค์การของตนเอง ไม่มีสูตรสาเร็จ (Onesize Could Not Fit All) เป็นกระบวนการในการบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยการวิเคราะห์และ
วางแผนมีความสอดคล้ องกันในการหาแหล่ งที่มา (Sourcing) การกลั่น กรอง (Screening) การ
คัดเลือก (Selection) การนามาใช้ (Deployment) การพัฒนา (Development) และการทาให้คง
อยู่ (Retention) ของทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพสูงและสามารถทางานได้มีประสิทธิภาพสูงสุด
คาสาคัญ : คนเก่ง,องค์กร,บริหารจัดการ
ABSTRACT
Talent Management (Talent Management) as a tool for development organizations.
The main idea of the importance of the people who are important in creating a
good performance and enhance the advancement of the organization. This is a
small number of organizations. To prepare for change an advantage in the
competition continued. And creating sustainable growth That is, each organization
must be designed to suit their own organization. No formula (One-size Could Not Fit
All) is the process of human resource management analysis and planning are
consistent in finding the source (Sourcing) screening (Screening) Screening
(Selection) adoption. (Deployment) development (development) and thus retained
(Retention) of human resources with great potential and can work most effectively.
Keywords: Talent, organization, management.



คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา



ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560

บทนา

องค์ ก ารต่ า ง ๆ ได้ พ ยายามในการสร้ า งและพั ฒ นารู ป แบบการบริ ห ารงานหรื อ น า
เครื่องมือต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การมาใช้ ซึ่งรูปแบบและเทคนิคการบริหารงาน ต่างก็ช่วยสร้าง
ประโยชน์ให้แก่องค์การ ทั้งการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน สร้างความเจริญเติบโตให้กับ
องค์การ สร้างความสามารถในการปรับตัวต่อสภาวการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและ
ความอยู่รอดขององค์การในสภาวะวิกฤติด้านเศรษฐกิจ โดยที่ความสามารถขององค์การเป็นผลมา
จากความสามารถของบุคคลในองค์การ ซึ่งส่งผลให้องค์การสามารถแข่งขันและเจริญเติบโตได้อย่าง
ยั่งยืน
ในองค์การจะมีกลุ่มบุคลากรจานวนหนึ่งที่มีผลการปฏิบัติงานที่ดี มีความโดดเด่นแตกต่าง
จากบุคคลอื่นทั่วไป ซึ่งกลุ่มบุคลากรเหล่านี้ถือได้ว่าเป็น Talent หรือคนเก่งขององค์การ ซึ่งเป็น
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานได้ในระดับดีมาก สามารถดาเนินงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง มีความคิดสร้างสรรค์ในการทางาน
มีผลการปฏิบัติงานในขั้นดีเลิศหรือดีเยี่ยม มีสมรรถนะ (Competency) และมีศักยภาพสูง ซึ่งมี
จานวนไม่มากนักในแต่ละองค์การ เมื่อเปรียบเทียบกับพนักงานทั้งองค์การ จึงเปรียบเสมือนทุน
(Human Capital) ที่เป็นหัวใจหลักในการดาเนินงานขององค์การสามารถสร้างผลงาน นวัตกรรม
หรือแนวความคิดใหม่ในการดาเนินงานให้แก่องค์การได้
อย่างไรก็ดีองค์การต่าง ๆ ยังคงต้องการให้คนเก่งเหล่านี้ให้อยู่ภายในองค์การเพื่อเสริมขีด
ความสามารถขององค์การ จึงส่งผลให้เกิดการแย่งชิงตัวคนเก่งระหว่างองค์การเกิดขึ้น หรือที่เรียกว่า
War of Talent หากองค์การสูญเสียคนเก่งไป จะก่อให้เกิดการสูญเสียทั้งบุคลากรที่มีความสามารุ
และมีศักยภาพสูงในการปฏิบัติงานและยังสูญเสียความรู้ความเชี่ยวชาญในงานที่ติดอยู่กับบุคคลนั้น
ด้วยเหตุนี้ทาให้องค์การต่าง ๆ เริ่มหันมาให้ความสาคัญต่อการบริหารจัดการคนเก่ง เพื่อให้องค์การ
ได้รั บประโยชน์ อย่างคุ้มค่าจากคนเก่งที่มีอยู่ อย่างจากัด และสามารถรักษาคนเก่งเหล่านี้อยู่กับ
องค์การ รวมถึงสามารถดึงดูดคนเก่งจากภายนอกให้เข้ามาอยู่กับองค์การได้ การบริหารคนเก่ง
(Talent Management) จึงเข้ามามีบทบาทสาคัญในการบริหารจัดการในเรื่องนี้

