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 ข้อเขียนหรือข้อความใดๆ ท่ีได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสังคมมนุษย์ คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตฉบับน้ี เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้นิพนธ์บทความ กองบรรณาธิการ
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บทบรรณาธิการ 
 

 วารสารสังคมมนุษย์เป็นวารสารท่ีได้ตีพิมพ์เผยแพร่มาเป็นระยะยาวนานกว่า 30 ปี โดยใน
ระยะแรกมุ่งเป็นเวทีทางวิชาการให้คณาจารย์และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตได้พัฒนางาน
วิชาการและแลกเปล่ียนมุมมองทางวิชาการระหว่างกัน ในระยะต่อมาทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เห็นว่าควรเปิดเวทีให้นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้สนใจภายนอกได้ร่วมเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ งานวิจัย 
และผลงานสร้างสรรค์อื่นๆ ด้วย สําหรับฉบับน้ีนับเป็นปีท่ี 32 ทางกองบรรณาธิการได้มีความเห็นร่วมกันว่า
ควรปรับเปล่ียนขนาดรูปเล่มให้มีขนาดตามสากลนิยมมากขึ้นเพ่ือสะดวกแก่การตีพิมพ์กราฟ ตารางเสนอ
ผลงานวิจัยเพ่ือให้เกิดสะดวกต่อผู้อ่าน ท้ังน้ีในฉบับน้ีได้มีผู้นิพนธ์ท้ังภายในและภายนอกส่งผลงานมาเข้าสู่
กระบวนการพิจารณา และได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ ดังต่อไปน้ี  

�  ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ Work and Travel ของนักศึกษาปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  โดยกฤษณะ กองพลี, พิริยะ วัฒนะกิจ, พัชญ์วิตรา ทวีวัฒน์ชุติกุล, ศิริวิมล  
มงคลรัศมีโรจน์ และสุดารัตน์ เจตน์ปัญจภัค 

� การประเมินหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดย รศ.ดร.เมธาวี อุดมธรรมานุภาพ, อัมพร ศรีประเสริฐสุข, ปทุมพร  โพธ์ิกาศ   
พัศรินท์ ก่อเลิศวรพงศ์  

� การบริการสาธารณะใหม่ : องค์กรการบริการภาครัฐระดับพ้ืนท่ี โดยศุภวัฒน์ ปภัสสรากาญจน์ 
� การศึกษาความผูกพันท่ีมีต่อองค์การของครูท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนลําปางกัลยาณี  อําเภอเมือง 

จังหวัดลําปาง โดยนริศรา จินดาพันธ์ุ,  อัมพร  ศรีประเสริฐสุข 
� ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการศึกษาโครงการหลักสูตรภาค

ภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยวิริญดา ชินวงศ์   
พนิดา วิจิตรปัญญา,  วิชุดา หัวดอน,  บุญญานันท์ จันทร์สุข,  ธันยากานต์ รัตนรักษ์ และอาจารย์กนกวรรณ กุลสุทธ์ิ  

� ไตรสิกขา : พ้ืนฐานการพัฒนามนุษย์และการจัดการศึกษาอย่างรอบด้าน  โดยเกษม  แสงนนท์ 
� พุทธธรรมเพ่ือการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ  โดยพระมหาสุรศักด์ิ สุรสกฺโก (โพธ์ิเงิน) 
� สมาธิภาวนา :  แนวทางการพัฒนาท่ียั่งยืนในสังคมไทย  โดยพระครูสังฆรักษ์จํานงค์ ถาวรธมฺโม 

(สุวรรณปาล) 
 กองบรรณาธิการขอขอบพระคุณผู้นิพนธ์ทุกท่านท่ีผลิตผลงานทางวิชาการอันมีคุณค่า และส่ง
ตีพิมพ์ในวารสารสังคมมนุษย์ ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านท่ีให้ความอนุเคราะห์ประเมินและ
กล่ันกรองคุณภาพบทความ หวังอย่างยิ่งว่าวารสารฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านบ้างตามสมควร หาก
ผู้อ่านจะมีข้อเสนอแนะประการใดเพ่ือการปรับปรุงวารสารน้ีให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น กองบรรณาธิการขอน้อมรับไว้
ด้วยความยินดียิ่ง และกองบรรณาธิการจะพยายามพัฒนาคุณภาพวารสารให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป 
 

                               ดร.อุทัย สติม่ัน 
                              บรรณาธิการ 
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relation, and price respectively; and the interview revealed that students were 
concerned about reasonable fees as well as gaining life experiences; however, 
consulting with the program officer was less concerning. 
 
Keywords : factors, Work and Travel program 
 
บทน า 

ในปัจจุบันนักศึกษานอกจากจะมีหน้าที่ในการศึกษาเล่าเรียนแล้ว ก็ยังมีนักศึกษาบางกลุ่มที่
มีความสนใจ ในการท างานพิเศษระหว่างเรียนหรือที่เรียกว่างาน “Part Time” เหตุผลของการ
ท างานพิเศษอาจเนื่องมาจากสภาพทางเศรษฐกิจ สภาพสังคม และสิ่งแวดล้อมต่างๆเพื่อเป็นการช่วย
แบ่งเบาภาระของบุพการีหรือเพื่อต้องการหาประสบการณ์ในการท างานซึ่ งถือเป็นก าไรชีวิต (นธพล 
ปานธาน,ี 2552) 
 การใช้ชีวิตในต่างประเทศเป็นเรื่องใหม่ในหมู่นักศึกษา  เวลาในช่วงปิดภาคเรียน                 
เป็นช่วงเวลาที่นักศึกษามีเวลาว่างในการแสวงหาโอกาสและประสบการณ์ที่ตนเองต้องการ 
จุดประสงค์ในการเดินทางไปหาประสบการณ์ ณ ต่างประเทศของแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไป  
เช่น เพื่อศึกษาหาความรู้ เพื่อต้องการเดินทางท่องเที่ยว เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและเรียนรู้การใช้
ชีวิตต่างวัฒนธรรม ตลอดจนการหารายได้พิเศษในช่วงปิดภาคเรียน ท าให้โครงการต่างๆมากมาย
เกิดขึ้นเพื่อสนองความต้องการของนักศึกษาที่มีความสนใจใช้เวลาว่างเดินทางท่องเที่ยวและสามารถ
หารายได้พิเศษไปพร้อมกันในช่วงปิดเทอม (กฤติกา ปวีณวิทยโชติ, 2554) 
 Thaigoabroad TEAM (2557) กล่าวว่า โครงการเวิร์ค แอนด์ ทราเวิล เป็นโครงการ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมส าหรับเยาวชนในระดับอุดมศึกษา ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกระทรวงการ
ต่างประเทศสหรัฐอเมริกา โดยที่มีวัตถุประสงค์หลักท่ีจะให้เยาวชนท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการได้มีโอกาส
เรียนรู้ประสบการณ์ในการใช้ชีวิตที่ประเทศอเมริกา พร้อมทั้งสามารถท างานได้อย่างถูกต้องตาม
กฎหมายและได้รับสิทธิในการคุ้มครองและดูแล โดยเปิดโอกาสให้เยาวชน ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
แต่ยังไม่เกิน 28 ปี และต้องมีสถานภาพเป็นนักศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา ในระดับอนุปริญญา 
ปริญญาตรี หรือปริญญาโท เท่านั้น  โดยจะได้วีซ่าประเภทเจ-1 (J-1) ส าหรับพ านักอยู่ในประเทศ
อเมริกาเป็นระยะเวลา 2 - 4 เดือน โดยต้องเข้าร่วมโครงการโดยผ่านทางหน่วยงานและองค์กรที่ผ่าน
การรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้น ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการสามารถเลือก
ลักษณะงาน ต าแหน่งงาน หรือรัฐ ที่ต้องการจะไปได้ ซึ่งองค์กรนายจ้างส่วนใหญ่ในโครงการเวิร์ค 
แอนด์ ทราเวิล ยูเอสเอ (Work and Travel USA) จะเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจที่ให้บริการ           
เช่น สวนสนุก ร้านอาหาร ร้านค้า โรงแรม รีสอร์ท  เป็นต้น โดยเฉลี่ยค่าตอบแทนที่จะได้รับอยู่ที่
ประมาณ 6 – 10 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐต่อช่ัวโมง โดยจะขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่ได้ท า โดยจะต้องได้
งานท าไม่ต่ ากว่า 30 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ แต่จะต้องไม่เกิน 40 ช่ัวโมง มีระยะเวลาในการท างาน              
8 สัปดาห์เป็นอย่างน้อย แต่จะไม่เกิน 16 สัปดาห์  และเมื่อหลังจากที่สิ้นสุดระยะเวลาในการท างาน
แล้ว ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถท่ีจะท่องเที่ยวในสหรัฐต่อได้อีกเป็นระยะเวลา 30 วัน 
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relation, and price respectively; and the interview revealed that students were 
concerned about reasonable fees as well as gaining life experiences; however, 
consulting with the program officer was less concerning. 
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 หนึ่งในจุดมุ่งหมายของการเข้าร่วมโครงการเวิร์ค แอนด์ ทราเวิล คือการฝึกใช้ชีวิตอยู่ด้วย
ตนเองและฝึกความอดทนต่อความยากล าบากจากการใช้ชีวิตและการท างาน โดยผู้เข้าร่วมโครงการ
ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีฐานะทางการเงินค่อนข้างดี สืบเนื่องจากค่าใช้จ่ายตลอดโครงการมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่
ประมาณ 100,000 - 200,000 บาท ซึ่งเป็นจ านวนเงินที่มากต่อการใช้เวลาเพียง 3 เดือน ดังนั้น
ผู้ปกครองจึงมีความคาดหวังว่าบุตรหลานท่ีเข้าร่วมโครงการจะได้พัฒนาทักษะต่างๆที่กล่าวมา 
 นอกจากนี้การเข้าร่วมโครงการอาจส่งผลโดยตรงต่อในอนาคตของนักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการ เพราะนักศึกษาอาจสามารถน าไปใช้ในการเขียนใบประวัตยิ่อ (resume) เพื่อใช้ในการสมัคร
งานในอนาคต เนื่องจากในมุมมองของผู้สัมภาษณ์ หากผู้ที่ได้รับการสัมภาษณ์เคยมีประสบการณ์          
ในการใช้ชีวิตในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนหรือท างาน ย่อมมีความน่าสนใจมากกว่าผู้ที่ไม่เคย
มีประสบการณ์  
 ด้วยเหตุนี้ การศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการเวิร์ค แอนด์ ทราเวิล 
ของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จึงมีความน่าสนใจ ผลการศึกษาจะเป็น
ประโยชน์ต่อบริษัทตัวแทนด าเนินการในการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับ
เวิร์ค แอนด์ ทราเวิล ให้เหมาะสมและตรงตามความต้องการของนักศึกษา นอกจากนี้ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิตยังสามารถใช้ผลการศึกษาเป็นแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับโครงการเวิร์ค แอนด์ ทราเวิล เพื่อเป็นประโยชน์กับนักศึกษาต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้คือเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ
เวิร์ค แอนด์ ทราเวิล ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต โดยวิธีการคัดเลือกแบบตามสะดวก ซึ่งแบ่งเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 50 คน           
และผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ จ านวน 6 คนใช้วิธีสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง 

 
เครื่องมือวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ แบบสอบถาม                 

และการสัมภาษณ์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
1. แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี ้

ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการเวิร์ค แอนด์ 

ทราเวิล 
ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะ 
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ตอนท่ี 2 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการเวิร์ค แอนด์ 

ทราเวิล 
ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะ 
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2. การสัมภาษณ์ โดยก าหนดค าถามสัมภาษณ์ที่มีรายละเอียดครอบคลุม               
4 ประเด็น ดังนี ้

2.1 เหตุผลในการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการเวิร์ค แอนด์ ทราเวิล 
2.2 ความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าร่วมโครงการเวิร์ค แอนด์ 

ทราเวิล 
2.3 ปัจจัยที่ส าคัญที่สุดที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการเวิร์ค 

แอนด์ ทราเวิล 
2.4 สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการเวิร์ค แอนด์ ทราเวิล 

3. การสร้างแบบสอบถาม 
3.1 ศึกษาค้นคว้าเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้าง

แบบสอบถาม 
3.2 น าแบบสอบถามให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้อง         

และความเหมาะสม 
3.3 แก้ไขปรับปรุงแบบสอบถามตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 
3.4 น าแบบสอบถามไปใช้เก็บข้อมูล 

  4. การสร้างแบบสัมภาษณ์ 
   4.1 ศึกษาค้นคว้าเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างแบบ
สัมภาษณ์ 
   4.2 น าค าถามสัมภาษณ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้อง          
และความเหมาะสม 

4.3 แก้ไขปรับปรุงค าถามสัมภาษณ์ตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรกึษา 
4.4 น าแบบสัมภาษณ์ไปใช้เก็บข้อมูล 

5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
5.1 แบบสอบถาม 
      5.1.1 ผู้วิจัยท าการแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง โดยให้ตอบ

แบบสอบถามด้วยตนเอง 
      5.1.2 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเอง และตรวจสอบ

ความสมบูรณ์ของค าตอบในแบบสอบถาม  
   5.1.3 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ได้ไปวิเคราะห์ทางสถิติ  

5.2 การสัมภาษณ์ 
        5.2.1 ผู้วิจัยกรอกรายละเอียดของผู้ให้สัมภาษณ์ลงในแบบ
สัมภาษณ์ 

     5.2.2 ผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์นักศึกษา จ านวน 6 คน โดย
บันทึกเสียง 
        5.2.3 ผู้วิจัยถอดเสียงสัมภาษณ์โดยละเอียด และน าข้อมูลไป
วิเคราะห์เชิงเนื้อหา 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี ้

1. การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้สถิติค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย (Means)  

และน าเสนอในรูปแบบของแผนภูมิ ตาราง และการบรรยาย 
2. การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ โดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content 

Analysis) และน าเสนอข้อมูลโดยการบรรยาย 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ เวิร์ค แอนด์ ทราเวิล แบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน คือ 1. จากแบบสอบถาม และ 2. จากการสัมภาษณ์ 
 

ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการเวิร์ค แอนด์ ทราเวิล ของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการเวิร์ค แอนด์ ทราเวิล นั้น มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 
5 ด้าน ได้แก่     1. ด้านการบริการ 2. ด้านบุคลากร 3. ด้านแรงจูงใจ 4. ด้านราคา และ 5. ด้านการ
ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ ดังแสดงในตารางที่ 1-5 ต่อไปนี ้
 
ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความส าคัญในด้านการบริการ 
  
 
1. ด้านการบริการ 

ระดับความส าคัญ (ร้อยละ)  
ค่า เฉลี่
ย 
X̄ 

 
ค่าระดับ 
ความ 
หมาย 

 
ล า 
ดับ 
ที ่

มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 
 

น้อย น้อย 
ที่สุด 

1.1 ความหลากหลาย 
ของต าแหน่งงาน 

28 54 14 0 0 4.14 ส าคัญ
มาก 

4 

1.2 ความหลากหลาย 
ของประเภทท่ีอยู่อาศัย 

28 48 22 2 0 4.02 ส าคัญ
มาก 

5 

1.3 การจัดการเรื่องการท า 
วีซ่าและเที่ยวบินให้ทั้งไป-
กลับ 

52 36 10 2 0 4.38 ส าคัญ
มาก 

2 

1.4 การประกันอุบัติเหตุ 
ตลอดโครงการ 

56 34 10 0 0 4.46 ส าคัญ
มาก 

1 

1.5 ส านักงานของเอเจนซี่ 
ประจ ายังเมืองนั้นๆ 

38 50 12 0 0 4.26 ส าคัญ
มาก 

3 

ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.25 ส าคัญ
มาก 

- 
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จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญในด้านการ
บริการในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยรวม = 4.25) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคัญในเรื่องการประกันอุบัติเหตุตลอดโครงการมากที่สุดเป็นอันดับที่ 1 (ค่าเฉลี่ย = 4.46) 
อันดับที ่2 คือ การจัดการเรื่องการท าวีซ่าและเที่ยวบินให้  ทั้งไป-กลับ (ค่าเฉลี่ย = 4.38) อันดับที่ 3 
คือส านักงานของบริษัทตัวแทนด าเนินการประจ ายังเมืองนั้นๆ (ค่าเฉลี่ย = 4.26) และอันดับสุดท้าย 
คือ ความหลากหลายของประเภทท่ีอยู่อาศัย (ค่าเฉลี่ย = 4.02) ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความส าคัญในด้านบุคลากร 
 
 
2. ด้านบุคลากร 

ระดับความส าคัญ (ร้อยละ)  
ค่าเฉลี่

ย 
X̄ 

 
ค่าระดับ
ความ 
หมาย 

 
ล า 
ดับ
ที ่

มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

 

น้อย น้อย 
ที่สุด 

 
2.1 ความรู้ และ
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ข อ ง
เจ้าหน้าที่ในการให้ข้อมูล
แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ 

 
48 

 
40 

 
12 

 
0 

 
0 

 
4.36 

 
ส าคัญ
มาก 

 
1 

2.2 ความต่อเนื่องของการ
ประส านงานและกา ร
สื่ อ ส า ร กั บ ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการ 

 
40 

 
44 

 
16 

 
0 

 
0 

 
4.24 

 
ส าคัญ
มาก 

 
2 

2.3 ความเหมาะสมของ
จ านวนเจ้าหน้าที่ในการ
ให้บริการ 

 
26 

 
48 

 
26 

 
0 

 
0 

 
4 

 
ส าคัญ
มาก 

 
3 

2.4 ความสุภาพและการ
ให้บริการด้วยความเต็มใจ
ของเจ้าหน้าท่ี 

 
48 

 
40 

 
12 

 
0 

 
0 

 
4.36 

 
ส าคัญ
มาก 

 
1 

ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.24 ส าคัญ
มาก 

- 

 
จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญในด้าน

บุคลากรในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยรวม = 4.24) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคัญในเรื่องความสุภาพ                การให้บริการด้วยความเต็มใจของเจ้าหน้าที่ และความรู้ 
ความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการให้ข้อมูลแก่ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอันดับแรกโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน
คือ (ค่าเฉลี่ย = 4.36) รองลงมาคือ ความต่อเนื่องของการประสานงานและการสื่อสารกับผู้เข้าร่วม

6 
 

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญในด้านการ
บริการในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยรวม = 4.25) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคัญในเรื่องการประกันอุบัติเหตุตลอดโครงการมากที่สุดเป็นอันดับที่ 1 (ค่าเฉลี่ย = 4.46) 
อันดับที ่2 คือ การจัดการเรื่องการท าวีซ่าและเที่ยวบินให้  ทั้งไป-กลับ (ค่าเฉลี่ย = 4.38) อันดับที่ 3 
คือส านักงานของบริษัทตัวแทนด าเนินการประจ ายังเมืองนั้นๆ (ค่าเฉลี่ย = 4.26) และอันดับสุดท้าย 
คือ ความหลากหลายของประเภทท่ีอยู่อาศัย (ค่าเฉลี่ย = 4.02) ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความส าคัญในด้านบุคลากร 
 
 
2. ด้านบุคลากร 

ระดับความส าคัญ (ร้อยละ)  
ค่าเฉลี่

ย 
X̄ 

 
ค่าระดับ
ความ 
หมาย 

 
ล า 
ดับ
ที ่

มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

 

น้อย น้อย 
ที่สุด 

 
2.1 ความรู้ และ
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ข อ ง
เจ้าหน้าที่ในการให้ข้อมูล
แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ 

 
48 

 
40 

 
12 

 
0 

 
0 

 
4.36 

 
ส าคัญ
มาก 

 
1 

2.2 ความต่อเนื่องของการ
ประส านงานและกา ร
สื่ อ ส า ร กั บ ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการ 

 
40 

 
44 

 
16 

 
0 

 
0 

 
4.24 

 
ส าคัญ
มาก 

 
2 

2.3 ความเหมาะสมของ
จ านวนเจ้าหน้าที่ในการ
ให้บริการ 

 
26 

 
48 

 
26 

 
0 

 
0 

 
4 

 
ส าคัญ
มาก 

 
3 

2.4 ความสุภาพและการ
ให้บริการด้วยความเต็มใจ
ของเจ้าหน้าท่ี 

 
48 

 
40 

 
12 

 
0 

 
0 

 
4.36 

 
ส าคัญ
มาก 

 
1 

ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.24 ส าคัญ
มาก 

- 

 
จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญในด้าน

บุคลากรในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยรวม = 4.24) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคัญในเรื่องความสุภาพ                การให้บริการด้วยความเต็มใจของเจ้าหน้าที่ และความรู้ 
ความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการให้ข้อมูลแก่ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอันดับแรกโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน
คือ (ค่าเฉลี่ย = 4.36) รองลงมาคือ ความต่อเนื่องของการประสานงานและการสื่อสารกับผู้เข้าร่วม
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โครงการ (ค่าเฉลี่ย = 4.24) และความเหมาะสมของจ านวนเจ้าหน้าที่ในการให้บริการ (ค่าเฉลี่ย = 4) 
เป็นอันดับสุดท้าย 
 
ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความส าคัญในด้านแรงจูงใจ 
 
 
3.ด้านแรงจูงใจ 

ระดับความส าคัญ (ร้อยละ)  
ค่าเฉลี่

ย 
X̄ 

 
ค่าระดับ
ความ 
หมาย 

 
ล า 
ดับ 
ที ่

มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

 

น้อย น้อย 
ที่สุด 

 
3.1 การสนับสนุน 
จากครอบครัว 

52 26 8 2 2 3.94 ส าคัญ
มาก 

5 

3.2 การมีโอกาสท่องเที่ยว 
ในประเทศสหรัฐอเมริกา 

46 26 22 2 4 4.08 ส าคัญ
มาก 

4 

3.3 เรียนรู้ภาษาและ 
วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ มี
ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ เ พื่ อ น
ชาวต่างชาติ 

54 26 16 4 0 4.3 ส าคัญ
มาก 

3 

3.4 การสร้างรายได้ 
ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ 

30 48 22 0 0 4.68 ส าคัญ
มากที่สุด 

1 

3.5 การเรียนรู้การใช้ชีวิต 
ด้วยตนเอง 

50 36 14 0 0 4.36 ส าคัญ
มาก 

2 

ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.15 ส าคัญ
มาก 

- 

 
จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่า ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญในด้าน

แรงจูงใจในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยรวม = 4.15) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ให้
ความส าคัญในเรื่องการสร้างรายได้ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการมากเป็นอันดับแรก (ค่าเฉลี่ย = 4.68) 
รองลงมาคือ การเรียนรู้การใช้ชีวิตด้วยตนเอง (ค่าเฉลี่ย = 4.36) อันดับที่ 3 คือเรียนรู้ภาษาและ
วัฒนธรรมและมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนชาวต่างชาติ  (ค่าเฉลี่ย = 4.3) และอันดับสุดท้าย คือ การ
สนับสนุนจากครอบครัว (ค่าเฉลี่ย = 3.94) 
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โครงการ (ค่าเฉลี่ย = 4.24) และความเหมาะสมของจ านวนเจ้าหน้าที่ในการให้บริการ (ค่าเฉลี่ย = 4) 
เป็นอันดับสุดท้าย 
 
ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความส าคัญในด้านแรงจูงใจ 
 
 
3.ด้านแรงจูงใจ 

ระดับความส าคัญ (ร้อยละ)  
ค่าเฉลี่

ย 
X̄ 

 
ค่าระดับ
ความ 
หมาย 

 
ล า 
ดับ 
ที ่

มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

 

น้อย น้อย 
ที่สุด 

 
3.1 การสนับสนุน 
จากครอบครัว 

52 26 8 2 2 3.94 ส าคัญ
มาก 

5 

3.2 การมีโอกาสท่องเที่ยว 
ในประเทศสหรัฐอเมริกา 

46 26 22 2 4 4.08 ส าคัญ
มาก 

4 

3.3 เรียนรู้ภาษาและ 
วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ มี
ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ เ พื่ อ น
ชาวต่างชาติ 

54 26 16 4 0 4.3 ส าคัญ
มาก 

3 

3.4 การสร้างรายได้ 
ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ 

30 48 22 0 0 4.68 ส าคัญ
มากที่สุด 

1 

3.5 การเรียนรู้การใช้ชีวิต 
ด้วยตนเอง 

50 36 14 0 0 4.36 ส าคัญ
มาก 

2 

ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.15 ส าคัญ
มาก 

- 

 
จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่า ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญในด้าน

แรงจูงใจในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยรวม = 4.15) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ให้
ความส าคัญในเรื่องการสร้างรายได้ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการมากเป็นอันดับแรก (ค่าเฉลี่ย = 4.68) 
รองลงมาคือ การเรียนรู้การใช้ชีวิตด้วยตนเอง (ค่าเฉลี่ย = 4.36) อันดับที่ 3 คือเรียนรู้ภาษาและ
วัฒนธรรมและมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนชาวต่างชาติ  (ค่าเฉลี่ย = 4.3) และอันดับสุดท้าย คือ การ
สนับสนุนจากครอบครัว (ค่าเฉลี่ย = 3.94) 
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ตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความส าคัญในด้านราคา 
 
 
4. ด้านราคา 

ระดับความส าคัญ (ร้อยละ)  
ค่าเฉลี่

ย 
X̄ 

 
ค่าระดับ
ความ 
หมาย 

 
ล า 
ดับ
ที ่

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลา
ง 
 

น้อย น้อย
ที่สุด 

 

4.1 ความเหมาะสมของ
อัตราค่าธรรมเนียมเมื่อ
เทียบกับเอเจนซี่อื่น 

38 30 30 2 0 4.04 ส าคัญ
มาก 

2 

4.2 การแสดงอัตราค่าเข้า
ร่ ว ม โ ค ร ง ก า ร แ ล ะ
ค่ า ใ ช้ จ่ า ยอื่ น ๆ  อ ย่ า ง
ละเอียด 

36 42 22 0 0 4.14 ส าคัญ
มาก 

1 

4.3 การผ่อนช าระ
ค่าบริการเป็นรายงวด 

26 40 30 4 0 3.88 ส าคัญ
มาก 

3 

4.4 ความหลากหลายของ 
ช่องทางการช าระเงิน 

22 34 42 2 0 3.76 ส าคัญ
มาก 

4 

ค่าเฉลี่ยโดยรวม 3.95 ส าคัญ
มาก 

- 

 
จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่า ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญในด้านราคา

ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยรวม = 3.95) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคัญเรื่องการแสดงอัตราค่าเข้าร่วมโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆอย่างละเอียดเป็นอันดับที่ 1 
(ค่าเฉลี่ย = 4.14) อันดับ 2 คือ ความเหมาะสมของอัตราค่าธรรมเนียมเมื่อเทียบกับเอเจนซี่อื่น 
(ค่าเฉลี่ย = 4.04) อันดับที่ 3 คือ การผ่อนช าระค่าบริการเป็นรายงวด (ค่าเฉลี่ย = 3.88) และความ
หลากหลายของช่องทางการช าระเงินเป็นอันดับสุดท้าย (ค่าเฉลี่ย = 3.76) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความส าคัญในด้านราคา 
 
 
4. ด้านราคา 

ระดับความส าคัญ (ร้อยละ)  
ค่าเฉลี่

ย 
X̄ 

 
ค่าระดับ
ความ 
หมาย 

 
ล า 
ดับ
ที ่

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลา
ง 
 

น้อย น้อย
ที่สุด 

 

4.1 ความเหมาะสมของ
อัตราค่าธรรมเนียมเมื่อ
เทียบกับเอเจนซี่อื่น 

38 30 30 2 0 4.04 ส าคัญ
มาก 

2 

4.2 การแสดงอัตราค่าเข้า
ร่ ว ม โ ค ร ง ก า ร แ ล ะ
ค่ า ใ ช้ จ่ า ยอื่ น ๆ  อ ย่ า ง
ละเอียด 

36 42 22 0 0 4.14 ส าคัญ
มาก 

1 

4.3 การผ่อนช าระ
ค่าบริการเป็นรายงวด 

26 40 30 4 0 3.88 ส าคัญ
มาก 

3 

4.4 ความหลากหลายของ 
ช่องทางการช าระเงิน 

22 34 42 2 0 3.76 ส าคัญ
มาก 

4 

ค่าเฉลี่ยโดยรวม 3.95 ส าคัญ
มาก 

- 

 
จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่า ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญในด้านราคา

ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยรวม = 3.95) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคัญเรื่องการแสดงอัตราค่าเข้าร่วมโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆอย่างละเอียดเป็นอันดับที่ 1 
(ค่าเฉลี่ย = 4.14) อันดับ 2 คือ ความเหมาะสมของอัตราค่าธรรมเนียมเมื่อเทียบกับเอเจนซี่อื่น 
(ค่าเฉลี่ย = 4.04) อันดับที่ 3 คือ การผ่อนช าระค่าบริการเป็นรายงวด (ค่าเฉลี่ย = 3.88) และความ
หลากหลายของช่องทางการช าระเงินเป็นอันดับสุดท้าย (ค่าเฉลี่ย = 3.76) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 5 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความส าคัญในด้านการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ 
 
5.ด้านการส่งเสริม 
การประชาสัมพันธ์ 

ระดับความส าคัญ (ร้อยละ)  
ค่าเฉลี่

ย 
X̄ 

 
ค่าระดับ
ความ 
หมาย 

 
ล า 
ดับ
ที ่

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลา
ง 
 

น้อย น้อย
ที่สุด 

 

5.1 ความหลากหลายของ
การประชาสัมพันธ์ 

24 44 32 0 0 3.92 ส าคัญ
มาก 

4 

5.2 การจัดบูทรับสมัคร 
ใ น ส ถ า น ศึ ก ษ า ข อ ง
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

24 46 30 0 0 3.94 ส าคัญ
มาก 

3 

5.3 การจัดกิจกรรม
ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ข า ย ใ น
ม ห า วิ ท ย า ลั ย อ ย่ า ง
สม่ าเสมอ 

26 40 34 0 0 3.92 ส าคัญ
มาก 

4 

5. 4  ก า ร โ ฆ ษ ณ า
ประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อ
ต่างๆ 

32 40 26 2 0 4.02 ส าคัญ
มาก 

2 

5.5 เว็บไซด์ที่ให้ข้อมูล 
ค ร บ ถ้ ว น แ ล ะ เ ป็ น
ประโยชน์ 

40 36 24 0 0 4.16 ส าคัญ
มาก 

1 

5.6 บทสัมภาษณ์ 
จากผู้เข้าร่วมโครงการ 

24 46 30 0 0 3.94 ส าคัญ
มาก 

3 

ค่าเฉลี่ยโดยรวม 3.98 ส าคัญ 
มาก 

- 

 
จากตารางที่ 5 แสดงให้เห็นในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญในด้านการ

ส่งเสริมการประชาสมัพันธ์ในระดบัมาก (ค่าเฉลี่ยรวม = 3.98) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ความส าคัญในเรื่องเว็บไซด์ทีใ่ห้ข้อมูลครบถ้วนและเป็นประโยชน์มากที่สุดเป็นอันดับ
แรก (ค่าเฉลี่ย = 4.16) รองลงมา คือ การโฆษณาประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อต่างๆ (ค่าเฉลี่ย = 4.02) 
อันดับที่ 3 คือ บทสัมภาษณ์จากผู้เข้าร่วมโครงการและการจัดบูทรับสมัครในสถานศึกษาของ
ผู้เข้าร่วมโครงการโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน (ค่าเฉลี่ย = 3.94) และความหลากหลายของการ
ประชาสัมพันธ์ รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในมหาวิทยาลัยอย่างสม่ าเสมอ (ค่าเฉลี่ย = 
3.92) เท่ากันเป็นอันดับสุดท้าย 
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ตารางที่ 5 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความส าคัญในด้านการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ 
 
5.ด้านการส่งเสริม 
การประชาสัมพันธ์ 

ระดับความส าคัญ (ร้อยละ)  
ค่าเฉลี่

ย 
X̄ 

 
ค่าระดับ
ความ 
หมาย 

 
ล า 
ดับ
ที ่

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลา
ง 
 

น้อย น้อย
ที่สุด 

 

5.1 ความหลากหลายของ
การประชาสัมพันธ์ 

24 44 32 0 0 3.92 ส าคัญ
มาก 

4 

5.2 การจัดบูทรับสมัคร 
ใ น ส ถ า น ศึ ก ษ า ข อ ง
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

24 46 30 0 0 3.94 ส าคัญ
มาก 

3 

5.3 การจัดกิจกรรม
ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ข า ย ใ น
ม ห า วิ ท ย า ลั ย อ ย่ า ง
สม่ าเสมอ 

26 40 34 0 0 3.92 ส าคัญ
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4 
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2 

5.5 เว็บไซด์ที่ให้ข้อมูล 
ค ร บ ถ้ ว น แ ล ะ เ ป็ น
ประโยชน์ 
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1 

5.6 บทสัมภาษณ์ 
จากผู้เข้าร่วมโครงการ 

24 46 30 0 0 3.94 ส าคัญ
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3 

ค่าเฉลี่ยโดยรวม 3.98 ส าคัญ 
มาก 

- 

 
จากตารางที่ 5 แสดงให้เห็นในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญในด้านการ

ส่งเสริมการประชาสมัพันธ์ในระดบัมาก (ค่าเฉลี่ยรวม = 3.98) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้ตอบ
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อันดับที่ 3 คือ บทสัมภาษณ์จากผู้เข้าร่วมโครงการและการจัดบูทรับสมัครในสถานศึกษาของ
ผู้เข้าร่วมโครงการโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน (ค่าเฉลี่ย = 3.94) และความหลากหลายของการ
ประชาสัมพันธ์ รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในมหาวิทยาลัยอย่างสม่ าเสมอ (ค่าเฉลี่ย = 
3.92) เท่ากันเป็นอันดับสุดท้าย 
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ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการเวิร์ค แอนด์ ทราเวิล จาก
การสัมภาษณ์ 
 ผลจากการสัมภาษณ ์นักศึกษาจ านวน 6 คน พบว่าผู้ให้สัมภาษณ์ไดแ้สดงทรรศนะต่อปัจจัย
ที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ Work and Travel 5 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านบุคลากร 2. ด้าน
การบริการ 3. ด้านราคา 4. ด้านแรงจูงใจ และ 5. ด้านการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ ดังรายละเอียด
ต่อไปนี ้
 

1. ด้านบุคลากร 
    ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญในเรื่องของเจ้าหน้าที่ เนื่องจากเจ้าหน้าที่

เปรียบเสมือนขั้นตอนแรกของการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ หากเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลที่ครบถ้วน เป็น
ประโยชน์ และดึงดูดผู้เข้าร่วมโครงการได้ โอกาสในการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการก็จะเพิ่มมากขึ้น 
และหากเจ้าหน้าที่ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการและสามารถให้ข้อมูล อธิบายรายละเอียด
ต่างๆของโครงการได้เป็นอย่างดีก็จะเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการมากข้ึน  

2. ด้านการบริการ 
    ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญในด้านการบริการ เนื่องจากหากทางบริษัท

ตัวแทนด าเนินการมีการอ านวยความสะดวกในเรื่องเอกสาร วีซ่า ตั๋วเครื่องบิน ที่พักและสิ่งต่างๆ ที่มี
ความจ าเป็นระหว่างเข้าร่วมโครงการในมุมมองของผู้เข้าร่วมโครงการและทางครอบครัว จะเกิด 
ความไว้วางใจ และมีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการอย่างมาก  

3. ด้านราคา 
    ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับด้านราคามากที่สุด เพราะอัตราค่าธรรมเนียม

รวมถึงค่าบัตรโดยสารเครื่องบินมีราคาค่อนข้างสูง และผู้เข้าร่วมโครงการยังเป็นผู้ที่ไม่มีรายได้ ดังนั้น
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดจึงมาจากผู้ปกครอง ซึ่งหากทางเอเจนซี่มีช่องทางและวิธีการช าระเงินที่หลากหลาย 
จะเป็นการเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการได้  

4. ด้านแรงจูงใจ 
    ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ได้ให้ความส าคัญกับด้านแรงจูงใจเป็นอย่างมาก เพราะการเข้า

ร่วมโครงการสามารถส่งผลต่ออนาคตอย่างมาก ทั้งจากการท างาน ประสบการณ์ และการเรียนรู้
ภาษาและวัฒนธรรม  

5. ด้านการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ 
     ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับด้านการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ เพราะ
นักศึกษาส่วนใหญ่รู้จักโครงการมาจากการประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น หากมีการ
ประชาสัมพันธ์ที่ดีและทั่วถึง ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นในการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการได้  
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การอภิปรายผล 
ผลการศึกษาพบว่ามีประเด็นที่น่าสนใจในการอภิปรายผลคือ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ

เข้าร่วมโครงการ เวิร์ค แอนด์ ทราเวิล ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ซึ่งสามารถแบ่งปัจจัยออกเป็น 3 ด้านดังนี้ 1. ด้านการบริการ 2. ด้านราคา  และ 3. ด้านแรงจูงใจโดย
มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ด้านการบริการ 
    ผู้วิจัยพบว่าปัจจัยด้านการบริการส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการมากที่สุด  ทั้งนี้