คนเก่งคือบุคคลเช่นไร
ความเก่ง (Talent) หมายถึง ความสามารถทางพุทธิปัญญา คือ ความรู้ความเข้าใจที่แจ่ม
แจ้งสามารถนาไปใช้ได้ วิเคราะห์เป็น สังเคราะห์ได้ ประเมินได้อย่างเข้าใจ และรู้แจ้งตามศักยภาพ
มีทักษะปฏิบัติ คือ มีความรู้แจ้งแล้วยังมีความชานาญปฏิบัติได้เป็นอย่างดี ทั้งที่เป็นทั้งทักษะฝีมือ
และทักษะทางปัญญา (Cambridge University Press, 2003 อ้างใน ฐิตติพร ชมพูคา, 2547 : 116) คนเก่ง (Talent) หมายถึง บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ เป็นบุคคลที่มีผลการทางานโดดเด่น
เหนือบุคคลอื่น ซึ่งอาจมีลักษณะที่แตกต่างกันไปในแต่ละองค์การโดยขึ้นอยู่กับลักษณะงาน ลักษณะ
ของธุรกิจ นโยบาย วัฒนธรรมองค์การและกลยุทธ์ ขององค์การว่า ต้องการเดินทางไปในทิศทางใด
ซึ่งโดยทั่วไปคนเก่งหรือบุคลากรที่มีศักยภาพนั้น คือ บุคคลที่มีความสามารถและมีคุณสมบัติที่จะนา
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ตนเองไปสู่บทบาทมีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น สามารถจัดการหรือแก้ปัญหา รวมทั้งเรียนรู้ได้อย่าง
รวดเร็ว มีความกระตือรือร้น มีความคิ ดริเริ่ม สร้างสรรค์ มีความเป็นผู้นาและมีวิสัยทัศน์ และที่
สาคัญต้องสามารถทางานร่วมกันผู้อื่นได้ (ฐิตติพร ชมพูคา, 2547 : 1-16)
ลักษณะทั่วไปของคนเก่ง หรือมีศักยภาพสูง คือ
1. มีความสามารถ และมีคุณสมบัติในการนาตัวเองไปสู่ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น
2. สามารถแก้ปัญหาได้ดี วางแผนป้องกันปัญหาได้
3. เรียนรู้ได้รวดเร็ว
4. มีความกระตือรือร้น
5. มีความคิดสร้างสรรค์
6. มีความเป็นผู้นา
7. มีวิสัยทัศน์
8. สามารถท างานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ได้ ทั้ ง ภายในได้ แ ก่ เพื่ อ นร่ ว มงาน ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา
ผู้ใต้บังคับบัญชา
กล่าวสรุป โดยรวมได้ว่า คนเก่ง (Talent) หมายถึง บุคคลที่มีผลการปฏิบัติงานและมี
ศักยภาพในการทางานสูง (High Performance and High Potential) ซึ่งถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่
สาคัญที่จะนาพาองค์การไปสู่ เป้าหมายและยั่งยืนต่อไปในยุคที่มีการเปลี่ ยนแปลงรวดเร็ว เช่นนี้
ดังนั้น องค์การจึงควรมีเครื่องมือในการบริหาร Talent ให้เขาสามารถทางานให้กับองค์การได้อย่าง
เต็มที่และอยู่ในองค์การอย่างมีความสุข
คนเก่ง : รักษาไว้ ได้ประโยชน์
ในการนาเอาหลักการบริหารจัดการคนเก่ง (Talent Management) มาใช้เป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนาองค์การจะก่อนให้เกิดประโยชน์ ดังนี้
ความสาคัญระดับองค์การ
1. เป็นการใช้ทรัพยากรทางการบริหารที่มีอยู่อย่างจากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2. เพิ่มโอกาสในการอยู่รอดขององค์การและก่อให้เกิดการแข่งขันในระยะยาวได้
3. วัฒนธรรมและค่านิยมองค์การได้รั บการสืบทอดจากผู้นาไปยังผู้บริหารในระดับ
รองลงมา
ความสาคัญระดับองค์กร
1. สามารถจูงใจและรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง ซึ่งจะเป็นกาลังหลักของหน่วยงาน
ในระยะยาวต่อไป
2. หน่วยงานมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยทีมงานที่มีความสามารถ
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3. ลดอัตราเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะบ้าน เนื่องจากมี
การเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรรุ่นใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางของธุรกิจ
อย่างต่อเนื่อง
4. ลดการสูญเสียเวลาและโอกาสจากการที่พนักงานใหม่ต้องเรียนรู้ทาความเข้าใจใน
งานที่รับผิดชอบ
ความสาคัญระดับพนักงาน
1. เกิดความพอใจในการทางาน เนื่องจากตระหนักถึงคุณค่าและการดูแลเอาใจใส่จาก
องค์การและผู้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด
2. พนักงานทราบถึงความก้าวหน้าในอาชีพของตนเองอย่างชัดเจน
3. พนั ก งานเรี ย นรู้ ที่ จ ะบริ ห ารตนเองให้ ป ระสบความส าเร็ จ ในชี วิ ต ภายใต้ ก าร
สนับสนุนขององค์การ ผู้บังคับบัญชา พี่เลี้ยง รวมถึงทีมงาน
4. พนักงานได้รับโอกาสและภารกิจที่ท้าทายความสามารถมากขึ้นอยู่เสมอ ซึ่งล้วน
แล้วแต่เป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มพูนศักยภาพและความก้าวหน้าในอาชีพระยะยาว
ระบบบริหารจัดการคนเก่ง (Talent Management System)
การบริหารจัดการคนเก่งจึงเป็นการแสดงให้เห็นถึงการให้ความสาคัญต่อกลุ่มคนที่มีส่วน
สาคัญในการสร้างผลการปฏิบัติงานที่ดีขององค์การและสร้างเสริมความก้าวหน้าให้แก่องค์การ เพื่อ
เตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน โดยระบบการบริหาร
จัดการคนเก่ง (Talent Management System) แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ (วาสิตา ฤทธิ์บารุง,
2548 : 19)
1. การระบุคนเก่ง (Identification Talent)
การระบุว่าใครคือคนเก่งขององค์การนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของระบบการบริหารคนเก่ง โดย
เมื่อองค์การทราบว่าใครบ้างคือคนเก่งในองค์การแล้ว จะช่วยให้การบริหารจัดการกลุ่มคนเก่งเหล่านี้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ตามที่องค์การต้องการ ในการระบุว่าใครคือคนเก่ง
ขององค์การนั้นจะต้องเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ว่า องค์การกาลั งค้นหาพนักงานที่มีคุณลั กษณะ
อย่างไร หรือองค์การต้องการคนเก่งแบบใดเพื่อให้ทราบถึงคุณลักษณะและองค์ประกอบของคนเก่ง
ที่องค์การต้องการควรจะมี การระบุคนว่าใครคือคนเก่งในองค์การนั้นจะต้องเริ่มต้นโดยการระบุว่า
ใครเป็นผู้สร้างผลการปฏิบัติงานได้ดีที่สุดในงานที่สาคัญ ของหน่วยงานหรือองค์การ จากนั้นองค์การ
จะต้องวางนโยบายเพื่อรักษาให้คนเหล่านี้อยู่กับองค์การให้นานที่สุด และวางนโยบายเพื่อให้คน
เหล่านี้สร้างผลการปฏิบัติงานที่ดีให้แก่องค์การอย่างต่อเนื่อง
ขั้นตอนการระบุคนเก่งขององค์การ
การจะระบุ ว่า ใครคือ คนเก่ งขององค์ ก ารนั้น จะต้ อ งมี ก ารประเมิ น พนั กงานที่ มี อยู่ ใ น
องค์การว่าใครบ้างที่เป็นคนเก่งที่องค์การต้องการรักษาไว้มากที่สุด ในการระบุคนเก่งขององค์การ
ต้องเริ่มต้นจากการกาหนดเป้าหมายขององค์การว่า เป้าหมายสูงสุดขององค์การคืออะไร จากนั้น
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ต้องแปลงเป้าหมายขององค์การมาสู่เป้าหมายของส่วนงานแต่ละส่วนงาน ไม่ว่าจะเป็นส่วนงานด้าน
สายการผลิต ด้านจัดซื้อ ด้านการตลาด ฯลฯ การแปลงเป้าหมายขององค์การลงมาสู่เป้าหมายของ
ส่วนงานนั้นจะช่วยให้เป้าหมายของส่วนงานสอดคล้องและสามารถตอบสนองต่อเป้าหมายของ
องค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเมื่อสามารถกาหนดและระบุได้อย่า งชัดเจนว่า
เป้ าหมายขององค์การและเป้ าหมายของส่ว นงานคืออะไร จะทาให้ส ามารถกาหนดและระบุถึง
คุณ สมบั ติ แ ละคุ ณ ลั ก ษณะของคนเก่ งตามที่ แ ต่ ล ะส่ ว นงานและองค์ ก ารต้ อ งการ ซึ่ง จะช่ ว ยให้
คุณสมบัติและคุณลักษณะของคนเก่งที่กาหนดขึ้นนั้นมีความสอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริง
ของส่วนงานและองค์การ คุณสมบัติและคุณลักษณะของคนเก่งทั้งทางด้านขีดความสามารถ ความรู้
และทักษะการปฏิบัติงานที่กาหนดขึ้นตามวิธีการนี้ จะช่วยให้องค์การได้คนเก่งที่ตรงตามความ
ต้องการและสามารถปฏิบั ติงานได้บ รรลุ ตามเป้ าหมายของส่ ว นงานและองค์การ นอกจากการ
กาหนดคุณสมบัติและคุณ ลักษณะของคนเก่งที่องค์การต้องการแล้ว องค์การควรกาหนดคุณสมบัติ
และคุณลักษณะของคนเก่งที่องค์การไม่ต้องการให้คนเก่งมีด้วย เนื่องจากคุณสมบัติและคุณลักษณะ
บางประการนั้นคนเก่งไม่ควรจะมี เนื่องจากอาจเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสาเร็จได้
ภายหลังจากการกาหนดถึงคุณสมบัติและคุณลักษณะของคนเก่งทั้งด้านบวกและด้านลบแล้วจากนั้น
จึงเป็นขั้นตอนของการค้นหาพนักงานในแต่ละส่วนงานภายในองค์การว่าใครบ้างที่มีคุณสมบัติและ
คุณลักษณะตรงตามที่กาหนดไว้ โดยให้ หัวหน้างานเป็นผู้ระบุออกมาว่ามีพนักงานคนใดบ้างที่มี
คุณสมบัติดังกล่าวหรือพนักงานที่มีอยู่ในองค์การนั้นมีคุณสมบัติและคุณลักษณะตรงตามที่องค์การ
ต้องการในข้อใดบ้างและยังขาดคุณสมบัติและคุณลักษณะในข้อใดบ้าง ผลที่ได้จากการประเมินนี้จะ
ทาให้ทราบว่า พนักงานคนใดมีคุณสมบัติและคุณลักษณะตรงตามที่องค์การต้องการมากที่สุด และ
พนักงานคนใดยังขาดคุณสมบั ติและคุณลักษณะบางส่วน ซึ่งข้อมูลที่ได้นอกจากจะช่วยให้ทราบว่า
ใครคือคนเก่งขององค์การบ้างแล้วยังเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาพนักงานในองค์การให้มีคุณสมบัติ
และคุณลักษณะตรงตามที่องค์การต้องการด้วย
2. การฝึกอบรมและพัฒนาคนเก่ง (Training and Development Talents)
การประเมินขีดความสามารถ ผลการปฏิบัติงาน รวมถึงศักยภาพของพนักงานในองค์การ
นอกจากจะท าให้ ท ราบว่ า ใครบ้ า งคื อ คนเก่ ง ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต รงตามที่ อ งค์ ก ารต้ อ งการ และมี
ความสามารถที่จะช่วยสร้างคุณค่าให้แก่องค์การได้แล้ว ยังทาให้ทราบว่าคนเก่งแต่ละคนนั้นยังขาด
ความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานด้านใดบ้าง ซึ่งตรงจุดนี้เองเป็นจุดสาคัญและเป็น
หน้าที่ขององค์การที่จะต้องเติมเต็มช่องว่างของขีดความสามารถและทักษะการปฏิบัติงานของคน
เก่งที่ขาดหายไปให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนตามที่องค์การตั้งความหวังไว้ คนเก่งขององค์การใช่ว่าจะ
เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะการปฏิบัติงานที่เต็มเปี่ยมครบถ้วนไปทุกด้าน แต่คน
เก่ ง เหล่ า นี้ ยั ง ต้ อ งการการพั ฒ นาทั้ ง ทางด้ า นความรู้ และทั ก ษะการปฏิ บั ติ ง านให้ สู ง ขึ้ น และ
หลากหลายขึ้น เพื่อช่วยให้คนเก่งเหล่านี้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึ ง
สามารถปฏิบัติงานได้หลากหลายรูปแบบมากขึ้น เปรียบเสมือนการเรียนรู้ของคนเราที่จะต้องมีอยู่
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อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คนเก่งเหล่านี้สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดผลประกอบการ
ที่ดีขององค์การและความได้เปรียบทางการแข่งขัน
ขั้นตอนการฝึกอบรมและพัฒนาคนเก่ง
กระบวนการในการฝึกอบรมและพัฒนาคนเก่ง แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้
1) การประเมินทักษะ (Assess) เป็นการรวบรวม Feedback จากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลาย
2) การวิเ คราะห์ (Analyze) เป็ น การเก็ บ รวบรวม วิเ คราะห์ ประเมิ น ข้อ มู ล และ
กาหนดผลกระทบที่องค์การได้รับจากการพัฒนาทักษะ พิจารณาความสนใจของพนักงาน โอกาสใน
การใช้ทักษะในการปฏิบัติงาน เลือกทักษะสองหรือสามทักษะ มาวางแผนในการพัฒนา
3) การวางแผน (Plan) เป็นการอธิบายทักษะที่เลือกออกมาในรูปของพฤติกรรม และ
อธิบายว่า พนักงานจะสามารถทาอะไรได้บ้างภายหลังจากการได้รับการพัฒนาทักษะ รวมถึงการ
ออกแบบกิจกรรมที่จะใช้เพื่อการพัฒนาทักษะ และกาหนดว่าต้องใช้ทรัพยากรอะไรบ้างในแต่ละ
กิจกรรม ทั้งในเรื่องของงบประมาณ เวลา และผู้สอน รวมถึงการกาหนดวิธีการที่จะใช้ในการติดตาม
ความก้าวหน้าในการพัฒนา
4) การดาเนินการ (Act) เป็นการนาแผนงานที่ได้กาหนดไว้ในขั้นต้นมาดาเนินการและ
ติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนา
5) การประเมินความก้าวหน้า (Evaluate Progress) เป็นการประเมินผล และการ
ให้ผลสะท้อนกลับแก่พนักงาน
6) การจ่ายค่าตอบแทนและให้รางวัลคนเก่ง (Compensation and Rewarding
Talent)
การจ่ายค่าตอบแทนและให้รางวัลแก่พนักงานรวมถึงคนเก่งขององค์การนั้น เป็นบทบาท
และหน้าที่ที่สาคัญขององค์การในการตอบแทนพนักงานและคนเก่งที่สร้างผลงานและคุณค่าให้แก่
องค์การคนเก่งขององค์การคือ คนที่มีผลการปฏิบัติงานดีและมีศักยภาพในการสร้างคุณค่าและ
ผลงานให้กับองค์การได้ในระดับสูงกว่าพนักงานทั่วไป ดังนั้น การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนและให้
รางวัลแก่คนเก่ง จึงควรได้รับการออกแบบที่มีความแตกต่างและมีความยุติธรรมสาหรับกลุ่มคนเก่ง
ซึ่งเป็ นผู้ ที่มีความส าคัญ และสามารถสร้ างคุณค่าให้ แก่องค์การได้มากกว่าพนักงานทั่ว ไป หาก
องค์การสามารถจ่ายค่าตอบแทนและให้รางวัลแก่คนเก่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม ยุติธรรม
และได้รับการยอมรับจากกลุ่มคนเก่งในองค์การแล้ว จะช่วยให้องค์การสามารถจูงใจและสร้างความ