อาจเป็นเพราะว่า ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความคาดหวังว่าจะได้รับการต้อนรับจากทางเจ้าหน้าที่ การให้
ข้อมูลที่ส าคัญและเป็นประโยชน์ รวมทั้งความเป็นกันเองของเจ้าหน้าท่ี ซึ่งจะก่อให้เกิดความอุ่นใจแก่
ทั้งตัวผู้เข้าร่วมโครงการและผู้ปกครอง ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของมนุษย์ 
(Maslow’ Hierarchy of needs อ้างถึงใน ปณิต มีแสง, 2550) ในขั้นที่ 2 มาสโลว์ ได้กล่าวว่า 
มนุษย์มีความต้องการความมั่นคงปลอดภัย (Safety Needs) เช่น ความรู้สึกมั่นคง ปลอดภัยในการ
ด ารงชีวิต และการประกอบอาชีพ งานท่ีมั่นคง บ าเหน็จ บ านาญ ประกันชีวิต เป็นต้น กล่าว คือ หาก
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความไว้วางใจกับการบริการจากบริษัทตัวแทนด าเนินการมากเท่าไหร่ โอกาสใน
การตัดสินใจเข้าร่วมโครงการก็จะเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น 

2. ด้านราคา 
    ผู้วิจัยพบว่าปัจจัยด้านราคามีความส าคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ          

โดยอาจเป็นเพราะว่า อัตราค่าธรรมเนียมรวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆระหว่างโครงการ มีราคาค่อนข้างสูง 
ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่จึงให้ความส าคญักับประเด็นนี้เป็นอย่างมาก และได้แสดงความคิดเห็นว่า หาก
ทางบริษัทตัวแทนด าเนินการมีช่องทางการช าระเงิน ที่หลากหลายและมีระบบการผ่อนจ่ายที่จะช่วย
ในส่วนของผู้เข้าร่วมโครงการ จะเป็นการเพิ่มโอกาสการตัดสินใจ เข้าร่วมโครงการ โดยค่าใช้จ่าย
ระหว่างโครงการทั้งหมดผู้ปกครองจะเป็นผู้ออกทั้งหมด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤติกา ปวีณ
วิทยาโชติ (2554) ซึ่งศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อนักศึกษาในการเลือกบริษัทเพื่อเข้าร่วมโครงการ 
เวิร์ค แอนด์ ทราเวิล  ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วมโครงการโดยส่วนใหญ่
มาจาก พ่อ แม่ และญาติ ซึ่งสาเหตุที่ผู้ให้สัมภาษณ์ให้ความส าคัญกับประเด็นด้านราคาเป็นอย่างมาก  
เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างในการสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ของครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 25,000 
บาท จากจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 32 

3. ด้านแรงจูงใจ 
    ผู้วิจัยพบว่าปัจจัยด้านแรงจูงใจมีความส าคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ  

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความต้องการที่จะหาประสบการณ์จากทั้งการท างาน 
การท่องเที่ยวและใช้ชีวิตในต่างประเทศเพื่อหาประสบการณ์แปลกใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดและ
ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยว (สรชัย พิศาลบุตร, 2526 อ้างถึงในประภัสรา เนียมรุ่ง, 2556 
หน้า 10) กล่าวว่า พฤติกรรมของมนุษย์อาจแตกต่างกันไปตามสภาพทางสังคมของแต่ละคน ซึ่งการ
แสดงออกอาจมีเหตุผลหลายอย่างประกอบกัน กล่าวคือ ส่วนหนึ่งมาจากความพอใจส่วนตัว และอีก
ส่วนหนึ่งเพื่อต้องการแสดงสถานภาพของตนเพื่อให้สังคมยอมรับและยกย่อง ส าหรับบางคนการ
เดินทางท่องเที่ยวมีเหตุผลมาจากความต้องการที่จะหลีกหนี ภารกิจประจ าวันที่ซ้ าซาก นอกจากนี้ยัง
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การอภิปรายผล 
ผลการศึกษาพบว่ามีประเด็นที่น่าสนใจในการอภิปรายผลคือ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ

เข้าร่วมโครงการ เวิร์ค แอนด์ ทราเวิล ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ซึ่งสามารถแบ่งปัจจัยออกเป็น 3 ด้านดังนี้ 1. ด้านการบริการ 2. ด้านราคา  และ 3. ด้านแรงจูงใจโดย
มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ด้านการบริการ 
    ผู้วิจัยพบว่าปัจจัยด้านการบริการส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการมากที่สุด  ทั้งนี้

อาจเป็นเพราะว่า ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความคาดหวังว่าจะได้รับการต้อนรับจากทางเจ้าหน้าที่ การให้
ข้อมูลที่ส าคัญและเป็นประโยชน์ รวมทั้งความเป็นกันเองของเจ้าหน้าท่ี ซึ่งจะก่อให้เกิดความอุ่นใจแก่
ทั้งตัวผู้เข้าร่วมโครงการและผู้ปกครอง ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของมนุษย์ 
(Maslow’ Hierarchy of needs อ้างถึงใน ปณิต มีแสง, 2550) ในขั้นที่ 2 มาสโลว์ ได้กล่าวว่า 
มนุษย์มีความต้องการความมั่นคงปลอดภัย (Safety Needs) เช่น ความรู้สึกมั่นคง ปลอดภัยในการ
ด ารงชีวิต และการประกอบอาชีพ งานท่ีมั่นคง บ าเหน็จ บ านาญ ประกันชีวิต เป็นต้น กล่าว คือ หาก
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความไว้วางใจกับการบริการจากบริษัทตัวแทนด าเนินการมากเท่าไหร่ โอกาสใน
การตัดสินใจเข้าร่วมโครงการก็จะเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น 

2. ด้านราคา 
    ผู้วิจัยพบว่าปัจจัยด้านราคามีความส าคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ          

โดยอาจเป็นเพราะว่า อัตราค่าธรรมเนียมรวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆระหว่างโครงการ มีราคาค่อนข้างสูง 
ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่จึงให้ความส าคญักับประเด็นนี้เป็นอย่างมาก และได้แสดงความคิดเห็นว่า หาก
ทางบริษัทตัวแทนด าเนินการมีช่องทางการช าระเงิน ที่หลากหลายและมีระบบการผ่อนจ่ายที่จะช่วย
ในส่วนของผู้เข้าร่วมโครงการ จะเป็นการเพิ่มโอกาสการตัดสินใจ เข้าร่วมโครงการ โดยค่าใช้จ่าย
ระหว่างโครงการทั้งหมดผู้ปกครองจะเป็นผู้ออกทั้งหมด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤติกา ปวีณ
วิทยาโชติ (2554) ซึ่งศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อนักศึกษาในการเลือกบริษัทเพื่อเข้าร่วมโครงการ 
เวิร์ค แอนด์ ทราเวิล  ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วมโครงการโดยส่วนใหญ่
มาจาก พ่อ แม่ และญาติ ซึ่งสาเหตุที่ผู้ให้สัมภาษณ์ให้ความส าคัญกับประเด็นด้านราคาเป็นอย่างมาก  
เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างในการสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ของครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 25,000 
บาท จากจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 32 

3. ด้านแรงจูงใจ 
    ผู้วิจัยพบว่าปัจจัยด้านแรงจูงใจมีความส าคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ  

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความต้องการที่จะหาประสบการณ์จากทั้งการท างาน 
การท่องเที่ยวและใช้ชีวิตในต่างประเทศเพื่อหาประสบการณ์แปลกใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดและ
ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยว (สรชัย พิศาลบุตร, 2526 อ้างถึงในประภัสรา เนียมรุ่ง, 2556 
หน้า 10) กล่าวว่า พฤติกรรมของมนุษย์อาจแตกต่างกันไปตามสภาพทางสังคมของแต่ละคน ซึ่งการ
แสดงออกอาจมีเหตุผลหลายอย่างประกอบกัน กล่าวคือ ส่วนหนึ่งมาจากความพอใจส่วนตัว และอีก
ส่วนหนึ่งเพื่อต้องการแสดงสถานภาพของตนเพื่อให้สังคมยอมรับและยกย่อง ส าหรับบางคนการ
เดินทางท่องเที่ยวมีเหตุผลมาจากความต้องการที่จะหลีกหนี ภารกิจประจ าวันที่ซ้ าซาก นอกจากนี้ยัง
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มีการเดินทางเพื่อตอบสนองความอยากรู้ อยากมีประสบการณ์แปลกใหม่ และทฤษฎีนี้ยังมีความ
เกี่ยวเนื่องกันกับท่ีวิทยา บุญปราการ (2553) กล่าวถึงเหตุผลที่ใช้อธิบายพฤติกรรมในการเดินทางของ
มนุษย์ ในข้อที่ 8 ว่า เพื่อการติดต่อด้านธุรกิจและด้านอาชีพ มีผู้คนเป็นจ านวนมากที่เดินทางเพื่อ
ประกอบธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจด้านการค้า การเมือง การศึกษาเป็นต้น แต่การเดินทางเพื่อ
วัตถุประสงค์ชนิดนี้ส่วนใหญ่จะแฝงไปด้วยความสนุกสนานและเพลิดเพลิน ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นแรงจูงใจ
ในการเข้าร่วมโครงการเวิร์ค แอนด์ ทราเวิล ที่มีผลต่ออนาคตของผู้เข้าร่วมโครงการอย่างมาก ทั้งใน
ด้านการท างานที่สามารถน าข้อมูลอ้างอิงการเข้าร่วมโครงการประกอบไปกับประวัติย่อที่ใช้ในการ
สมัครงานได้ และยังสามารถน าปัญหาที่พบระหว่างการท างานน าไปปรับใช้ในการท างาน นอกจากนี้
ปัจจัยด้านแรงจูงใจยังมีความเกี่ยวข้องอย่างมากกับทฤษฎีแรงจูงใจในการท างาน ในหัวข้อย่อย การ
จูงใจช่วยใหเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท างานของบุคคล ในหัวข้อความส าคัญของแรงจูงใจ
กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลง (Variability) รูปแบบการท างานหรือวิธีท างานในบางครั้งกอใหเกิดการ
ค้นพบชองทางด าเนินงานที่ดีกวาหรือประสบผลส าเร็จมากกว่า นักจิตวิทยาบางคน เช่ือวาการ
เปลี่ยนแปลงเป็นเครื่องหมายของความเจริญกาวหนาของบุคคลแสดงใหเห็นวาบุคคลก าลังแสวงหา
การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆให้ชีวิต บุคคลที่มีแรงจูงใจในการท างานสูง เมื่อดิ้นรนเพื่อจะบรรลุวัตถุประสงค์
ใดๆ หากไมส าเร็จบุคคลก็มักพยายามคนหาสิ่งผิดพลาดและพยายามแกไขใหดีขึ้นในทุกวิถีทาง ซึ่งท า
ใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงการท างาน กระทั่งในที่สุดจึงค้นพบแนวทางที่เหมาะสมซึ่งอาจจะต่างไปจาก
แนวเดิม 
 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 ผลการวิจัยครั้งนี้ สามารถสรุปได้ 4 ประการดังนี้  

1. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการเวิร์ค แอนด์ ทราเวิล ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จากแบบสอบถาม มี 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริการ พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถาม ให้ความส าคัญในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยรวม = 4.25) โดยให้ความส าคัญในเรื่อง
ประกันอุบัติเหตุตลอดโครงการมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย = 4.46) ด้านบุคลากร พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม
ให้ความส าคัญในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยรวม = 4.24) โดยให้ความส าคัญในเรื่องความสุภาพและการ
ให้บริการด้วยความเต็มใจของเจ้าหน้าที่มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.36) ด้านแรงจูงใจ พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ความส าคัญในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยรวม = 4.15) โดยให้ความส าคัญในเรื่องการสร้าง
รายได้ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.68)   ด้านราคา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม                   
ให้ความส าคัญในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยรวม = 3.95) โดยให้ความส าคัญในเรื่องการแสดงอัตราค่าเข้า
ร่วมโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆอย่างละเอียดมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.14) และด้านการส่งเสริมการ
ประชาสัมพนัธ์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยรวม = 3.98) โดยให้
ความส าคัญในเรื่อง เว็บไซตท์ีใ่ห้ข้อมูลครบถ้วนและเป็นประโยชน์มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.16)  

2. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการเวิร์ค แอนด์ ทราเวิล ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  จากการสัมภาษณ์พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ให้
ความส าคัญในด้านบุคลากร เป็นอย่างมาก เพราะหากเจ้าหน้าที่มีความเป็นกันเองและสามารถให้
ข้อมูลที่ครบถ้วนและเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ โอกาสในการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการก็จะ
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มีการเดินทางเพื่อตอบสนองความอยากรู้ อยากมีประสบการณ์แปลกใหม่ และทฤษฎีนี้ยังมีความ
เกี่ยวเนื่องกันกับท่ีวิทยา บุญปราการ (2553) กล่าวถึงเหตุผลที่ใช้อธิบายพฤติกรรมในการเดินทางของ
มนุษย์ ในข้อที่ 8 ว่า เพื่อการติดต่อด้านธุรกิจและด้านอาชีพ มีผู้คนเป็นจ านวนมากที่เดินทางเพื่อ
ประกอบธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจด้านการค้า การเมือง การศึกษาเป็นต้น แต่การเดินทางเพื่อ
วัตถุประสงค์ชนิดนี้ส่วนใหญ่จะแฝงไปด้วยความสนุกสนานและเพลิดเพลิน ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นแรงจูงใจ
ในการเข้าร่วมโครงการเวิร์ค แอนด์ ทราเวิล ที่มีผลต่ออนาคตของผู้เข้าร่วมโครงการอย่างมาก ทั้งใน
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เพิ่มมากขึ้น เช่นเดียวกันกับด้านการบริการผู้ให้สัมภาษณ์ ให้ความส าคัญในระดับมาก เพราะหาก
ทางเอเจนซี่มีการอ านวยความสะดวกเรื่องเอกสารต่างๆที่จ าเป็นระหว่างโครงการ จะส่งผลท าให้
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความสะดวกสบาย จึงท าให้โอกาสในการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการมีมากขึ้น ซึ่ง
สอดคล้องกับด้านราคา ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญในด้านราคาเป็นอย่างมาก เนื่องจาก
อัตราค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วมโครงการ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นปัจจัยหลัก หากทางบริษัท
ตัวแทนด าเนินการเพิ่มช่องทางในการช าระหรือระบบช าระเป็นรายงวดก็จะเป็นการเพิ่มความ
สะดวกสบายและส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการอีกด้วย อีกหนึ่งประเด็นที่ส าคัญคือใน ด้าน
แรงจูงใจ ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับประเด็นนี้ เป็นอย่างมาก เนื่องจากมองถึงอนาคต
ว่าจะได้รับท้ังประสบการณ์ในการท างาน และการใช้ชีวิต รวมถึงการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม และ
ในประเด็นสุดท้ายในด้านของการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ ให้ความส าคัญ
กับด้านนี้เพราะว่าการประชาสัมพันธ์ในมหาวิทยาลัยเป็นเรื่องส าคัญ เป็นการที่นักศึกษาจะได้รับ
ข้อมูลและรายละเอียดของโครงการในเบื้องต้น ซึ่งหากนักศึกษาได้รับข้อมูลและรายละเอียดที่ดีจะมี
ผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการได้  

3. สรุปผลข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการเวิร์ค แอนด์ 
ทราเวิล พบว่า ในด้านบุคลากรควรให้ความส าคัญเกี่ยวกับความรู้และความสามารถของเจ้าหน้าที่ใน
การให้ข้อมูลแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ  ด้านราคา พบว่า ควรมีการแสดงรายละเอียดอัตรค่าใช้จ่ายต่อการ
เข้าร่วมโครงการ และจัดให้มีระบบการผ่อนช าระเป็นรายงวด ส่วนในด้านการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ 
ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้และรายละเอียดเกี่ ยวกับโครงการเวิร์ค แอนด์ ทราเวิล แก่
นักศึกษาให้มากขึ้น                                                                     

ส าหรับข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไปคือ ควรมีการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการเวิร์ค แอนด์ ทราเวิล กับกลุ่มตัวอย่างจากสถาบันการศึกษาอื่น เพื่อที่จะได้
ข้อมูลที่หลากหลายและชัดเจนมากข้ึน 
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เหมาะสมของหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ และน าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไข
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จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ (Rating  Scale)  การ
วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ ได้แก่ ร้อยละ  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( X )  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้  

1.  ผลการประเมินกลุ่มอาจารย์ พบว่า  ผลการประเมินหลักสูตร ใน 3 ด้านหลัก คือ ด้าน
หลักสูตร ด้านปัจจัยเบื้องต้นและการจัดการเรียนการสอน และด้านการบริหารหลักสูตร ในภาพรวม
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ด้านสถานท่ีเรียน นักศึกษามีผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง 
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Abstract 

A study on  "The Evaluation of Industrial and Organizational Psychology 
Curriculum, Faculty of Humanity and Social science, Suan Dusit Rajabhat University" 
The objective of this research was to evaluate the Industrial and Organizational 
Psychology Curriculum and the result were used to improve and develop Industrial 
and Organizational Psychology Curriculum. Sample Group were Lecturers and 
students in Industrial and Organizational Psychology Department amount 100 
People. Tools used to collect data in this research was questionnaire of “Evaluation 
of Industrial and Organizational Psychology Curriculum" that was a 5-rating scale and 

using statistical data analysis including percentage, mean arithmetic average ( X ) and 
standard deviation (S.D.). The research results were as follows:  

 1. In lecturer’s opinion evaluating was found that the evaluation in 3 
domains in curriculum, basic factor and method of teaching and curriculum 
management, were in the best level. In part of sub domain found that the 
evaluation of overall were in the best level except only the evaluation about basic 
factors in part of  location in the opinion of lecturers were in the good level.  

             2. In student’s opinion evaluating the psychology curriculum in the opinion 
of students was found that the evaluation in 3 domains in curriculum, basic factor 
and method of teaching and curriculum management, were in the good level. In part 
of sub domain found that the evaluation of overall were in the best level except 
only the evaluation about basic factors in part of location in the opinion of students 
were in the medium level. 
 
Keywords: Curriculum,   Industrial and Organizational Psychology 
 
บทน า 
 หลักสูตรถือเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญต้นๆของกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพที่เป็นท่ีพึงประสงค์ของสังคม  และจะส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพของผู้เรียนและผู้เข้ารับ
บริการทางการศึกษา  เนื่องจากหลักสูตรเป็นตัวก าหนดคุณลักษณะของผลผลิตทางการศึกษาหรือ
ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนั้นๆ ในการจัดการศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จ  สิ่งส าคัญที่ช่วยให้การ
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จัดการเรียนการสอนด าเนินไปตามจุดมุ่งหมายได้ก็คือ หลักสูตร (กาญจนา  คุณรักษ์, 2527 : 1)        
โดย หลักสูตรที่ดีควรมีความทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์ความก้าวหน้าของวิทยาการต่างๆ 
ตอบสนองความต้องการของสังคม และเสริมสร้างคุณธรรมด้านต่าง ๆ ของผู้เรียน เพื่อให้ได้บุคลากร
ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง และสังคมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (สันต์ ธรรมบ ารุง, 2527 : 1)   
 การประเมินหลักสูตรจะช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินตามหลักสูตรทราบถึงปัญหาและ
แนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร  เพราะการประเมินหลักสูตรเป็นการพิจารณาเกี่ยวกับคุณค่าของ
หลักสูตร  โดยใช้ผลการวัดในแง่มุมต่างๆ ของสิ่งที่ประเมินเพื่อน ามาพิจารณาร่วมกันและสรุปว่าจะให้
คุณค่าของหลักสูตรที่พัฒนานั้นว่าเป็นอย่างไร มีคุณภาพดีหรือไม่เพียงใดหรือได้ผลตรงตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่  มีส่วนใดต้องปรับปรุงแก้ไข และเพื่อตรวจสอบดูว่า หลักสูตรที่จัดขึ้น
สามารถสนองตอบต่อวัตถุประสงค์ที่หลักสูตรนั้นต้องการหรือไม่  มีส่วนใดต้องปรับปรุงแก้ไข (วิชัย 
วงษ์ใหญ่, 2535 ก : 203)  ผลการประเมินหลักสูตร จะช่วยให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมยิ่งขึ้นและส่งผลให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งใจ         
ซึ่งการประเมินหลักสูตรจะท าให้ทราบปัญหาและข้อมูลในการแก้ไข ปรับปรุงหลักสูตรให้ชัดเจนต่อไป 
(ทิศนา แขมมณี , 2535 : 133 - 134) 
 จากความส าคัญของการประเมินหลักสูตร เพื่อให้ได้ข้อมูลส าคัญที่ท าให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้
เป็นแนวทางในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของ
เศรษฐกิจและสังคม หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ฉบับปรับปรุงตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ (พ.ศ. 2554)  ได้เปิดการจัดการเรยีนการสอนในปีการศกึษา 2555 ซึ่งหากนับถึงปัจจุบัน พ.ศ. 
2556 เป็นเวลา 2 ปีการศึกษา จึงได้ด าเนินการประเมินหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 
คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต  เพื่อท่ีจะได้ทราบถึงข้อดี ข้อจ ากัด 
ปัจจัยตัวแปร ปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งความคาดหวังและความต้องการของผู้เกี่ยวข้อง  เพื่อน าผล
จากการประเมินครั้งนี้ไปเป็นข้อมูลและแนวทางในการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าวให้เป็น
หลักสูตรที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบันและสามารถตอบ สนองความต้องการของผู้เรียน  
องค์กร  ชุมชนและสังคมได้อย่างแท้จริงต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อประเมินความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โครงสร้าง และเนื้อหาสาระของ
หลักสูตร 

2. เพื่อประเมินความเหมาะสมด้านการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับอาจารย์ นักศึกษาและสิ่ง
ประกอบการ 

เรียนการสอนในหลักสูตร 
3. เพื่อประเมินความเหมาะสมในการจัดกระบวนการเรียนการสอน 
4. เพื่อน าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาหลักสูตรของหลักสูตรจิตวิทยา

อุตสาหกรรมและองค์การ  
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จัดการเรียนการสอนด าเนินไปตามจุดมุ่งหมายได้ก็คือ หลักสูตร (กาญจนา  คุณรักษ์, 2527 : 1)        
โดย หลักสูตรที่ดีควรมีความทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์ความก้าวหน้าของวิทยาการต่างๆ 
ตอบสนองความต้องการของสังคม และเสริมสร้างคุณธรรมด้านต่าง ๆ ของผู้เรียน เพื่อให้ได้บุคลากร
ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง และสังคมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (สันต์ ธรรมบ ารุง, 2527 : 1)   
 การประเมินหลักสูตรจะช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินตามหลักสูตรทราบถึงปัญหาและ
แนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร  เพราะการประเมินหลักสูตรเป็นการพิจารณาเกี่ยวกับคุณค่าของ
หลักสูตร  โดยใช้ผลการวัดในแง่มุมต่างๆ ของสิ่งที่ประเมินเพื่อน ามาพิจารณาร่วมกันและสรุปว่าจะให้
คุณค่าของหลักสูตรที่พัฒนานั้นว่าเป็นอย่างไร มีคุณภาพดีหรือไม่เพียงใดหรือได้ผลตรงตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่  มีส่วนใดต้องปรับปรุงแก้ไข และเพื่อตรวจสอบดูว่า หลักสูตรที่จัดขึ้น
สามารถสนองตอบต่อวัตถุประสงค์ที่หลักสูตรนั้นต้องการหรือไม่  มีส่วนใดต้องปรับปรุงแก้ไข (วิชัย 
วงษ์ใหญ่, 2535 ก : 203)  ผลการประเมินหลักสูตร จะช่วยให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมยิ่งขึ้นและส่งผลให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งใจ         
ซึ่งการประเมินหลักสูตรจะท าให้ทราบปัญหาและข้อมูลในการแก้ไข ปรับปรุงหลักสูตรให้ชัดเจนต่อไป 
(ทิศนา แขมมณี , 2535 : 133 - 134) 
 จากความส าคัญของการประเมินหลักสูตร เพื่อให้ได้ข้อมูลส าคัญที่ท าให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้
เป็นแนวทางในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของ
เศรษฐกิจและสังคม หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ฉบับปรับปรุงตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ (พ.ศ. 2554)  ได้เปิดการจัดการเรยีนการสอนในปีการศกึษา 2555 ซึ่งหากนับถึงปัจจุบัน พ.ศ. 
2556 เป็นเวลา 2 ปีการศึกษา จึงได้ด าเนินการประเมินหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 
คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต  เพื่อท่ีจะได้ทราบถึงข้อดี ข้อจ ากัด 
ปัจจัยตัวแปร ปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งความคาดหวังและความต้องการของผู้เกี่ยวข้อง  เพื่อน าผล
จากการประเมินครั้งนี้ไปเป็นข้อมูลและแนวทางในการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าวให้เป็น
หลักสูตรที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบันและสามารถตอบ สนองความต้องการของผู้เรียน  
องค์กร  ชุมชนและสังคมได้อย่างแท้จริงต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อประเมินความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โครงสร้าง และเนื้อหาสาระของ
หลักสูตร 

2. เพื่อประเมินความเหมาะสมด้านการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับอาจารย์ นักศึกษาและสิ่ง
ประกอบการ 

เรียนการสอนในหลักสูตร 
3. เพื่อประเมินความเหมาะสมในการจัดกระบวนการเรียนการสอน 
4. เพื่อน าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาหลักสูตรของหลักสูตรจิตวิทยา

อุตสาหกรรมและองค์การ  
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วิธีการศึกษา 
การศึกษาครั้งนี้ เป็นการด าเนินการประเมินหลักสูตรโดยใช้รูปแบบการส ารวจ ซึ่งมี

วัตถุประสงค์เพื่อประเมินความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  โครงสร้างและเนื้อหาสาระ
ของหลักสูตร  ความเหมาะสมด้านการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับอาจารย์  นักศึกษา                     
และสื่อประกอบการเรียนการสอนในหลักสูตร  การจัดกระบวนการเรียนการสอนของหลักสูตร
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ โดยประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ อาจารย์ประจ าหลักสูตร
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การจ านวน 7 คน และนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรม           
และองค์การ ช้ันปีที่ 1-2 (รหัส 55-56) จ านวน 125 คน รวมทั้งสิ้น 132 คน ก าหนดจ านวนกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาโดยใช้หลักการของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ที่ระดับความ
คลาดเคลื่อนร้อยละ 5 (ศิริชัย กาญจนวาสีและคณะ, 2544 : 132) ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 99 คน 
เพื่อให้จ านวนกลุ่มตัวอย่างมีสัดส่วนที่มีความเหมาะสม คณะผู้วิจัย จึงด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างคือ อาจารย์ประจ าหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ จ านวน 6 คน         
และนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ช้ันปีที่ 1-2 (รหัส 55-56) จ านวน 94 คน  
รวมเป็นจ านวนท้ังสิ้น 100 คน โดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยหลักทฤษฎีความน่าจะเป็น 
โดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  เป็นแบบสอบถามที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อน าไปประเมิน
หลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยแบบประเมินจ านวน 2 ฉบับคือแบบประเมินส าหรับอาจารย์และนักศึกษา 
โดยทั้งสองฉบับ แบ่งออกเป็น 4 ตอน คือตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน ตอนที่  2  
แบบประเมินเกี่ยวกับหลักสูตร ตอนที่ 3 แบบประเมินเกี่ยวกับปัจจัยเบื้องต้น และตอนที่ 4 แบบ
ประเมินเกี่ยวกับกระบวนการผลิตด้านการบริหารหลักสูตร ซึ่งคณะผู้วิจัยได้พัฒนาและปรับปรุงจาก
แบบสอบถามการประเมินหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ปีพ.ศ. 2551  (2553)             
โดยศึกษา  ต ารา  เอกสาร  บทความ  และงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับหลักสูตร  รวมทั้งศึกษารายละเอียดของ
หลักสูตร วิเคราะห์ข้อมูลที่ศึกษา สร้างแบบประเมินให้ข้อกระทงค าถามมีความตรงในเนื้อหา                
และความครอบคลุมปัญหาที่ต้องการศึกษา น าแบบประเมินที่สร้างขึ้นให้คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรได้ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเพื่อหาความเที่ยงตรงในเนื้อหา (Content Validity)            
ได้ข้อค าถามจ านวนทั้ง 4 ตอน รวมจ านวนทั้งสิ้น 68 ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่          
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
เนื้อหาส่วนที่เป็นค าถามปลายเปิดใช้การวิเคราะห์เนื้อหา แล้วน าเสนอประกอบ ค าบรรยาย 
 
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

จากผลการประเมินหลักสูตรของอาจารย์และนักศึกษาประจ าหลักสูตรจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การ ประจ าปีการศึกษา 2556 ใน 5 ประเด็น คือ ด้านวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร ด้านโครงสร้างหลักสูตร ด้านเนื้อหาของหลักสูตร ด้านปัจจัยเบื้องต้นและการจัดการเรียน
การสอน และด้านการบริหารหลักสูตร น าเสนอผลการศึกษาดังน้ี 
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จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การจ านวน 7 คน และนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรม           
และองค์การ ช้ันปีที่ 1-2 (รหัส 55-56) จ านวน 125 คน รวมทั้งสิ้น 132 คน ก าหนดจ านวนกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาโดยใช้หลักการของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ที่ระดับความ
คลาดเคลื่อนร้อยละ 5 (ศิริชัย กาญจนวาสีและคณะ, 2544 : 132) ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 99 คน 
เพื่อให้จ านวนกลุ่มตัวอย่างมีสัดส่วนที่มีความเหมาะสม คณะผู้วิจัย จึงด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
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และนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ช้ันปีที่ 1-2 (รหัส 55-56) จ านวน 94 คน  
รวมเป็นจ านวนท้ังสิ้น 100 คน โดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยหลักทฤษฎีความน่าจะเป็น 
โดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  เป็นแบบสอบถามที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อน าไปประเมิน
หลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยแบบประเมินจ านวน 2 ฉบับคือแบบประเมินส าหรับอาจารย์และนักศึกษา 
โดยทั้งสองฉบับ แบ่งออกเป็น 4 ตอน คือตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน ตอนที่  2  
แบบประเมินเกี่ยวกับหลักสูตร ตอนที่ 3 แบบประเมินเกี่ยวกับปัจจัยเบื้องต้น และตอนที่ 4 แบบ
ประเมินเกี่ยวกับกระบวนการผลิตด้านการบริหารหลักสูตร ซึ่งคณะผู้วิจัยได้พัฒนาและปรับปรุงจาก
แบบสอบถามการประเมินหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ปีพ.ศ. 2551  (2553)             
โดยศึกษา  ต ารา  เอกสาร  บทความ  และงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับหลักสูตร  รวมทั้งศึกษารายละเอียดของ
หลักสูตร วิเคราะห์ข้อมูลที่ศึกษา สร้างแบบประเมินให้ข้อกระทงค าถามมีความตรงในเนื้อหา                
และความครอบคลุมปัญหาที่ต้องการศึกษา น าแบบประเมินที่สร้างขึ้นให้คณะกรรมการบริหาร
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สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

จากผลการประเมินหลักสูตรของอาจารย์และนักศึกษาประจ าหลักสูตรจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การ ประจ าปีการศึกษา 2556 ใน 5 ประเด็น คือ ด้านวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร ด้านโครงสร้างหลักสูตร ด้านเนื้อหาของหลักสูตร ด้านปัจจัยเบื้องต้นและการจัดการเรียน
การสอน และด้านการบริหารหลักสูตร น าเสนอผลการศึกษาดังน้ี 
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ภาพที่ 2  แผนภูมิแสดงระดับคะแนนเฉลี่ยในการประเมินของนักศึกษา 
 

 
สรุปผลการศึกษา 

1.  ผลการประเมินกลุ่มอาจารย์ พบว่าผลการประเมินหลักสูตร ใน 3 ด้านหลัก คือ ด้าน
หลักสูตร ด้านปัจจัยเบื้องต้นและการจัดการเรียนการสอน และด้านการบริหารหลักสูตร ในภาพรวม
ทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาในประเด็นย่อย พบว่าผลการประเมินในทุกด้านได้รับการ
ประเมินในระดับมากที่สุด ยกเว้นในด้านสถานที่เรียน ในกลุ่มอาจารย์ได้รับการประเมินอยู่ในระดับ
มาก  
 

2. ผลการประเมินกลุ่มนักศึกษา พบว่าผลการประเมินหลักสูตรใน 3 ด้านหลัก คือ ด้าน
หลักสูตร ด้านปัจจัยเบื้องต้นและการจัดการเรียนการสอน และด้านการบริหารหลักสูตร ในภาพรวม
ทุกด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในประเด็นย่อย พบว่าผลการประเมินด้านสถานที่เรียน 
นักศึกษามีผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง 
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อภิปรายผล 
จากผลการประเมินหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การประจ าปีการศึกษา 2556 

ซึ่งได้ท าการศึกษาและเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม คือ อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การผลการวิจัยในกลุ่มอาจารย์ พบว่า  ผลการประเมินเกี่ยวกับหลักสูตร ได้แก่ 
ด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตรโครงสร้างของหลักสูตรและเนื้อหาสาระของหลักสูตร มีผลการประเมิน
คะแนนเฉลี่ยสูงสุดทุกด้าน ในระดับมากที่สุด  ส่วนในด้านปัจจัยเบื้องต้นได้แก่ ด้านคุณลักษณะ
อาจารย์ผู้สอน ด้านสื่อการเรียนการสอนด้านต าราเรียน ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวัดผล
และการประเมินผลการสอน รวมถึงด้านการบริหารหลักสูตร มีผลการประเมินเฉลี่ยในระดับมากที่สุด 
ยกเว้นด้านสถานที่เรียนเพียงด้านเดียวที่ได้รับผลการประเมินระดับมาก ซึ่งอาจเป็นเพราะอาจารย์
ประจ าหลักสูตรเป็นผู้ที่มีความรู้ในการจัดการเรียนการสอน รวมถึงมีความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้าง 
และการจัดการภายในหลักสูตรเป็นอย่างดี ตลอดจนมีความเข้าใจแนวทางและนโยบายต่างๆ             
ของมหาวิทยาลัยในส่วนของการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างดี  จึงท าให้การปฏิบัติงานต่างๆ
เกี่ยวกับหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส่วนในด้านสถานที่เรียนที่มีผลการประเมินระดับมาก 
อาจเนื่องมาจากมหาวิทยาลัยมีระเบียบของการจัดสรรห้องเรียนที่แน่นอนและอาจารย์ผู้สอนเองก็มี
ความเข้าใจในระบบการจัดสรรดังกล่าว แต่ในบางกรณีห้องเรียนอาจมีสภาพหรือขนาดที่ไม่เหมาะสม
กับการจัดการเรียนการสอนในบางรายวิชาหรือบางคาบเรียน ซึ่งทางหลักสูตรก็ได้มีนโยบายในการ
ประสานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาต่างๆ 

ในส่วนของผลการศึกษากับกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มนักศึกษา พบว่า ผลการประเมินเกี่ยวกับ
หลักสูตร ได้แก่ ด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตรโครงสร้างของหลักสูตรและเนื้อหาสาระของหลักสูตร 
มีผลการประเมินคะแนนเฉลีย่ทุกด้าน ในระดับมาก  ส่วนในด้านปัจจัยเบื้องต้นได้แก่ ด้านคุณลักษณะ
อาจารย์ผู้สอน ด้านสื่อการเรียนการสอนด้านต าราเรียน ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวัดผล
และการประเมินผลการสอน รวมถึงด้านการบริหารหลักสูตร มีผลการประเมินเฉลี่ยในระดับมาก 
ยกเว้นด้านสถานที่เรียนเพียงด้านเดียวที่ได้รับผลการประเมินเฉลี่ยในระดับปานกลาง ซึ่งผลการ
ประเมินของนักศึกษาที่อยู่ในระดับมากอาจเป็นเพราะหลักสูตรได้มีการช้ีแจงรายละเอียด รวมถึง
ข้อมูลต่างๆของหลักสูตรให้นักศึกษาได้ทราบเพื่อเป็นข้อมูลในการเตรียมตัวส าหรับการเรียน ตั้งแต่
การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ตลอดจนมีการให้ข้อมูลต่างๆแก่นักศึกษาอย่างสม่ าเสมอ ในหลาย
ช่องทาง อาทิ เว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหลักสูตร และอาจารย์ที่ปรึกษา จึงท าให้นักศึกษาได้
ทราบข้อมูลต่างๆ ของหลักสูตร และมีช่องทางในการติดต่อและแจ้งข้อเสนอแนะได้อย่างสม่ าเสมอ 
ตลอดจนนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การมีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดการ
เรียนการสอนของหลักสูตรและแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี จึงท าให้ผลการประเมินส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับมาก 