พึงพอใจให้กับคนเก่ง รวมถึงเป็นปัจจัยที่สาคัญในการรักษาคนเก่งให้อยู่กับองค์การได้เป็นอย่างดี
4.การรักษาคนเก่ง (Retention Talent)
การรักษาคนเก่งที่มีอยู่ในองค์การให้อยู่กับองค์การนานที่สุดเท่าที่องค์การต้องการ การ
ให้คนเก่งมีความจงรักภักดีและยึดมั่นต่อองค์การนั้น นับว่าเป็นงานที่มีความท้าทายและยากกว่าการ
รัก ษาพนั กงานทั่ ว ไปไว้กั บ องค์ การ เนื่ องจากคนเก่ งตามที่ อ งค์ ก ารก าหนดไว้ นั้น คื อ บุ คคลที่ มี
ความสามารถ และมีศักยภาพโดดเด่น และเหมาะสมกับลักษณะและความต้องการขององค์การ ทั้ง
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ยังเป็นผู้ที่จะช่วยให้องค์การเจริญเติบโตก้าวหน้า และบรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ คนเก่งเหล่านี้ล้วนมี
ความรู้ ความสามารถ และทักษะการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ทาให้องค์การหลายองค์การต่างต้องการ
คนเก่งเหล่านี้เข้าไปอยู่ในองค์การของตน จึงเกิดปัญหาการแย่งชิงตัวคนเก่งระหว่างองค์การเกิดขึ้น
และหลายองค์การกาลังประสบปัญหาดังกล่าวอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งสิ่งนี้ได้แสดงให้เห็นว่าคนเก่งเหล่านี้
ล้วนมีทางเลือกและโอกาสในการเติบโตก้าวหน้าในการทางานมากกว่า พนักงานทั่วไป คนเก่งจึง
มักจะเปลี่ ย นงานง่า ยและย้ ายที่ท างานบ่ อย เนื่อ งจากมี โ อกาสในการเลื อ กที่ ทางานและงานที่
เหมาะสมต่อความต้องการของตนเอง การรักษาให้คนเก่งเหล่านี้อยู่กับองค์การจึงนับว่าเป็นงานที่ท้า
ทายและมีความสาคัญต่อองค์การ ซึ่งบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารจัดการคนเก่ง ไม่
ว่าจะเป็นการดึงดูด ค้นหา พัฒนา และรักษาคนเก่งให้อยู่กับองค์การนั้นถือเป็นหน้าที่สาคัญของทุก
ฝ่ายงานที่จะต้องร่วมมือกัน เพื่อให้การบริหารจัดการคนเก่งเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
ทั้งนี้ สิ่งที่สาคัญในการจะรักษาคนเก่งให้อยู่กับองค์ การก็คือ ต้องเข้าใจว่าอะไรเป็นสิ่งจูงใจคนเก่ง
เหล่านั้น
หลักสังคหวัตถุธรรมกับการธารงรักษาคนเก่ง
มนุษย์จาเป็นต้องอยู่ร่วมกันและมีการพึ่งพาอาศัยกัน และการมาอยู่รวมกันในสังคมของ
คนส่ ว นมากก็ มั ก จะน าไปสู่ ค วามคิ ด เห็ น ที่ ไ ม่ ต รงกั น อั น น าไปสู่ ค วามขั ด แย้ ง ในเวลาต่ อ มาจึ ง
จาเป็นต้องมีกฎเกณฑ์ หรือหลักยึดเพื่อให้คนในสังคมยึดถือและปฏิบัติเพื่อให้เกิดความถูกต้อง เป็น
ธรรม และนาความเจริญมาสู่สังคม หลักสังคหวัตถุ 4 ถือว่าเป็นหลักธรรมอย่างหนึ่งที่ช่วยประสาน
ชนหมู่มากให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และคนเก่งก็เป็นหนึ่งในคนในองค์กรจานวนมากเหล่านั้นที่
เราจาเป็นต้องเก็บรักษาไว้ให้อยู่กับองค์กรเราให้นานที่สุด ซึ่งในพระไตรปิฎกได้กล่าวถึง สังคหวัตถุ
4 (องฺ. จตุกฺ ก.(ไทย) 21/32/50-51) ไว้ว่า ธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวหรือธารงรักษาไว้ในองค์กร 4
ประการ คือ (พระภาวนาวิสุทธิคุณ, 2555 : ออนไลน์)
1. ทาน หมายถึง การให้ (โอบอ้อมอารี) นักบริหารที่ดีต้องมีน้าใจรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ให้
ทานแก่เพื่อนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชาการให้ทานจะช่วยให้ผูกคนอื่น ไว้ได้ ดังพุทธพจน์ที่ว่า “
ทโท คนฺถติมิตฺตานิ ผู้ให้ย่อมผูกใจมิตรไว้ได้” จาแนกทานได้ 3 วิธี คือ
ก. อามิสทาน หมายถึง การให้สิ่งของแก่เพื่อนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชาโดยเฉพาะ
การให้เพื่อผูกใจในยามที่เขาตกต่าหรือมีความเดือดร้อน ดังภาษิตอังกฤษที่ว่า “เพื่อนแท้ คือเพื่อนที่
ช่วยเหลือในยามตกยาก” การให้รางวัลหรือขึ้นเงินเดือนจัดเข้าในอามิสทาน
ข. วิทยาทาน คือ ธรรมทาน หมายถึง การให้ คาแนะนาหรือสอนวิธีทางานที่ถูกต้อง
รวมถึงการจัดหลักสูตรพัฒนาบุคลากรหรือส่งไปศึกษาและดูงาน
ค. อภัยทาน หมายถึง การให้อภัยเมื่อเกิดข้อผิดพลาดในการทางาน หรือล่วงเกินซึ่งกัน
และกัน การให้อภัยไม่ทาให้ผู้ให้ต้องสูญเสียอะไร เป็นการลงทุนราคาถูกแต่ได้ผลตอบแทนราคาสูง
นั่นคือ ได้มิตรภาพกลับคืนมา และมีคนสนองงานเพิ่มขึ้นอีกคนหนึ่งมีภาษิตจีนที่ว่า “มีมิตร 500 คน
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นับว่ายังน้อยเกินไป มีศัตรู 1 คน นับว่ามากเกินไป อับราฮัม ลินคอล์น กล่าวว่า “วิธีทาลายศัตรูที่ดี
ที่สุด คือ เปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตร” เราจะทาอย่างนั้นได้ก็ต่อเมื่อเรารู้จักให้อภัย
2. ปิ ยวาจา หมายถึง การเจรจาถ้อยคาซึ่งเป็นที่รักเป็นที่จับใจแก่กันและกัน อันเป็น
ถ้อยคาสุภาพ เพราะวาจาที่พูดออกไปนั้น ถ้าเป็นวาจาที่ไม่สุภาพไม่เป็นที่รักที่พอใจ ก็เป็นวาจาที่
อาจ เสียดแทงน้าใจของผู้อื่น ทาให้ผู้อื่นเสียใจ เจ็บใจ ไม่สบายใจ เพราะฉะนั้นจึงสมควรที่ทุกคน
จะต้องมี สติควบคุมใจ ควบคุมวาจา ที่จะพูดออกไปให้เป็นวาจาที่สุภาพ ที่เหมาะสม แม้ว่าในบาง
คราวต้อง ทางานเหน็ดเหนื่อยก็ตาม สิ่งที่จะเป็นเครื่องในการควบคุมการพูดของเราให้ไพเราะก็คือ
สตินั้นเอง ดังนั้นการพูดหรือการแสดงออกทุกครั้งต้องมีสติอยู่เสมอ
3. อัตถจริ ยา การประพฤติสิ่ งที่ดีเป็ นประโยชน์แก่ผู้ อื่น หมายความว่า ความเป็นผู้ มี
น้าใจ ไม่นิ่งดูดาย รู้จักสงเคราะห์และช่วยเหลือกิจการของผู้อื่นให้สาเร็จ รู้จักช่วยกระทากิจอันเป็น
ประโยชน์บุคคลอื่นหรือแก่สังคมส่วนรวม ตามความเหมาะสมแก่ฐานะและโอกาส ไม่เป็นคนแล้ ง
น้าใจช่วยใครไม่เป็น คือไม่เป็นคนเห็นแก่ตัวจัด ยามที่ผู้อื่นหรือสังคมประสบความทุกข์เดือดร้อน
4. สมานัตตตา คือความเป็นผู้มีตนเสมอ ไม่ถือตัว ก็คือ ความประพฤติปฏิบัติดีต่อ ผู้อื่น
อย่ างเสมอต้นเสมอปลาย เมื่อมีชีวิตที่เจริญก้าวหน้า หรือได้ดิบได้ดีขึ้นไป ก็ไม่ ถือตัวหรือทาตัว
เย่อหยิ่งกับญาติพี่น้องหรือมิตรสหายเดิม ที่เคยคบค้าหรือปฏิบัติดีต่อกัน เคยเคารพนับถือกันมา
อย่างไร ก็คงประพฤติปฏิบัติดีต่อกัน เคารพนับถือกันอยู่อย่างนั้น ความเป็นผู้มีตนเสมอนี้เป็นคุณ
เครื่องยึด เหนี่ยวจิตใจผู้อื่นไว้เป็นมิตรไมตรีที่ดีต่อกันได้เป็นอย่างดี
จากหลักสังคหธรรมที่นามาประยุกต์ใช้เพื่อการธารงรักษาคนเก่งนั้นสรุปให้เข้าใจง่ายได้
ดังนี้
1. ทาน