ในส่วนของผลการประเมินด้านสถานที่เรียนในระดับปานกลาง อาจเป็นเพราะด้วยสภาพ
ของห้องเรียน ในบางครั้งอาจมีสภาที่ไม่เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน เช่น ห้องเรียนมีขนาด
เล็กเกินไป หรือมีจ านวนท่ีนั่งไม่เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษาหรือ การไม่สะดวกในการใช้ห้องเรียนใน
บางกรณี ซึ่งหลักสูตรจะได้มีการวางแผนการด าเนินการในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อด าเนินการพัฒนาต่อไป 
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ในส่วนของผลการประเมินด้านสถานที่เรียนในระดับปานกลาง อาจเป็นเพราะด้วยสภาพ
ของห้องเรียน ในบางครั้งอาจมีสภาที่ไม่เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน เช่น ห้องเรียนมีขนาด
เล็กเกินไป หรือมีจ านวนท่ีนั่งไม่เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษาหรือ การไม่สะดวกในการใช้ห้องเรียนใน
บางกรณี ซึ่งหลักสูตรจะได้มีการวางแผนการด าเนินการในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อด าเนินการพัฒนาต่อไป 
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ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ 
1. จากการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินผลหลกัสูตรในส่วนของอาจารย์และนักศึกษา พบว่า 

การประเมินค่าเฉลี่ยส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์การประเมินในระดับมาก ขึ้นไป ซึ่งทางหลักสูตรควรจะมี
การพัฒนาในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ในส่วนของการประเมินรายละเอียดรายด้าน ด้านที่มีคะแนน
เฉลี่ยที่น้อยที่สุดในส่วนของการประเมินของกลุ่มอาจารย์และกลุ่มนักศึกษา คือ ด้านสถานที่เรียน        
ซึ่งในส่วนนี้ทางหลักสูตรควรมีการพิจารณาการจัดสถานที่ร่วมกับทางส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การจัดการด้านสถานที่เรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

2. จากผลการประเมินหลักสูตรจากกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่ม พบว่า การประเมินในกลุ่ม
ของอาจารย์มีระดับผลการประเมินและค่าเฉลี่ยสูงกว่าผลการประเมินในส่วนของนักศึกษา อาจเป็น
เพราะอาจารย์มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร ตลอดจนวิธีการด าเนินงานของหลักสูตร   
และนโยบายของทางมหาวิทยาลัย  ซึ่งมีความแตกต่างจากกลุ่มนักศึกษาที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ
ในบางเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการต่างๆของการจัดการเรียนการสอน ดังนั้น หลักสูตรจึงควรมี
การเผยแพร่และมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในด้านโครงสร้าง เนื้อหา 
ตลอดจนวิธีการด าเนินงานของหลักสูตรให้กับนักศึกษาเพิ่มเติม เพื่อให้นักศึกษาได้มีความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักสูตรและเพื่อเป็นการให้ข้อมูลในการพิจารณาด้านการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. เนื่องจากการประเมินหลักสูตรในครั้งนี้เป็นการประเมินหลักสูตรฉบับปรับปรุง          
พ.ศ. 2554 ซึ่งในขณะที่ด าเนินการศึกษามีนักศึกษาจ านวน 2 ช้ันปีท่ีเปิดการจัดการเรียนการสอน ใน
การศึกษาโครงการการประเมินผลหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การครั้งต่อไปควรท าการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาเพิ่มขึ้น ในแต่ละช้ันปีการศึกษา เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนมากขึ้นและ
อาจมีการเปรียบเทียบผลการประเมินว่าในแต่ละชั้นปีว่ามีระดับความคิดเห็นในด้านต่างๆอย่างไร  

2. ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบัณฑิต (ใน
กรณีที่มีนักศึกษาจบการศึกษาแล้ว) และผู้ประกอบการผูใ้ช้บัณฑิต ซึ่งข้อมูลที่ได้จะได้น ามาเป็นข้อมูล
ในการพิจารณาพัฒนาหลักสูตรต่อไป 

3. ควรมีการจัดโครงการประเมินผลหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อน าผลที่ได้รับจาก
การประเมินมาเป็นเป้าหมายในการพัฒนาหลักสูตรต่อไป 
 
เอกสารอ้างอิง 
 
กาญจนา  คุณานุรักษ์.  (2527).  หลักสูตรและการพัฒนา.  นครปฐม : คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
ใจทิพย์  เช้ือรัตนพงษ์.  (2539).  การพัฒนาหลักสูตร : หลักการและแนวปฏิบัติ.  กรุงเทพฯ: โรง
พิมพ์อลีนเพลส. 
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ข้อเสนอแนะ 
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บทคัดย่อ 
การเปลี่ยนแปลงแนวคิดการบริหารสาธารณะแบบดั้งเดิม ด้วยการปฏิรูปการบริหารงานภาครัฐไปสู่

แนวคิดการใช้ประชาชนเป็นศูนย์กลางและแนวคิดความเปน็ประชาธิปไตยภาคพลเมืองภายใต้พื้นแนวคิดการ
บริหารสาธารณะใหม่ ท าให้ภาครัฐต้องสนองตอบความต้องการของภาคประชาชนมากขึ้น โดยใช้วิธีการ
จัดการมาเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงการบริการภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นบทบาท          
การบริการสาธารณะของหน่วยงานในระดับพื้นที่จึงเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่ง 

ค าส าคัญ : การบริหารสาธารณะใหม่  องค์กรการบริการภาครัฐระดับพื้นท่ี  การบริการสาธารณะ   

Abstract 
 Changing the traditional concept of public administration with reforming the 
concept of a people - centered and the democratic citizenship, base on the concept of 
new public administration, was encouraged the government, have been respond to the 
people needs, by using a management tool to improve the governmental services more 
effectively. Thus, the role of public service of governmental organization in street level is 
so extremely important. 
Keyword:      New Public Administration, Service Organizational Government in Street 

Level, Public Service   
 

บทน า 

 การเปลี่ยนแปลงของการบริหารสาธารณะตามแนวความคิดแบบดั้งเดิม เกิดขึ้นเนื่องจากลักษณะ
เงื่อนไขแวดล้อมของบริบทจากเศรษฐกิจกระแสหลักท าให้เกิดพัฒนาการของตัวแบบทางการบริหาร             
โดยเฉพาะตัวแบบทางเลือกตามหลักเหตุผล (Rational Choice) ซึ่งได้เข้ามามีอิทธิพลต่อการบริหารสาธารณะเป็น
อย่างมาก เกิดการเปลี่ยนแปลงแนวทางการบริหารงานโดยได้น ากลไกการจัดการมาใช้ในการด าเนินงานภาค
สาธารณะและเรียกตัวแบบของการบริหารสาธารณะภายใต้เง่ือนไขแวดล้อมนี้ว่า การบริหารสาธารณะใหม่             
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หรือการจัดการสาธารณะใหม่ (Ginandjar, 2008, Eci A., Pieranti, Rodrigues, 2014) และได้น ามาเป็น
ทางเลือกในการบริหารภาคสาธารณะโดยเน้นการให้บริการ เรียกว่า “การบริการสาธารณะใหม่” โดยหน่วยงานใน
ระดับพื้นที่จะมีบทบาทส าคัญในการให้บริการสาธารณะดังกล่าว  
 ภายใต้ระบบเศรษฐกิจเสรีนิยมและการเปลี่ยนแปลงของระบบโลก ภาคเศรษฐกิจมีความซับซ้อนสูง 
อุดมการณ์ของความเป็นประชาธิปไตยภาคพลเมืองน าไปสู่พัฒนาการของความเข้มแข็งของภาคประชาชน ท าให้             
ภาคประชาชนมีความสามารถและศักยภาพของการผลักดันให้ภาครัฐสนองความต้องการของตนเองได้มากขึ้น 
ขณะที่องค์กรภาครัฐมีขนาดใหญ่ ไม่มีความคล่องตัว ดังนั้น จึงจ าเป็นที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงโดยน าการจัดการ
เข้ามาเป็นกลไกในการบริหาร พร้อมกับการปฏิรูปการบริหารงานภาครัฐให้เกิดความคล่องตัวในการให้บริการ        
ภาคประชาชน โดยน ารูปแบบการบริหารงานเชิงบูรณาการ ซึ่งต้องการการเปลี่ยนแปลงรูปแบบองค์กรไปสู่แนวราบ 
เพื่อท าให้เกิดการบริหารงานสาธารณะแนวใหม่และสามารถให้บริการแก่ภาคประชาชนได้ตรงตามความต้องการ 
 ภายใต้รูปแบบการบริหารเพื่อให้บริการภาคประชาชน องค์กรในระดับพื้นที่ (Street Level)  เป็นองค์กร
การบริการที่ส าคัญ อย่างไรก็ตาม ข้อจ ากัดของการศึกษาองค์กรในระดับพื้นที่ยังมีอยู่น้อยมาก ท าให้ไม่สามารถ
สร้างความชัดเจนในแนวคิดและพัฒนาให้เกิดแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้านการบริการสาธารณะมากนัก         
 บทความนี้มีจุดประสงค์จะช้ีให้เห็นถึงแนวคิดในการบริการภาคสาธารณะใหม่ ซึ่งเน้น
องค์กรระดับพ้ืนท่ีที่ให้บริการแก่ภาคประชาชน ท าให้เกิดการพัฒนาที่มีความหลากหลายสาขาและมี
ขอบเขตที่กว้างขวาง รวมทั้งปัญหาทั้งในด้านการน านโยบายของภาครัฐไปปฏิบัติและการศึกษาที่ยังมี
ความจ ากัด 
 
การบริการสาธารณะใหม่ (New Public Service) 
 การปฏิรูปการบริการสาธารณะ (Reforming Public Service) โดยเฉพาะแนวความคิดในยุโรป ได้เล็งเห็น
ความส าคัญของการบริการสาธารณะดั งค ากล่ าวของนายกรั ฐมนตรีประเทศอั งกฤษ โทนี  แบร์                                                
(Prime Minister’s Strategy Unit, 2006)  ที่ว่า “การบริการที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ คือหัวใจส าคัญและเป็นศูนย์กลาง               
ของเป้าหมาย เราจะประสบความส าเร็จในการบริการได้หากเราสามารถกระจายโอกาสและความมั่งคั่งสู่ประชาชน”  
 การบริการสาธารณะ จึง  เป็นสิ่งที่รัฐบาลจ าเป็นต้องกระท าเพื่อสนองตอบความต้องการของประชาชน
โดยเฉพาะในปัจจุบัน รัฐบาลในหลายประเทศพยายามทบทวนแผนงานในการบริการและการปรับปรุงนวัตกรรม              
ในการบริการให้เกิดความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นด้วยการจัดท าระบบตัวช้ีวัดที่มีประสิทธิภาพ              
สร้างระบบการเงินที่ดีและมีความพยายามในการปฏิรูปแนวทางในการบริการให้เกิดประสิทธิผลมากขึ้น 
 1. หลักการปฏิรูปเพือ่การเปลี่ยนแปลงแนวทางการบริการสาธารณะ (Principle of Reform)  
      หลักการปฏิรูปเพื่อการเปลี่ยนแปลงแนวทางในการให้บริการสรุปได้สี่ประการคือ (Pollitt,  &  
Bouckaert,  2011). 
 1.1 การสร้างมาตรฐานและการตรวจสอบ (Standard and Accountability) ได้แก่ ประการแรก เป็น
การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในการบริการโดยเน้นถึงผลของการให้บริการตามหลักการ การสร้างประสบการณ์ที่ดี                 
และการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ ประการที่สอง การก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงานโดยให้มี                 
การตรวจสอบการด าเนินการดังกล่าว จากผู้ที่มีความเช่ียวชาญในงานด้านต่างๆ  ของการให้บริการ  เช่น                   
การให้บริการด้านการรักษาพยาบาล การให้บริการด้านประกันสังคม เป็นต้น ประการที่สาม การสร้างมาตรฐานของ
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สร้างความชัดเจนในแนวคิดและพัฒนาให้เกิดแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้านการบริการสาธารณะมากนัก         
 บทความนี้มีจุดประสงค์จะช้ีให้เห็นถึงแนวคิดในการบริการภาคสาธารณะใหม่ ซึ่งเน้น
องค์กรระดับพ้ืนท่ีที่ให้บริการแก่ภาคประชาชน ท าให้เกิดการพัฒนาที่มีความหลากหลายสาขาและมี
ขอบเขตที่กว้างขวาง รวมทั้งปัญหาทั้งในด้านการน านโยบายของภาครัฐไปปฏิบัติและการศึกษาที่ยังมี
ความจ ากัด 
 
การบริการสาธารณะใหม่ (New Public Service) 
 การปฏิรูปการบริการสาธารณะ (Reforming Public Service) โดยเฉพาะแนวความคิดในยุโรป ได้เล็งเห็น
ความส าคัญของการบริการสาธารณะดั งค ากล่ าวของนายกรั ฐมนตรีประเทศอั งกฤษ โทนี  แบร์                                                
(Prime Minister’s Strategy Unit, 2006)  ที่ว่า “การบริการที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ คือหัวใจส าคัญและเป็นศูนย์กลาง               
ของเป้าหมาย เราจะประสบความส าเร็จในการบริการได้หากเราสามารถกระจายโอกาสและความมั่งคั่งสู่ประชาชน”  
 การบริการสาธารณะ จึง  เป็นสิ่งที่รัฐบาลจ าเป็นต้องกระท าเพื่อสนองตอบความต้องการของประชาชน
โดยเฉพาะในปัจจุบัน รัฐบาลในหลายประเทศพยายามทบทวนแผนงานในการบริการและการปรับปรุงนวัตกรรม              
ในการบริการให้เกิดความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นด้วยการจัดท าระบบตัวช้ีวัดที่มีประสิทธิภาพ              
สร้างระบบการเงินที่ดีและมีความพยายามในการปฏิรูปแนวทางในการบริการให้เกิดประสิทธิผลมากขึ้น 
 1. หลักการปฏิรูปเพือ่การเปลี่ยนแปลงแนวทางการบริการสาธารณะ (Principle of Reform)  
      หลักการปฏิรูปเพื่อการเปลี่ยนแปลงแนวทางในการให้บริการสรุปได้สี่ประการคือ (Pollitt,  &  
Bouckaert,  2011). 
 1.1 การสร้างมาตรฐานและการตรวจสอบ (Standard and Accountability) ได้แก่ ประการแรก เป็น
การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในการบริการโดยเน้นถึงผลของการให้บริการตามหลักการ การสร้างประสบการณ์ที่ดี                 
และการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ ประการที่สอง การก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงานโดยให้มี                 
การตรวจสอบการด าเนินการดังกล่าว จากผู้ที่มีความเช่ียวชาญในงานด้านต่างๆ  ของการให้บริการ  เช่น                   
การให้บริการด้านการรักษาพยาบาล การให้บริการด้านประกันสังคม เป็นต้น ประการที่สาม การสร้างมาตรฐานของ
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แต่ละส่วน ในการด าเนินงานด้านบริการซึ่งไม่สามารถยึดถือมาตรฐานเดียวกันได้ เนื่องจากมีเง่ือนไขของ
สภาพแวดล้อม ที่แตกต่างกัน เช่น สถานศึกษาในแต่ละท้องถิ่น แต่ละระดับและแต่ละพื้นที่ เป็นต้น 
 1.2 การถ่ายโอนอ านาจและการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ (Devolution and Delegation)              
สภาพเง่ือนไขแวดล้อมที่แตกต่างกันของแต่ละพื้นที่และวัฒนธรรมของท้องถิ่นและภูมิภาค ท าให้การก าหนด
มาตรฐานที่เป็นหนึ่งเดียวไม่อาจกระท าได้ ดังนั้น  จึงจ าเป็นต้องโอนถ่ายอ านาจให้แต่ละท้องถิ่นด าเนินการแทน 
เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะทราบความต้องการของประชาชนในพื้นที่ของตนและสามารถสร้าง
นวัตกรรมใหม่ๆ  ในการบริการโดยจะขจัดสิ่งที่ไม่จ าเป็นออกไป  ท าให้เกิดประสิทธิภาพในการบริการที่ดีกว่า          
การไม่เข้าไปแทรกแซงการด าเนินงานจากภาครัฐ การปล่อยให้เกิดความเป็นอิสระและเกิดความยืดหยุ่นในการ
บริการเป็นการส่งเสริมให้เกิดการปรับปรุงการบริการที่ดีขึ้น 
 1.3 การส่งเสริมและการสร้างความยืดหยุ่น (Flexibility and Incentive) ให้กับการด าเนินการ                  
ด้านบริการด้วยการท าให้บุคลากรมีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน ลดขั้นตอนการท างานและตัดทอนสายงาน
บังคับบัญชาให้สั้นลงเพื่อความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน ไม่น ากฎระเบียบที่ไม่จ าเป็นมาใช้  สร้างสภาวะความเป็น
ประชาธิปไตยเพื่อเปิดโอกาสให้แก่ผู้ปฏิบัติงานมีความคิดริเริ่มในการสร้างนวัตกรรมในการท างานด้านการบริการ 
นอกจากนั้น การสร้างแรงจูงใจด้วยการส่งเสริมบุคลากรที่ต้องให้บริการแก่ผู้รับบริการโดยตรง  (Front - Line Staff) 
ด้วยการสร้างความรู้สึกถึงการได้รับการปฏิบัติด้วยความยุติธรรม เสมอภาคและมีคุณค่า  จะท าให้องค์กรสามารถ
ด ารงรักษาบุคลากรที่ดีไว้ได้ ประการส าคัญ การสร้างบุคลากรที่มีความดีเลิศจ าเป็นต้องให้บุคลากรเหล่านั้นได้รับ
การอบรมที่ดีและมีคุณภาพโดยเฉพาะบุคลากรในระดับผู้จัดการ 
 1.4 การเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้รับบริการ (Expanding Choice) เป็นการสนองตอบความต้องการ                       
ของผู้รับบริการได้อย่างหลากหลายและตรงกับความต้องการที่แท้จริง ผู้รับบริการมีทางเลือกในการรับบริการมาก
ขึ้น การเพิ่มความสามารถดังกล่าว ภาครัฐจ าเป็นต้องจัดหาองค์กรและวิธีการด าเนินงานด้านบริการที่หลากหลาย                    
โดยค านึงถึงศักยภาพของผู้รับบริการซึ่งเป็นประชาชนที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน ดังนั้น  ภาครัฐ
จึงอาจจัดหาวิธีการต่างๆ  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการ  เช่น ความร่วมมือกับภาคเอกชน อาสาสมัคร                  
การเพิ่มการลงทุนในการบริการสาธารณะและการปรับปรุงคุณภาพการของการให้บริการ  
 แนวคิดในการปฏิรูปการให้บริการภาครัฐ ท าให้องค์กรตัวแทนภาครัฐในระดับพื้นที่มีบทบาทส าคัญมาก
ขึ้นในฐานะที่เป็นหน่วยงานซึ่งใกล้ชิดกับประชาชนและในฐานะที่เป็นหน่วยงานซึ่งรับนโยบายจากส่วนกลางไป
ปฏิบัติ  
 2. การบริการสาธารณะใหม่ในลักษณะบริหารราชการระดับพื้นที่ (Public Service in Street level 
Bureaucrats) 
      การปฏิบัติงานราชการในระดับพื้นที่ (Street level bureaucrats) หรือระดับใกล้ชิดประชาชน           
คือลักษณะการท างานของหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ให้บริการสาธารณะในลักษณะการปฏิบัติงานเชิงพื้นที่เป็น
หลัก เป็นการท างานของหน่วยงานระดับย่อยเพื่อจุดประสงค์ในการให้บริการของภาครัฐและหน่วยงานในระดับ
ท้องถิ่น ทั้งหน่วยงานที่เป็นตัวแทนของรัฐบาลกลางและหน่วยงานที่อยู่ในความดูแลของรัฐบาลท้องถิ่น รวมทั้ง
หน่วยงานที่เป็นภาคีทั้งภาคเอกชนและกึ่งเอกชน ดังนั้น การบริการสาธารณะใหม่ในลักษณะการบริหารราชการ
ระดับพื้นที่ จึงมีนัยของการให้นิยามและนัยของประเด็นความเป็นกลไกในการบริหารสาธารณะรวมทั้งการเกิดการ 
บูรณาการในประเด็นการพัฒนาทั้งลักษณะความหลากหลายและลักษณะการขยายขอบเขตการพัฒนาที่กว้างไกลขึ้น 
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แต่ละส่วน ในการด าเนินงานด้านบริการซึ่งไม่สามารถยึดถือมาตรฐานเดียวกันได้ เนื่องจากมีเง่ือนไขของ
สภาพแวดล้อม ที่แตกต่างกัน เช่น สถานศึกษาในแต่ละท้องถิ่น แต่ละระดับและแต่ละพื้นที่ เป็นต้น 
 1.2 การถ่ายโอนอ านาจและการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ (Devolution and Delegation)              
สภาพเง่ือนไขแวดล้อมที่แตกต่างกันของแต่ละพื้นที่และวัฒนธรรมของท้องถิ่นและภูมิภาค ท าให้การก าหนด
มาตรฐานที่เป็นหนึ่งเดียวไม่อาจกระท าได้ ดังนั้น  จึงจ าเป็นต้องโอนถ่ายอ านาจให้แต่ละท้องถิ่นด าเนินการแทน 
เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะทราบความต้องการของประชาชนในพื้นที่ของตนและสามารถสร้าง
นวัตกรรมใหม่ๆ  ในการบริการโดยจะขจัดสิ่งที่ไม่จ าเป็นออกไป  ท าให้เกิดประสิทธิภาพในการบริการที่ดีกว่า          
การไม่เข้าไปแทรกแซงการด าเนินงานจากภาครัฐ การปล่อยให้เกิดความเป็นอิสระและเกิดความยืดหยุ่นในการ
บริการเป็นการส่งเสริมให้เกิดการปรับปรุงการบริการที่ดีขึ้น 
 1.3 การส่งเสริมและการสร้างความยืดหยุ่น (Flexibility and Incentive) ให้กับการด าเนินการ                  
ด้านบริการด้วยการท าให้บุคลากรมีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน ลดขั้นตอนการท างานและตัดทอนสายงาน
บังคับบัญชาให้สั้นลงเพื่อความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน ไม่น ากฎระเบียบที่ไม่จ าเป็นมาใช้  สร้างสภาวะความเป็น
ประชาธิปไตยเพื่อเปิดโอกาสให้แก่ผู้ปฏิบัติงานมีความคิดริเริ่มในการสร้างนวัตกรรมในการท างานด้านการบริการ 
นอกจากนั้น การสร้างแรงจูงใจด้วยการส่งเสริมบุคลากรที่ต้องให้บริการแก่ผู้รับบริการโดยตรง  (Front - Line Staff) 
ด้วยการสร้างความรู้สึกถึงการได้รับการปฏิบัติด้วยความยุติธรรม เสมอภาคและมีคุณค่า  จะท าให้องค์กรสามารถ
ด ารงรักษาบุคลากรที่ดีไว้ได้ ประการส าคัญ การสร้างบุคลากรที่มีความดีเลิศจ าเป็นต้องให้บุคลากรเหล่านั้นได้รับ
การอบรมที่ดีและมีคุณภาพโดยเฉพาะบุคลากรในระดับผู้จัดการ 
 1.4 การเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้รับบริการ (Expanding Choice) เป็นการสนองตอบความต้องการ                       
ของผู้รับบริการได้อย่างหลากหลายและตรงกับความต้องการที่แท้จริง ผู้รับบริการมีทางเลือกในการรับบริการมาก
ขึ้น การเพิ่มความสามารถดังกล่าว ภาครัฐจ าเป็นต้องจัดหาองค์กรและวิธีการด าเนินงานด้านบริการที่หลากหลาย                    
โดยค านึงถึงศักยภาพของผู้รับบริการซึ่งเป็นประชาชนที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน ดังนั้น  ภาครัฐ
จึงอาจจัดหาวิธีการต่างๆ  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการ  เช่น ความร่วมมือกับภาคเอกชน อาสาสมัคร                  
การเพิ่มการลงทุนในการบริการสาธารณะและการปรับปรุงคุณภาพการของการให้บริการ  
 แนวคิดในการปฏิรูปการให้บริการภาครัฐ ท าให้องค์กรตัวแทนภาครัฐในระดับพื้นที่มีบทบาทส าคัญมาก
ขึ้นในฐานะที่เป็นหน่วยงานซึ่งใกล้ชิดกับประชาชนและในฐานะที่เป็นหน่วยงานซึ่งรับนโยบายจากส่วนกลางไป
ปฏิบัติ  
 2. การบริการสาธารณะใหม่ในลักษณะบริหารราชการระดับพื้นที่ (Public Service in Street level 
Bureaucrats) 
      การปฏิบัติงานราชการในระดับพื้นที่ (Street level bureaucrats) หรือระดับใกล้ชิดประชาชน           
คือลักษณะการท างานของหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ให้บริการสาธารณะในลักษณะการปฏิบัติงานเชิงพื้นที่เป็น
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 2.1 ความหมายของการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ (Street Level Implementation) ตามแนวคิดของ              
ไมเคิ้ล ลิปสกี (Michael L., 1980) โทนี ่อีวาน และจอห์น แฮริส  (Tony and John, 2004) เป็นแนวคิดที่มาจากงาน
ศึกษาด้านสังคมสงเคราะห์ ซึ่งตามความหมายนี้ หน่วยงานในระดับพื้นที่ทั้งหมดถือว่าเป็นการท างานที่ยึดพื้นที่ 
เป็นหลัก ทั้งนี้  เนื่องจากมีลักษณะความใกล้ชิดประชาชนและชุมชน (Kriz & Marit , 2014)  เช่น การให้บริการ
ห้องน้ าสาธารณะเคลื่อนที่ของกรุงเทพมหานคร หรือการแยกเป็นหน่วยบริการประชาชนไปยังศูนย์ย่อย  ๆ เช่น 
สถานีต ารวจนครบาลและสถานีต ารวจภูธร  สถานีดับเพลิง ศูนย์บริการสวัสดิการเด็กและหน่วยงานต่างๆ ซึ่ง
อาจจะเรียกช่ือต่างกันออกไป ทั้งนี้  รวมถึงหน่วยงานสาธารณสุขที่ดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน ได้แก่ 
โรงพยาบาล สถานีอนามัยและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ฯลฯ ดังนั้น การปฏิบัติงานราชการในระดับพื้นที่จึงหมายถึง
การด าเนินงานของหน่วยงานราชการซึ่งน านโยบายในระดับชาติหรือหน่วยงานกลางมาปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลผลิต
และผลลัพธ์ตามเป้าหมายของนโยบายนั้น  ๆ  
 2.2 หน่วยงานราชการในระดับพื้นที่ (Street Level Bureaucratic  Organzations : Keiser, Lael , 
2010) จะเป็นกลไกที่มีศักยภาพในการพัฒนาเชิงบูรณาการของภาครัฐ เนื่องจากหน่วยงานดังกล่าวจะมีลักษณะ
ความเป็นอิสระในการท างานและเน้นการให้บริการในลักษณะการใช้ชุมชนหรือประชาชนเป็นศูนย์กลาง  
นอกจากนั้น การด าเนินงานของหน่วยงานราชการในระดับพื้นที่ยังสามารถร่วมมือในลักษณะภาคีกับองค์กร
ภาครัฐด้วยกันและองค์กรในภาคเอกชนอื่นๆ ที่ด าเนินงานสาธารณะและยังสามารถเช่ือมโยงสู่องค์กรในระดับ
ระหว่างประเทศ ทั้งในรูปแบบการได้รับการสนับสนุนเงินทุนงบประมาณและทรัพยากรอื่น  ๆท าให้เกิดการบูรณา
การ ในการบริหารงานสาธารณะและเกิดความหลากหลายในสาขาการพัฒนา (Wide  Sector  Approach : 
Teehankee, J. C., 2003) รวมทั้งการขยายขอบเขตการพัฒนาให้กว้างขวางไปสู่ระดับระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้น 
(Sector  Wide Approach : Sweeney, R., Mortimer, D., & Johnston, D. W.)                    
 2.3 การด าเนินงานในลักษณะความหลากหลายในสาขาการพัฒนา (Wide  Sector  Approach)            
จะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการบริหารหลายรูปแบบ แต่หลัก  ๆคือ การประสานความร่วมมือเพื่อผลของการบูรณาการ
และการจัดรูปแบบของการบริหารในรูปแบบเชิงเมตริกที่นิยมใช้ในการบริหารโครงการ นอกจากนั้น ยังสัมพันธ์กับ
การจัดโครงสร้างองค์กรที่มีความพยายามท าให้มีลักษณะองค์กรในแนวราบ (flat organization) เน้นโครงสร้าง
องค์กรแบบกว้างมากกว่าโครงสร้างแบบระดับช้ันบังคับบัญชา ซึ่งจะเอื้อต่อความสะดวกรวดเร็วของการตัดสินใจ 
ในการปฏิบัติงาน ลักษณะดังกล่าว สอดคล้องกับหลักการบริหารในรูปแบบการจัดการมาตรฐานเชิงประสิทธิภาพ
ทั้งระบบ (Lean Management) เพื่อท าให้การบริหารการจัดการเชิงพื้นที่เป็นไปอย่างรอบด้าน (Julio C. 
Teehankee, 2003) 
 2.4 การขยายขอบเขตการปฏิบัติงานด้านการพัฒนา (Sector  Wide  Approach) ตามความ
หลากหลายในสาขาการพัฒนา  (Wide  Sector  Approach) จะแตกต่างจากการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาซึ่งมี
ระดับของการขยายขอบเขตการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาให้กว้างขวางออกไป (Sector Wide Approach) โดย
รูปแบบที่สอง หมายถึงลักษณะความร่วมมือกับองค์กรภายในและระหว่างประเทศโดยเฉพาะองค์กรพัฒนาเอกชน 
(NGOs: Alejandro, 2006) จะมีลักษณะของการพัฒนาในระดับการขยายขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น เนื่องจาก
ได้รับการสนับสนุนทรัพยากรจากองค์กรเจ้าของทุน (Donor) ท าให้ต้องสนองตอบตามเป้าประสงค์ขององค์กร
เจ้าของทุน โดยอาจเป็นองค์กรภายในหรือภายนอกประเทศ และ หรือมีทั้งองค์กรภายในและองค์กรภายนอก
ประเทศร่วมกันสนับสนุน ดังนั้น แนวทางการพัฒนาโดยเฉพาะประเทศที่ก าลังเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือ
ประเทศที่เกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจสังคม และ หรือสิ่งแวดล้อม จะมีการกระท าในลักษณะการด าเนินงานจาก
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แนวคิด และกระบวนการด าเนินงานตามกรอบของเป้าประสงค์เดียวกัน เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน การ
พัฒนา ความเป็นอยู่ของประชาชนและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยองค์กรพัฒนาเอกชนผู้รับทุนจะเป็นองค์กร
ด าเนินงานภายในประเทศที่เกิดปัญหาและเรียกองค์กรพัฒนาเอกชนผู้รับทุนสนับสนุนนี้ว่า องค์กรพัฒนาเอกชน
ใต้ (South NGOs) โดยจะต้องด าเนินงานตามเป้าประสงค์ขององค์กรผู้ให้ทุนสนับสนุนซึ่งเรียกว่า องค์กรพัฒนา
เอกชนเหนือ (North NGOs) ดังนั้น ลักษณะของการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน การพัฒนาความเป็นอยู่
และการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม จึงเป็นการพัฒนาในระดับการขยายขอบเขตที่กว้างขวางขึ้น (Sector Wide 
Approach)   และมีรูปแบบการด าเนินงานในลักษณะเดียวกันในหลาย  ๆประเทศ   
 จะเห็นว่า การบริหารงานที่หลากหลายสาขาในการพัฒนา มาจากลักษณะการบริหารงานสาธารณะ              
ในเชิงบูรณาการซึ่งจะมีการประสานร่วมมือเป็นภาคีกับองค์กรพัฒนาเอกชนด้วย ขณะที่องค์กรพัฒนาเอกชน                 
เป็นองค์กรที่มีลักษณะของการพัฒนาในระดับการขยายขอบเขตที่กว้างขว้าง และมีลักษณะเฉพาะของการพัฒนา
ตามความช านาญและความเช่ียวชาญของแต่ละองค์กร อย่างไรก็ตาม ทั้งสองรูปแบบต่างมีกลไกการปฏิบัติงาน ใน
เชิงพื้นที่ เนื่องจากเป็นการด าเนินงานด้านบริการภาคสาธารณะเช่นเดียวกัน        
 แม้ว่าการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ของหน่วยงานภาครัฐ มีความส าคัญต่อการบริหารจัดการในเชิงบูรณา
การ แต่การให้นิยามและการศึกษาตามลักษณะดังกล่าว ยังมีอยู่น้อยมากจนท าให้แนวคิดการบริหารงานระดับ
พื้นที่ไม่สามารถพัฒนาไปสู่การสร้างตัวแบบและองค์ความรู้ที่ชัดเจนได้มากนัก ดังนั้น การศึกษาจึงต้องกระท า
ภายใต้กรอบแนวคิดการพัฒนาและกรอบนโยบายของรัฐบาลกลางเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาและท าความเข้าใจ
ต่อการด าเนินงานขององค์กรในระดับพื้นที่ตั้งแต่ขั้นตอนการรับนโยบายจากรัฐบาลกลาง การก าหนดกรอบในการ
ก ากับทิศทางของการด าเนินงาน การวางเป้าประสงค์ข้อผูกมัดหรือพันธะที่จะต้องกระท า ตลอดจนการวางแผน 
เพื่อท าให้การด าเนินงานบรรลุ เป้าหมายและผลลัพธ์ที่ต้องการและรวมถึงโครงการและกิจกรรม                               
ที่ท าให้นโยบายนั้นเป็นรูปธรรม  
 3. ปัญหาของหน่วยงานในระดับพื้นที ่(Problem of Street Level Organization) 
     แม้ว่าการบริการสาธารณะภายใต้แนวทางในการบริหารสาธารณะใหม่ จะมีการด าเนินการเพื่อการ
ปฏิรูปจนท าให้เกิดการบูรณาการในลักษณะต่างๆ  ดังที่กล่าวมา แต่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในหลายประเทศพบว่า 
ปัญหาของการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ของหน่วยงานราชการคือ ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานระดับดังกล่าว ไม่มี
ความเข้าใจต่อหลักการตามนโยบายของรัฐบาลกลาง ท าให้เกิดความเข้าใจต่อนโยบายและเป้าหมายของหน่วยงาน
ระดับพื้นที่แบบคลุมเครือ เช่น กรณีศึกษาความเข้าใจในการน านโยบายของรัฐบาลกลางและหน่วยงานในระดับ
พื้นที่ไปปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ คริซ เค็ททรีนและสคีเวเนส (Kriz, & Marit, 2014) ในประเทศอังกฤษ       
กับประเทศเนเธอร์แลนด์พบว่า ความเข้าใจของบุคลากรในระดับพื้นที่ต่อนโยบายดังกล่าวมีน้อยมากและเป็น
อุปสรรคต่อการด าเนินงานด้านการให้บริการแก่ประชาชน ท าให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่สอดคล้องต่อนโยบายหลักของ
รัฐบาลกลาง  
 ปัญหาของการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ของหน่วยงานราชการอีกประการหนึ่งคือ ปัญหาทางการเมือง                   
ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานในระดับพื้นที่ อย่างไรก็ตาม ปัญหาด้านการเมืองต่อการปฏิบัติงาน                    
ของหน่วยงานในระดับพื้นที่จะมีความแตกต่างกันตามค่านิยมของผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ของแต่ละประเทศ   
 ในประเทศไทย อิทธิพลทางการเมืองจะมีผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการใน
ระดับพื้นที่ รวมทั้งจะมีผลต่ออนาคตการท างานของบุคลากรในหน่วยงานราชการในระดับพื้นที่ ในต่างประเทศ 
เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ และประเทศแคนาดา รูปแบบการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน
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แนวคิด และกระบวนการด าเนินงานตามกรอบของเป้าประสงค์เดียวกัน เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน การ
พัฒนา ความเป็นอยู่ของประชาชนและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยองค์กรพัฒนาเอกชนผู้รับทุนจะเป็นองค์กร
ด าเนินงานภายในประเทศที่เกิดปัญหาและเรียกองค์กรพัฒนาเอกชนผู้รับทุนสนับสนุนนี้ว่า องค์กรพัฒนาเอกชน
ใต้ (South NGOs) โดยจะต้องด าเนินงานตามเป้าประสงค์ขององค์กรผู้ให้ทุนสนับสนุนซึ่งเรียกว่า องค์กรพัฒนา
เอกชนเหนือ (North NGOs) ดังนั้น ลักษณะของการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน การพัฒนาความเป็นอยู่
และการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม จึงเป็นการพัฒนาในระดับการขยายขอบเขตที่กว้างขวางขึ้น (Sector Wide 
Approach)   และมีรูปแบบการด าเนินงานในลักษณะเดียวกันในหลาย  ๆประเทศ   
 จะเห็นว่า การบริหารงานที่หลากหลายสาขาในการพัฒนา มาจากลักษณะการบริหารงานสาธารณะ              
ในเชิงบูรณาการซึ่งจะมีการประสานร่วมมือเป็นภาคีกับองค์กรพัฒนาเอกชนด้วย ขณะที่องค์กรพัฒนาเอกชน                 
เป็นองค์กรที่มีลักษณะของการพัฒนาในระดับการขยายขอบเขตที่กว้างขว้าง และมีลักษณะเฉพาะของการพัฒนา
ตามความช านาญและความเช่ียวชาญของแต่ละองค์กร อย่างไรก็ตาม ทั้งสองรูปแบบต่างมีกลไกการปฏิบัติงาน ใน
เชิงพื้นที่ เนื่องจากเป็นการด าเนินงานด้านบริการภาคสาธารณะเช่นเดียวกัน        
 แม้ว่าการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ของหน่วยงานภาครัฐ มีความส าคัญต่อการบริหารจัดการในเชิงบูรณา
การ แต่การให้นิยามและการศึกษาตามลักษณะดังกล่าว ยังมีอยู่น้อยมากจนท าให้แนวคิดการบริหารงานระดับ
พื้นที่ไม่สามารถพัฒนาไปสู่การสร้างตัวแบบและองค์ความรู้ที่ชัดเจนได้มากนัก ดังนั้น การศึกษาจึงต้องกระท า
ภายใต้กรอบแนวคิดการพัฒนาและกรอบนโยบายของรัฐบาลกลางเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาและท าความเข้าใจ
ต่อการด าเนินงานขององค์กรในระดับพื้นที่ตั้งแต่ขั้นตอนการรับนโยบายจากรัฐบาลกลาง การก าหนดกรอบในการ
ก ากับทิศทางของการด าเนินงาน การวางเป้าประสงค์ข้อผูกมัดหรือพันธะที่จะต้องกระท า ตลอดจนการวางแผน 
เพื่อท าให้การด าเนินงานบรรลุ เป้าหมายและผลลัพธ์ที่ต้องการและรวมถึงโครงการและกิจกรรม                               
ที่ท าให้นโยบายนั้นเป็นรูปธรรม  
 3. ปัญหาของหน่วยงานในระดับพื้นที ่(Problem of Street Level Organization) 
     แม้ว่าการบริการสาธารณะภายใต้แนวทางในการบริหารสาธารณะใหม่ จะมีการด าเนินการเพื่อการ
ปฏิรูปจนท าให้เกิดการบูรณาการในลักษณะต่างๆ  ดังที่กล่าวมา แต่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในหลายประเทศพบว่า 
ปัญหาของการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ของหน่วยงานราชการคือ ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานระดับดังกล่าว ไม่มี
ความเข้าใจต่อหลักการตามนโยบายของรัฐบาลกลาง ท าให้เกิดความเข้าใจต่อนโยบายและเป้าหมายของหน่วยงาน
ระดับพื้นที่แบบคลุมเครือ เช่น กรณีศึกษาความเข้าใจในการน านโยบายของรัฐบาลกลางและหน่วยงานในระดับ
พื้นที่ไปปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ คริซ เค็ททรีนและสคีเวเนส (Kriz, & Marit, 2014) ในประเทศอังกฤษ       
กับประเทศเนเธอร์แลนด์พบว่า ความเข้าใจของบุคลากรในระดับพื้นที่ต่อนโยบายดังกล่าวมีน้อยมากและเป็น
อุปสรรคต่อการด าเนินงานด้านการให้บริการแก่ประชาชน ท าให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่สอดคล้องต่อนโยบายหลักของ
รัฐบาลกลาง  
 ปัญหาของการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ของหน่วยงานราชการอีกประการหนึ่งคือ ปัญหาทางการเมือง                   
ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานในระดับพื้นที่ อย่างไรก็ตาม ปัญหาด้านการเมืองต่อการปฏิบัติงาน                    
ของหน่วยงานในระดับพื้นที่จะมีความแตกต่างกันตามค่านิยมของผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ของแต่ละประเทศ   
 ในประเทศไทย อิทธิพลทางการเมืองจะมีผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการใน
ระดับพื้นที่ รวมทั้งจะมีผลต่ออนาคตการท างานของบุคลากรในหน่วยงานราชการในระดับพื้นที่ ในต่างประเทศ 
เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ และประเทศแคนาดา รูปแบบการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน
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ในระดับพื้นที่จะกระท าภายใต้ความเช่ือมั่นและค่านิยมของตนเองต่อการปฏิบัติตามนโยบายจากส่วนกลาง 
เนื่องจากทัศนะที่ว่า ตนอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากกว่าผู้ก าหนดนโยบายซึ่งเป็นนักการเมือง ท าให้งานบริการ         
ในระดับพื้นที่ไม่สามารถบรรลุผลตามนโยบายที่ก าหนด และท าให้เกิดปัญหาคะแนนนิยมทางการเมืองของ
นักการเมืองผู้ก าหนดนโยบายด้านการบริการ (Evans  & Harris  2004) 
 นอกเหนือจากปัญหาดังกล่าวแล้ว ปัญหาในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในระดับพื้นที่ที่มีลักษณะ
คล้ายกันในเกือบทุกประเทศ ได้แก่ ปัญหาข้อจ ากัดของทรัพยากรในการด าเนินงานด้านการบริการ ข้อจ ากัด       
และความสามารถในการเจรจาต่อรองกับผู้มีส่วนได้เสียต่อการด าเนินงานด้านการบริการสาธารณะที่ต่อเนื่อง                   
เป็นต้น 