หลักสังคหธรรม

2. ปิยวาจา
3. อัตถจริยา
4. สมานัตตตา

แนวทางในการบริหารคนเก่ง
อามิ ส ทาน : การจ้ า งงานด้ ว ยค่ า จ้ า งที่ ส อดคล้ อ งกั บ
ความสามารถ รวมทั้งโบนัส และสวัสดิ์การที่เป็นความจาเป็น
พื้นฐานในการครองชีพ
วิทยาทาน : ให้การฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะความเชี่ยวชาญ
และชานาญการในสาขาวิชาชีพนั้น ๆ
อภัยทาน : เมื่อเกิดความขัดแย้งทางความคิดจนเกิดการรกระ
ทบกระทั่งทางกายหรือวาจา ถ้าให้อภัยต่อกันได้ก็ควรทา
ละเว้นการพูดเท็จ ละคาส่อเสียด ละคาหยาบ ละคาเพ้อเจ้อ
ควรพูดจาภาษาดอกไม้ ให้เกียรติแก่กันและกัน
การให้ความช่วยเหลือที่นอกเหนือจากปัจจัย 4 เพื่อเป็นการ
แสดงน้าใจและความโอบอ้อมอารีต่อกัน
การให้ในสิ่งที่นอกเหนือจากปัจจัย 4 แก่คนเก่ง ได้แก่ การยก
ย่องเชิดชูเกียรติ โล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลดีเด่น เป็นต้น
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บทสรุป

การบริหารจัดการคนเก่ง (Talent Management) เป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์การ
ซึ่งมีแนวคิดหลักในการให้ความสาคัญต่อกลุ่มคนที่มีส่วนสาคัญในการสร้างผลการปฏิบัติงานที่ดีและ
สร้างเสริ มความก้าวหน้าให้แก่องค์การ ซึ่งมีอยู่จานวนน้อยในองค์การ เพื่อเตรียมพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างต่ อเนื่อง และสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่ง
เป็นเรื่องที่แต่ละองค์การจะต้องออกแบบให้เหมาะสมกับองค์การของตนเอง ไม่มีสูตรสาเร็จ (Onesize Could Not Fit All) เป็นกระบวนการในการบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยการวิเคราะห์และ
วางแผนมีความสอดคล้ องกันในการหาแหล่ งที่มา (Sourcing) การกลั่น กรอง (Screening) การ
คัดเลือก (Selection) การนามาใช้ (Deployment) การพัฒนา (Development) และการทาให้คง
อยู่ (Retention) ของทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพสูงและสามารถทางานได้มีประสิทธิภาพสูงสุด
โดยการนาการบริหารจัดการคนเก่งมาใช้ในการพัฒนาองค์การ ซึ่งในการทาให้การบริหารจัดการคน
เก่งในองค์การประสบความส าเร็ จ ได้นั้ น ผู้ บริ ห ารสู งสุ ดขององค์การต้องมีส่ ว นร่ว มและให้ การ
สนับสนุนอย่างจริงจัง จะต้องมีวิธีการระบุคนเก่งและพัฒนาคนเก่งอย่างมีประสิทธิภาพ มีการทา
อย่างต่อเนื่อง และสื่อสารต่อพนักงานทั้งหมดอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ยอมรับใน
เครื่ อ งมื อ พั ฒ นาองค์ ก ารชนิ ด นี้ และยอมรั บ ในเครื่ อ งมื อ พั ฒ นาองค์ ก ารชนิ ด นี้ แ ละยอมรั บ ใน
ความสามารถของผู้ที่เป็น Talent ตลอดจนสามารถทางานร่วมกับ Talent ในเชิงสนับสนุนเพื่อ
ร่วมกันสร้างผลงานให้กับองค์การ อย่าไรก็ดี องค์การยังคงต้ องจัดให้มีระบบในการพัฒนาผู้ที่เป็น
Non-Talent ซึ่งเป็นพนักงานโดยส่วนใหญ่ เพื่อสร้างผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ร่วมกับ Talent และสามารถก้าวขึ้นสู่การเป็น Talent ในอนาคต นอกจากนี้องค์การจะต้องมีการ
สร้างหรือส่งเสริมค่านิยมหรือวัฒนธรรมองค์การที่สนั บสนุนการบริหารจัดการคนเก่ง ต้องมีการ
พัฒนาคนเก่งครบถ้วนทั้งความรู้ ขีดความสามารถ ศักยภาพและคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้ได้
ผู้นาองค์การที่มีภาวะผู้นาที่สมบูรณ์ คือ เป็นทั้ง “คนเก่ง” และ “คนดี” ในอนาคต
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คาแนะนาสาหรับผู้นิพนธ์บทความ
1. สถานที่ติดต่อเกี่ยวกับบทความ
สำนักงำนวำรสำร มจร มนุษยศำสตร์ปริทรรศน์
ภำควิชำจิตวิทยำ คณะมนุษยศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย
79 หมู่ 1 ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยำ 13170
โทรศัพท์: 035-248-000 ต่อ 8400
อีเมล์: allhjournal@gmail.com
2. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับบทความ
1) ประเภทของบทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสาร
วำรสำร มจร มนุษยศำสตร์ปริทรรศน์ ตีพิมพ์บทควำมประเภทต่ำง ๆ ดังนี้
1.1) บทความพิเศษ บทควำมทำงวิชำกำรพิเศษ ที่เสนอเนื้อหำควำมรู้วิชำกำรอย่ำงเข้มข้น และผ่ำน
กำรพิจำรณำจำกผู้ทรงคุณวุฒิในสำขำวิชำนั้น ๆ กลุ่มเป้ำหมำย คือ นักวิชำกำรในวงกำรวิชำกำรและวิชำชีพ
1.2) บทความทางวิชาการ เสนอเนื้อหำควำมรู้ วิชำกำร กลุ่มเป้ำหมำย คือ นิสิต นักศึกษำ หรือ
ประชำชนทั่วไป
1.3) บทความวิจัย (Research Article) ได้แก่ รำยงำนผลงำนวิจัยใหม่ที่มีองค์ควำมรู้อันเป็น
ประโยชน์ ซึ่งไม่เคยตีพิมพ์ในวำรสำรอื่นมำก่อน
1.4) บทความปริทรรศน์ (Review Article) เป็นบทควำมที่รวบรวมควำมรู้จำกตำรำ หนังสือ และ
วำรสำรใหม่ หรือจำกผลงำนและประสบกำรณ์ของผู้นิพนธ์มำเรียบเรียงขึ้น โดยมีกำรวิเครำะห์ สังเครำะห์ และ
วิจำรณ์เปรียบเทียบกัน
1.5) ปกิณกะ (Miscellany) ได้แก่ บทควำมทบทวนควำมรู้ เรื่องแปล กำรย่อควำมจำกวำรสำร
ต่ำงประเทศ กำรแสดงควำมคิดเห็น กำรวิจำรณ์ กำรแนะนำเครื่องมือใหม่ ตำรำหรือหนังสือใหม่ที่ น่ำสนใจ
หรือกำรประชุมทั้งระดับชำติและระดับนำนำชำติ
2) การส่งบทความ
บทควำมที่จะตีพิมพ์ในวำรสำรมนุษยศำสตร์ปริทรรศน์จะต้องส่งจดหมำยนำส่งบทควำม พร้อมต้นฉบับ
แบบพิมพ์จำนวน 3 ชุด มำทีก่ องบรรณำธิกำรวำรสำรฯ กรณีที่บทควำมได้รับกำรพิจำรณำให้ตีพิมพ์ บรรณำธิกำร
จะแจ้งให้ผู้นิพนธ์ส่งบทควำมต้นฉบับที่แก้ไขครั้งสุดท้ำย พร้อมซีดีรอม (CD-ROM) 1 แผ่น ที่บรรจุเนื้อหำและ
ข้อมูลที่มีอยู่ในบทควำมทั้งหมดที่ได้แก้ไขแล้ว ทั้งนี้ ผู้นิพนธ์ต้องมีสำเนำเก็บไว้ด้วยเพื่อกำรอ้ำงอิง
3) การตรวจสอบบทความและพิสูจน์อักษร
ผู้นิพนธ์ควรตระหนักถึงควำมสำคัญในกำรเตรียมบทควำมให้ถูกต้องตำมรูปแบบที่ กองบรรณำธิกำร
วำรสำรฯกำหนด ตลอดจนตรวจสอบควำมถูกต้องและพิสูจน์อักษรก่อนส่งบทควำมให้กับกองบรรณำธิกำรวำรสำร
ฯ กำรเตรียมบทควำมให้ถูกต้องตำมข้อกำหนดของวำรสำรจะทำให้กำรพิจำรณำตีพิมพ์ มีควำมรวดเร็วมำกยิ่งขึ้น
และทำงกองบรรณำธิกำรขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจำรณำบทควำมจนกว่ำจะได้แก้ไขให้ถูกต้องตำมข้ อกำหนดของ
วำรสำรฯ



ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560

4) การเตรียมบทความ
บทควำมต้องเป็นตัวพิมพ์ดีด โดยใช้ชุดแบบอักษร (Font) ชนิดไทยสำรบรรณ (TH Sarabun PSK)
ขนำดอักษร 16 จัดกั้นหลังกระจำยแบบไทย และมีระยะห่ำงระหว่ำงบรรทัดหนึ่งช่อง (Double Spacing) ตลอด
เอกสำร พิมพ์หน้ำเดียวลงบนกระดำษพิมพ์สั้นขนำด B5 พิมพ์ให้ห่ำงจำกขอบกระดำษซ้ำยกับด้ำนบน 1 นิ้วครึ่ง
และด้ำนขวำกับด้ำนล่ำง 0.5 นิ้ว พร้อมใส่หมำยเลขหน้ำกำกับทำงมุมขวำบนทุกหน้ำ บทควำมไม่ควรยำวเกิน 8 –
12 หน้ำกระดำษพิมพ์ โดยนับรวมภำพประกอบและตำรำง
5) การพิจารณาและคัดเลือกบทความ
บทควำมแต่ละบทควำมจะได้รับพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรกลั่นกรองบทควำมวำรสำร (Peer Review)
2 ท่ำน ที่มีควำมเชี่ยวชำญในสำขำวิชำที่เกี่ยวข้อง และได้รับควำมเห็นชอบจำกกองบรรณำธิกำรวำรสำรฯก่อน
ตีพิมพ์ โดยกำรพิจำรณำบทควำมนั้น ผู้พิจำรณำบทควำมจะไม่ทรำบชื่อหรือข้อมูลของผู้เขียนบทควำม และ
ผู้เขียนบทควำมจะไม่ทรำบชื่อผู้พิจำรณำบทควำม (Double – Blind Peer Review )
3. ส่วนประกอบของบทความ
1) บทคัดย่อ (Abstract)
บทคัดย่อ ควรมีควำมยำวไม่เกิน 500 คำ โดยแยกต่ำงหำกจำกเนื้อเรื่อง บทควำมวิจัยและบทควำม
ปริทรรศน์ต้องมีบทคัดย่อทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ ซึ่งบทคัดย่อควรเขียนให้ได้ใจควำมทั้งหมดของเรื่อง ไม่
ต้องอ้ำงอิงเอกสำร รูปภำพ หรือตำรำง และลักษณะของบทคัดย่อควรประกอบไปด้วย วัตถุประสงค์ (Objective)
วิธีกำรศึกษำ (Methods) ผลกำรศึกษำ (Results) สรุป (Conclusion) และคำสำคัญ (Key Words) ซึ่งควรเรียบ
เรียงตำมลำดับและแยกหัวข้อให้ชัดเจน ดังนี้
- วัตถุประสงค์ ควรกล่ำวถึงจุดมุ่งหมำยของกำรศึกษำ
- วิธีการศึกษา ควรกล่ำวถึงวิธีกำรค้นคว้ำข้อมูล ระเบียบวิธีวิจัยที่นำมำศึกษำ สถิติที่นำมำใช้
- ผลการศึกษา ควรประกอบด้วยผลที่ได้รับจำกกำรค้นคว้ำ ศึกษำ และผลของค่ำสถิติ (ในกรณีมี
กำรวิเครำะห์)
- สรุป ควรกล่ำวถึงผลสรุปของกำรค้นคว้ำและศึกษำ
- คาสาคัญ ควรมีคำสำคัญ 3 - 6 คำ ที่ครอบคลุมชื่อเรื่องที่ศึกษำ และจะปรำกฏอยู่ในส่วนท้ำย
ของบทคัดย่อทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ โดยต้องจัดเรียงคำสำคัญตำมตัวอักษร และคั่นด้วย เครื่องหมำย
อัฒภำค (;)
2) ส่วนเนื้อเรื่อง ควรประกอบด้วย
2.1) บทนา (Introduction) เป็นส่วนกล่ำวนำโดยอำศัยกำรปริทรรศน์ (Review) ข้อมูลจำก
รำยงำนวิจัย ควำมรู้ และหลักฐำนต่ำง ๆ จำกหนังสือหรือวำรสำรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษำ และกล่ำวถึงเหตุผล
หรือควำมสำคัญของปัญหำในกำรศึกษำครั้งนี้ สมมติฐำนของกำรศึกษำ ตลอดจนวัตถุประสงค์ของกำรศึกษำให้
ชัดเจน
2.2) วิธีการศึกษา (Methods) กล่ำวถึงรำยละเอียดของวิธีกำรศึกษำประชำกรและกลุ่ม
ตัวอย่ำงในกำรศึกษำ และวิธีกำรศึกษำเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย รวมทั้งสถิติที่นำมำใช้วิเครำะห์ข้อมูล
2.3) ผลการศึกษา (Results) เป็นกำรแสดงผลที่ได้จำกกำรศึกษำและวิเครำะห์ในข้อ 2.2)
ควรจำแนกผลออกเป็นหมวดหมู่และสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ โดยกำรบรรยำยในเนื้อเรื่องและแสดง
รำยละเอียดเพิ่มเติม ด้วยภำพประกอบ ตำรำง กรำฟ หรือแผนภูมิ ตำมควำมเหมำะสม
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2.4) การอภิปรายผล (Discussion) เป็นกำรนำข้อมูลที่ได้มำจำกกำรวิเครำะห์ของผู้นิพนธ์
มำเปรียบเทียบกับผลกำรวิจัยของผู้อื่น เพื่อให้มีควำมเข้ำใจหรือเกิดควำมรู้ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับงำนวิจัยนั้น รวมทั้ง
ข้อดี-ข้อเสียของวิธีกำรศึกษำ เสนอแนะควำมคิดเห็นใหม่ ๆ ปัญหำและอุปสรรคต่ำง ๆ ที่ได้จำกกำรศึกษำครั้งนี้
เพื่อเป็นแนวทำงที่จะนำไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์
2.5) ข้อเสนอแนะ (Suggestion) กำรแนะแนวกำรนำผลกำรวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป
2.6) กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) เป็นส่วนที่กล่ำวขอบคุณต่อองค์กร
หน่วยงำน หรือบุคคลที่ให้ควำมช่วยเหลือร่วมมือในกำรวิจัย รวมทั้งแหล่งที่มำของเงินทุนวิจัย และหมำยเลขของ
ทุน วิจัย
2.7) เอกสารอ้ างอิ ง (References) ใช้ รูปแบบกำรอ้ำ งอิ งแบบ APA (American
Psychological Association)
3) การอ้างอิงแบบ APA
การอ้างอิงในบทความ
1. หนังสือ
1.1 คัมภีร์พระไตรปิฎกหรือหนังสือสาคัญพิมพ์เป็นชุด ให้อ้ำงชื่อย่อคัมภีร์. เล่ม/ข้อ/หน้ำ.
และให้วงเล็บคำว่ำ (บำลี) ไว้หลังคำย่อในกรณีที่ใช้พระไตรปิฎกฉบับภำษำบำลีหรือวงเล็บคำว่ำ (ไทย) ไว้หลังคำ
ย่อในกรณีที่ใช้พระไตรปิฎกฉบับภำษำไทย
ตัวอย่ำงเช่น (ขุ.ชำ. (บำลี) 27/855/191).
1.2 หนังสือทั่วไป (ผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์).