สรุป        
 โดยภาพรวมจะพบว่า การบริการสาธารณะภายใต้แนวคิดการบริหารสาธารณะใหม่ภายใต้เง่ือนไขแวดล้อม
ด้านต่างๆ  ที่เปลี่ยนแปลงไป ท าให้การบริการสาธารณะต้องเปลี่ยนแปลงไปสู่การบริการสาธารณะใหม่ ซึ่งยึดหลัก
ประชาชนเป็นศูนย์กลางตามหลักความยุติธรรมและความเสมอภาคภายใต้แนวคิดประชาธิปไตยภาคพลเมือง                              
(Civil  Democracy)  โดยพิจารณาถึงศักยภาพของประชาชนในแต่ละท้องถิ่นและภูมิภาค เน้นการสนองตอบ                  
ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนผู้รับบริการ 
 รูปแบบการบริการสาธารณะในระดับพื้นที่ จึงต้องมีลักษณะอันเป็นกลไกของกระบวนการบริหาร
สาธารณะใหม่ ซึ่งมีรูปแบบที่ส าคัญคือ ประการแรก มีลักษณะของหน่วยงานย่อยเพื่อให้บริการในแต่ละระดับ
พื้นที่ ทั้งหน่วยงานที่เป็นของรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่น ประการที่สอง มีลักษณะการด าเนินงานที่เน้นความ
เป็นอิสระโดยใช้ประชาชนเป็นศูนย์กลางและได้น ารูปแบบของการบริหารแนวราบมาเป็นกลไกในการด าเนินงาน
ด้านการบริการ ประการที่สาม เป็นรูปแบบที่มีลักษณะการบูรณาการในความหลากหลายสาขาของการบริการ 
ทั้งนี้ ความร่วมเป็นภาคีกับองค์กรสาธารณะอื่นๆ เช่น องค์กรพัฒนาเอกชน ท าให้เกิดลักษณะของการขยาย
ขอบเขตการบริการและการพัฒนาให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น 
 อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติงานขององค์กรในระดับพื้นที่ยังมีปัญหาอยู่หลายประการ เช่น ความไม่เข้าใจ 
ต่อนโยบาย ปัญหาความเช่ือมั่นในความรู้จักใกล้ชิดกับปัญหาในพื้นของบุคลากรซึ่งปฏิบัติงานในองค์กรระดับ
พื้นที่ดังกล่าว ปัญหาด้านอิทธิพลทางการเมืองซึ่งในแต่ละประเทศจะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน แต่จะ                   
มีลักษณะทีแ่ตกต่างกันของสภาพแวดล้อมทางการเมืองของประเทศนั้น  ๆ
 จะเห็นว่า องค์กรการบริการในระดับพื้นที่เป็นองค์กรที่มีบทบาทส าคัญต่อการให้บริการแก่ประชาชน 
ภาครัฐจึงจ าเป็นต้องค านึงถึงความจ าเป็นในการด าเนินงานด้านการบริการแก่ประชาชนของหน่วยงานบริการ
ระดับพื้นที่ดังกล่าว การขาดแคลนทรัพยากรการด าเนินการด้านบริการ การแทรกแซงการด าเนินงานด้านการ
บริการ รวมทั้งการก าหนดนโยบายการบริการเพื่อผลประโยชน์ทางการเมือง เป็นสิ่งที่เป็นอุปสรรค์ต่อการ
ด าเนินงานด้านการให้บริการของหน่วยงานหรือองค์กรระดับพื้นที่ ดังนั้น การด าเนินงานด้านการบริการ              
โดยปราศจากอุปสรรคต่างๆ  ข้างต้น จะท าให้หน่วยงานในระดับพื้นที่สามารถด าเนินงานได้อย่างคล่องตัว มีอิสระ 
มีความยืดหยุ่นและสามารถให้การบริการสนองตอบความต้องการที่แท้จริงของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิผล  
 ทั้งนี้ การศึกษาลักษณะรูปแบบของการด าเนินงานด้านการบริการและปัญหาที่เกิดขึ้น จะเป็นการ
พัฒนาแนวคิดการด าเนินงานขององค์กรในระดับพื้นที่ รวมทั้งจะสามารถพัฒนาไปสู่ตัวแบบของการบริการ
สาธารณะให้เกิดความก้าวหน้าขึ้นได้มากกว่าที่เป็นอยู่ 
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ในระดับพื้นที่จะกระท าภายใต้ความเช่ือมั่นและค่านิยมของตนเองต่อการปฏิบัติตามนโยบายจากส่วนกลาง 
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ประชาชนเป็นศูนย์กลางตามหลักความยุติธรรมและความเสมอภาคภายใต้แนวคิดประชาธิปไตยภาคพลเมือง                              
(Civil  Democracy)  โดยพิจารณาถึงศักยภาพของประชาชนในแต่ละท้องถิ่นและภูมิภาค เน้นการสนองตอบ                  
ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนผู้รับบริการ 
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บริการ รวมทั้งการก าหนดนโยบายการบริการเพื่อผลประโยชน์ทางการเมือง เป็นสิ่งที่เป็นอุปสรรค์ต่อการ
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การศึกษาความผูกพันที่มีต่อองค์การของครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนล าปางกัลยาณี   
อ าเภอเมืองจังหวัดล าปาง 

The study on organizational commitment of teachers  
in the Lampang Kanlayanee School Amphor Muang, 

Lampang Province 
 

       นริศรา จินดาพันธุ์1  
                                           อัมพร  ศรีประเสรฐิสุข2  

 
บทคัดย่อ 

 
การวิจัยเรื่อง “ความผูกพันที่มีต่อองค์การของครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนล าปางกัลยาณี 

อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความผูกพันที่มีต่อองค์การของครูที่ปฏิบัติงาน
ในโรงเรียนล าปางกัลยาณี อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง โดยมีตัวแปร คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ประเภทการปฏิบัติงาน ประสบการณ์การท างาน และสถานภาพสมรส โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
บังเอิญ (Accidental Sampling) โดยมีกลุ่มตัวอย่างจ านวน 120 คน และใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บข้อมูล ข้อมูลครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วน
บุคคล ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันที่มีต่อองค์การของครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน
ล าปางกัลยาณี อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง จ านวน 22 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
และวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล คือ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. (Standard Deviation)  และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลการทดสอบ
สมมติฐาน คือ t-test และ F-test (One – way ANOVA) โดยการก าหนดนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าความผูกพันที่มีต่อองค์การของครูที่ปฏิบัติงานใน โรงเรียน
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ประสบการณ์การท างาน และสถานภาพสมรส ที่แตกต่างกันมีความผูกพันที่มีต่อองค์การไม่แตกต่าง
กัน 
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Abstract 
 

The research  “The study on organizational commitment of teachers in the 
Lampang Kanlayanee School Amphur Muang Lampang Province” which objective to 
examine the organizational commitment of teachers in the Lampang Kanlayanee 
School Amphur Muang Lampang Province. The variable are gender, age, education 
level, experience, type of work, marital status and selected by accidental sampling. 
The group of example are 120 persons and use the questionnaire test as tool to 
collect all source and information. We separate information into 2 groups. 1st was 
personal characteristic, 2nd was the question about commitment with the 
organizational commitment of teachers working in the Lampang Kanlayanee School 
Amphur Muang Lampang Province amount 22 items.We analyzed and processed via 
computer Then analyzed by descriptive statistics such as Percentage, Mean and 
Standard Deviation. Statistical inference is t-test and F-test (One – Way ANOVA) by 
sitting the statistic significant level at .05 

The hypothesis testing result were : The organizational commitment of 
teachers working in the Lampang Kanlayanee School Amphur Muang Lampang 
Provine. With the different in gender, age, education level, experience, type of work 
and marital status had no difference on organizational commitment. 
 
Keywords: teachers, organizational Commitment 
 
บทน า 
 
 ในปัจจุบันองค์กรต่างๆต้องมีการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพที่มากขึ้นเพื่อที่จะท าให้
องค์การประสบผลส าเร็จและบรรลุเป้าหมาย การพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพนั้นจะส่งผลให้
องค์การมีการเติบโตและสามารถแข่งขันกับองค์การอื่นได้ บุคลากรภายในองค์การนั้นเป็นตัวแปร
ส าคัญอย่างมากที่จะท าให้องค์กรมีการพัฒนาขับเคลื่อนไปจนถึงท าให้องค์การมีประสิทธิภาพ            
จนสามารถแข่งขันกับองค์การอื่นได้ ความผูกพันต่อองค์การจึงเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้บุคลากร
ภายในองค์การนั้นคงอยู่และท างานในองค์การนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ 
 สถาบันทางการศึกษาเป็นสถาบันที่บทบาทและมีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ              
มีภารกิจในการจัดการศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นรากฐานที่ส าคัญในการสร้างความเจริญก้าวหน้า                 
และการแก้ไขปัญหา การพัฒนาประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรมการจัด
การศึกษาที่มีคุณภาพจะช่วยเสริมสร้างให้คนเกิดการพัฒนาตนเองทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ 
และจริยธรรม เป็นการพัฒนาศักยภาพ และขีดความสามารถของคนในประเทศ ดังนั้น
สถาบันการศึกษาจึ งจ า เป็นต้องมีบุคลากรที่มีลักษณะเฉพาะ มีความสามารถ มีคุณภาพ                  
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และมีประสิทธิภาพในการท างาน (นิดาขวัญ ร่มเมือง, 2552 : 2-3) โดยเฉพาะบุคลากรทางการศึกษา
หรือครูถือเป็นสมาชิกหลักขององค์การ 

ความผูกพันต่อองค์การว่า เป็นระดับความเช่ือและการยอมรับเป้าหมายขององค์การของ
พนักงานและความต้องการที่จะท างานในองค์การ (Mathis and Jackson ,2002, อ้างใน สุวรรณี 
วิริยะ, 2553 : 12) โดยบุคลากรที่มีความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การนั้นจะเป็นจะเป็นผู้ที่มีความพึงพอใจ
ในงาน พยายามที่จะท างานให้ดีที่สุด มีจิตใจ ที่ต้องการเห็นความก้าวหน้าขององค์การ รวมทั้งท าให้
เกิดพฤติกรรมอื่นๆที่ส่งเสริมการท างาน เช่น ความกระตือรือร้นท่ีจะมีส่วนร่วมในการท างาน เอาใจใส่
ทุ่มเทในการท างานนอกเหนือจากบทบาทหน้าที่ที่องค์กรได้ก าหนดให้ ซึ่งความผูกพันนี้ใช้ในการ
วิเคราะห์พฤติกรรมของบุคคลในองค์การ ท าให้ทราบถึงบุคลิกภาพเฉพาบุคคล และกลุ่มคน ตลอดจน
ปรากฏการณ์ทางสังคม (social phenomena) ด้วย เช่น การใช้อ านาจเข้าสู้อาชีพ พฤติกรรม
องค์การที่เป็นทางการและพฤติกรรมเฉพาะทางการเมือง เป็นต้น  (Becker ,1960 อ้างใน                 
อารีพร ธรรมอังษร, 2550 : 6) 
 โดยอาจกล่าวได้ว่า ความผูกพันต่อองค์การหมายถึงความรู้สึกผูกพันของบุคคลที่มี              
ต่อองค์การที่ตนได้ปฏิบัติงานอยู่ โดยที่มีความรู้สึกตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ มีความเต็มใจที่  
จะทุ่มเทแรงกายแรงใจและความสามารถท้ังหมดของตนในการท างาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์การ และมีความปรารถนาอย่างแรงกล้า  ที่จะเป็นสมาชิกขององค์การต่อไป ความผูกพัน             
ต่อองค์การท าให้บุคลากรมีความพึงพอใจในงานเกิดความเข้าใจอันดี ยอมรับเป้าหมายค่านิยมเกิด
ขวัญก าลังใจ เต็มใจที่จะท างานและเป็นสมาชิกขององค์การ อยากอุทิศตนสละเวลา  ทั้งแรงกาย         
และแรงใจให้กับองค์การและมีความผูกพันต่อองค์การที่สังกัดอยู่ของพนักงาน รวมถึงการที่บุคคล                   
มีความรู้สึกผูกพันต่อองค์การจะท าให้เกิดความรู้สึกยึดมั่นและอยากท างานภายในองค์การต่อไป            
โดยที่จะมีแนวโน้มลาออกจากองค์การนั้นน้อยกว่าผู้ที่ไม่มีความรู้สึกผูกพันต่อองค์การ 
 จากข้อมูลดังกล่าว ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับความผูกพันของครูที่มีต่อโรงเรียนล าปาง
กัลยาณี อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง ซึ่งเป็นโรงเรียนประจ าจังหวัดล าปาง ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ .ศ. 2458 
เป็นโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่ และเนื่องจากว่าสถาบันการศึกษานั้นเป็นสถาบันที่มีความส าคัญต่อการ
พัฒนาของประเทศ และการที่โรงเรียนมีครูที่มีคุณภาพนั้นจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาทางด้าน
การศึกษาที่ดี ครูจึงมีบทบาทอย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ความผูกพัน          
ของครูนั้นมีผลต่อการสอนและการพัฒนานักเรียน หากครูมีความรู้สึกผูกพันต่อโรงเรียน ครูจะมี 
ความตั้งใจที่จะพัฒนาคุณภาพการสอนและทุ่มแรงกายและแรงใจในการสอนเพื่อให้ นักเรียนได้มี
ความรู้ ความสามารถ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโรงเรียนที่ตั้งไว้ ผู้วิจัยจึงต้องการ
ทราบว่าครูของโรงเรียนล าปางกัลยาณี อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง มีความผูกพันมากน้อยเพียงใดต่อ
โรงเรียน ซึ่งผลจากการศึกษานั้นจะน าไปเป็นแนวทางการพัฒนาด้านความผูกพันของครูที่มีต่อ
โรงเรียนล าปางกัลยาณี อ าเภอเมือง จังหวัดล าปางต่อไป 
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และมีประสิทธิภาพในการท างาน (นิดาขวัญ ร่มเมือง, 2552 : 2-3) โดยเฉพาะบุคลากรทางการศึกษา
หรือครูถือเป็นสมาชิกหลักขององค์การ 
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จุดประสงค์ของวิจัย  
 เพื่อศึกษาความผูกพันท่ีมีต่อองค์การของครูที่ปฏิบัติงานใน โรงเรียนล าปางกัลยาณี อ าเภอ
เมือง จังหวัดล าปาง 
 
วิธีการศึกษา 
 การศึกษาครั้งนี้ การศึกษาโดยใช้รูปแบบการส ารวจ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา            
ความผูกพันท่ีมีต่อองค์การของครูที่ปฏิบัติงานใน โรงเรียนล าปางกัลยาณี อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง            
โดยประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คือ ครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนล าปางกัลยาณี อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง ที่เป็นข้าราชการและลูกจ้างช่ัวคราว จ านวนทั้งหมด 168 คน (ข้อมูล ณ ปี 2556) 
ก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาโดยใช้หลักการของทาโร่ ยามาเน่  (Taro Yamane)            
ที่ระดับความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 (ศิริชัย  กาญจนวาสีและคณะ, 2544 : 132) ได้จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 120 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม
การศึกษาความผูกพันที่มีต่อองค์การของครูที่ปฏิบัติงานใน โรงเรียนล าปางกัลยาณี อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง จ านวน 120 ชุด แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลและแบบสอบถามที่
เกี่ยวกับความผูกพันท่ีมีต่อองค์กร ซึ่งได้พัฒนาและปรับปรุงมาจากคุณเกล้า คุ้มคง (2553) โดยศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่มีลักษณะใกล้เคียงกับงานวิจัย รวมทั้ งแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ศึกษา สร้างแบบประเมินโดยพัฒนาและปรับปรุงแบบสอบถามเพื่อให้ข้อค าถาม
มีความตรงในเนื้อหาและความครอบคลุมปัญหาที่ต้องการศึกษา น าแบบประเมินที่สร้างขึ้นให้
ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาแบบ IOC เพื่อหาความเที่ยงตรงในเนื้อหา   
(Content  Validity)  ได้ข้อค าถามจ านวนทั้ง 22 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ t-test           
และ F-test  และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  
   
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

ข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนล าปางกัลยาณี 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง จ านวน 120 คน ครูส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 77.50 มีอายุ
ตั้งแต่ 50 ปีแต่ไม่เกิน 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 53.30 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 
62.50 มีประเภทการปฏิบัติงานข้าราชการ คิดเป็นร้อยละ 94.20 มีประสบการณ์การท างานตั้งแต่   
8 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 77.50 มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 66.70 คะแนนเฉลี่ยความผูกพันที่
มีต่อองค์การของครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนล าปางกัลยาณี อ าเภอเมือง จังหวัดล าปางมีผลรวมเท่ากับ 
10,847 มีระดับคะแนนเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 90.39 ดังนั้น ครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนล าปางกัลยาณี 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง โดยในภาพรวมมีความผูกพันต่อองค์การอยู่ ในระดับปานกลาง              
คิดเป็น 90.39  
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สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

ข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนล าปางกัลยาณี 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง จ านวน 120 คน ครูส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 77.50 มีอายุ
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 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 1. ครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนล าปางกัลยาณี อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง ที่เป็นเพศหญิง        
มีความผูกพันท่ีมีต่อองค์การไม่แตกต่างกันกับเพศชาย  
 2. ครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนล าปางกัลยาณี อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง ที่มีอายุมากกว่ า        
มีความผูกพันท่ีมีต่อองค์การไม่แตกต่างกันกับผู้ที่มีอายุน้อยกว่า  
 3. ครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนล าปางกัลยาณี อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง ท่ีมีระดับการศึกษา
มากกว่ามีความผูกพันท่ีมีต่อองค์การไม่แตกต่างกันกับผู้ที่มีระดับการศึกษาน้อย 
 4. ครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนล าปางกัลยาณี อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง ที่เป็นข้าราชการ        
มีความผูกพันท่ีมีต่อองค์การไม่แตกต่างกันกับลูกจ้างช่ัวคราว  
 5. ครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนล าปางกัลยาณี อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง ที่มีประสบการณ์
ท างานแตกต่างกันมีความผูกพันที่มีต่อองค์การไม่แตกต่างกันกับผู้ที่มีประสบการณ์ท างานน้อยกว่า 
 6. ครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนล าปางกัลยาณี อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง ที่มีสถานภาพ
สมรสแตกต่างกัน มีความผูกพันท่ีมีต่อองค์การไม่แตกต่างกัน 
  
 อภิปรายผล 
 จากข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 
77.50 มีอายุตั้งแต่ 50 ปีแต่ไม่เกิน 60 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 62.50                
มีลักษณะการปฏิบัติงานเป็นข้าราชการมีประสบการณ์การท างานตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป มีสถานภาพสมรส 
โดยในภาพรวมมีความผูกพันต่อองค์การอยู่ในระดับ  ปานกลาง คิดเป็น 90.39 โดยจากข้อมูลจะเห็น
ได้ว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพครูมาค่อนข้างยาวนานและด้วย ลักษณะ                
การปฏิบัติงานส่วนใหญ่เป็นข้าราชการซึ่งเป็นสถานะที่ค่อนข้างมีความมั่นคงค่อนข้างสูง ถึงแม้ว่าใน
การการศึกษาคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การจะอยู่ที่ระดับปานกลางก็ตาม 
แต่ก็มีแนวโน้มที่กลุ่มตัวอย่างดังกล่าวจะยังคงปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งครูต่อไป ซึ่งส่วนหนึ่งอาจ
เนื่องจากลักษณะของการปฏิบัติงานในการเป็นข้าราชการ 
 ในด้านความแตกต่างระหว่างเพศ จากผลการศึกษาพบว่า ครูที่มีเพศแตกต่างกันที่            
มีความผูกพันท่ีมีต่อองค์การที่ไม่แตกต่างกัน  
 1 ครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนล าปางกัลยาณี อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง ที่เป็นเพศหญิง            
มี ความผู กพันที่ มี ต่ อองค์ การ ไม่ แตกต่ า งกับ เพศชาย โดยสอดคล้องกั บการศึ กษาของ                       
พิชญากุล ศริปัญญา (2554 : 61 อ้างถึงในธันวารัตน์  เศวกไพศาล, 2556 :19) ที่พบว่า ปัจจัยส่วน
บุคคลด้านเพศ ไม่มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การ  อาจเนื่องมาจากว่าครูส่วนใหญ่                
ในโรงเรียนได้ปฏิบัติงานมาเป็นระยะเวลานาน ทั้งเพศชายและเพศหญิง จึงเป็นผลท าให้เกิด             
ความผูกพันท่ีมีต่อองค์การ ซึ่งท าให้เพศหญิงและเพศชายมีความผูกพันท่ีมีต่อองค์การไม่แตกต่างกัน 
 2. ครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนล าปางกัลยาณี อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง ท่ีมีอายุแตกต่างกัน
มีความผูกพันที่มีต่อองค์การไม่แตกต่างกัน โดยสอดคล้องกับการศึกษาของ อุษา เผื่อนด้วง             
(2551 อ้างใน รัตตินันท์ นวลสุวรรณ์, 2553 : 32)  ที่พบว่าตัวแปรที่ไม่มีความสัมพันธ์กับความผูกพัน
ต่อองค์การ ได้แก่ อายุ และขวัญกมล ธนผลเลิศ (2556 : บทคัดย่อ) ที่พบว่าความผูกพันต่อองค์การ
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ของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลพุทธโสธร อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีอายุ              
แตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์การที่ไม่แตกต่างกัน สามารถอภิปรายได้ว่า ครูที่ปฏิบัติงานใน
โรงเรียนล าปางกัลยาณี อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง ต่างก็มีความรู้สึกภาคภูมิใจในอาชีพของตนเอง 
และได้ท าหน้าท่ีครูของตนเองอย่างเต็มก าลงัความสามารถ จึงท าให้ครูที่มีอายุต่างกันมีความผูกพันท่ีมี
ต่อองค์การไม่แตกต่างกัน 
 3. ครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนล าปางกัลยาณี อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง ท่ีมีระดับการศึกษา
แตกต่างกัน มีความผูกพันที่มีต่อองค์การไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ วิภานันท์          
ภวพัทธ์ (2544 อ้างใน ขวัญกมล ธนผลเลิศ,2556 : 19-20) ที่พบว่าระดับการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์
กับความผูกพันต่อองค์การ อาจเนื่องมาจากครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนล าปางกัลยาณี อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง ท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน ได้รับการยอมรับในฐานะครูเหมือนกัน จึงท าให้มีความ
ผูกพันท่ีมีต่อองค์การไม่แตกต่างกัน 
 4. ครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนล าปางกัลยาณี อ าเภอเมือง จังหวัดล าปางที่มีประเภท              
การปฏิบัติงานที่แตกต่างกันมีความผูกพันที่มีต่อองค์การไม่แตกต่างกันโดยสอดคล้องกับการศึกษา
ของ ขวัญกมล ธนผลเลิศ (2556 : บทคัดย่อ) ที่พบว่า สถานภาพในการท างานที่แตกต่างกันมี           
ความผูกพันต่อองค์การที่ไม่แตกต่างกัน ผลเนื่องจากสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานในโรงเรียนล าปาง
กัลยาณีมีลักษณะเป็นไปในแบบถ้อยทีถ้อยอาศัย และห้องพักครูแบ่งไปตามหมวดสาระ  จึงท าให้ครู
ในแต่ละหมวดสาระ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีการพูดคุย ปรึกษา และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
ประกอบกับผู้บังคับบัญชาขององค์การ ได้ให้ครูทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นและให้
ความเท่าเทียมกับครูทุกท่านเท่าเทียมกัน ซึ่งส่งผลให้เกิดความผูกพันที่มีต่อองค์การในทุกประเภท
การปฏิบัติงาน 
 5. ครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนล าปางกัลยาณี อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง ที่มีประสบการณ์
การท างานแตกต่างกันมีความผูกพันที่มีต่อองค์การที่ไม่แตกแตกต่างกัน ซึ่งจากการผลการศึกษา
สามารถอภิปรายได้ว่าครูที่มีประสบการณ์ท างานแตกต่างกัน มีความผูกพันที่มีต่อองค์การที่ไม่
แตกต่างกันกับผู้ที่มีประสบการณ์ท างานน้อยกว่า อาจเป็นเพราะ ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นครูที่จบใหม่  
หรือครูที่มีการท างานมานาน ต่างรักและศรัทธาในอาชีพของตนเอง ท าให้การท างานเป็นไปอย่าง
ราบรื่น จึงท าให้ครูที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานแตกต่างกันมีความผูกพันที่มีต่อองค์การไม่แตกต่าง
กัน โดยสอดคล้องกับ อรอุมา ศรีสว่าง (2544 : บทคัดย่อ) ที่พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านระยะเวลา
ในการท างาน ไม่พบว่ามีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร  
 6. ครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนล าปางกัลยาณี อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง ที่มีสถานภาพการ
สมรสแตกต่างกัน    มีความผูกพันท่ีมีต่อองค์การที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องการศึกษาของรัชดาพร 
ร้องเสียง (2549 : บทคัดย่อ) ที่พบว่าสถานภาพการสมรสของพนักงานไม่มีความสัมพันธ์กับระดับ
ความผูกพันต่อองค์การ ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยอภิปรายผลได้ว่า ครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนล าปาง
กัลยาณี อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง  ไม่ว่าจะมีสถานภาพสมรส โสด หรือหย่าร้าง ต่างก็ตั้งใจท าหน้าที่
ของตนเองในฐานะครูเหมือนกัน  จึงส่งผลให้ผู้มีสถานภาพการสมรสมีความผูกพันที่มีต่อองค์การไม่
แตกต่างกันกับสถานภาพอ่ืน 
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ของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลพุทธโสธร อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีอายุ              
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ความผูกพันต่อองค์การที่ไม่แตกต่างกัน ผลเนื่องจากสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานในโรงเรียนล าปาง
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แตกต่างกันกับสถานภาพอ่ืน 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากการท าวิจัย        
  1. ในการตั้งสมมติฐานแบบมีทิศทางนั้น มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องหาวิจัยอ้างอิง                
ที่เกี่ยวข้องและมีการสรุปผลเหมือนสมมติฐานที่ตั้งไว้ เพื่อเป็นการรับรองว่าวิจัยดังกล่าวมีความน่าเช่ือ
มากยิ่งข้ึน 
 2. ผลการวิจัยการศึกษาความผูกพันที่มีต่อองค์การของครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนล าปาง
กัลยาณี อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง สามารถน าการศึกษาในครั้งนี้ไปใช้พัฒนาความผูกพันที่มีต่อ
องค์การให้สมาชิกในองค์การมีความผูกพันต่อองค์การมากยิ่งขึ้น  
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. หลังจากสรุปผลการวิจัยแล้ว ผู้วิจัยพบว่า ผลการวิจัยการศึกษาความผูกพันที่มีต่อ
องค์การของครูที่ปฏิบัติงานใน โรงเรียนล าปางกัลยาณี อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง จ าแนกตาม เพศ  
อาย ุระดับการศึกษาประสบการณก์ารท างาน และสถานภาพ มีความผูกพันท่ีมีต่อองค์การไม่แตกต่าง
กัน จึงควรมีการเพิ่มตัวแปรให้มากขึ้น เช่น เงินเดือน ต าแหน่ง หรือมีการใช้แบบสอบถามแบบราย
ด้าน เป็นต้น 
 2. ควรมีการตั้งแบบข้อค าถามที่ชัดเจน และ มีข้อค าถามเชิงลบมากกว่านี้ เพื่อให้
แบบสอบถามมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 3. แบบสอบถามควรจะมีการแบบเป็นแบบด้านต่างๆ เช่น ด้านสภาพแวดล้อม ด้านการ
ท างาน ด้านการมีส่วนร่วม เป็นต้น  
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มาก (x̄= 3.92) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจด้านคุณภาพการสอนของครู          
(x̄= 4.04) ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน (x̄= 4.01) และด้านการวัดและประเมินผล ( x̄= 3.91) 
ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์ที่พบว่า นักเรียนมีความคาดหวังในการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษของตนเอง มีโอกาสในการสอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในอนาคตได้           
และคาดหวังให้มีกิจกรรมนอกห้องเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ให้มากขึ้น รวมทั้งนักเรียนมี                
ความพึงพอใจเรื่องการเอาใจใส่ของครูผู้สอนมีเทคนิคการสอนดี มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนและรุ่นพ่ีรุ่นน้อง และสิ่งอ านวยความสะดวกภายในโรงเรียนเหมาะสม 
 
ค าส าคัญ:  ความคาดหวัง ความพงึพอใจโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ 
 
 
 

ABSTRACT 
 

The purpose of this research was to study secondary students’ expectations 
of studying English Program in Benjamarachutit School, Nakhon Si Thammarat. It also 
examined the students’ satisfactions towards learning English Program. The subjects 
were 186 from 385 students who responded to questionnaires and 6 students were 
selected randomly for interviews. Research instruments were a questionnaire and an 
in-depth interview. The questionnaire was analyzed by frequency distribution, 
percentage and means. The interview was analyzed by color-coding and data matrix. 
Overall, students had high levels of expectations (x̄= 4.48). Considering aspects, 
classroom activities (x̄= 4.55), curriculum content (x̄= 4.52), and evaluation and 
assessment (x̄= 4.50)were expected respectively. Overall, it showed high levels of 
students’ satisfactions with the English Program (x̄= 3.92). Considering aspects, 
students were satisfied with quality of the teachers   (x̄= 4.04), classroom activities (x̄
= 4.01), and evaluation and assessment (x̄= 3.91) respectively. These were related to 
the findings obtained from the interview. They expected that learning the English 
Program could lead to English skill development and an opportunity for becoming 
qualified in the future as well as needed more outside class activities. Moreover, 
with joining this English Program, they were satisfied with teacher caring with 
students, good teaching techniques, extracurricular activities, relationships among 
students as well as good environment containing an area for relaxation. 
 
Keywords : Expectations,Satisfactions,English Program 

40 

 

มาก (x̄= 3.92) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจด้านคุณภาพการสอนของครู          
(x̄= 4.04) ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน (x̄= 4.01) และด้านการวัดและประเมินผล ( x̄= 3.91) 
ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์ที่พบว่า นักเรียนมีความคาดหวังในการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษของตนเอง มีโอกาสในการสอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในอนาคตได้           
และคาดหวังให้มีกิจกรรมนอกห้องเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ให้มากขึ้น รวมทั้งนักเรียนมี                
ความพึงพอใจเรื่องการเอาใจใส่ของครูผู้สอนมีเทคนิคการสอนดี มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนและรุ่นพ่ีรุ่นน้อง และสิ่งอ านวยความสะดวกภายในโรงเรียนเหมาะสม 
 
ค าส าคัญ:  ความคาดหวัง ความพงึพอใจโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ 
 
 
 

ABSTRACT 
 

The purpose of this research was to study secondary students’ expectations 
of studying English Program in Benjamarachutit School, Nakhon Si Thammarat. It also 
examined the students’ satisfactions towards learning English Program. The subjects 
were 186 from 385 students who responded to questionnaires and 6 students were 
selected randomly for interviews. Research instruments were a questionnaire and an 
in-depth interview. The questionnaire was analyzed by frequency distribution, 
percentage and means. The interview was analyzed by color-coding and data matrix. 
Overall, students had high levels of expectations (x̄= 4.48). Considering aspects, 
classroom activities (x̄= 4.55), curriculum content (x̄= 4.52), and evaluation and 
assessment (x̄= 4.50)were expected respectively. Overall, it showed high levels of 
students’ satisfactions with the English Program (x̄= 3.92). Considering aspects, 
students were satisfied with quality of the teachers   (x̄= 4.04), classroom activities (x̄
= 4.01), and evaluation and assessment (x̄= 3.91) respectively. These were related to 
the findings obtained from the interview. They expected that learning the English 
Program could lead to English skill development and an opportunity for becoming 
qualified in the future as well as needed more outside class activities. Moreover, 
with joining this English Program, they were satisfied with teacher caring with 
students, good teaching techniques, extracurricular activities, relationships among 
students as well as good environment containing an area for relaxation. 
 
Keywords : Expectations,Satisfactions,English Program 



41 

 

บทน า 
ในปัจจุบัน การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจ าวัน 

เนื่องจากเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดต่อสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้ และการประกอบ
อาชีพ ซึ่งการใช้ภาษาต่างประเทศให้เป็นเครื่องมือที่ท าให้เกิดประโยชน์มากที่สุดในชีวิตประจ าวันได้
นั้นจะต้องอาศัยปัจจัยด้านความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก ที่จะส่งผลให้
ผู้เรียนมีความเข้าใจตนเองและผู้อื่นดีขึ้น สามารถเรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างของภาษาวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาต่างประเทศและใช้ภาษา เพื่อการสื่อสารได้ 
(กระทรวงศึกษาธิการ,2551) ซึ่งสอดคล้องกับ Havard Business Review (2012) ได้กล่าวว่า 
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลของโลก ประชากรทั่วโลกมากกว่า 1.75 พันล้านคนพูดภาษาอังกฤษ 
และประชากร อีกกว่า 385 ล้านคนใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการสื่อสารกับผู้คนทั้งโลก 
ประกอบกับในปีพุทธศักราช 2558 ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) 
ซึ่งเป็นการรวมตัวของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนให้มีความแข็งแกร่ง สร้างโอกาสทั้งด้านการเมือง
ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และด้านอื่นๆ ร่วมกัน โดยในกฎบัตรอาเซียนข้อ 34 ได้
บัญญัติว่า “The working language of ASEAN shall be English” “ภาษาที่ใช้ในการท างานของ
อาเซียนคือ ภาษาอังกฤษ” (ASEAN Secretariat, 2007) ซึ่งเห็นได้ชัดว่าเมื่อประเทศไทยเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนในปีพุทธศักราช 2558 ประชาชนไทยจะต้องใช้ภาษาอังกฤษในการพูดคุย             
และติดต่อธุรกิจระหว่างกัน กับประชาชนในกลุ่มประเทศอาเซียน สอดคล้องกับหลักการในการพัฒนา
คุณลักษณะของผู้เรียนที่เอื้อต่อการเป็นพลเมืองอาเซียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ เจตคติ
และค่านิยมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศที่ได้ก าหนดตัวช้ีวัดการเรียนรู้ที่มีสาระส าคัญ 4 ด้าน ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้
ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม มีความเข้าใจวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาอย่าง
เหมาะสมถูกตามกาลเทศะ ให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้เช่ือมโยงกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่นและน าความรู้ทางด้านภาษาไปใช้เป็นเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ต่างๆ ในสังคมโลกได้ (กระทรวงศึกษาธิการ,2551)  

จากความส าคัญและความจ าเป็นของภาษาอังกฤษข้างต้น ท าให้โรงเรียนต่างๆ เกิดความ
ตระหนักในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน จึงได้มีการเริ่มโครงการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) โดยในปีพุทธศักราช 2538              
มีโรงเรียนเอกชน 3 แห่งได้รับการอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการให้จัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ ต่อมาในปี 2541 ได้มีการอนุญาตให้จัดการเรียนการสอนโครงการหลักสูตรภาค
ภาษาอังกฤษ หรือที่เรียกว่าโครงการอิงลิช โปรแกรม (English Program) ในโรงเรียนรัฐบาลสังกัด
กรมสามัญศึกษา โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในวิชาต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนให้ก้าวสู่ระดับสากลบนพื้นฐานและเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 
(เฉลิมชัย กลับดี, 2551) นอกจากนี้ การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษภายใต้หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จะต้องค านึงถึงความสามารถพื้นฐานในการใช้
ภาษาของผู้เรียน การสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยม อันดีงาม ตลอดจนการเรียนการสอน
ในบริบทของการผสมผสานกับความเป็นสากล ทั้งนี้การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
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มีโรงเรียนเอกชน 3 แห่งได้รับการอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการให้จัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ ต่อมาในปี 2541 ได้มีการอนุญาตให้จัดการเรียนการสอนโครงการหลักสูตรภาค
ภาษาอังกฤษ หรือที่เรียกว่าโครงการอิงลิช โปรแกรม (English Program) ในโรงเรียนรัฐบาลสังกัด
กรมสามัญศึกษา โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในวิชาต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนให้ก้าวสู่ระดับสากลบนพื้นฐานและเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 
(เฉลิมชัย กลับดี, 2551) นอกจากนี้ การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษภายใต้หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จะต้องค านึงถึงความสามารถพื้นฐานในการใช้
ภาษาของผู้เรียน การสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยม อันดีงาม ตลอดจนการเรียนการสอน
ในบริบทของการผสมผสานกับความเป็นสากล ทั้งนี้การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
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สามารถท าได้ 2 รูปแบบ คือ English Program (EP) ที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษได้         
ทุกวิชา ยกเว้นวิชาเกี่ยวข้องกับความเป็นไทย และ Mini English Program (MEP) ที่จัดการเรียน
การสอนเป็นภาษาอังกฤษ ได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของช่ัวโมงสอนทั้งหมดต่อสัปดาห์ โดยโรงเรียน
สามารถเก็บค่าเล่าเรียนเพิ่มจากโรงเรียนปกติได้ ในเบื้องต้น (กระทรวงศึกษาธิการ,2546)  

ด้วยเหตุนี้ การศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ใน
โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษจึงมีความน่าสนใจ ผลการศึกษาอาจสามารถใช้เป็นแนวทาง          
ให้ผู้ที่ เกี่ยวข้องน ามาพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาโครงการหลักสูตร ภาค
ภาษาอังกฤษให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป และสร้างความเช่ือมั่นต่อการจัดการศึกษา
โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อไป  
 
วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานี้มีทั้งหมด 4 หัวข้อ ได้แก่ 1. นโยบายด้านการศึกษา
ของประเทศไทย 2. การจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา 3. ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการศึกษา 
และ 4. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

นโยบายด้านการศึกษาของประเทศไทยรัฐบาลปัจจุบันก าหนดนโยบายด้านการศึกษา 
พุทธศักราช 2557 ไว้ทั้งหมด 6 ประการ คือ 1. ให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้
ความส าคัญทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน 2 . ปรับเปลี่ยนการจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนการศกึษาให้สอดคล้องกับความจ าเป็นของผู้เรียน และบูรณาการระบบการกู้ยืม
เงินเพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 3. ให้ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน
ทั่วไป มีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ รวมถึงการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้  4. พัฒนาคน
ทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถมีความรู้และทักษะใหม่ที่สามารถประกอบ
อาชีพได้ 5. ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะ 
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ และ 6. พัฒนาระบบการผลิตครูที่
มีคุณภาพ น าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยนโยบายดังกล่าว
จะด า เนินการควบคู่ ไปกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551                    
(ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2557) 

นโยบายการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ก าหนดระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาออกเป็น 2 ระดับคือ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3) เป็นช่วงสุดท้ายของการศึกษาภาคบังคับ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ส ารวจ
ความถนัดและความสนใจของตนเอง ส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพส่วนตน มีทักษะในการใช้
เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบต่อสังคมมีความสมดุลทั้งด้านความรู้ 
ความคิด ความดีงาม และมีความภูมิใจในความเป็นไทย ตลอดจนใช้เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ
หรือการศึกษาต่อและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4-6) จะมุ่งเน้นการเพิ่มพูน
ความรู้ และทักษะเฉพาะด้าน สนองตอบความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผู้เรยีนแต่ละคน
ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ มีทักษะในการใช้วิทยาการ และเทคโนโลยี ทักษะกระบวนการคิดขั้นสูง 
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สามารถท าได้ 2 รูปแบบ คือ English Program (EP) ที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษได้         
ทุกวิชา ยกเว้นวิชาเกี่ยวข้องกับความเป็นไทย และ Mini English Program (MEP) ที่จัดการเรียน
การสอนเป็นภาษาอังกฤษ ได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของช่ัวโมงสอนทั้งหมดต่อสัปดาห์ โดยโรงเรียน
สามารถเก็บค่าเล่าเรียนเพิ่มจากโรงเรียนปกติได้ ในเบื้องต้น (กระทรวงศึกษาธิการ,2546)  

ด้วยเหตุนี้ การศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ใน
โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษจึงมีความน่าสนใจ ผลการศึกษาอาจสามารถใช้เป็นแนวทาง          
ให้ผู้ที่ เกี่ยวข้องน ามาพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาโครงการหลักสูตร ภาค
ภาษาอังกฤษให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป และสร้างความเช่ือมั่นต่อการจัดการศึกษา
โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อไป  
 
วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานี้มีทั้งหมด 4 หัวข้อ ได้แก่ 1. นโยบายด้านการศึกษา
ของประเทศไทย 2. การจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา 3. ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการศึกษา 
และ 4. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

นโยบายด้านการศึกษาของประเทศไทยรัฐบาลปัจจุบันก าหนดนโยบายด้านการศึกษา 
พุทธศักราช 2557 ไว้ทั้งหมด 6 ประการ คือ 1. ให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้
ความส าคัญทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน 2 . ปรับเปลี่ยนการจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนการศกึษาให้สอดคล้องกับความจ าเป็นของผู้เรียน และบูรณาการระบบการกู้ยืม
เงินเพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 3. ให้ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน
ทั่วไป มีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ รวมถึงการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้  4. พัฒนาคน
ทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถมีความรู้และทักษะใหม่ที่สามารถประกอบ
อาชีพได้ 5. ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะ 
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ และ 6. พัฒนาระบบการผลิตครูที่
มีคุณภาพ น าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยนโยบายดังกล่าว
จะด า เนินการควบคู่ ไปกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551                    
(ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2557) 

นโยบายการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ก าหนดระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาออกเป็น 2 ระดับคือ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3) เป็นช่วงสุดท้ายของการศึกษาภาคบังคับ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ส ารวจ
ความถนัดและความสนใจของตนเอง ส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพส่วนตน มีทักษะในการใช้
เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบต่อสังคมมีความสมดุลทั้งด้านความรู้ 
ความคิด ความดีงาม และมีความภูมิใจในความเป็นไทย ตลอดจนใช้เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ
หรือการศึกษาต่อและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4-6) จะมุ่งเน้นการเพิ่มพูน
ความรู้ และทักษะเฉพาะด้าน สนองตอบความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผู้เรยีนแต่ละคน
ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ มีทักษะในการใช้วิทยาการ และเทคโนโลยี ทักษะกระบวนการคิดขั้นสูง 
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สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ มุ่งพัฒนาตนและ
ประ เทศตามบทบาทของตน  สาม ารถ เป็ นผู้ น า แล ะผู้ ใ ห้ บ ริ ก า ร ชุมชนในด้ า นต่ า งๆ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 

ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการศึกษาคุณภาพการศึกษา ต้องเริ่มจากสถานศึกษาทุกแห่ง 
ด าเนินการพัฒนาคุณภาพของตนเอง โดยการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษานั้น จะต้องมีการพัฒนา
คุณภาพภายใน ผสมผสานอยู่ในกระบวนการบริหารและการจัดการเรียนการสอนตามปกติของ
สถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่ อง ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2550) ซึ่งเป็นตัวบ่งช้ีคุณลักษณะที่มีความเป็นเลิศ
ทางด้านต่างๆทั้งด้านการบริหารและด้านวิชาการโดยผ่านกระบวนการผลิตเป็นระบบ ประกอบด้วย
ปัจจัยน าเข้ากระบวนการและผลผลิตตามกรรมวิธีการวัดด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและเป็นที่
ยอมรับของสังคมซึ่งมีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของคุณภาพการศึกษาไว้ดังนี้ 

วิราพร พงศ์อาจารย์ (2550) กล่าวว่าคุณภาพการศึกษา หมายถึง ผู้ส าเร็จการศึกษามี
คุณลักษณะที่ได้มาตรฐานตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและตรงตามความต้องการของสังคม ซึ่งให้
ความเห็นในทางเดียวกันกับ สุวิมล  ว่องวาณิช (2551) ที่ได้กล่าวไว้ว่าคุณภาพการศึกษาหมายถึงสิ่งที่
คาดหวังไว้หรือสิ่งท่ีเราต้องการจะให้เกิดซึ่งต้องเป็นไปตามความต้องการของลูกค้าคือนักเรียนพ่อแม่
ผู้ปกครอง 

การยกระดับคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐานขึ้นอยู่กับปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการศึกษาหลาย
ประการ ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการร่วมมือกันกับหลายฝ่ายในหลายด้านท้ังผู้บริหารสถานศึกษา
ครูผู้ปกครองนักเรียนและบรรยากาศในสถานศึกษา (ยืนยง ราชวงษ์, 2554) ดังต่อไปนี้ 

ผู้บริหารสถานศึกษา เป็นปัจจัยที่สนับสนุนครู โดยการให้ก าลังใจครูผู้สอน นิเทศ ติดตาม
และคอยดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องและตลอดเวลา เมื่อครูประสบปัญหา เช่น ขาดงบประมาณ  
ขาดสื่อ ขาดแหล่งเรียนรู้ ต้องร่วมมือกับครู ต้องช่วยครูหาทางออก โดยไม่ปล่อยให้เป็นความ
รับผิดชอบของครูเพียงล าพัง การปฏิบัติของผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีความยุติธรรม เท่าเทียม 
เสมอภาคและอย่าเลือกปฏิบัติครู เป็นปัจจัยที่ส าคัญ เพราะครูมีหน้าที่ จัดประสบการณ์ กิจกรรม 
แหล่งการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนนั้นได้รับรู้หลายๆ ทาง ดังนั้นการจัดประสบการณ์ในแต่ละครั้ง               
ครูจ าเป็นต้องหาช่องทางให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ให้มีส่วนร่วมมากที่สุด เมื่อสมองผ่านการรับรู้ ก็จะ
น าไปสู่การกระท า ด้วยกระบวนการคิดทางสมอง และน ามาถ่ายทอดให้สังคมได้เห็นว่าการศึกษามี
ทิศทางที่ดีขึ้น ผู้ปกครอง เป็นปัจจัย ที่ส าคัญที่สุด เพราะอยู่ใกล้ชิดกับผู้เรียนตลอดเวลา จะต้องเป็น
ตัวช่วยให้กับครู เช่น อาจต้องมีการติดตาม ซักถามให้ก าลังใจ หาปัจจัยสนับสนุน เช่น เอกสาร ต ารา 
สื่อแหล่งเรียนรู้ต่างๆ มาช่วย เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้เร็วขึ้น ถ้าผู้ปกครองให้  ความเอาใจใส่ 
ผู้เรียนนั้นจะประสบผลส าเร็จได้เร็วกว่าผู้เรียนอื่น  ผู้เรียน ถือว่าเป็นปัจจัยส าคัญ ต้องมีความ
กระตือรือร้น เอาใจใส่ ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ถาม ใฝ่คิด ใฝ่ติดตาม ใฝ่แสวงหา สร้างทางเลือกให้กับตนเองใน
การเรียนรู้ และหาวิธีการเรียนรู้ของตนเองให้ได้ว่าชอบวิธีการเรียนรู้อย่างไรจึงจะเข้าใจได้รวดเร็ว 
ต้องมีความรับผิดชอบ มีเหตุผล ให้ความร่วมมือกับครู และเพื่อน เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการ
เรียนรู้ หากผู้เรียนสามารถประพฤติปฏิบัติได้ จะท าให้การเรียนรู้มีคุณภาพมากขึ้นบรรยากาศใน
สถานศึกษา  สถานศึกษาต้องมีแหล่ง เรี ยนรู้ที่ รู้ สึกปลอดภัย  สบายใจ ร่มรื่ น เย็นสบาย                         
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สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ มุ่งพัฒนาตนและ
ประ เทศตามบทบาทของตน  สาม ารถ เป็ นผู้ น า แล ะผู้ ใ ห้ บ ริ ก า ร ชุมชนในด้ า นต่ า งๆ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 

ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการศึกษาคุณภาพการศึกษา ต้องเริ่มจากสถานศึกษาทุกแห่ง 
ด าเนินการพัฒนาคุณภาพของตนเอง โดยการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษานั้น จะต้องมีการพัฒนา
คุณภาพภายใน ผสมผสานอยู่ในกระบวนการบริหารและการจัดการเรียนการสอนตามปกติของ
สถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่ อง ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2550) ซึ่งเป็นตัวบ่งช้ีคุณลักษณะที่มีความเป็นเลิศ
ทางด้านต่างๆทั้งด้านการบริหารและด้านวิชาการโดยผ่านกระบวนการผลิตเป็นระบบ ประกอบด้วย
ปัจจัยน าเข้ากระบวนการและผลผลิตตามกรรมวิธีการวัดด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและเป็นที่
ยอมรับของสังคมซึ่งมีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของคุณภาพการศึกษาไว้ดังนี้ 

วิราพร พงศ์อาจารย์ (2550) กล่าวว่าคุณภาพการศึกษา หมายถึง ผู้ส าเร็จการศึกษามี
คุณลักษณะที่ได้มาตรฐานตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและตรงตามความต้องการของสังคม ซึ่งให้
ความเห็นในทางเดียวกันกับ สุวิมล  ว่องวาณิช (2551) ที่ได้กล่าวไว้ว่าคุณภาพการศึกษาหมายถึงสิ่งที่
คาดหวังไว้หรือสิ่งท่ีเราต้องการจะให้เกิดซึ่งต้องเป็นไปตามความต้องการของลูกค้าคือนักเรียนพ่อแม่
ผู้ปกครอง 

การยกระดับคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐานขึ้นอยู่กับปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการศึกษาหลาย
ประการ ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการร่วมมือกันกับหลายฝ่ายในหลายด้านท้ังผู้บริหารสถานศึกษา
ครูผู้ปกครองนักเรียนและบรรยากาศในสถานศึกษา (ยืนยง ราชวงษ์, 2554) ดังต่อไปนี้ 

ผู้บริหารสถานศึกษา เป็นปัจจัยที่สนับสนุนครู โดยการให้ก าลังใจครูผู้สอน นิเทศ ติดตาม
และคอยดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องและตลอดเวลา เมื่อครูประสบปัญหา เช่น ขาดงบประมาณ  
ขาดสื่อ ขาดแหล่งเรียนรู้ ต้องร่วมมือกับครู ต้องช่วยครูหาทางออก โดยไม่ปล่อยให้เป็นความ
รับผิดชอบของครูเพียงล าพัง การปฏิบัติของผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีความยุติธรรม เท่าเทียม 
เสมอภาคและอย่าเลือกปฏิบัติครู เป็นปัจจัยที่ส าคัญ เพราะครูมีหน้าที่ จัดประสบการณ์ กิจกรรม 
แหล่งการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนนั้นได้รับรู้หลายๆ ทาง ดังนั้นการจัดประสบการณ์ในแต่ละครั้ง               
ครูจ าเป็นต้องหาช่องทางให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ให้มีส่วนร่วมมากที่สุด เมื่อสมองผ่านการรับรู้ ก็จะ
น าไปสู่การกระท า ด้วยกระบวนการคิดทางสมอง และน ามาถ่ายทอดให้สังคมได้เห็นว่าการศึกษามี
ทิศทางที่ดีขึ้น ผู้ปกครอง เป็นปัจจัย ที่ส าคัญที่สุด เพราะอยู่ใกล้ชิดกับผู้เรียนตลอดเวลา จะต้องเป็น
ตัวช่วยให้กับครู เช่น อาจต้องมีการติดตาม ซักถามให้ก าลังใจ หาปัจจัยสนับสนุน เช่น เอกสาร ต ารา 
สื่อแหล่งเรียนรู้ต่างๆ มาช่วย เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้เร็วขึ้น ถ้าผู้ปกครองให้  ความเอาใจใส่ 
ผู้เรียนนั้นจะประสบผลส าเร็จได้เร็วกว่าผู้เรียนอื่น  ผู้เรียน ถือว่าเป็นปัจจัยส าคัญ ต้องมีความ
กระตือรือร้น เอาใจใส่ ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ถาม ใฝ่คิด ใฝ่ติดตาม ใฝ่แสวงหา สร้างทางเลือกให้กับตนเองใน
การเรียนรู้ และหาวิธีการเรียนรู้ของตนเองให้ได้ว่าชอบวิธีการเรียนรู้อย่างไรจึงจะเข้าใจได้รวดเร็ว 
ต้องมีความรับผิดชอบ มีเหตุผล ให้ความร่วมมือกับครู และเพื่อน เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการ
เรียนรู้ หากผู้เรียนสามารถประพฤติปฏิบัติได้ จะท าให้การเรียนรู้มีคุณภาพมากขึ้นบรรยากาศใน
สถานศึกษา  สถานศึกษาต้องมีแหล่ง เรี ยนรู้ที่ รู้ สึกปลอดภัย  สบายใจ ร่มรื่ น เย็นสบาย                         
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มีแต่ความสดช่ืน มีแต่ความสุข เมื่อเข้ามาในรั้วโรงเรียน มีรั้วรอบขอบชิด มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน           
ของผู้เรียนกับครูทั้งโรงเรียน ผู้เรียน กับผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนต้องการมาเรียนอย่างสม่ าเสมอ               
และต่อเนื่อง ภายในบริเวณของโรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ เช่น ป้ายนิเทศ ประกาศ สารสนเทศต่างๆ           
มีห้องปฏิบัติการต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในสถานการณ์จริง  

จากปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการศึกษาที่กล่าวมาข้างต้น อาจสรุปได้ว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู ผู้ปกครองผู้เรียน และบรรยากาศในสถานศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญที่จะยกระดั บ
คุณภาพการจัดการศึกษา และจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการร่วมมือร่วมใจกันโดยมีรัฐบาลเป็น
ผู้สนับสนุนแนวคิดของการบริหารสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและชุมชน
ทั้งนี้  จะต้องมีการประเมินสภาพหรือสภาวะความต้องการของสถานศึกษาอย่างสม่ าเสมอ               
เพื่อให้ข้อมูลความต้องการเหล่านั้นเป็นปัจจุบันและสามารถจะพัฒนาจนถึงขั้นยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให้ทันยุคทันสมัย 

 
 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
ทฤษฎีความคาดหวัง เป็นส่วนหนึ่งของการอธิบายพฤติกรรมการท างานของบุคคล             

ความคาดหวังจึงอธิบาย ในความหมายของการจูงใจ ในขณะเดียวกัน ความคาดหวังและการจูงใจเกิด
จากกระบวนการเรียนรู อันส่งผลให้เกิดความรู ความเข้าใจ และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
พฤติกรรมของแต่ละบุคคล ดังที่ผู้เช่ียวชาญได้กล่าวถึงความหมายและทฤษฎีความคาดหวังไว้  
น่าสนใจดังนี ้

Getzels, Lipham and Campbell (1968) และ Homby (2000) ได้ให้ความหมายของ
ความคาดหวังไปในทิศทางเดียวกันว่า เป็นสภาวะทางจิตซึ่งเป็นความรูสึกนึกคิดหรือเป็นความคิดเห็น
อย่างมีวิจารณญาณของบุคคลที่คาดคะเนหรือคาดการณลวงหน้าต่อบางอย่างว่าควรจะมี ควรจะเป็น 
หรือควรจะเกิดขึ้น เพราะคนเราต่างมีความคิดและความต้องการแตกต่างกัน พฤติกรรมทางสังคมของ
บุคคลจึงแตกต่างกันออกไป ซึ่ง วรูม (Vroom 1970) ได้เสนอทฤษฎีความคาดหวังโดยมีฐานคติของ
ความเชื่อว่า พฤติกรรมของบุคคลมีผลมาจากการตัดสินใจเลือกระหว่างทางเลือกต่างๆ และการเลือก
หรือพฤติกรรมเหล่านั้นจะเป็นระบบที่มีความสัมพันธ์กับกระบวนการทางจิต อันไดแก การรับรู      
ความเชื่อ และเจตคติ โดยอธิบายถึงแรงจูงใจว่าเป็นการคาดหวังของบุคคลที่มีต่อความสามารถในการ
ท างานของตนและผลลัพธ์ที่ตนจะไดรับจากการท างานนั้น นอกจากนี้เขายังให้ทรรศนะที่เป็นรูปแบบ
ของการจูงใจตามความคาดหวังว่า แรงจูงใจคือผลของความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ 3 ประการ
ด้วยกัน ที่เรียกว่า “ทฤษฎี VIE” ดังนี ้

1. การให้คุณค่า (Value) คือความรูสึกทางบวกหรือลบที่บุคคลมีต่อผลลัพธ์ในการท างาน 
2. การเช่ือมโยง (Instrumentality) คือการเชื่อมโยงการรับรูระหว่างงานกับผลตอบแทนที่

ช่ืนชอบที่จะไดรับ 
3. ความคาดหวัง (Expectancy) คือการที่บุคคลรับรูถึงความเป็นไปไดที่ตนจะท างานส าเร็จ 
De Cecco (1967) ได้กล่าวไว้ในท านองเดียวกันว่า การก าหนดความคาดหวังของบุคคล

ขึ้นอยู่กับประสบการณ เพราะความคาดหวังเป็นเรื่องของความรูสึกนึกคิดและการคาดการณของ
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มีแต่ความสดช่ืน มีแต่ความสุข เมื่อเข้ามาในรั้วโรงเรียน มีรั้วรอบขอบชิด มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน           
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บุคคลที่มีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด โดยสิ่งนั้นๆ อาจจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมก็ได และเป็นการประเมินค่า
โดยใช้มาตรฐานของตนเองเป็นเครื่องวัดการคาดการณหรือคาดหวังของแต่ละบุคคลจึงแตกต่างกัน
ออกไป ท้ังนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิหลัง ประสบการณ ความเข้าใจและการเห็นค่าของความส าเร็จ  

ทฤษฎีความพึงพอใจเป็นความรู้สึกภายในจิตใจของมนุษย์ที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งขึ้นอยู่              
กับแต่ละบุคคลว่าจะคาดหวังกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างไร ถ้าคาดหวังหรือมีความตั้งใจมากและได้รับ          
การตอบสนองด้วยดี จะมีความพึงพอใจมาก แต่ในทางตรงกันข้าม อาจผิดหวังหรือไม่พึงพอใจเป็น
อย่างยิ่ง เมื่อไม่ได้รับการตอบสนองตามที่คาดหวังไว้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ตนตั้งใจไว้ว่าจะมีมากหรือ
น้อยซึ่งความพึงพอใจในการเรียนจะเกี่ยวข้องกับความคิดเห็นของนักเรียน ความพึงพอใจที่มีผลจาก
การเรียนนั้นได้ท าให้ความต้องการทางด้านร่างกายและด้านจิตใจได้รับการตอบสนอง ซึ่งมีผู้ให้
แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับความพึงพอใจดังต่อไปนี้ 

Wolman (1973) ให้ความหมายของความพึงพอใจว่า ความพึงพอใจ คือ ความรู้สึกมี
ความสุขเมื่อได้รับผลส าเร็จตามความมุ่งหมายที่ต้องการหรือตามแรงจูงใจ 

Vroom (1964) กล่าวว่า ทัศนคติและความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งสามารถใช้แทนกันได้           
เพราะทั้งสองค านี้ หมายถึง ผลที่ได้จากการที่บุคคลเข้าไปมีส่วนร่วมในสิ่งนั้น ทัศนคติด้านบวก             
จะแสดงให้เห็นถึงสภาพความพึงพอใจในสิ่งนั้น และทัศนคติด้านลบจะแสดงให้เห็นถึงสภาพความไม่
พึงพอใจ ซึ่งสอดคล้องกับ Secord and Backman (1964, อ้างถึงใน อารมณ์ศรี  เทียนทอง, 2544) 
กล่าวไว้ว่า ความพึงพอใจเกิดจากความต้องการและความต้องการนั้นๆ ได้รับการตอบสนองอย่าง
เพียงพอ บุคคลในโรงเรียนอาจเกิดความพึงพอใจแตกต่างกัน บางคนอาจพึงพอใจเพราะงานที่ท า
ประสบความส าเร็จ บางคนอาจพึงพอใจเพราะลักษณะงานที่ปฏิบัติ แต่บางคนอาจพึงพอใจ           
เพราะเพื่อนร่วมงาน 
 
วัตถุประสงค์ 

การวิจัยเรื่องความคาดหวังและความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาโครงการ
หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ ระดับมั ธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จั งหวัด
นครศรีธรรมราช มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1. เพื่อศึกษาความคาดหวังของนักเรียนท่ีมีต่อการจัด
การศึกษาโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ และ 2. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัด
การศึกษาโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่าง 
นักเรียนโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนเบญจม           

ราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 186 คน เพื่อตอบแบบสอบถาม โดยใช้วิธีการสุ่มแบบตาม
สะดวก (Convenient Sampling) จากนักเรียนที่เรียนโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ                
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทั้งหมด 385 คน และคัดเลือกนักเรียนโดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย 
(Sample Random Sampling) จ านวน 6 คน ส าหรับการสัมภาษณ์    
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กล่าวไว้ว่า ความพึงพอใจเกิดจากความต้องการและความต้องการนั้นๆ ได้รับการตอบสนองอย่าง
เพียงพอ บุคคลในโรงเรียนอาจเกิดความพึงพอใจแตกต่างกัน บางคนอาจพึงพอใจเพราะงานที่ท า
ประสบความส าเร็จ บางคนอาจพึงพอใจเพราะลักษณะงานที่ปฏิบัติ แต่บางคนอาจพึงพอใจ           
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วัตถุประสงค์ 

การวิจัยเรื่องความคาดหวังและความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาโครงการ
หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ ระดับมั ธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จั งหวัด
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กลุ่มตัวอย่าง 
นักเรียนโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนเบญจม           

ราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 186 คน เพื่อตอบแบบสอบถาม โดยใช้วิธีการสุ่มแบบตาม
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เคร่ืองมือวิจัย 
1. แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี ้

ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษา

โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะ 
2. การสัมภาษณ์ โดยก าหนดค าถามสัมภาษณ์ จ านวน 3 ข้อ ดังนี ้

1.นักเรียนมีความคาดหวังเกี่ยวกับการจัดการศึกษาโครงการหลักสูตรภาค
ภาษาอังกฤษ ในเรื่องใดมากที่สุด 3 อันดับแรก 

2. นักเรียนมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาโครงการหลักสูตรภาค
ภาษาอังกฤษ ในเรื่องใดมากที่สุด 3 อันดับแรก 

3. นักเรียนมีเรื่องที่ไม่พอใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาโครงการหลักสูตรภาค
ภาษาอังกฤษหรือไม่  หากมี เรื่องใดบ้าง 

 
การสร้างเคร่ืองมือ 
1. แบบสอบถาม 

1.1 ศึกษาค้นคว้าเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างแบบสอบถาม 
1.2 น าแบบสอบถามให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องและความ

เหมาะสม 
1.3 แก้ไขปรับปรุงแบบสอบถามตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 
1.4 น าแบบสอบถามไปใช้เก็บข้อมูล 

2. แบบสัมภาษณ์ 
  2.1 ศึกษาค้นคว้าเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างแบบสัมภาษณ์ 

 2.2 น าค าถามสัมภาษณ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องและความ                   
เหมาะสม 

2.3 แก้ไขปรับปรุงค าถามสัมภาษณ์ตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 
2.4 น าแบบสัมภาษณ์ไปใช้เก็บข้อมูล 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. แบบสอบถาม 

1.1 ผู้วิจัยน าหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลวิจัย 
1.2 ผู้วิจัยท าการแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง โดยให้ตอบแบบสอบถามด้วย

ตนเอง 
1.3 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเอง และตรวจสอบความสมบูรณ์ของ

ค าตอบในแบบสอบถาม  
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3. นักเรียนมีเรื่องที่ไม่พอใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาโครงการหลักสูตรภาค
ภาษาอังกฤษหรือไม่  หากมี เรื่องใดบ้าง 
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1. แบบสอบถาม 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. แบบสอบถาม 

1.1 ผู้วิจัยน าหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลวิจัย 
1.2 ผู้วิจัยท าการแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง โดยให้ตอบแบบสอบถามด้วย

ตนเอง 
1.3 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเอง และตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
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1.4 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ได้ไปวิเคราะห์ทางสถิติ  
2. การสัมภาษณ์ 

  2.1 ผู้วิจัยกรอกรายละเอียดของผู้ให้สัมภาษณ์ลงในแบบสัมภาษณ์ 
2.2 ผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์นักเรียน จ านวน 6 คน โดยบันทึกเสียง 

  2.3 ผู้วิจัยถอดเสียงสัมภาษณ์โดยละเอียด และน าข้อมูลไปวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม มีดังนี ้      

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การ
แจกแจงความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และน าเสนอผล
การวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย 

ตอนที่ 2 ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษา
โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
ร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Means) และน าเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย  

ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะ ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ตารางวิเคราะห์เนื้อหา (Data 
Matrix) และน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตารางประกอบการ
บรรยาย  

 2. การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ตารางวิเคราะห์
ข้อมูล (Data Matrix) และการใส่รหัสระบายสี (Color-Coding Technique) น าเสนอข้อมูลโดยการ
บรรยาย 
 
ผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคาดหวัง พบว่า นักเรียนโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษมี
ความคาดหวัง    ในระดับมากที่สุด คือ ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน (x̄= 4.55) รองลงมา คือ    
ด้านเนื้อหาหลักสูตร (x̄= 4.52) และด้านที่นักเรียนให้ความคาดหวังในระดับมากเป็นล าดับสุดท้าย 
คือ ด้านการบริหารจัดการของโรงเรียน (x̄=4.42)  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจ พบว่า นักเรียนโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ
มีความพึงพอใจ    ในด้านคุณภาพการสอนของครูในระดับมากที่สุด (x̄= 4.04) รองลงมา คือ             
ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน (x̄= 4.01)  และด้านที่นักเรียนให้ความพึงพอใจในระดับมากเป็น
ล าดับสุดท้าย คือ ด้านเนื้อหาหลักสูตร (x̄=3.84)  

ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะจากแบบสอบถามพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่คาดหวังให้
โรงเรียนพัฒนาศักยภาพของนักเรียนตามความถนัดและตามความสนใจ ต้องการครูผู้สอนที่ความรู้
ความสามารถในรายวิชาน้ันๆ อย่างแท้จริง เนื้อหาท่ีเรียนที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได้ อุปกรณ์ทดลองวิทยาศาสตร์ใหม่และมีคุณภาพนักเรียนคาดหวังให้ครสูอนให้น่าสนใจ และต้องการ
ให้เนื้อหาของแบบทดสอบตรงกับเนื้อหาในบทเรียน อย่างไรก็ตาม นักเรียนไม่พึงพอใจเกี่ยวกับ
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1.4 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ได้ไปวิเคราะห์ทางสถิติ  
2. การสัมภาษณ์ 
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1. การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม มีดังนี ้      
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ด้านเนื้อหาหลักสูตร (x̄= 4.52) และด้านที่นักเรียนให้ความคาดหวังในระดับมากเป็นล าดับสุดท้าย 
คือ ด้านการบริหารจัดการของโรงเรียน (x̄=4.42)  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจ พบว่า นักเรียนโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ
มีความพึงพอใจ    ในด้านคุณภาพการสอนของครูในระดับมากที่สุด (x̄= 4.04) รองลงมา คือ             
ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน (x̄= 4.01)  และด้านที่นักเรียนให้ความพึงพอใจในระดับมากเป็น
ล าดับสุดท้าย คือ ด้านเนื้อหาหลักสูตร (x̄=3.84)  

ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะจากแบบสอบถามพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่คาดหวังให้
โรงเรียนพัฒนาศักยภาพของนักเรียนตามความถนัดและตามความสนใจ ต้องการครูผู้สอนที่ความรู้
ความสามารถในรายวิชาน้ันๆ อย่างแท้จริง เนื้อหาท่ีเรียนที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได้ อุปกรณ์ทดลองวิทยาศาสตร์ใหม่และมีคุณภาพนักเรียนคาดหวังให้ครสูอนให้น่าสนใจ และต้องการ
ให้เนื้อหาของแบบทดสอบตรงกับเนื้อหาในบทเรียน อย่างไรก็ตาม นักเรียนไม่พึงพอใจเกี่ยวกับ