ตัวอย่ำงเช่น พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), 2544).
(Venerable Dr. W. Rahula, 2004).
2. วารสาร ผู้เขียน, เล่มที่หรือปีที่ (ฉบับที่): หน้ำ.
ตัวอย่ำงเช่น พระครูสังฆรักษ์เกียรติศกั ดิ์ กิตฺติปญฺโญ, 3 (1): 14-28. K.N., Jayatileke, 77 (1): 10-15.
3. วิทยานิพนธ์ ชื่อผู้วิจัย, ปีที่พิมพ์.
ตัวอย่ำงเช่น พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์, (2557).
4. การสัมภาษณ์ สัมภำษณ์(ชื่อผู้ให้สัมภำษณ์), ตำแหน่ง(ถ้ำมี), วัน เดือน ปี.
ตัวอย่ำงเช่น สัมภำษณ์ พระมหำเผื่อน กิตฺติโสภโณ, (18 กรกฎำคม 2557).
5. เว็บไซต์ (ผู้แต่ง, วันที่เข้ำถึงข้อมูล).
ตัวอย่ำงเช่น พุทธทำสภิกขุ, (7 กันยำยน 2555).
6. ภาษาอังกฤษ (ผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์).
ตัวอย่ำงเช่น (Gordon Allport, 1961)
การเขียนเอกสารอ้างอิง (บรรณานุกรม)
1. ภาษาไทย
(ก) ข้อมูลชั้นปฐมภูมิ
มหำจุ ฬ ำลงกรณรำชวิ ท ยำลั ย . (2539). พระไตรปิ ฎ กภาษาไทย ฉบั บ มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย .
กรุงเทพมหำนคร: โรงพิมพ์มหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย.
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(ข) ข้อมูลทุติยภูมิ
1) หนังสือ ผู้เขียน. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ. จังหวัด: สำนักพิมพ์.
ประกำยรัตน์ ภัทรธิ ติ และกมลำ แสงสีทอง. (2545). จิตวิทยาครอบครัวและครอบครัวศึกษา. (พิมพ์ครั้งที่ 2).
กรุงเทพมหำนคร : โรงพิมพ์มหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย.
2) วารสาร ผู้เขียน. “ชื่อบทควำม”. ชื่อวารสาร. ปีที่ (ฉบับที่), หน้ำ.
รุ่งฤดี แผลงศร. “กำรจัดกำรเรียนกำรสอนทักษะกำรอ่ำนภำษำไทยระดับสูงสำหรับผู้เรียนชำวต่ำงประเทศ”.
วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 35 เล่ม 2 (กรกฎำคม - ธันวำคม 2556), 79-94.
3) วิทยานิพนธ์ ผู้วิจัย. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง. วิทยำนิพนธ์. สำขำวิชำ. คณะ. สถำบันกำรศึกษำ.
รัตน์นที วิโรจน์ฤทธิ์ . (2559). “การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความสุขในความรักตามหลักพุทธ
จิตวิทยา”.
ดุษฎีนิพนธ์พุทธศำสตรดุษฎีบัณฑิต. สำขำวิชำพุทธจิตวิทยำ บัณฑิตวิทยำลัย
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณ- รำชวิทยำลัย.
4) สัมภาษณ์ ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์, (วัน เดือน ปี). ตำแหน่ง. สัมภำษณ์.
ชวน หลีกภัย, (19 พฤษภำคม 2541). นำยกรัฐมนตรี. สัมภำษณ์.
Ross, R., (5 May 1980). Associate Director, Cornell University Libraries. Interview.
5) เว็บไซต์ ผู้เขียน. (วันที่เข้ำถึงข้อมูล). ชื่อเรื่อง [ออนไลน์]. แหล่งที่มำ: ที่อยู่เว็บไซต์.
มณฑิร ำ พรศำลนุ วัฒน์ , แพทย์หญิง . (1 กรกฎำคม 2559). จิตวิท ยาของความรัก [ออนไลน์]. แหล่งที่มำ:
http://www.thaiclinic.com/medbible/love.html
2. ภาษาอังกฤษ Authority. (Year). Book. Place: Publishing House.
Carr, A. (2004). Positive psychology: The science of happiness and human strengths. New York:
Routledge.
Maslow, Abraham. (1970). Motivation and Personality. New York: Harper and Row Publishers.
4. ส่วนภาพประกอบ (Figure) และส่วนตาราง (Table)
ภำพประกอบและตำรำงควรมีเท่ำที่จำเป็น โดยพิมพ์หน้ำละ 1 ภำพ หรือ 1 ตำรำง สำหรับคำบรรยำย
ภำพและตำรำงให้พิมพ์เหนือภำพหรือตำรำง ส่วนคำอธิบำยเพิ่มเติมให้ใส่ใต้ภำพหรือตำรำง
5. ลิขสิทธิ์
เพื่ อให้เ ป็น ไปตำมกฎหมำยลิ ขสิ ทธิ์ ผู้ นิพ นธ์ ทุก ท่ำ นต้ องลงลำยมื อชื่ อในแบบฟอร์ม ใบมอบลิ ขสิ ท ธิ์
บทควำมให้แก่วำรสำรฯ พร้อมกับบทควำมต้นฉบับที่ได้แก้ไขครั้งสุดท้ำย นอกจำกนี้ ผู้นิพนธ์ทุกท่ำนต้องยืนยันว่ำ
บทควำมต้นฉบับที่ส่งมำตีพิมพ์นั้น ได้ส่งมำตีพิมพ์เฉพำะในวำรสำร มจร มนุษยศำสตร์ปริทรรศน์ เพียงแห่งเดียว
เท่ำนั้น หำกมีกำรใช้ภำพหรือตำรำงของผู้นิพนธ์อื่นที่ปรำกฏในสิ่งตีพิมพ์อื่นมำแล้ว ผู้นิพนธ์ ต้องขออนุญำต
เจ้ำของลิขสิทธิ์ก่อน พร้อมทั้งแสดงหนังสือที่ได้รับกำรยินยอมต่อบรรณำธิกำร ก่อนที่บทควำมจะได้รับกำรตีพิมพ์
6. การติดต่อโฆษณาและการสมัครสมาชิก
กำรติดต่อโฆษณำ กำรสั่งซื้อ และกำรสมัครเป็นสมำชิกวำรสำร มจร มนุษยศำสตร์ปริทรรศน์ กรุณำ
ติดต่อ “วำรสำร มจร มนุษยศำสตร์ปริทรรศน์” สำนักงำนวำรสำร มจร มนุษยศำสตร์ปริทรรศน์ ภำควิชำจิตวิทยำ
คณะมนุษยศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย เลขที่ 79 หมู่ 1 ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.
พระนครศรีอยุธยำ 13170 โทรศัพท์: 038-248-000 ต่อ 8400 E-mail: allhjournal@gmail.com

วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์
7. อัตราค่าวารสาร
กำหนดออกวำรสำรปีละ 3 ฉบับ จำหน่ำยรำคำฉบับละ 199 บำท (ไม่รวมค่ำส่ง)
8. อัตราค่าสมาชิก
ปีละ 500 บำท





ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560

หนังสือขอเสนอบทความในวารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์
เขียนที่....................................................
...............................................................
...............................................................
ข้ำพเจ้ำชื่อ..............................................ฉำยำ....................................นำมสกุล.........................................
ขอแจ้งควำมประสงค์ขอตีพิมพ์บทควำมเรื่อง
(ภำษำไทย)..................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
(ภำษำอังกฤษ)............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
ในวำรสำร มจร มนุษยศำสตร์ปริทรรศน์ ซึ่งดำเนินกำรโดยคณะมนุษยศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำช
วิทยำลัย โดยบทควำมฉบับนี้ข้ำพเจ้ำได้นิพนธ์ขึ้นเพื่อสำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำ.............................. สำขำ
...............................................จำก (ชื่อสถำบัน)......................................................................................... เมื่อคณะ
บรรณำธิกำรของวำรสำรพิจำรณำแล้วมีมติให้แก้ไขปรับปรุงบทควำม ข้ำพเจ้ำมีควำมยินดีรับไปแก้ไขตำมมติ
ดังกล่ำวนั้น ทั้งนี้ข้ำพเจ้ำได้ชำระค่ำธรรมเนียมขอตีพิมพ์บทควำมลงในวำรสำร มจร มนุษยศำสตร์ปริทรรศน์ ตำม
อัตรำที่ได้กำหนดไว้ คือ
1) บทความวิชาการ และอื่น ๆ
ค่ำตรวจบทควำม 2,000 บำท และค่ำตีพิมพ์บทควำมที่ผ่ำนเกณฑ์กำรตรวจ 1,000 บำท
2) บทความวิจัย
ค่ำตรวจบทควำม 2,000 บำท และค่ำตีพิมพ์บทควำมที่ผ่ำนเกณฑ์กำรตรวจ 3,000 บำท

ลงชื่อ .........................................................
(..................................................................)
ผู้นิพนธ์บทควำม

วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์

ใบสมัครสมาชิก



ที่ ...................................................................
วันที่ ..... เดือน ..................... พ.ศ. ..............

กราบนมัสการ/เรียน บรรณาธิการวารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์
ข้าพเจ้า (ชื่อภาษาไทย) ...........................................................................................................................
(ชื่อภาษาอังกฤษ) ....................................................................................................................................
ที่อยู่ (ที่สามารถติดต่อได้)
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
E–mail ......................................................................... เบอร์โทรศัพท์ ...................................................................
โทรสาร ................................................................................................
มีความประสงค์จะขอรับสมัครเป็นสมาชิกวารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์
( ) สมำชิกประเภทรำยปี 500 บำท (จำนวน 2 เล่ม)
( ) เล่มละ 250 บำท
พร้อมนี้ ข้าพเจ้าได้ส่ง
( ) เงินสด
( ) ธนำณัติ (สั่งจ่ำย.....................................................................................)
( ) ตั๋วแลกเงินไปรษณีย์
( ) แคชเชียร์เช็ค ในนำม..............................................................................
โปรดนาส่งวารสาร วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์
ที่ทำงำน
สถำนที่ติดต่อ ที่บ้ำน
เลขที่.................ถนน......................................หมู่ที่...........ตำบล/แขวง....................
อำเภอ/เขต............................จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย์.......................
โทรศัพท์...........................................โทรศัพท์เคลื่อนที่.............................................
โทรสำร.......................................................E-mail...................................................

ลงชื่อ..........................................................
(
)
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