48 

 

ห้องสมุดไม่เปิดให้บริการตามเวลาที่ก าหนด ครูสอนไม่สอดคล้องกับเนื้อหาหลักสูตร การเรียน
ภาคปฏิบัติค่อนข้างน้อย และนักเรียนไม่พึงพอใจท่ีข้อสอบในบางรายวิชา ไม่ตรงกับเนื้อหาที่สอน 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ พบประเด็นความคาดหวังที่ส าคัญ3 ประเด็น 
ได้แก่ 1. การพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษ 2. โอกาสในการสอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
ต่อในอนาคต และ 3. กิจกรรมนอกห้องเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ นอกจากนี้ ยังพบประเด็นความพึง
พอใจที่ส าคัญ 5 ประเด็น ได้แก่ 1. การเอาใจใส่ของครูผู้สอน 2. ครูมีเทคนิคการสอนดี 3. การจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 4. ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนและรุ่นพี่  รุ่นน้อง และ 5. สิ่งอ านวยความ
สะดวกภายในโรงเรียนเหมาะสมอย่างไรก็ตาม พบว่า นักเรียนมีความไม่พึงพอใจใน 2 ประเด็น ได้แก่ 
1. ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนของครูยังไม่มีประสิทธิภาพมากพอ และ 2. การขาดการ
ปรับปรุงและจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกในโรงเรียนเพิ่มเติม 
 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 ผู้วิจัยได้น าเสนอผลสรุปวิจัย 4 ประเด็น ดังนี้ 

1. ระดับความคาดหวังของนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาโครงการหลักสูตรภาค
ภาษาอังกฤษ พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีความคาดหวังอยู่ในระดับมาก ( x̄= 4.48) และเมื่อพิจารณา
ภาพรวมรายประเด็น นักเรียนมีความคาดหวังเรื่องกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ในระดับมากที่สุด
เป็นอันดับแรก ( x̄= 4.55) และประเด็นเกี่ยวกับเรื่องบริหารจัดการของโรงเรียนนักเรียนมี              
ความคาดหวังอยู่ในระดับมาก (x̄= 4.42) เป็นล าดับสุดท้าย  

2. ระดับความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการศึกษาโครงการภาคภาษาอังกฤษ พบว่า 
นักเรียนส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x̄= 3.92) เมื่อพิจารณาภาพรวมรายประเด็น
นักเรียนมีความพึงพอใจเรื่องคุณภาพ การสอนของครูอยู่ในระดับมากที่สุดเป็นอันดับแรก (x̄= 4.04) 
และประเด็นเกี่ยวกับเรื่องเนื้อหาหลักสูตรนักเรียน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x̄= 3.84)  

3. สรุปผลข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความคาดหวังเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียน พบว่า 
โรงเรียนควรส่งเสริมนักเรียนให้ได้พัฒนาตนเองตามความถนัดและสนใจเพื่อพัฒนาศักยภาพ คุณภาพ
การสอนของครู เน้นให้โรงเรียนคัดเลือกครูผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถในรายที่สอนวิชาอย่าง
แท้จริง สามารถน าเนื้อหาหลักสูตรที่เรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ในด้านสื่อการเรียน         
การสอน ต้องการอุปกรณ์ทดลองวิทยาศาสตร์ใหม่และมีคุณภาพ ในส่วนกิจกรรมการเรียนการสอน 
นักเรียนคาดหวังให้ครูสอนให้น่าสนใจ ส าหรับการวัดและประเมินผล นักเรียนต้องการให้เนื้อหาของ
แบบทดสอบตรงกับเนื้อหาในบทเรียน อย่างไรก็ตาม นักเรียนมีความไม่พึงพอใจเกี่ยวกับห้องสมุด         
ไม่เปิดให้บริการตามเวลาที่ก าหนด ครูสอนไม่สอดคล้องกับเนื้อหาหลักสูตร การเรียนภาคปฏิบัติ
ค่อนข้างน้อย และนักเรียนไม่พึงพอใจท่ีข้อสอบในบางรายวิชา ไม่ตรงกับเนื้อหาที่สอน  
 

4. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 3 ส่วนได้แก่  
    4.1 ความคาดหวังจากการสัมภาษณ์นักเรียนมีความคาดหวังว่าการพัฒนาความสามารถ

ทางภาษาอังกฤษ โอกาสในการสอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในอนาคต และกิจกรรมนอก
ห้องเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้  
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ห้องสมุดไม่เปิดให้บริการตามเวลาที่ก าหนด ครูสอนไม่สอดคล้องกับเนื้อหาหลักสูตร การเรียน
ภาคปฏิบัติค่อนข้างน้อย และนักเรียนไม่พึงพอใจท่ีข้อสอบในบางรายวิชา ไม่ตรงกับเนื้อหาที่สอน 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ พบประเด็นความคาดหวังที่ส าคัญ3 ประเด็น 
ได้แก่ 1. การพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษ 2. โอกาสในการสอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
ต่อในอนาคต และ 3. กิจกรรมนอกห้องเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ นอกจากนี้ ยังพบประเด็นความพึง
พอใจที่ส าคัญ 5 ประเด็น ได้แก่ 1. การเอาใจใส่ของครูผู้สอน 2. ครูมีเทคนิคการสอนดี 3. การจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 4. ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนและรุ่นพี่  รุ่นน้อง และ 5. สิ่งอ านวยความ
สะดวกภายในโรงเรียนเหมาะสมอย่างไรก็ตาม พบว่า นักเรียนมีความไม่พึงพอใจใน 2 ประเด็น ได้แก่ 
1. ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนของครูยังไม่มีประสิทธิภาพมากพอ และ 2. การขาดการ
ปรับปรุงและจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกในโรงเรียนเพิ่มเติม 
 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 ผู้วิจัยได้น าเสนอผลสรุปวิจัย 4 ประเด็น ดังนี้ 

1. ระดับความคาดหวังของนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาโครงการหลักสูตรภาค
ภาษาอังกฤษ พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีความคาดหวังอยู่ในระดับมาก ( x̄= 4.48) และเมื่อพิจารณา
ภาพรวมรายประเด็น นักเรียนมีความคาดหวังเรื่องกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ในระดับมากที่สุด
เป็นอันดับแรก ( x̄= 4.55) และประเด็นเกี่ยวกับเรื่องบริหารจัดการของโรงเรียนนักเรียนมี              
ความคาดหวังอยู่ในระดับมาก (x̄= 4.42) เป็นล าดับสุดท้าย  

2. ระดับความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการศึกษาโครงการภาคภาษาอังกฤษ พบว่า 
นักเรียนส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x̄= 3.92) เมื่อพิจารณาภาพรวมรายประเด็น
นักเรียนมีความพึงพอใจเรื่องคุณภาพ การสอนของครูอยู่ในระดับมากที่สุดเป็นอันดับแรก (x̄= 4.04) 
และประเด็นเกี่ยวกับเรื่องเนื้อหาหลักสูตรนักเรียน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x̄= 3.84)  

3. สรุปผลข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความคาดหวังเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียน พบว่า 
โรงเรียนควรส่งเสริมนักเรียนให้ได้พัฒนาตนเองตามความถนัดและสนใจเพื่อพัฒนาศักยภาพ คุณภาพ
การสอนของครู เน้นให้โรงเรียนคัดเลือกครูผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถในรายที่สอนวิชาอย่าง
แท้จริง สามารถน าเนื้อหาหลักสูตรที่เรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ในด้านสื่อการเรียน         
การสอน ต้องการอุปกรณ์ทดลองวิทยาศาสตร์ใหม่และมีคุณภาพ ในส่วนกิจกรรมการเรียนการสอน 
นักเรียนคาดหวังให้ครูสอนให้น่าสนใจ ส าหรับการวัดและประเมินผล นักเรียนต้องการให้เนื้อหาของ
แบบทดสอบตรงกับเนื้อหาในบทเรียน อย่างไรก็ตาม นักเรียนมีความไม่พึงพอใจเกี่ยวกับห้องสมุด         
ไม่เปิดให้บริการตามเวลาที่ก าหนด ครูสอนไม่สอดคล้องกับเนื้อหาหลักสูตร การเรียนภาคปฏิบัติ
ค่อนข้างน้อย และนักเรียนไม่พึงพอใจท่ีข้อสอบในบางรายวิชา ไม่ตรงกับเนื้อหาที่สอน  
 

4. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 3 ส่วนได้แก่  
    4.1 ความคาดหวังจากการสัมภาษณ์นักเรียนมีความคาดหวังว่าการพัฒนาความสามารถ

ทางภาษาอังกฤษ โอกาสในการสอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในอนาคต และกิจกรรมนอก
ห้องเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้  
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    4.2 ความพึงพอใจจากการสัมภาษณ์นักเรียนมีความพึงพอใจในเรื่องการเอาใจใส่ของ
ครูผู้สอนครูมีเทคนิคการสอนดีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างเพื่อนและรุ่นพี่
รุ่นน้อง และสิ่งอ านวยความสะดวกภายในโรงเรียนเหมาะสม 

    4.3 ความไม่พึงพอใจจากการสัมภาษณ์นักเรียนไม่พึงพอใจในเรื่องความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนของครูยังไม่มีประสิทธิภาพมากพอ และการขาดการปรับปรุงและจัดหาสิ่ง
อ านวยความสะดวกในโรงเรียนเพิ่มเติม 

นอกจากน้ีข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไปมี 2 ประการ คือ 1. ศึกษาความคาดหวัง
และความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษกับกลุ่มตัวอย่างอื่น อาทิ 
ผู้บริหาร ครูผู้สอนหรือผู้ปกครอง 2. ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกเข้าศึกษาโครงการหลักสูตรภาค
ภาษาอังกฤษในโรงเรียนระดับการศึกษาอื่น นอกจากระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  

จากผลการศึกษาและข้อเสนอแนะข้างต้น อาจสรุปได้ว่า เนื่องจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้มี
ลักษณะเป็นงานวิจัยขนาดเล็ก กลุ่มตัวอย่างหรือบริบทท่ีใช้ในการท าวิจัยมีลักษณะเฉพาะกลุม่ การน า
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physical, social, mental, and intellectual. The highest goal can be attained by the 
Eightfold Path e.g. right view. Many Buddhist teachings, for example Thirty Eight 
Blessing of life, are appropriate in various situations and persons. Integration of the 
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both individual and public, and highest advantage. The highest advantage is to stop 
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1อาจารย์ประจ าภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มจร. และนิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาพุทธ
บริหารการศึกษา 
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Keywords: The Threefold Training (Tri-Sikkhā), Integration of Education Management 
 
บทน า 

มีพุทธศาสนสุภาษิตบทหนึ่งกล่าวว่า “ทันโต เสฏโฐ มนุสเสสุ” แปลว่า ในหมู่มนุษย์ ผู้ที่
ฝึกแล้ว                      เป็นผู้ประเสริฐที่สุด” (กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, 2477 : 49) ในยุค
ปัจจุบันมีค ากลอนของท่านพุทธทาสภิกขุ (2537) กล่าวว่า  

     “เป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูง   เหมือนหนึ่งยูงมีดีที่แววขน   
ถ้าใจต่ าเป็นได้แต่เพียงคน          ย่อมเสียทีท่ีตนได้เกิดมา 
ใจสะอาดใจสว่างใจสงบ         ใครมีครบควรเรียกมนุสสา   
เพราะท าถูกพูดถูกทุกเวลา          ปรมปรีดาทุกคืนวันสุขสันต์จริง 
ใจสกปรกมืดมัวและร้อนเร่า         ใครมีเข้าควรเรียกว่าผีสิง   
เพราะท าผิดพูดผิดจิตประวิง           แต่ในสิ่งน าตัวกลั้วอบาย   
คิดดูเถิดถ้าใครไม่อยากตก         จงรีบยกใจตนรีบขวนขวาย   
ให้ใจสูงเสียได้ก่อนตัวตาย               ก็สมหมายที่เกิดมาอย่าเชือนเอย”  
           

นัน่หมายความว่า โดยธรรมชาติแล้วมนุษย์ก็เป็นเพียงสัตว์โลกชนิดหนึ่งซึ่งมีสัญชาตญาณ
เดิมๆ เหมือนกับสัตว์อื่นทั้ งหลาย ประเด็นนี้ เป็นที่ยอมรับกันทั่ วไปว่า มนุษย์ เกิดมานั้น                        
มีความบกพร่องหรือมีบาปติดตัวมาด้วยทุกคน มนุษย์จะมีความแตกต่างก็เพราะการฝึกฝน 
ความสามารถในการเรียนรู้  และมีปัญญาเกิดขึ้น เมื่อมีปัญญาแล้วก็ท าในสิ่งที่แตกต่างออกไป               
ที่เรียกว่า มีใจสูงขึ้น พัฒนายิ่งข้ึน จนท าให้มนุษย์ได้ชื่อว่าเป็นผู้ครอบครองโลกนั่นเอง 

หลังจากที่เจ้าชายสิทธัทถะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อกว่า 2,600 ปีที่แล้ว            
ได้ทรงแสดงถึงแนวทางการพัฒนาเรียกว่า “ไตรสิกขา” ซึ่งสามารถท าให้มนุษย์แตกต่างจากสัตว์อื่นๆ 
ไตรสิกขาเป็นแม่แบบในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างไร มีรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
มนุษย์คือใคร 
 ตามหลักพุทธศาสนามนุษย์มีองค์ประกอบพื้นฐานการก่อก าเนิดไม่ต่างจากสัตว์อื่นๆ              
ที่ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ร่างกายและจิตใจ หรือ “รูปและนาม” 

ส่วนที่เป็นลักษณะเป็นช้ินส่วน มองเห็นได้ แตะต้องได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ ตา หู 
จมูก ลิ้น กาย เรียกว่า “รูป” มีส่วนประกอบที่ส าคัญคือ ธาตุหลัก 4 อย่าง ได้แก่ ดิน น้ า ลม ไฟ            
และมีอาการต่างๆ ที่อาศัยธาตุหลักเกิดขึ้น ทั่วไปเรียกว่า อิริยาบถย่อย หรืออาการย่อยของรูป (ธาตุ
หลัก) น้ันๆ เรียกว่า อุปาทายรูป เช่น การยืน เดิน นั่ง นอน กิน ดื่ม ท า พูด คิด เป็นต้น 

อีกส่วนหนึ่ง ไม่สามารถเห็นหรือสมัผสัดว้ยประสาทท้ัง 5 ไม่ได้ เรียกว่า “นาม” ประกอบไป
ด้วย เวทนา ได้แก่ ความรู้สึกว่าสุข ทุกข์ หรือเฉยๆ สัญญา ได้แก่ ส่วนที่ท าหน้าที่ในการจ าได้หมายรู้
สิ่งต่างๆ ที่ได้พบเห็น สังขาร ได้แก่ ความรู้สึกปรุงแต่งว่าดี ช่ัว โลภ โกรธ หลง และวิญญาณ ได้แก่ 
การรับรู้จากประสาทสัมผัส การเรียนรู้ต่างๆ ความรอบรู้ การคิดวิเคราะห์ต่างๆ 
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ทั้งรูปและนามเมื่อรวมกันแล้วสรุปเรียกว่า “ขันธ์ 5” ซึ่งสามารถเขียนสรุปเป็นภาพเพื่อให้
เข้าใจได้ง่ายๆ               ดังรูปที่ 1 
 

 
 
รูปที่ 1 มนุษย์มีประกอบเหมือนกนัคือกายและใจ หรือรูปและนาม หรือเรียกว่าขันธ์ 5 
 
จะพัฒนามนุษย์อย่างไร 
 จากพื้นฐานของก าเนิดชีวิตมนุษย์ข้างต้น จะเห็นได้ว่า โดยธรรมชาติของชีวิตแล้ว มนุษย์
ไม่ได้แตกต่างจากสัตว์อื่นๆ ในโลกนี้เลย คือ ประกอบด้วยกายและใจ หรือรูปและนาม ที่เรียกว่าขันธ์ 
5 เช่นเดียวกัน ถ้าหากปล่อยไปตามธรรมชาติ มนุษย์ก็คงมีพฤติกรรมไม่แตกต่างจากสัตว์ท้ังหมายมาก
นัก เนื่องจากมนุษย์มีจิตใจและปัญญาดีกว่าจึงได้พัฒนาอารยธรรมขึ้นมา ท าให้มีศาสนา ลัทธิ          
ความเชื่อ และแนวปฏิบัติต่างๆ เกิดในโลกมากมาย 

เมื่อพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลก ได้ทรงสั่งสอนประชาชนด้วยหลักธรรมต่างๆ ที่เหมาะสมกับ
บุคคล ประสบการณ์ หรือสถานการณ์ นั้นๆ เพื่อพัฒนามนุษย์ให้ดีขึ้น สูงส่งขึ้น ต่างจากสรรพสัตว์
ทั้งหลายทั้งด้านกาย วาจา และใจ ดังพุทธศาสนสุภาษิตและบทกลอนของท่านพุทธทาสภิกขุที่ได้
ยกขึ้นเป็นอุทาหรณ์ในเบื้องต้น หลักธรรมทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าแสดงทั้งหมด สามารถสรุปลงใน
หลักการที่เรียกว่า “ไตรสิกขา” ซึ่งก็เป็นค าตอบของค าถามข้างต้นว่า เราสามารถพัฒนามนุษย์ด้วย 
“ไตรสิกขา” นั่นเอง 
 

 
 
รูปที่ 2 ไตรสิกขาจะเป็นเครื่องพัฒนาให้คนต่างจากสตัว์อื่นๆ จนเปน็มนุษย์ท่ีสมบรูณ ์
ที่มา www.fugly.com/media/IMAGES/Random/morphing-clinton.jpg 
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ไตรสิกขาคืออะไร 
 สิกขา หมายถึง สิ่งที่ทุกคนต้องศึกษา เรียนรู้ ท าความเข้าใจ และน าไปปฏิบัติ เพื่อจะให้
ชีวิตมีพัฒนาการที่ดีขึ้นท้ังด้านร่างกาย วาจา สังคม อาชีพการงาน  จิตใจ และปัญญา ได้แก่ 

ศีล คือ หลักความประพฤติปฏิบัติทางกาย วาจา สังคม อาชีพการงาน เรียกว่า สีลสิกขา 
สมาธิ คือ หลักความปฏิบัติทางจิตใจที่จะท าให้มั่นคง มุ่งมั่น ไม่หวั่นไหวง่าย บางครั้งก็

เรียกว่า จิตสิกขา 
ปัญญา คือ หลักปฏิบัติทางความรู้ ความคิด วิสัยทัศน์ ที่จะน าไปสู่การปฏิบัติหรือแสดงออก

ทางกาย วาจา และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น  เรียกว่า ปัญญาสิกขา 
ทั้ง 3 อย่างรวมกัน เรียกว่า “ไตรสิกขา” หรือ “สิกขา 3”พระพุทธศาสนาทั้งสิ้นอัน 

หมายถึง พระธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่จารึกไว้ในพระไตรปิฎก จ านวน 84,000 พระ
ธรรมขันธ์ ก็คือ ไตรสิกขา กล่าวคือ พระวินัยปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์ สรุปลงใน สีลสิกขา พระ
สุตตันตปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์ สรุปลงใน สมาธิ หรือจิตสิกขา และพระอภิธรรมปิฎก 42,000 
พระธรรมขันธ์ สรุปลงใน ปัญญาสิกขา ดังสรุปในรูปที่ 3 
 

 
รูปที่ 3 การสรุปหลักธรรมในพระพุทธศาสนาลงในไตรสิกขา 

 
จะพัฒนามนุษย์อย่างไร (ขอบข่ายการพัฒนา) 
 เป็นที่ทราบแล้วว่า ไตรสิกขาเป็นเครื่องมือในการพัฒนามนุษย์ให้ต่างจากสัตว์ทั่วไป ซึ่งเป็น
กรอบใหญ่ๆ ให้ประชาชนได้ยึดถือและปฏิบัติ แต่พระพุทธเจ้ายังทรงแสดงหลักการพัฒนาอีก ซึ่งถือ
เป็นขอบข่ายของการพัฒนาทั้งส่วนบุคคลและหมู่คณะ เรียกว่า “ภาวนา” หมายถึง การเจริญการท า
ให้เป็นให้มีขึ้นการฝึกอบรมการพัฒนา(cultivation; training; development) มี 4 อย่าง ได้แก ่

1. กายภาวนา คือ การเจริญกายพัฒนากายการฝึกอบรมกายให้รู้จักติดต่อเกี่ยวข้องกับสิ่ง
ทั้งหลายภายนอกทางอินทรีย์ทั้งห้าด้วยดีและปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นในทางที่เป็นคุณมิให้เกิดโทษให้
กุศลธรรมงอกงามให้อกุศลธรรมเสื่อมสูญการพัฒนาความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
(physical development) 
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2. สีลภาวนา คือ การเจริญศีลพัฒนาความประพฤติการฝึกอบรมศีลให้ตั้งอยู่ในระเบียบ
วินัยไม่เบียดเบียนหรือก่อความเดือดร้อนเสียหายอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ด้วยดีเกื้อกูลแก่กัน (moral 
development) 

3. จิตภาวนา คือ การเจริญจิตพัฒนาจิตการฝึกอบรมจิตใจให้เข้มแข็งมั่นคงเจริญงอกงาม
ด้วยคุณธรรมทั้งหลายเช่นมีเมตตากรุณาขยันหมั่นเพียรอดทนมีสมาธิและสดช่ืนเบิกบานเปน็สุขผอ่งใส
เป็นต้น (cultivation of the heart; emotional development) 

4. ปัญญาภาวนา คือ การเจริญปัญญาพัฒนาปัญญาการฝึกอบรมปัญญาให้รู้เข้าใจสิ่ง
ทั้งหลายตามเป็นจริงรู้เท่าทันเห็นโลกและชีวิตตามสภาวะสามารถท าจิตใจให้เป็นอิสระท าตนให้
บริสุทธิ์จากกิเลสและปลอดพ้นจากความทุกข์แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ด้วยปัญญา (cultivation of 
wisdom; intellectual development) 

ในบาลีที่มาท่านแสดงภาวนา 4 นี้ในรูปที่เป็นคุณบทของบุคคลจึงเป็นภาวิตกายภาวิตศีลภา
วิตจิตภาวิตปัญญา (ผู้ได้เจริญกายศีลจิตและปัญญาแล้ว) บุคคลที่มีคุณสมบัติชุดนี้ครบถ้วนย่อมเป็น
พระอรหันต์ (พระพรหมคุณาภรณ์, 2555: 70) 
 
การพัฒนามนุษย์ไปให้ถึงขั้นสูงสุด (อเสขบุคคล) 
 พระพุทธเจ้าได้ทรงจ าแนกบุคคลออกเป็น 2 ประเภท คือ เสขบุคคล และอเสขบุคคล เสข
บุคคล ได้แก่มนุษย์ทุกคนที่เกิดมา ต้องมีการศึกษาและพัฒนาตนเองอยู่เรื่อยไป นับตั้งแต่การเป็น
ปุถุชนทั่วไปจนถึงอรหันตมรรค ส่วนอเสขบุคคลนั้น หมายถึงผู้ที่บรรลุธรรมขั้นสูงสุด ไม่ต้องศึกษา
หรือพัฒนาตนให้บรรลุอะไรอีกต่อไป ซึ่งได้แก่ พระอรหันตผล 
 การพัฒนาตนเพื่อไปสู่การความเป็น “อเสขบุคคล” นั้นต้องปฏิบัติตามหลักมัชฌิมาปฏิปทา
แปลว่าทางสายกลางเพราะเป็นข้อปฏิบัติอันพอดีที่จะน าไปสู่จุดหมายแห่งความหลุดพ้นเป็นอิสระดับ
ทุกข์ปลอดปัญหาไม่ติดข้องในที่สุดทั้งสองคือกามสุขัลลิกานุโยคและอัตตกิลมถานุโยคเรียกเต็มว่า  
อริยอัฏฐังคิกมรรค (พระพรหมคุณาภรณ์, 2555 : 215) มีองค์ 8 ประการดังนี้ 

1. สัมมาทิฏฐิเห็นชอบ ได้แก่ ความรู้อริยสัจจ์ 4 หรือเห็นไตรลักษณ์หรือรู้อกุศลและอกุศล
มูลกับกุศลและกุศลมูลหรือเห็นปฏิจจสมุปบาท (Right View; Right Understanding) 

2. สัมมาสังกัปปะด าริชอบ ได้แก่ เนกขัมมสังกัปอพยาบาทสังกัปอวิหิงสาสังกัป               
(Right Thought) 

3. สัมมาวาจาเจรจาชอบ ได้แก่ วจีสุจริต 4 (Right Speech) 
4. สัมมากัมมันตะกระท าชอบ ได้แก่ กายสุจริต 3 (Right Action) 
5. สัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบ ได้แก่ เว้นมิจฉาชีพประกอบสัมมาชีพ (Right Livelihood) 
6. สัมมาวายามะพยายามชอบ ได้แก่ ปธานหรือสัมมัปปธาน4 (Right Effort) 
7. สัมมาสติระลึกชอบ ได้แก่ สติปัฏฐาน 4 (Right Mindfulness) 
8. สัมมาสมาธิ (ตั้งจิตมั่นชอบได้แก่ฌาน 4 (Right Concentration) 

 สามารถสรุปกระบวนการไตรสิกขา ไปสู่ภาวนา และอริยมรรคมีองค์ 8 ได้ดังรูปที่ 4 
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 สามารถสรุปกระบวนการไตรสิกขา ไปสู่ภาวนา และอริยมรรคมีองค์ 8 ได้ดังรูปที่ 4 
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รูปที่ 4 แสดงขอบเขตของไตรสิกขาไปสู่การปฏิบัติด้วยภาวนา 4 และมรรคมีองค์ 8 
 
 ทางเลือกหลากหลายในการพัฒนามนุษย์ (มงคล 38) 

เพื่อให้เหมาะกับบุคคลระดับต่างๆ ยังมีหลักธรรมที่สนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อยู่
เป็นจ านวนมาก เช่น มงคล 38 ประการ ซึ่งมีบทสรุปกล่าวว่า  

เอตาทิสานิกตฺวาน  สพฺพตฺถมปราชิตา 
สพฺพตฺถโสตฺถีคจฺฉนฺติ ตนฺเตส มงฺคลมุตฺตมนฺติ. 

แปลว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายกระท ามงคลเช่นนี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่ปราชัยในที่ทุกสถาน
ย่อมถึงความสวัสดีในที่ท้ังปวงนี้คืออุดมมงคลของเทวดาและมนุษย์เหล่านั้น (ขุ.ขุ. 25/5/3) มงคล 38 
ประกอบด้วย แบ่งเป็น 10 หมวด (คาถา) ดังนี ้

คาถาท่ี 1  ไม่คบคนพาลคบบัณฑิตบูชาคนท่ีควรบูชา 
คาถาท่ี 2 อยู่ในปฏิรูปเทศได้ท าความดีให้พร้อมไว้ก่อนตั้งตนไว้ชอบ 

 คาถาท่ี 3  เล่าเรียนศึกษามาก มีศิลปวิทยามีระเบียบวินัยวาจาสุภาษิต 
คาถาท่ี 4  บ ารุงมารดาบิดาสงเคราะห์บุตรภรรยาการงานไม่อากูล 
คาถาท่ี 5  เผื่อแผ่แบ่งปันด ารงอยู่ในศีลธรรมสงเคราะห์ญาติการงานท่ีไม่มีโทษ 
คาถาท่ี 6  เว้นจากความช่ัวเว้นจากการดื่มน้ าเมาไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย 
คาถาท่ี 7  ความเคารพ อ่อนน้อมถ่อมตนความสันโดษมีความกตัญญูฟังธรรมตามกาล 
คาถาท่ี 8  มีความอดทนเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายพบเห็นสมณะสนทนาธรรมตามกาล 
คาถาท่ี 9  มีความเพียรเผากิเลสประพฤติพรหมจรรย์เห็นอริยสัจท าพระนิพพานให้แจ้ง 
คาถาท่ี 10  จิตไม่หวั่นไหวด้วยโลกธรรม จิตไร้เศร้าจิตปราศจากธุลีจิตเกษม 
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 ทศบารมีเพ่ือการพัฒนาตนอย่างยิ่งยวด 
 นอกจากน้ียังมีหลักปฏิบัติเพื่อพัฒนาตนอย่างยิ่งยวด คือการท าความดีที่บ าเพ็ญอย่างพิเศษ
เพื่อบรรลุ ซึ่งจุดหมายอันสูงเช่นความเป็นพระพุทธเจ้าและความเป็นมหาสาวกเรียกว่า บารมี 10 
หรือทศบารมี ได้แก่ 

1. ทานการให้การเสียสละ 
2. ศีลการรักษากายวาจาให้เรียบร้อยประพฤติถูกต้องตามระเบียบวินัย 
3. เนกขัมมะการออกบวช ความปลีกตัวปลีกใจจากกาม 
4. ปัญญาความรอบรู้ความหยั่งรู้เหตุผลเข้าใจสภาวะของสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง 
5. วิริยะความเพียรความแกล้วกล้าไม่เกรงกลัวอุปสรรคพยายามบากบั่นอุตสาหะก้าวหน้า

เรื่อยไปไม่ทอดทิ้งธุระหน้าท่ี 
6. ขันติความอดทนความทนทานของจิตใจสามารถใช้สติปัญญาควบคุมตนให้อยู่ในอ านาจ

เหตุผลและแนวทางความประะพฤติท่ีตั้งไว้เพื่อจุดหมายอันชอบไม่ลุอ านาจกิเลส 
7. สัจจะความจริงคือพูดจริงท าจริงและจริงใจ 
8. อธิษฐานความตั้งใจมั่น, การตัดสินใจเด็ดเดี่ยววางจุดหมายแห่งการกระท าของตนไว้

แน่นอนและด าเนินตามนั้นแน่นแน่ 
9. เมตตาความรักใคร่ความปรารถนาดีมีไมตรีคิดเกื้อกูลให้ผู้อื่นและเพื่อนร่วมโลกทั้งปวงมี

ความสุขความเจริญ 
10. อุเบกขาความวางใจเป็นกลางความวางใจสงบราบเรียบสม่ าเสมอเที่ยงธรรมไม่เอนเอียง

ไปด้วยความยินดียินร้ายหรือชอบฟัง 
บารมีนั้นท่านกล่าวว่าจะบ าเพ็ญให้บริบูรณ์ต้องครบ 3 ขั้น คือ 
1. บารมีระดับสามัญเช่นทานบารมีได้แก่ให้ทรัพย์สินเงินทองสมบัตินอกกาย 
2. อุปบารมีระดับรองหรือจวนจะสูงสุดเช่นทานอุปบารมีได้แก่การเสียสละอวัยวะเป็นทาน 
3. ปรมัตถบารมีระดับสูงสุดเช่นทานปรมัตถบารมีได้แก่การสละชีวิตเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น 
การบ าเพ็ญทั้ง 10 บารมีครบ 3 ขั้นนี้ เรียกว่าสมติงสปารมีหรือสมติงสบารมีแปลว่าบารมี 

30 ถ้วน (พระพรหมคุณาภรณ์, 2555 : 239) สรุปดังรูปที่ 5 

 
 
รูปที่ 5 คุณธรรม 10 ข้อบ าเพ็ญได้ 3 ระดับคือ บารมี อุปบารมี และปรมตัถบารมี รวมเป็นบารมี 30 
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บูรณาการไตรสิกขากับการศึกษา 
 มีผู้ให้ค านิยามของการศึกษาปัจจุบันไว้มากมาย แต่จากข้อมูลข้างต้น ค าว่า การศึกษา 
ในทางพุทธศาสนา หมายถึง กระบวนการพัฒนามนุษย์ให้มีความสมบูรณ์ทั้งกาย วาจา  สังคม อาชีพ
การงาน จิตใจ และปัญญา เพื่อยังประโยชน์ตน สังคม ประเทศชาติ ให้ถึงพร้อม 

ความรู้ หรือปัญญาตามหลักไตรสิกขา แบ่งเป็นประเภท 2 ประเภท ได้แก่ 
1. โลกิยปัญญา คือปัญญาหรือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการด าเนินชีวิต อาชีพ การงาน สังคม 

และวิชาการต่างๆ ทางโลก หรือเรียกว่า วิชาชีพ 
2. โลกุตตรปัญญา คือปัญญาหรือความรู้เกี่ยวกับ ความจริงของชีวิต (เทวทูต 4) ลักษณะ

ของชีวิต (ไตรลักษณ์) องค์ประกอบของชีวิต (ธาตุ 4ขันธ์ 5) โลกธรรม (โลกธรรม 8) และปรมัตถ
ธรรม (ธรรมชาติที่เป็นจริงแท้แน่นอน คือ จิต เจตสิก รูป นิพพาน) หรือเรียกว่า วิชาชีวิต 
ชนิดของความรู้ (วิธีการได้ปัญญา) 

ความรู้ หรือ ปัญญา ดังกล่าวสามารถเกิดขึ้นได้ 3 ทาง ได้แก ่
1. สุตตมยปัญญา ความรู้เกิดจากการฟัง การอ่าน ค้นคว้า การฟังบรรยาย อภิปรายต่างๆ 
2. จินตามยปัญญา ความรู้เกิดจากการคิด วิเคราะห์ ใคร่ครวญ พิจารณาหาเหตุผล 
3. ภาวนามยปัญญา ความรู้เกิดจากการลงมือปฏิบัติ ฝึกฝน ท าแล้วท าอีกจนเกิดความ

ช านาญ 
 
การประยุกต์หลักพุทธธรรมเพ่ือการจัดการศึกษา 
 ไตรสิกขาเป็นหลักพ้ืนฐานของการศึกษา อันหมายถึงการเรียนรู้และพัฒนาตลอดชีวิต มีผู้น า
หลักไตรสิกขา มาประยุกต์ใช้กับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับพ้ืนฐานจนถึงปริญญาเอก ระดับพื้นฐาน 
ดังเช่นคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา (2546) ได้ให้ความหมายของโรงเรียนวิถีพุทธว่า  คือ
โรงเรียนระบบปกติทั่วไปที่น าหลักธรรมพระพุทธศาสนามาใช้ หรือประยุกต์ใช้ในการบริหารและการ
พัฒนาผู้เรียนโดยรวมของสถานศึกษา เน้นกรอบการพัฒนาตามหลักไตรสิกขาอย่างบูรณาการผู้เรียน
ได้เรียนรู้ผ่านการพัฒนา “การกิน อยู่ ดู ฟัง เป็น” คือ มีปัญญารู้เข้าใจในคุณค่าแท้ใช้กระบวนการ
ทางวัฒนธรรมแสวงหาปัญญา และมีวัฒนธรรมเมตตาเป็นฐานการด าเนิ นชีวิต โดยมีผู้บริหาร            
และคณะครูเป็นกัลยาณมิตร ช่วยกันพัฒนาด าเนินการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีวิถีการท างาน วิถีชีวิต 
วิถีการเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมต่างๆ ตามหลักไตรสิกขาทั้ง 3 ด้านคือ 
 1. ด้านพฤติกรรม (ศีล) เน้นให้นักเรียนมีคุณลักษณะดังนี้ 
  1.1 มีกิริยามารยาทกินอยู่ดูฟังเป็น 
  1.2 รู้จักพิจารณาเลือกเสพสิ่งบริโภคและสื่อต่างๆให้เกิดประโยชน์ด้วยปัญญา 
  1.3 รู้จักความพอดีพอประมาณในการแสวงหาการบริโภคสะสมสิ่งต่างๆ 
  1.4 ปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์ที่ถูกต้องเพื่อให้เกิดวินัยในตนเอง 
  1.5 ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นโดยมีศีล5เป็นพื้นฐานในการด าเนินชีวิต 
  1.6 มีชีวิตที่สัมพันธ์ด้วยดีกับบุคคลครอบครัวชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 
 

58 
 

บูรณาการไตรสิกขากับการศึกษา 
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 1. ด้านพฤติกรรม (ศีล) เน้นให้นักเรียนมีคุณลักษณะดังนี้ 
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 2. ด้านจิตใจ (สมาธ)ิเน้นให้นักเรียนมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
  2.1 มีสมรรถภาวะที่ดีคือมีสมาธิมีความตั้งมั่นเข้มแข็งมุ่งมั่นท าดีด้วยจิตใจกล้าหาญ
อดทนสู้สิ่งยากขยันหมั่นเพียรไม่ย่อท้อสามารถฟันฝ่าอุปสรรคผ่านความยากล าบากไปได้พึ่งตนเองได้ 
  2.2 มีคุณภาวะคือมีความกตัญญูรู้คุณมีจิตใจเมตตากรุณาโอบอ้อมอารีมีน้ าใจละอาย
ช่ัวกลัวบาปซื่อสัตย์รับผิดชอบกล้ารับผิดเกิดจิตที่เป็นบุญกุศลอย่างสม่ าเสมอ 
  2.3 มีสุขภาวะที่ดีคือมีความสุขความร่าเริงเบิกบานมองโลกในแง่ดีมีก าลังใจเกิดแรง
บันดาลใจในการเรียนรู้ในการร่วมกิจกรรมงานต่างๆ 
 3. ด้านความคิด ความเชื่อ และการแสวงหาความรู้ (ปัญญา) เน้นให้นักเรียนมี
คุณลักษณะ ดังนี้ 
  3.1 มีศรัทธาเลื่อมใสและเข้าใจในพระรัตนตรัยกฎแห่งกรรมและบาปบุญคุณโทษ 
  3.2 มีทักษะและอุปนิสัยในการเรียนรู้ทีดีใฝ่รู้ใฝ่คิดรู้จักค้นคว้าจดบันทึกเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติจริง การคิดวิเคราะห์ประมวลผลสามารถน าเสนอถ่ายทอดได้ทั้งแบบกลุ่มและรายบุคคล 
  3.3 มีทักษะชีวิต รู้เท่าทันต่อสิ่งเร้าภายนอกและกิเลสภายในตนสามารถแก้ปัญหาและ
น าหลักธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตได้มีฐานชีวิตที่ดี มีปัญญาเข้าใจสัจธรรมของชีวิตได้ตามวุฒิภาวะ
ของตน 
  3.4 มีทัศนคติดีที่ต่อการปฏิบัติธรรมกรรมฐาน สามารถต่อยอดพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ
ธรรมให้เกิดความเจริญงอกงามในธรรมที่สูงยิ่งขึ้นไป 
 ลักษณะโรงเรียนวิถีพุทธเน้นการจัดสภาพทุกด้านเพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนาตามหลัก
พุทธธรรมอย่างบูรณาการโดยส่งเสริมให้เกิดความเจริญงอกงามตามหลักวุฒิธรรม4ประการคือ 
 1. สัปปุริสสังเสวะ หมายถึง การอยู่ใกล้คนดีใกล้ผู้รู้มีครูอาจารย์ดีมีข้อมูลมีสื่อท่ีดี 
 2. สัทธัมมัสสวนะ หมายถึง เอาใจใส่ศึกษาโดยมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ดี 
 3. โยนิโสมนสิการ หมายถึง มีกระบวนการคิดวิเคราะห์พิจารณาหาเหตุผลที่ดีและถูกวิธี 
 4. ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ หมายถึง ความสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตได้ถูกต้องเหมาะสม 
 ระดับอุดมศึกษานั้นภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย (2555:13) น าหลักไตรสิกขามาเป็นกรอบแนวคิดหลักเพื่อสร้างอัตลักษณ์แก่นิสิต
ทุกระดับโดยบูรณาการสรุปตามอักษรย่อของมหาวิทยาลัยคือ MCU และแปลความหมายให้
สอดคล้องกับไตรสิกขาดังนี ้
  M -   Mentality มีความรู้ดี (ปัญญา) 
  C -   Character มีความประพฤติดี (ศีล) 
  U -   Universal mind มีสาธารณจิต ใจมั่นคง ซื่อตรง เสียสละ (สมาธิ) 
และได้น าหลักธรรมมาบูรณาการเป็นกรอบแนวคิดในจัดการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท 
และปริญญาเอก โดยมองว่า นิสิตทุกระดับจะต้องได้รับการเรียนรู้ 2 ประการ คือ วิชชา ความรู้ต่างๆ 
ตามสาขาวิชาที่ตนเรียน  และ จรณะ หลักความประพฤติปฏิบัติที่ดีงามดังรายละเอียดต่อไปนี ้

ระดับปริญญาตรีใช้กรอบแนวคิดว่ามีนวลักษณ์ รู้หลักพัฒนา ยึดมั่นไตรสิกขา มีสาธารณ
จิตสรุปเป็นรูปดังนี ้
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ระดับปริญญาตรีใช้กรอบแนวคิดว่ามีนวลักษณ์ รู้หลักพัฒนา ยึดมั่นไตรสิกขา มีสาธารณ
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 มีนวลักษณ์  หมายถึง คุณลักษณะ 9 ประการของนิสิต ตามความหมายของ 
MAHACHULA ประกอบด้วย 

   M - Morality มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส 
   A - Awareness รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
   H - Helpfulness มีศรัทธา อุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา 
   A - Ability มีความสามารถในการแก้ปัญหา 
   C - Curiosity มีความใฝ่รู้ ใฝ่คิด 
   H - Hospitality มีน้ าใจเสียสละเพื่อส่วนรวม 
   U - University มีโลกทัศน์กว้างไกล 
   L - Leadership มีความเป็นผู้น้ าด้านจิตใจและปัญญา 
   A - Aspiration มีความมุ่งมั่นพัฒนาตนให้เพียบพร้อมด้วย 
      คุณธรรมและจริยธรรม 
  รู้หลักพัฒนา หมายถึง รู้และเข้าใจหลักการพัฒนาตามแนวของ ภาวนา 4 ได้แก่ 

กายภาวนา พัฒนากาย สีลภาวนา พัฒนาสังคม จิตภาวนา พัฒนาจิตใจ ปัญญาภาวนา พัฒนาปัญญา 
  ยึดมั่นไตรสิกขา หมายถึง  หลักการด าเนินชีวิตตามหลักศีล สมาธิ ปัญญา      

หรือ สุจริต 3 คือ กายสุจริต  วจีสุจริต  มโนสุจริต เป็นต้น 
  มีสาธารณจิต หมายถึง น้ าใจดี วจีไพเราะ สงเคราะห์ประชาชน วางตนเหมาะสม 

ตามหลักสังคหวัตถุ 4  ได้แก่ ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา สมานัตตาดังสรุปตามรูปที่ 6 
 

 
รูปที่ 6 สรุปการบูรณาการหลักธรรมที่เหมาะสมกับการสร้างคณุลักษณะนิสติระดับปริญญาตรี 

 
ระดับปริญญาโทเป็นระดับการศึกษาที่เน้นองค์ความรู้ระดับสูงและมีความเช่ียวชาญใน

สาขาวิชานั้น เป็นอย่างดี จึงก าหนดแนวทางพัฒนานิสิตต่อเนื่องจากปริญญาตรี โดยใช้หลัก 
ปฏิสัมภิทา 4 ได้แก่ ความเช่ียวชาญในอรรถะ ธรรมะ นิรุตติ ปฏิภาณ เป็นกรอบแนวคิดสรุปเป็นค า
คล้องจองว่า“รอบรู้วิชาการ ช านาญวิชาชีพ เชี่ยวชาญสื่อศึกษา บริการประชาชน” มีค าอธิบายดังนี ้
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   รอบรู้วิชาการ หมายถึง มีความรู้ ความเข้าใจในวิชาการที่เป็นวิชาพื้นฐานและ
วิชาที่เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึงรอบด้าน รู้เท่าทันสถานการณ์ รู้หลักการและทฤษฎีที่ชัดเจนในสาขาวิชาที่
ศึกษา รวมถึงศึกษาดูงาน การเสริมสร้างวิสัยทัศน์ในด้านต่างๆสอดคล้องกับ อัตถปฏิสัมภิทา 
(Conceptual Skill) และสอดคล้องกับจตุสดมภ์การศึกษาข้อ 1 เรียนเพื่อให้เกิดความรู้ (Learning 
to know) 
   ช านาญวิชาชีพ หมายถึง มีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติได้ถูกต้อง จนถึงมี
ความช านาญในวิชาเฉพาะสาขา หรือวิชาเอก รวมถึงมีการวิจัยและพัฒนาความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ 
ได้ สอดคล้องกับ ธัมมปฏิสัมภิทา หรือ Technical skillและสอดคล้องกับจตุสดมภ์การศึกษาข้อ 2 
เรียนเพื่อให้เกิดทักษะ สามารถประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดี ฝีมือคุณภาพ (Learning to do) 
   เชี่ยวชาญสื่อศึกษา หมายถึง มีความสามารถในการใช้ภาษาและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร การน าเสนอ หรือการแสดงออกต่อสังคมได้อย่างเช่ียวชาญ รวมถึงมี
ความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมและสื่อการศึกษาใหม่ๆ เพื่อการศึกษาและการสื่อสารที่
ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและอยู่ร่วมกันอย่างสันติ สอดคล้องกับ นิรุตติปฏิสัมภิทา (Presentation 
Skill) และสอดคล้องกับจตุสดมภ์การศึกษาข้อ 3 เรียนเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติ  (Learning to live 
Together) 
   บริการประชาชน หมายถึง มีความรู้คู่คุณธรรรม รู้จักเสียสละ มีจิตบริการ ฉลาด
สามารถประยุกต์ความรู้ ทฤษฎี ภาษาและเทคโนโลยีต่างๆ ให้สอดคล้องกลมกลืนกัน เพื่อการบริหาร
หรือบริการที่มีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อสังคม สอดคล้องกับ ปฏิภาณปฏิสัมภิทา (Human 
relations Skill) และสอดคล้องกับจตุสดมภ์การศึกษาข้อ 4 เรียนเพื่อเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
(Learning to be) ดังรูปที่ 7 
 

 
 
รูปที่ 7 เทียบองค์ประกอบจตุสดมภ์ทางการศึกษา และทักษะ 4 ดา้นของมหาบัณฑติที่ควรม ี
(ที่มารูป https://lsw09.wikispaces.com/Mental%20Models) 
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ระดับปริญญาเอก เป็นระดับสูงสุดของการศึกษา ที่จะต้องมีทั้งความรู้ วิสัยทัศน์ ความ
เชี่ยวชาญ และมนุษยสัมพันธ์ มีหลักธรรมที่เหมาะสมจาก ทุติยปาปณิกสูตร (องฺ.เอก. 20/20/163) ที่
ระบุว่าพ่อค้า (นักธุรกิจ) ที่จะประสบความส าเร็จ ต้องมีคุณลักษณะ 3 ประการ คือ มีตาดี หรือมี
วิสัยทัศน์ (จักขุมา)มีความสามารถจัดการธุระได้ดี (วิธุโร) และมีบุคคลที่จะพึ่งพิงอาศัยได้ (นิสสยสัม
ปันโน) สรุปเป็นค าคล้องจองให้จ าง่ายว่า “มีวิสัยทัศน์  เช่ียวชาญปฏิบัติ ฉลาดมนุษยสัมพันธ์”              
มีค าอธิบาย ดังนี ้

 มีวิสัยทัศน์ หมายถึง มีความรอบรู้ในหลักการและทฤษฎีต่างๆ มีความสามารถ
สร้างทฤษฎีใหม่ และมีวิสัยทัศน์กว้างไกลสู่สากล  สอดคล้องกับบาลีข้อ จักขุมา (Pro-vision) 

 เชี่ยวชาญปฏิบัติ หมายถึง มีความเชี่ยวชาญในเชิงปฏิับัติ ปฏิบัติดี ปฏิบัติถูกต้อง
ตามหลักทฤษฎี ที่เรียนมา รวมถึงสามารถสร้างและพัฒนาสิ่งใหม่ๆ และการใช้ภาษาและเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นเครื่องมือในการสื่อสารได้ดี  สอดคล้องกับบาลีข้อ วิธุโร (Professional) 

 ฉลาดมนุษยสัมพันธ์ หมายถึง มีความสามารถในการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมถึงสามารถสร้างปัจจัยในการบริหารขึ้นมาได้ โดยมีความเหมาะสมกับสภาพชุมชน สังคม 
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับบาลีข้อ นิสสยสัมปันโน หรือ Public Relation 
 

สรุปกรอบแนวคิดดังรูปที่ 8 

 
รูปที่ 8 สรุปแนวคิดการพัฒนานิสิตระดับปริญญาเอกให้มีวิสัยทัศน์ เช่ียวชาญปฏิบัติ ฉลาดมนุษย
สัมพันธ์ 
 
ไตรสิกขาจะช่วยสังคมดีข้ึนอย่างไร 
 มนุษย์ท่ีได้รับการพัฒนาโดยไตรสิกขา ย่อมจะได้รับประโยชน์ต่างๆ ดังนี้ 

1. ประโยชน์ตนมีการพัฒนาอย่างสมดุล ท้ังทางกาย วาจา อาชีพ สังคม จิตใจ และปัญญา 
2. ประโยชน์ผู้อื่นที่มีพื้นฐานแบบไตรสิกขา ย่อมไม่เห็นแก่ตัว ย่อมมุ่งให้งาน สังคม และ

เพื่อนมนุษย์อยู่ดี มีสุขเหมือนกัน 
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3. ประโยชน์ท้ังสองฝ่ายเมื่อทุกคนมีศีล สมาธิ ปัญญา ย่อมเป็นประโยชน์ต่อตนและสังคม 
ทั้งสองฝ่าย 

4. ประโยชน์อย่างยิ่งผู้มีหลักของไตรสิกขา ย่อมรู้ทั้งวิชาชีพและเข้าใจวิชาชีวิต ไม่ตกเป็น
ทาสของอธรรม ย่อมจะได้รับสิ่งที่ดีงามยิ่งขึ้นและสามารถเข้าถึงความสมบูรณ์สูงสุดเป็นอเสขบุคคล 
บรรลุอรหันตผล ไม่เวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป 
 
บทสรุป 
 มนุษย์โดยทั่วไปมีการก าเนิดและองค์ประกอบของชีวิตคือกายและใจ หรือรูปและนาม หรือ
ขันธ์ 5 ไม่แตกต่างจากสัตว์ท้ังหลายแต่มนุษย์จะมีความแตกต่างตรงที่ความมีปัญญาที่สามารถฝึกฝน
พัฒนาให้ยิ่งขึ้นไปได้ เครื่องมือส าคัญในการพัฒนานั้นก็คือ ไตรสิกขา ได้แก่ ศีล สมาธิ ปัญญา 
ขอบเขตของการพัฒนาตามแนวทางของภาวนา 4 คือ พัฒนากาย พัฒนาศีล พัฒนาจิต และพัฒนา
ปัญญา ส่วนวิธีการที่จะท าให้บรรลุถึงเป้าหมายนั้นจะต้องปฏิบัติตามแนวทางของอริมรรคมีองค์ 8 มี
สัมมาทิฏฐิ เป็นต้น นอกจากน้ียังหลักธรรมอื่นๆ ที่เหมาะแก่บุคคล เหตุการณ์ต่างๆ เช่นหลักมงคล 38 
และ ทศบารมี เป็นต้น 

เพื่อให้ชัดเจนยิ่งขึ้น จึงสรุปไตรสิกขากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นแผนภาพ ดังรูปที่ 9 
 

 
รูปที่ 9 สรุปการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยไตรสิกขา (ขยายเป็นภาวนา 4 และมรรค 8) 
 
 นอกจากน้ีไตรสิกขายังสามารถบูรณาการกับการศึกษาตั้งแต่ระดบัพ้ืนฐานจนถึงปริญญาเอก
ก็ได้ หรืออาจเรียกว่าเทคนิคการสอนแบบไตรสิกขา ทั้งนี้ผู้ปฏิบัติตามหลักไตรสิกขา ย่อมจะได้รับ
ประโยชน์อย่างน้อย 4 ประการคือ ประโยชน์ตน ประโยชน์ผู้อื่น ประโยชน์ท้ังสองฝ่าย และประโยชน์
อย่างยิ่งคือการบรรลุเป็นพระอรหันตผลไม่เวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป 
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การศึกษาจะต้องมีการพัฒนามนุษย์ในองค์กรให้มีคุณภาพ มีศักยภาพ มีความรู้ความสามารถ มีความ
เช่ียวชาญเพื่อพัฒนาองค์การให้เจริญก้าวหน้า ด้วยเหตุนี้นักบริหารองค์กรจึงให้ความส าคัญกับทุน
มนุษย์ในกระบวนการบริหารงาน เพราะทุนมนุษย์เป็นหัวใจของการท างานทุกระบบ และมีผลจะช่วย
ให้งานนั้นส าเร็จหรือล้มเหลวได้ ประเทศพัฒนาแล้วในโลกจึงให้ความส าคัญต่อกระบวนการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล เพราะเช่ือว่าหากทรัพยากรบุคคลมีคุณภาพ จะคิดท าการสิ่งใดย่อมมีโอกาสพบกับ
ความส าเร็จ 
            ในปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว องค์การจึงต้องมีการพัฒนาเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงกระแสของความต้องการพัฒนาองค์การแพร่กระจายไปทั่วโลก มีนักคิดนักบริหาร
จ านวนมากได้เสนอแนวคิดและความจ าเป็นในการเปลี่ยนแปลงองค์การเพื่อให้สามารถด ารงอยู่และ
ก้าวต่อไปสู่ศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมั่นคง อันจะเป็นที่มาของแนวคิดต่างๆ ซึ่งเป็นที่แพร่หลายใน
ปัจจุบนั แนวคิดการปรับกระบวนการท างานการบริหารคุณภาพองค์การ   

การน าหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาใช้ หรือประยุกต์ใช้ในการบริหาร และการพัฒนา
ผู้เรียนโดยรวมของสถานศึกษา การศึกษาแบบวิถีพุทธเป็นวิถีชีวิตประจ าวัน เป็นการบูรณาการทั้งศีล 
สมาธิ ปัญญา เพื่อให้เป็นไปตามคุณค่าแท้จริงของการด าเนินชีวิต โดยเพิ่มวิสัยทัศน์ให้มีการพัฒนา
ผู้เรียน รอบด้าน สมดุล สมบูรณ์ ทั้งกาย (กายภาวนา) การประพฤติ (สีลภาวนา) จิตใจ(จิตภาวนา) 
ปัญญา (ปัญญาภาวนา) การยอมรับพุทธธรรมหรือพุทธศาสตร์เป็นองค์ความรู้ ที่มุ่งเน้นให้ผู้ศึกษา
เข้าใจธรรมชาติของโลกและชีวิตที่แท้จริงและฝึกให้ผู้ศึกษาสามารถด าเนินชีวิตได้อย่างถูก ต้อง
เหมาะสมตั้งแต่ระดับการด าเนินชีวิตประจ าวันการกิน อยู่ ดู ฟัง จนถึงระดับการด าเนินชีวิตของ
นักบวชผู้มุ่งมีชีวิตที่บริสุทธิ์ และในทุกระดับยังผลให้ผู้ศึกษาเองมีความสุขพร้อมๆ กับช่วยให้คนรอบ
ข้างและสังคมมีความสุขพร้อมกันไปด้วยอย่างชัดเจน  
 พุทธธรรมมีกรอบการพัฒนาเป็นระบบการศึกษา 3 ประการ เรียกว่าไตรสิกขาคืออธิสีลสิก
ขา อธิจิตตสิกขา และอธิปัญญาสิกขา ที่เรียกสั้น ๆ ว่า ศีล สมาธิ ปัญญา ซึ่งเป็นการฝึกหัดอบรม  
เพื่อพัฒนากาย ความประพฤติ จิตใจ และปัญญา ไตรสิกขานี้เป็นการศึกษาที่ครอบคลุมการด าเนิน
ชีวิตทุกด้านและทุกวัย มีความยากง่ายตั้งแต่เรื่องเบื้องต้นทั้งของเด็กและผู้ใหญ่ จนถึงเรื่องที่ละเอียด
ซับซ้อนที่ยากจะหาองค์ความรู้อื่นใดมาเทียบได้การศึกษาของกุลบุตรกุลธิดาและผู้ใหญ่ทั้งหลายใน
อดีตอันยาวนานของไทย มีฐานจากการใช้หลักพุทธธรรมมาอบรมสั่งสอน แต่ไม่มีระบบของการศึกษา
ภาคบังคับอย่างในยุคปัจจุบันแม้ในปัจจุบันจะมีการศึกษาภาคบังคับแก่คนส่วนใหญ่ แต่ก็มิได้น าเอา
พุทธธรรมมาเป็นฐานของการศึกษา แต่น าระบบและองค์ความรู้ตามโลกนิยมโดยมีรากฐานจาก
ประเทศตะวันตก มาเป็นแกนในการจัดการศึกษา ท าให้พุทธธรรมเริ่มห่างเหินจากชีวิตของคนไทยยุค
ปัจจุบันมากขึ้น ซึ่งเป็นที่น่าเสียดายในความล้ าค่าของพุทธธรรม และจากการที่เป็นฐานของ
วัฒนธรรมไทยมาแต่อดีตด้วยคุณค่าอันอนันต์ขององค์ความรู้ในพุทธธรรม และระบบไตรสิกขาที่
ชัดเจนในการศึกษาพัฒนาผู้เรียนทุกวัย ทางกระทรวงศึกษาธิการจึงมีแนวความคิดที่จะส่งเสริมให้ทาง
สถานศึกษาน าระบบของพุทธธรรมมาประยุกต์ในการจัดระบบการเรียนการสอนในสถานศึกษา
ปัจจุบัน เพื่อพัฒนาเยาวชนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติที่ได้
ก าหนดคุณสมบัติของการเป็นคนที่ดี เก่ง มีความสุขอย่างแท้จริง อันเป็นเปูาหมายของพุทธธรรม 
โรงเรียนวิถีพุทธน าหลักธรรมพระพุทธศาสนามาใช้หรือประยุกต์ใช้ในการบริหาร และการพัฒนา
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การศึกษาจะต้องมีการพัฒนามนุษย์ในองค์กรให้มีคุณภาพ มีศักยภาพ มีความรู้ความสามารถ มีความ
เช่ียวชาญเพื่อพัฒนาองค์การให้เจริญก้าวหน้า ด้วยเหตุนี้นักบริหารองค์กรจึงให้ความส าคัญกับทุน
มนุษย์ในกระบวนการบริหารงาน เพราะทุนมนุษย์เป็นหัวใจของการท างานทุกระบบ และมีผลจะช่วย
ให้งานนั้นส าเร็จหรือล้มเหลวได้ ประเทศพัฒนาแล้วในโลกจึงให้ความส าคัญต่อกระบวนการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล เพราะเช่ือว่าหากทรัพยากรบุคคลมีคุณภาพ จะคิดท าการสิ่งใดย่อมมีโอกาสพบกับ
ความส าเร็จ 
            ในปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว องค์การจึงต้องมีการพัฒนาเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงกระแสของความต้องการพัฒนาองค์การแพร่กระจายไปทั่วโลก มีนักคิดนักบริหาร
จ านวนมากได้เสนอแนวคิดและความจ าเป็นในการเปลี่ยนแปลงองค์การเพื่อให้สามารถด ารงอยู่และ
ก้าวต่อไปสู่ศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมั่นคง อันจะเป็นที่มาของแนวคิดต่างๆ ซึ่งเป็นที่แพร่หลายใน
ปัจจุบนั แนวคิดการปรับกระบวนการท างานการบริหารคุณภาพองค์การ   

การน าหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาใช้ หรือประยุกต์ใช้ในการบริหาร และการพัฒนา
ผู้เรียนโดยรวมของสถานศึกษา การศึกษาแบบวิถีพุทธเป็นวิถีชีวิตประจ าวัน เป็นการบูรณาการทั้งศีล 
สมาธิ ปัญญา เพื่อให้เป็นไปตามคุณค่าแท้จริงของการด าเนินชีวิต โดยเพิ่มวิสัยทัศน์ให้มีการพัฒนา
ผู้เรียน รอบด้าน สมดุล สมบูรณ์ ทั้งกาย (กายภาวนา) การประพฤติ (สีลภาวนา) จิตใจ(จิตภาวนา) 
ปัญญา (ปัญญาภาวนา) การยอมรับพุทธธรรมหรือพุทธศาสตร์เป็นองค์ความรู้ ที่มุ่งเน้นให้ผู้ศึกษา
เข้าใจธรรมชาติของโลกและชีวิตที่แท้จริงและฝึกให้ผู้ศึกษาสามารถด าเนินชีวิตได้อย่างถูก ต้อง
เหมาะสมตั้งแต่ระดับการด าเนินชีวิตประจ าวันการกิน อยู่ ดู ฟัง จนถึงระดับการด าเนินชีวิตของ
นักบวชผู้มุ่งมีชีวิตที่บริสุทธิ์ และในทุกระดับยังผลให้ผู้ศึกษาเองมีความสุขพร้อมๆ กับช่วยให้คนรอบ
ข้างและสังคมมีความสุขพร้อมกันไปด้วยอย่างชัดเจน  
 พุทธธรรมมีกรอบการพัฒนาเป็นระบบการศึกษา 3 ประการ เรียกว่าไตรสิกขาคืออธิสีลสิก
ขา อธิจิตตสิกขา และอธิปัญญาสิกขา ที่เรียกสั้น ๆ ว่า ศีล สมาธิ ปัญญา ซึ่งเป็นการฝึกหัดอบรม  
เพื่อพัฒนากาย ความประพฤติ จิตใจ และปัญญา ไตรสิกขานี้เป็นการศึกษาที่ครอบคลุมการด าเนิน
ชีวิตทุกด้านและทุกวัย มีความยากง่ายตั้งแต่เรื่องเบื้องต้นทั้งของเด็กและผู้ใหญ่ จนถึงเรื่องที่ละเอียด
ซับซ้อนที่ยากจะหาองค์ความรู้อื่นใดมาเทียบได้การศึกษาของกุลบุตรกุลธิดาและผู้ใหญ่ทั้งหลายใน
อดีตอันยาวนานของไทย มีฐานจากการใช้หลักพุทธธรรมมาอบรมสั่งสอน แต่ไม่มีระบบของการศึกษา
ภาคบังคับอย่างในยุคปัจจุบันแม้ในปัจจุบันจะมีการศึกษาภาคบังคับแก่คนส่วนใหญ่ แต่ก็มิได้น าเอา
พุทธธรรมมาเป็นฐานของการศึกษา แต่น าระบบและองค์ความรู้ตามโลกนิยมโดยมีรากฐานจาก
ประเทศตะวันตก มาเป็นแกนในการจัดการศึกษา ท าให้พุทธธรรมเริ่มห่างเหินจากชีวิตของคนไทยยุค
ปัจจุบันมากขึ้น ซึ่งเป็นที่น่าเสียดายในความล้ าค่าของพุทธธรรม และจากการที่เป็นฐานของ
วัฒนธรรมไทยมาแต่อดีตด้วยคุณค่าอันอนันต์ขององค์ความรู้ในพุทธธรรม และระบบไตรสิกขาที่
ชัดเจนในการศึกษาพัฒนาผู้เรียนทุกวัย ทางกระทรวงศึกษาธิการจึงมีแนวความคิดที่จะส่งเสริมให้ทาง
สถานศึกษาน าระบบของพุทธธรรมมาประยุกต์ในการจัดระบบการเรียนการสอนในสถานศึกษา
ปัจจุบัน เพื่อพัฒนาเยาวชนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติที่ได้
ก าหนดคุณสมบัติของการเป็นคนที่ดี เก่ง มีความสุขอย่างแท้จริง อันเป็นเปูาหมายของพุทธธรรม 
โรงเรียนวิถีพุทธน าหลักธรรมพระพุทธศาสนามาใช้หรือประยุกต์ใช้ในการบริหาร และการพัฒนา
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ผู้เรียนโดยรวมของสถานศึกษา เน้นกรอบการพัฒนาตามหลักไตรสิกขาอย่างบูรณาการผู้เรียนได้
เรียนรู้ได้พัฒนาการกิน อยู่ ดู ฟังให้เป็น โดยผ่านกระบวนการทางปัญญา และมีเมตตาเป็นฐานการ
ด าเนินชีวิต ซึ่งชาวไทยได้รับการกล่อมเกลาจากพระพุทธศาสนาตั้งแต่อดีต จนกล่าวได้ว่า วิถีพุทธ คือ 
วิถีวัฒนธรรมของชาวไทยส่วนใหญ่ จนมีความเป็นเอกลักษณ์ที่ท่ัวโลกตระหนักและให้การยอมรับพุทธ
ธรรมหรือพุทธศาสตร์เป็นองค์ความรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้ศึกษาเข้าใจธรรมชาติของโลกและชีวิตที่แท้จริง 
และฝึกให้ผู้ศึกษาสามารถด าเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ตั้งแต่ระดับการด าเนินชีวิตประจ าวัน
ของคนท่ัวไป คือ การกิน อยู่ ดู ฟัง จนถึงระดับการด าเนินชีวิตของนักบวชผู้มุ่งมีชีวิตที่บริสุทธ์ิ และใน
ทุกระดับยังผลให้ผู้ศึกษาเองมีความสุขพร้อมๆ กับช่วยให้คนรอบข้างและสังคมมีความสุขพร้อมกันไป
ด้วยอย่างชัดเจน มีกรอบการพัฒนาหลักเป็นระบบการศึกษา 3 ประการ คือ อธิสีลสิกขา อธิจิตตสิก
ขา และอธิปัญญาสิกขา ที่เรียกสั้นๆ ว่า ศีล สมาธิ ปัญญาซึ่งเป็นการฝึกหัดอบรม เพื่อพัฒนากาย 
ความประพฤติจิตใจ และปัญญา ไตรสิกขานี้เป็นการศึกษาท่ีครอบคลุมการด าเนินชีวิตทุกด้านและทุก
วัย อีกทั้งยังมีความยากง่าย ตั้งแต่เรื่องเบื้องต้นทั้งของเด็กและผู้ใหญ่จนถึงเรื่องที่ละเอียดซับซ้อนที่
ยากจะหาองค์ความรู้อื่นใดมาเทียบได้ 
 การศึกษาของกุลบุตรกุลธิดาและผู้ใหญ่ทั้งหลายในอดีตอันยาวนานของไทย มีฐานจากการ
ใช้พุทธธรรมมาอบรมสั่งสอน แต่อาจไม่มีระบบของการศึกษาบังคับอย่างในยุคปัจจุบัน แม้ในปัจจุบัน
จะมีการศึกษาภาคบังคับและคนส่วนใหญ่ แต่ก็มิได้น าเอาพุทธธรรมมาเป็นฐานของการศึกษา แต่น า
ระบบและองค์ความรู้ตามโลกนิยมโดยมีฐานจากประเทศตะวันตกมาเป็นแกนในการจัดการศึกษา ท า
ให้พุทธธรรมเองเริ่มห่างเหินจากชีวิตของคนไทยยุคปัจจุบันมากขึ้น ซึ่งเป็นที่น่าเสียดายในความล้ าค่า
ของพุทธธรรม และในความเป็นสมบัติของชาติ ซึ่งได้ก่อร่างสร้างฐานของวัฒนธรรมไทยมาแต่อดีต 
 ด้วยคุณค่าอันอนันต์ขององค์ความรู้ในพุทธธรรมและระบบไตรสิกขาที่ชัดเจนในการให้
การศึกษาพัฒนาผู้เรียนทุกวัย ทางกระทรวงศึกษาธิการจึงมีแนวความคิดที่จะส่งเสริมให้สถานศึกษา
น าระบบของพุทธธรรมมาประยุกต์จัดระบบการเรียนการสอนในสถานศึกษาปัจจุบัน เพื่อพัฒนา
เยาวชนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ก าหนดที่มีคุณสมบัติของการเป็นคนดี เก่ง มีความสุขอย่างแท้จริงอัน
เป็นเปูาหมายแท้ของพุทธธรรมอยู่แล้ว ให้มีความชัดเจนขึ้น โดยผ่านการด าเนินงานของโรงเรียนวิถี
พุทธ อันจะเป็นตัวอย่างท่ีจะขยายผลสู่การพัฒนาในโรงเรียนอื่นๆ ในวงกว้างต่อไป 
 
การวางแผนเพ่ือจัดการศึกษาแบบโรงเรียนวิถีพุทธ 

การวางแผนงานในการบริหารจัดการขององค์การทุกระดับจะมีแนวคิดว่า การวางแผน
เปรียบเสมือนเข็มทิศช้ีทางเดินให้แก่องค์กรนั้น ๆ ด้านการเรียนการสอน สถานศึกษามีการจัด
หลักสูตรสถานศึกษา หรือจัดการเรียนการสอน   ที่บูรณาการพุทธธรรม เพื่อพัฒนาผู้เรียนผ่าน
กิจกรรมการเรียนการสอนอย่างชัดเจน เพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียนด้วยหลักพุทธธรรมอย่างต่อเนื่อง
สม่ าเสมอ เช่น 
 1. หลักสูตรสถานศึกษามีการก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์และผลการเรียนรูท้ี่คาดหวัง
ที่สะท้อนการพัฒนาไตรสิกขาไปพร้อมๆ กัน 
 2. การจัดหน่วยการเรียนรู้ทุกช้ันให้มีการบูรณาการพุทธธรรมในการเรียนรู้และปฏิบัติ 
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ผู้เรียนโดยรวมของสถานศึกษา เน้นกรอบการพัฒนาตามหลักไตรสิกขาอย่างบูรณาการผู้เรียนได้
เรียนรู้ได้พัฒนาการกิน อยู่ ดู ฟังให้เป็น โดยผ่านกระบวนการทางปัญญา และมีเมตตาเป็นฐานการ
ด าเนินชีวิต ซึ่งชาวไทยได้รับการกล่อมเกลาจากพระพุทธศาสนาตั้งแต่อดีต จนกล่าวได้ว่า วิถีพุทธ คือ 
วิถีวัฒนธรรมของชาวไทยส่วนใหญ่ จนมีความเป็นเอกลักษณ์ที่ท่ัวโลกตระหนักและให้การยอมรับพุทธ
ธรรมหรือพุทธศาสตร์เป็นองค์ความรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้ศึกษาเข้าใจธรรมชาติของโลกและชีวิตที่แท้จริง 
และฝึกให้ผู้ศึกษาสามารถด าเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ตั้งแต่ระดับการด าเนินชีวิตประจ าวัน
ของคนท่ัวไป คือ การกิน อยู่ ดู ฟัง จนถึงระดับการด าเนินชีวิตของนักบวชผู้มุ่งมีชีวิตที่บริสุทธ์ิ และใน
ทุกระดับยังผลให้ผู้ศึกษาเองมีความสุขพร้อมๆ กับช่วยให้คนรอบข้างและสังคมมีความสุขพร้อมกันไป
ด้วยอย่างชัดเจน มีกรอบการพัฒนาหลักเป็นระบบการศึกษา 3 ประการ คือ อธิสีลสิกขา อธิจิตตสิก
ขา และอธิปัญญาสิกขา ที่เรียกสั้นๆ ว่า ศีล สมาธิ ปัญญาซึ่งเป็นการฝึกหัดอบรม เพื่อพัฒนากาย 
ความประพฤติจิตใจ และปัญญา ไตรสิกขานี้เป็นการศึกษาท่ีครอบคลุมการด าเนินชีวิตทุกด้านและทุก
วัย อีกทั้งยังมีความยากง่าย ตั้งแต่เรื่องเบื้องต้นทั้งของเด็กและผู้ใหญ่จนถึงเรื่องที่ละเอียดซับซ้อนที่
ยากจะหาองค์ความรู้อื่นใดมาเทียบได้ 
 การศึกษาของกุลบุตรกุลธิดาและผู้ใหญ่ทั้งหลายในอดีตอันยาวนานของไทย มีฐานจากการ
ใช้พุทธธรรมมาอบรมสั่งสอน แต่อาจไม่มีระบบของการศึกษาบังคับอย่างในยุคปัจจุบัน แม้ในปัจจุบัน
จะมีการศึกษาภาคบังคับและคนส่วนใหญ่ แต่ก็มิได้น าเอาพุทธธรรมมาเป็นฐานของการศึกษา แต่น า
ระบบและองค์ความรู้ตามโลกนิยมโดยมีฐานจากประเทศตะวันตกมาเป็นแกนในการจัดการศึกษา ท า
ให้พุทธธรรมเองเริ่มห่างเหินจากชีวิตของคนไทยยุคปัจจุบันมากขึ้น ซึ่งเป็นที่น่าเสียดายในความล้ าค่า
ของพุทธธรรม และในความเป็นสมบัติของชาติ ซึ่งได้ก่อร่างสร้างฐานของวัฒนธรรมไทยมาแต่อดีต 
 ด้วยคุณค่าอันอนันต์ขององค์ความรู้ในพุทธธรรมและระบบไตรสิกขาที่ชัดเจนในการให้
การศึกษาพัฒนาผู้เรียนทุกวัย ทางกระทรวงศึกษาธิการจึงมีแนวความคิดที่จะส่งเสริมให้สถานศึกษา
น าระบบของพุทธธรรมมาประยุกต์จัดระบบการเรียนการสอนในสถานศึกษาปัจจุบัน เพื่อพัฒนา
เยาวชนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ก าหนดที่มีคุณสมบัติของการเป็นคนดี เก่ง มีความสุขอย่างแท้จริงอัน
เป็นเปูาหมายแท้ของพุทธธรรมอยู่แล้ว ให้มีความชัดเจนขึ้น โดยผ่านการด าเนินงานของโรงเรียนวิถี
พุทธ อันจะเป็นตัวอย่างท่ีจะขยายผลสู่การพัฒนาในโรงเรียนอื่นๆ ในวงกว้างต่อไป 
 
การวางแผนเพ่ือจัดการศึกษาแบบโรงเรียนวิถีพุทธ 

การวางแผนงานในการบริหารจัดการขององค์การทุกระดับจะมีแนวคิดว่า การวางแผน
เปรียบเสมือนเข็มทิศช้ีทางเดินให้แก่องค์กรนั้น ๆ ด้านการเรียนการสอน สถานศึกษามีการจัด
หลักสูตรสถานศึกษา หรือจัดการเรียนการสอน   ที่บูรณาการพุทธธรรม เพื่อพัฒนาผู้เรียนผ่าน
กิจกรรมการเรียนการสอนอย่างชัดเจน เพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียนด้วยหลักพุทธธรรมอย่างต่อเนื่อง
สม่ าเสมอ เช่น 
 1. หลักสูตรสถานศึกษามีการก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์และผลการเรียนรูท้ี่คาดหวัง
ที่สะท้อนการพัฒนาไตรสิกขาไปพร้อมๆ กัน 
 2. การจัดหน่วยการเรียนรู้ทุกช้ันให้มีการบูรณาการพุทธธรรมในการเรียนรู้และปฏิบัติ 
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 3. การจัดการเรียนรู้แต่ละครั้งน าพุทธธรรมมาเป็นฐานในการคิด หรือเป็นเกณฑ์ตรวจสอบ
การเรียนรู้การปฏิบัติ หรือเช่ือมโยงการเรียนรู้สู่หลักธรรมในการพัฒนาตนและผู้อื่น 
 4. ประสานร่วมมือกับวัด/คณะสงฆ์ในการจัดการเรียนรู้ ทั้งสาระพุทธศาสนาและกลุ่มสาระ
หรือกิจกรรมอื่นๆ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนาในบริบทต่างๆ ทั้งนี้กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ควรมีลักษณะ“สอนให้รู้  ท าให้ดู อยู่ให้เห็น”โดยนักเรียนมีกระบวนการเรียนรู้การ
พัฒนาทั้งด้านกาย (กายภาวนา) ด้านความประพฤติ (สีลภาวนา) ด้านจิตใจ (จิตตภาวนา) และด้าน
ปัญญา โดยมุ่งให้นักเรียนมีคุณลักษณะ “กิน อยู่ ดู ฟังเป็น”เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาตนและ
สังคมโดยไม่เบียดเบียนผู้ใดและเกื้อกูลในการพัฒนาวัฒนธรรมแสวงปัญญาและวัฒนธรรมเมตตา              
เช่น “การกิน อยู่ เป็น” เพื่อยังประโยชน์ในการด ารงชีวิตที่อยู่ได้เหมาะสม เป็นไปตามคุณค่าแท้ หรือ 
การดู ฟังเป็น เพื่อเน้นประโยชน์ในการเรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญาด้านบรรยากาศและปฏิสัมพันธ์ 
สถานศึกษาส่งเสริมบรรยากาศของการใฝุเรียนรู้ และพัฒนาไตรสิกขา หรือส่งเสริมการมีวัฒนธรรม
แสวงปัญญา และมีปฏิสัมพันธ์ที่เป็นกัลยาณมิตรต่อกัน มีบรรยากาศของการเคารพ อ่อนน้อม ยิ้ม
แย้มแจ่มใส การมีความเมตตากรณุาต่อกัน ทั้งครูต่อนักเรียน นักเรียนต่อครู นักเรียนต่อนักเรียน และ
ครูต่อครูด้วยกันและสถานศึกษาส่งเสริมให้บุคลากรและนักเรียนปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น 
เช่น การลด ละ เลิกอบายมุข การเสียสละเป็นต้น 
 ด้านการบริหารจัดการ สถานศึกษาให้บุคลากรในสถานศึกษาร่วมกับผู้ปกครองและชุมชน 
สร้างความตระหนักและศรัทธา รวมทั้งเสริมสร้างปัญญาเข้าใจในหลักการและวิธีด าเนินการโรงเรียน
วิถีพุทธร่วมกันท้ังนีผู้้เกี่ยวข้องทุกฝุาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งครู และผู้บริหารเพียรพยายามสนับสนุนโดย
ลักษณะต่างๆ และการปฏิบัติตนเอง ที่จะสนับสนุนและเป็นตัวอย่างในการพัฒนาผู้เรียนตามวิถีชาว
พุทธ 
 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ให้ความหมายว่า โรงเรียนวิถีพุทธไว้ว่า วิถีพุทธมี 2 แบบ คือ  
 1. โรงเรียนหลายแห่งจัดกันมา ตามวัฒนธรรมเอื้อ คือ ตามที่ถือกันมา สืบกันมา รู้ตามกัน
มาว่าอย่างนี้เป็นชาวพุทธ ก็เลยท าอย่างน้ัน อันนี้เป็นเรื่องของวัฒนธรรมเอื้อ  
 2. การจัดอย่างโรงเรียนที่ออกช่ือมานั้น หมายความว่าเขาได้ศึกษาในแง่หลักการว่า สาระ
ของพระพุทธศาสนาเป็นอย่างนี้ เขาก็ไปถึงขั้นจัดให้เป็นไปตามหลักการ 
 พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต)   ได้กล่าวว่า คุณธรรมเป็นคุณภาพของจิตใจกล่าว คือ 
คุณสมบัติ ที่เสริมสร้างจิตใจให้ดีงามให้เป็นจิตใจที่สูงประณีตและประเสริฐ เช่น 
 1. เมตตา คือ ความรักปรารถนาดี เป็นมิตร อยากให้ผู้อื่นมีความสุข 
 2. กรุณา คือ ความสงสารอยากช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจากความทุกข์ 
 3. มุทิตา คือ ความพลอยยินดี พร้อมที่จะส่งเสริมสนับสนุนผู้ที่ประสบความส าเร็จให้มี
ความสุขหรือก้าวหน้าในการท าสิ่งท่ีดีงาม 
 4. อุเบกขา คือ การวางตัววางใจเป็นกลาง เพื่อรักษาธรรม เมื่อผู้อื่นควรจะต้องรับผิดชอบ
ต่อการกระท าของเขาตามเหตุและผล 
 5. จาคะ คือ ความมีน าใจเสียสละ เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ ไม่เห็นแก่ตัว 
 จริยธรรมศึกษา หมายถึง ธรรมทางพระพุทธศาสนาที่เป็นข้อประพฤติ ปฏิบัติ ทั้งที่เป็น
ศีลธรรมหรือกฎศีลธรรม รวมทั้งการน าธรรม ศีลธรรม กฎศีลธรรมทาง พระพุทธศาสนาเช่ือมโยง
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 3. การจัดการเรียนรู้แต่ละครั้งน าพุทธธรรมมาเป็นฐานในการคิด หรือเป็นเกณฑ์ตรวจสอบ
การเรียนรู้การปฏิบัติ หรือเช่ือมโยงการเรียนรู้สู่หลักธรรมในการพัฒนาตนและผู้อื่น 
 4. ประสานร่วมมือกับวัด/คณะสงฆ์ในการจัดการเรียนรู้ ทั้งสาระพุทธศาสนาและกลุ่มสาระ
หรือกิจกรรมอื่นๆ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนาในบริบทต่างๆ ทั้งนี้กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ควรมีลักษณะ“สอนให้รู้  ท าให้ดู อยู่ให้เห็น”โดยนักเรียนมีกระบวนการเรียนรู้การ
พัฒนาทั้งด้านกาย (กายภาวนา) ด้านความประพฤติ (สีลภาวนา) ด้านจิตใจ (จิตตภาวนา) และด้าน
ปัญญา โดยมุ่งให้นักเรียนมีคุณลักษณะ “กิน อยู่ ดู ฟังเป็น”เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาตนและ
สังคมโดยไม่เบียดเบียนผู้ใดและเกื้อกูลในการพัฒนาวัฒนธรรมแสวงปัญญาและวัฒนธรรมเมตตา              
เช่น “การกิน อยู่ เป็น” เพื่อยังประโยชน์ในการด ารงชีวิตที่อยู่ได้เหมาะสม เป็นไปตามคุณค่าแท้ หรือ 
การดู ฟังเป็น เพื่อเน้นประโยชน์ในการเรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญาด้านบรรยากาศและปฏิสัมพันธ์ 
สถานศึกษาส่งเสริมบรรยากาศของการใฝุเรียนรู้ และพัฒนาไตรสิกขา หรือส่งเสริมการมีวัฒนธรรม
แสวงปัญญา และมีปฏิสัมพันธ์ที่เป็นกัลยาณมิตรต่อกัน มีบรรยากาศของการเคารพ อ่อนน้อม ยิ้ม
แย้มแจ่มใส การมีความเมตตากรณุาต่อกัน ทั้งครูต่อนักเรียน นักเรียนต่อครู นักเรียนต่อนักเรียน และ
ครูต่อครูด้วยกันและสถานศึกษาส่งเสริมให้บุคลากรและนักเรียนปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น 
เช่น การลด ละ เลิกอบายมุข การเสียสละเป็นต้น 
 ด้านการบริหารจัดการ สถานศึกษาให้บุคลากรในสถานศึกษาร่วมกับผู้ปกครองและชุมชน 
สร้างความตระหนักและศรัทธา รวมทั้งเสริมสร้างปัญญาเข้าใจในหลักการและวิธีด าเนินการโรงเรียน
วิถีพุทธร่วมกันท้ังนีผู้้เกี่ยวข้องทุกฝุาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งครู และผู้บริหารเพียรพยายามสนับสนุนโดย
ลักษณะต่างๆ และการปฏิบัติตนเอง ที่จะสนับสนุนและเป็นตัวอย่างในการพัฒนาผู้เรียนตามวิถีชาว
พุทธ 
 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ให้ความหมายว่า โรงเรียนวิถีพุทธไว้ว่า วิถีพุทธมี 2 แบบ คือ  
 1. โรงเรียนหลายแห่งจัดกันมา ตามวัฒนธรรมเอื้อ คือ ตามที่ถือกันมา สืบกันมา รู้ตามกัน
มาว่าอย่างนี้เป็นชาวพุทธ ก็เลยท าอย่างน้ัน อันนี้เป็นเรื่องของวัฒนธรรมเอื้อ  
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การศึกษา เกี่ยวกับความเจริญงอกงามในทางความประพฤติและการปฏิบัติ ตน เพื่อให้อยู่ในแนวทาง
ของศีลธรรมและวัฒนธรรม 
 
ปัญญาวุฒิธรรม 4 กับการจัดการศึกษา 
 สถานศึกษาควรจัดสภาพในทุกด้าน เพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนาตามหลักพุทธธรรมอย่าง
บูรณาการ และส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาชีวิตให้สามารถกิน อยู่ ดู ฟังเป็น มีวัฒนธรรมแสวงปัญญา ทั้ง
ในการจัดสภาพจะส่งเสริมให้เกิดลักษณะของปัญญาวุฒิธรรม 4 ประการ คือ 
 1. สัปปุริสสังเสวะ หมายถึง การอยู่ใกล้คนดี ใกล้ผู้รู้ อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี ครู อาจารย์ มี
ข้อมูล มีสื่อท่ีดี 
 2. สัทธัมมัสสวนะ หมายถึง เอาใจใส่ศึกษาโดยมีหลักสูตร การเรียนการสอนที่ดี 
 3. โยนิโสมนสิการ หมายถึง มีกระบวนการคิดวิเคราะห์พิจารณาหาเหตุผลที่ดีและถูกวิธี 
 4. ธัมมานุธัมมปฏิบัติ หมายถึง ความสามารถที่จะน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันและ
ด าเนินชีวิตได้ถูกต้องตามธรรม 
 ปัญญาวุฒิธรรม 4 ประการนี้จะส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามหลักไตรสิกขาได้อย่างชัดเจน
ส าหรับแนวคิดเบื้องต้นของการจัดสภาพในสถานศึกษาที่เหมาะสมในด้านต่างๆ มีลักษณะดังต่อไปนี้
ด้านกายภาพ สถานศึกษาจะจัดอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม ห้องเรียน และแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริม 
การพัฒนา ศีล สมาธิ และปัญญา เช่น มีศาลาพระพุทธรูปเด่น เหมาะสมที่จะชวนให้ระลึกถึง             
พระรัตนตรัยอยู่เสมอ มีมุมหรือห้องให้ศึกษาพุทธธรรม บริหารจิต เจริญภาวนาเหมาะสม หรือมาก
พอที่จะบริการผู้เรียน หรือการตกแต่งบริเวณให้เป็นธรรมชาติ หรือใกล้ชิดธรรมชาติ ชวนให้มีใจสงบ 
และส่งเสริมปัญญา เช่น ร่มรื่น มีปูายนิเทศ ปูายคุณธรรมดูแลเสียงต่างๆ มิให้อึกทึก ถ้าเปิดเพลง
กระจายเสียงก็พิถีพิถันเลือกเพลงที่ส่งเสริมสมาธิ ประเทืองปัญญา เป็นต้น 
 ด้านกิจกรรมพื้นฐานชีวิต สถานศึกษาจัดกิจกรรมวิถีชีวิต ประจ าวัน ประจ าสัปดาห์ หรือ ใน
โอกาสต่างๆ เป็นภาพรวมทั้งสถานศึกษา ที่เป็นการปฏิบัติบูรณาการทั้งศีล สมาธิ และปัญญา โดย
เน้นการมีวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมของการ กิน อยู่ ดู ฟัง ด้วยสติสัมปชัญญะ เพื่อเป็นไปตามคุณค่าแท้
ของการด าเนินชีวิต โดยมีกิจกรรมดังตัวอย่าง ต่อไปนี้ 
 1) มีกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ก่อนเข้าเรียนและก่อนเลิกเรียนประจ าสัปดาห์ (เพื่อใกล้ชิด
ศาสนา) 
 2) มีกิจกรรมรับศีล หรือทบทวนศีลทุกวัน อาจเป็นบทกลอนหรือเพลง เช่นเดียวกับ
กิจกรรมแผ่เมตตา (เพื่อให้ตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข) 
 3) มีกิจกรรมท าสมาธิรูปแบบต่างๆ เช่น นั่งสมาธิ ท่องอาขยานเพื่อสมาธิ สวดมนต์สร้าง
สมาธิ หรือท าสมาธิเคลื่อนไหวอ่ืนๆ เป็นประจ าหรือก่อนเรียน (เพื่อพัฒนาสมาธิ) 
 4) มีกิจกรรมพิจารณาอาหารก่อนรับประทาน อาหารกลางวัน (เพื่อให้กินเป็น กินอย่างมีสติ 
มีปัญญารู้เข้าใจ) 
 5) มีกิจกรรมอาสาตาวิเศษปฏิบัติวินัยหรือศีล (เพื่อให้อยู่เป็น อยู่อย่างสงบสุข) 
 6) มีกิจกรรมประเมินผลการปฏิบัติธรรม (ศีล สมาธิ ปัญญา) ประจ าวัน (เพื่อให้อยู่เป็น) 
 7) มีการสวดมนต์ ฟังธรรมประจ าสัปดาห์หรือในวันพระ (เพื่อพัฒนาศีล สมาธิ ปัญญา) 
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 8) มีกิจกรรมบันทึกและยกย่องการปฏิบัติธรรม (เน้นย้ าและเสริมแรงการท าความดี) 
 9) ทุกห้องเรียนมีการก าหนดข้อตกลงในการอยู่ร่วมกัน โดยเข้าใจเหตุผลและประโยชน์ที่มี
ต่อการอยู่ร่วมกัน (พัฒนาศีล/วินัย ด้วยปัญญา) 
  
สัปปุริสธรรม 7 : คุณสมบัติของผู้บริหารการศึกษาวิถีพุทธ 
 ผู้บริหารสถานศึกษาควรน าหลักสัปปุริสธรรม อันเป็นธรรมที่ท าให้คนเป็นสัตบุรุษ หรือเป็น
คนดี มีคุณธรรม มีหลักในการวินิจฉัยสั่งการ  ในการบริหารงานและในการวินิจฉัยสั่งการนั้น มีสิ่งที่
ควรพิจารณาอยู่ 2 ประการ  คือ ส่วนท่ีเป็นข้อเท็จจริง และส่วนที่เป็นเรื่องของการตัดสินใจในคุณค่า  
ส าหรับหลักธรรมของพระพุทธศาสนา ก็ยึดถือองค์ประกอบทั้งสองประการเป็นหลักเช่นเดียวกัน 
หลักธรรมของพระพุทธศาสนาย่อมพูดถึงสิ่งที่ถูกท่ีควรอยู่เสมอ ค าสอนของพระพุทธเจ้าจึงมีทั้งส่วนที่
เป็นปฏิฐานนิยมคือข้อเท็จจริง กับส่วนที่เป็นจริยธรรมหรือเรื่องการตัดสินในคุณค่า ดังหลักสัปปุริส
ธรรม 7 ประการ  ได้แก่ 
 1) ธัมมัญญุตา  ความเป็นผู้รู้จักหลัก รู้จักเหตุ คือ รู้หลักการและกฎเกณฑ์ของสิ่งทั้งหลาย 
ที่ตนเข้าไปเกีย่วข้องในการด าเนินชีวิต ในการปฏิบัติหน้าที่และด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ รู้เข้าใจสิ่งที่ตน
จะต้องประพฤติปฏิบัติ ตามเหตุผล เช่น รู้ว่า ต าแหน่ง ฐานะ อาชีพการงานของตน มีหน้าที่และความ
รับผิดชอบอย่างไร มีอะไรเป็นหลักการ จะต้องท าอะไรและอย่างไร จึงเป็นเหตุให้บรรลุถึงผลส าเร็จที่
เป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบนั้น ๆ ดังนี้เป็นต้น ตลอดจนช้ันสูงสุดคือรู้เท่าทันกฎธรรมดา
หรือหลักความจริงของธรรมชาติ เพื่อปฏิบัติต่อโลกและชีวิตอย่างถูกต้อง มีจิตใจเป็นอิสระ ไม่ตกเป็น
ทาสของโลกและชีวิตนั้น 
 2) อัตถัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักผล หรือจุดมุ่งหมาย คือรู้ความหมายและความมุ่งหมายของ
หลักการที่ตนปฏิบัติ เข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจการที่ตนกระท า รู้ว่าหลักการนั้นมีความมุ่งหมาย
อย่างไร รู้ว่าที่ตนท าอยู่อย่างนั้นเพื่อประโยชน์และประสงค์อย่างไร หรือควรจะได้บรรลุถึงผลอะไร   
ที่ให้มีหน้าที่ ต าแหน่ง ฐานะการงานอย่างนั้นๆ เขาก าหนดวางกันไว้เพื่อความมุ่งหมายอะไร กิจการที่
ตนท าอยู่ขณะนี้เมื่อท าไปแล้วจะบังเกิดผลอะไรบ้าง เป็นผลดี หรือผลเสียอย่างไรดังนี้ เป็นต้น                  
ตลอดจนถึงขั้นสูงสุดคือรู้ความหมายของคติธรรมดา และประโยชน์ท่ีเป็นสาระของชีวิต 
 3) อัตตัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักตน คือรู้ตามความเป็นจริงว่า โดยฐานะ ภาวะ เพศ ก าลัง 
ความรู้ ความถนัด ความสามารถ และคุณธรรม สถานะของตนว่า อยู่ในสถานะไหน แล้วประพฤติ
ปฏิบัติให้เหมาะสม และรู้จักแก้ไขปรับปรุงส่งเสริม ท าการต่างๆ ให้สอดคล้องถูกจุด ตรงทางที่จะให้
เจริญงอกงามบังเกิดผลดี จะรู้จักตนได้ก็โดยการใช้วิธีโยนิโสมนสิการ คือการใส่ใจพิจารณาโดยแยบ
คายและการอาศัยกัลยาณมิตรคอยตักเตือนช้ีน า 
 4) มัตตัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักประมาณ รู้จักความพอดี เช่น รู้จักประมาณในการบริโภค 
รู้จักประมาณในการใช้จ่ายทรัพย์ รู้จักความพอเหมาะพอดีในการพูด การปฏิบัติกิจและการท าการ
ต่าง ๆ ตลอดจนการพักผ่อนหลับนอนและการสนุกสนานรื่นเริงต่างๆ 
 5) กาลัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักกาลเวลาที่เหมาะสม และระยะเวลาที่พึงใช้ในการ           
ประกอบกิจ กระท าหน้าที่การงานปฏิบัติการต่างๆ และเกี่ยวข้องกับผู้อื่น เช่น รู้ว่าเวลาไหนควรท า
อะไร และท าให้ตรงเวลา ให้เป็นเวลา ให้ทันเวลา ให้พอเวลา ให้เหมาะเวลา ให้ถูกเวลา เป็นต้น 
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 8) มีกิจกรรมบันทึกและยกย่องการปฏิบัติธรรม (เน้นย้ าและเสริมแรงการท าความดี) 
 9) ทุกห้องเรียนมีการก าหนดข้อตกลงในการอยู่ร่วมกัน โดยเข้าใจเหตุผลและประโยชน์ที่มี
ต่อการอยู่ร่วมกัน (พัฒนาศีล/วินัย ด้วยปัญญา) 
  
สัปปุริสธรรม 7 : คุณสมบัติของผู้บริหารการศึกษาวิถีพุทธ 
 ผู้บริหารสถานศึกษาควรน าหลักสัปปุริสธรรม อันเป็นธรรมที่ท าให้คนเป็นสัตบุรุษ หรือเป็น
คนดี มีคุณธรรม มีหลักในการวินิจฉัยสั่งการ  ในการบริหารงานและในการวินิจฉัยสั่งการนั้น มีสิ่งที่
ควรพิจารณาอยู่ 2 ประการ  คือ ส่วนท่ีเป็นข้อเท็จจริง และส่วนที่เป็นเรื่องของการตัดสินใจในคุณค่า  
ส าหรับหลักธรรมของพระพุทธศาสนา ก็ยึดถือองค์ประกอบทั้งสองประการเป็นหลักเช่นเดียวกัน 
หลักธรรมของพระพุทธศาสนาย่อมพูดถึงสิ่งที่ถูกท่ีควรอยู่เสมอ ค าสอนของพระพุทธเจ้าจึงมีทั้งส่วนที่
เป็นปฏิฐานนิยมคือข้อเท็จจริง กับส่วนที่เป็นจริยธรรมหรือเรื่องการตัดสินในคุณค่า ดังหลักสัปปุริส
ธรรม 7 ประการ  ได้แก่ 
 1) ธัมมัญญุตา  ความเป็นผู้รู้จักหลัก รู้จักเหตุ คือ รู้หลักการและกฎเกณฑ์ของสิ่งทั้งหลาย 
ที่ตนเข้าไปเกีย่วข้องในการด าเนินชีวิต ในการปฏิบัติหน้าที่และด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ รู้เข้าใจสิ่งที่ตน
จะต้องประพฤติปฏิบัติ ตามเหตุผล เช่น รู้ว่า ต าแหน่ง ฐานะ อาชีพการงานของตน มีหน้าที่และความ
รับผิดชอบอย่างไร มีอะไรเป็นหลักการ จะต้องท าอะไรและอย่างไร จึงเป็นเหตุให้บรรลุถึงผลส าเร็จที่
เป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบนั้น ๆ ดังนี้เป็นต้น ตลอดจนช้ันสูงสุดคือรู้เท่าทันกฎธรรมดา
หรือหลักความจริงของธรรมชาติ เพื่อปฏิบัติต่อโลกและชีวิตอย่างถูกต้อง มีจิตใจเป็นอิสระ ไม่ตกเป็น
ทาสของโลกและชีวิตนั้น 
 2) อัตถัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักผล หรือจุดมุ่งหมาย คือรู้ความหมายและความมุ่งหมายของ
หลักการที่ตนปฏิบัติ เข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจการที่ตนกระท า รู้ว่าหลักการนั้นมีความมุ่งหมาย
อย่างไร รู้ว่าที่ตนท าอยู่อย่างนั้นเพื่อประโยชน์และประสงค์อย่างไร หรือควรจะได้บรรลุถึงผลอะไร   
ที่ให้มีหน้าที่ ต าแหน่ง ฐานะการงานอย่างนั้นๆ เขาก าหนดวางกันไว้เพื่อความมุ่งหมายอะไร กิจการที่
ตนท าอยู่ขณะนี้เมื่อท าไปแล้วจะบังเกิดผลอะไรบ้าง เป็นผลดี หรือผลเสียอย่างไรดังนี้ เป็นต้น                  
ตลอดจนถึงขั้นสูงสุดคือรู้ความหมายของคติธรรมดา และประโยชน์ท่ีเป็นสาระของชีวิต 
 3) อัตตัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักตน คือรู้ตามความเป็นจริงว่า โดยฐานะ ภาวะ เพศ ก าลัง 
ความรู้ ความถนัด ความสามารถ และคุณธรรม สถานะของตนว่า อยู่ในสถานะไหน แล้วประพฤติ
ปฏิบัติให้เหมาะสม และรู้จักแก้ไขปรับปรุงส่งเสริม ท าการต่างๆ ให้สอดคล้องถูกจุด ตรงทางที่จะให้
เจริญงอกงามบังเกิดผลดี จะรู้จักตนได้ก็โดยการใช้วิธีโยนิโสมนสิการ คือการใส่ใจพิจารณาโดยแยบ
คายและการอาศัยกัลยาณมิตรคอยตักเตือนช้ีน า 
 4) มัตตัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักประมาณ รู้จักความพอดี เช่น รู้จักประมาณในการบริโภค 
รู้จักประมาณในการใช้จ่ายทรัพย์ รู้จักความพอเหมาะพอดีในการพูด การปฏิบัติกิจและการท าการ
ต่าง ๆ ตลอดจนการพักผ่อนหลับนอนและการสนุกสนานรื่นเริงต่างๆ 
 5) กาลัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักกาลเวลาที่เหมาะสม และระยะเวลาที่พึงใช้ในการ           
ประกอบกิจ กระท าหน้าที่การงานปฏิบัติการต่างๆ และเกี่ยวข้องกับผู้อื่น เช่น รู้ว่าเวลาไหนควรท า
อะไร และท าให้ตรงเวลา ให้เป็นเวลา ให้ทันเวลา ให้พอเวลา ให้เหมาะเวลา ให้ถูกเวลา เป็นต้น 
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 6) ปริสัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักชุมชน คือรู้จักถิ่น รู้จักชุมนุม และชุมชนรู้การอันควร
ประพฤติปฏิบัติในถ่ินท่ีชุมนุม และต่อชุมชนนั้นว่า ชุมชนนี้เมื่อเข้าไปหา ควรต้องท ากิริยาอย่างนี้ ต้อง
พูดอย่างนี้ ชุมชนนี้มีระเบียบวินัยอย่างนี้  มีวัฒนธรรมประเพณีอย่างนี้ มีความต้องการอย่างนี้ ความ
เกี่ยวข้อง ควรต้องสงเคราะห์ ควรรับใช้ ควรบ าเพ็ญประโยชน์     

7)  ปุคคลัญญุตา หรือ ปุคคลปโรปรัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักบุคคล คือ รู้จักและเข้าใจความ
แตกต่างแห่งบุคคลว่า โดยอัธยาศัย ความสามารถ และคุณธรรม เป็นต้น ใครๆ ยิ่งหรือหย่อนอย่างไร 
และรู้จักท่ีจะปฏิบัติต่อบุคคลอื่นๆ ด้วยดีว่า ควรจะคบหรือไม่ ได้คติอะไร จะสัมพันธ์เกี่ยวข้อง จะใช้ 
ต าหนิ ยกย่อง หรือแนะน าสั่งสอนอย่างไรจึงจะเกิดผลดี เป็นต้น 

การถือหลักสามัคคีธรรมในการท างาน การบริหารงานนั้นส่วนหนึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับ 
สามัคคีธรรมของกลุ่มคนที่มาร่วมมือกันท างานเพื่อให้บรรลุเปูาหมายที่วางไว้  ความร่วมแรงร่วมใจ
และความสามัคคีของสมาชิก ในองค์กรจึงเป็นสิ่งที่พึ่งปรารถนา หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา 
สามารถท่ีจะช่วยเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีแก่สมาชิกผู้ร่วมงานได้เป็นอย่างดี โดยจะให้ผล
ทั้งทางด้านผลงานและน้ าใจ เพราะถ้าแต่ละคนปฏิบัติตามหลักธรรมได้ถูกต้อง  หลักธรรมที่ช่วย
เสริมสร้างความสามัคคี เช่น หลักสาราณียธรรม หลักสังคหวัตถุ 4 หลักพรหมวิหารธรรม การยึดถือ
หลักเหตุผล ความยุติธรรม เป็นต้น และ หลักอปริหานิยธรรมที่สอนเน้นให้มีความสามัคคี              
พร้อมเพรียงในหมู่คณะ  และความส าคัญของการบริหารงานในรูปของหมู่คณะอยู่ด้วย เมื่อพิจารณา
หลักธรรมข้างต้นประกอบกับเหตผุลต่างๆ ที่กล่าวมาแล้ว ย่อมเห็นได้ว่าพระพุทธศาสนามีหลักธรรมที่
ทรงคุณค่าและมุ่งส่งเสริมสามัคคีธรรมในการท างาน 
 นอกจากนี้ในเตสกุณชาดก ได้แสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติของผู้ปกครองและหลักในการ
ด าเนินนโยบายการบริหารงานไว้ ทั้งด้านการบริหารตน บริหารคน และบริหารงานซึ่งเนื้อความโดย
สรุปว่า 
 1) พระราชา ผู้ปกครอง ผู้บริหาร และนักการเมือง ต้องไม่มักโกรธ  และจะต้องไม่ตัดสินใจ
ในกิจการทั้งหลายในขณะก าลังมีความโกรธ 

2) ผู้ปกครอง ผู้บริหาร และนักการเมือง ต้องมีใจดีต่อบุคคลทั้งปวง ไม่ประมาทมีความ
อุตสาหะในกิจท้ังหลาย 
 3) ผู้ปกครอง และ ผู้บริหาร  พึงแต่งตั้งข้าราชการที่เป็นปราชญ์  มีความฉลาดรอบรู้ในเรื่อง
ผลประโยชน์ของชาติ เก็บความลับได้ดี ไม่เป็นนักเลงอบายมุข ไม่มีประวัติเสื่อมเสียเรื่องทุจริต เป็นที่
ไว้วางใจได้ ให้ด ารงต าแหน่งส าคัญที่จะแสวงหา ดูแลรักษาและพัฒนาผลประโยชน์ของประเทศชาติ
ให้เจริญงอกงาม 
 4) ผู้ปกครองและผู้บริหาร พึงบริหารการเงินการคลังด้วยตนเอง ไม่ไว้วางใจใครให้จัดการ
เรื่องทรัพย์สินและกู้หนี้ยืมสินแทนผู้ปกครองต้องมีความรอบรู้ได้รายจ่ายของแผ่นดินอย่างละเอียด 

5) ผู้ปกครองและผู้บริหาร ต้องบ ารุงขวัญและก าลังใจคนท างานอย่างใกล้ชิด และยุติธรรม 
โดยยกย่องคนท่ีควรยกย่องข่มคนท่ีควรข่ม 

6) ผู้ปกครองและผู้บริหาร ต้องเรียงล าดับภารกิจที่จะต้องท าแต่ละเรื่องก่อนหลังและต้อง
เข้าใจในเรื่องนั้นๆ  อย่างถูกต้องถ่องแท้ 
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 6) ปริสัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักชุมชน คือรู้จักถิ่น รู้จักชุมนุม และชุมชนรู้การอันควร
ประพฤติปฏิบัติในถ่ินท่ีชุมนุม และต่อชุมชนนั้นว่า ชุมชนนี้เมื่อเข้าไปหา ควรต้องท ากิริยาอย่างนี้ ต้อง
พูดอย่างนี้ ชุมชนนี้มีระเบียบวินัยอย่างนี้  มีวัฒนธรรมประเพณีอย่างนี้ มีความต้องการอย่างนี้ ความ
เกี่ยวข้อง ควรต้องสงเคราะห์ ควรรับใช้ ควรบ าเพ็ญประโยชน์     

7)  ปุคคลัญญุตา หรือ ปุคคลปโรปรัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักบุคคล คือ รู้จักและเข้าใจความ
แตกต่างแห่งบุคคลว่า โดยอัธยาศัย ความสามารถ และคุณธรรม เป็นต้น ใครๆ ยิ่งหรือหย่อนอย่างไร 
และรู้จักท่ีจะปฏิบัติต่อบุคคลอื่นๆ ด้วยดีว่า ควรจะคบหรือไม่ ได้คติอะไร จะสัมพันธ์เกี่ยวข้อง จะใช้ 
ต าหนิ ยกย่อง หรือแนะน าสั่งสอนอย่างไรจึงจะเกิดผลดี เป็นต้น 

การถือหลักสามัคคีธรรมในการท างาน การบริหารงานนั้นส่วนหนึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับ 
สามัคคีธรรมของกลุ่มคนที่มาร่วมมือกันท างานเพื่อให้บรรลุเปูาหมายที่วางไว้  ความร่วมแรงร่วมใจ
และความสามัคคีของสมาชิก ในองค์กรจึงเป็นสิ่งที่พึ่งปรารถนา หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา 
สามารถท่ีจะช่วยเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีแก่สมาชิกผู้ร่วมงานได้เป็นอย่างดี โดยจะให้ผล
ทั้งทางด้านผลงานและน้ าใจ เพราะถ้าแต่ละคนปฏิบัติตามหลักธรรมได้ถูกต้อง  หลักธรรมที่ช่วย
เสริมสร้างความสามัคคี เช่น หลักสาราณียธรรม หลักสังคหวัตถุ 4 หลักพรหมวิหารธรรม การยึดถือ
หลักเหตุผล ความยุติธรรม เป็นต้น และ หลักอปริหานิยธรรมที่สอนเน้นให้มีความสามัคคี              
พร้อมเพรียงในหมู่คณะ  และความส าคัญของการบริหารงานในรูปของหมู่คณะอยู่ด้วย เมื่อพิจารณา
หลักธรรมข้างต้นประกอบกับเหตผุลต่างๆ ที่กล่าวมาแล้ว ย่อมเห็นได้ว่าพระพุทธศาสนามีหลักธรรมที่
ทรงคุณค่าและมุ่งส่งเสริมสามัคคีธรรมในการท างาน 
 นอกจากนี้ในเตสกุณชาดก ได้แสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติของผู้ปกครองและหลักในการ
ด าเนินนโยบายการบริหารงานไว้ ทั้งด้านการบริหารตน บริหารคน และบริหารงานซึ่งเนื้อความโดย
สรุปว่า 
 1) พระราชา ผู้ปกครอง ผู้บริหาร และนักการเมือง ต้องไม่มักโกรธ  และจะต้องไม่ตัดสินใจ
ในกิจการทั้งหลายในขณะก าลังมีความโกรธ 

2) ผู้ปกครอง ผู้บริหาร และนักการเมือง ต้องมีใจดีต่อบุคคลทั้งปวง ไม่ประมาทมีความ
อุตสาหะในกิจท้ังหลาย 
 3) ผู้ปกครอง และ ผู้บริหาร  พึงแต่งตั้งข้าราชการที่เป็นปราชญ์  มีความฉลาดรอบรู้ในเรื่อง
ผลประโยชน์ของชาติ เก็บความลับได้ดี ไม่เป็นนักเลงอบายมุข ไม่มีประวัติเสื่อมเสียเรื่องทุจริต เป็นที่
ไว้วางใจได้ ให้ด ารงต าแหน่งส าคัญที่จะแสวงหา ดูแลรักษาและพัฒนาผลประโยชน์ของประเทศชาติ
ให้เจริญงอกงาม 
 4) ผู้ปกครองและผู้บริหาร พึงบริหารการเงินการคลังด้วยตนเอง ไม่ไว้วางใจใครให้จัดการ
เรื่องทรัพย์สินและกู้หนี้ยืมสินแทนผู้ปกครองต้องมีความรอบรู้ได้รายจ่ายของแผ่นดินอย่างละเอียด 

5) ผู้ปกครองและผู้บริหาร ต้องบ ารุงขวัญและก าลังใจคนท างานอย่างใกล้ชิด และยุติธรรม 
โดยยกย่องคนท่ีควรยกย่องข่มคนท่ีควรข่ม 

6) ผู้ปกครองและผู้บริหาร ต้องเรียงล าดับภารกิจที่จะต้องท าแต่ละเรื่องก่อนหลังและต้อง
เข้าใจในเรื่องนั้นๆ  อย่างถูกต้องถ่องแท้ 
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7) ผู้ปกครองและผู้บริหารต้องหมั่นเยี่ยมเยือนปฏิสันถาร หรือช้ีแนะเรื่องราวต่างๆ               
แก่ประชาชนท่ีอยู่ในชนบทห่างไกล 

8) ผู้ปกครองและผู้บริหารต้องตระหนักอยู่เสมอว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่โดย
ทุจริต ปฏิบัติหน้าท่ีโดยไม่เป็นธรรม  ย่อมท าลายทรัพย์สินของแผ่นดินและท ารัฐสีมาให้พินาศ 

9) ผู้ปกครองและผู้บริหารไม่พึงมอบภาระด้านรัฐกิจแก่บุคคลอื่นหรือ ไม่พึงด าเนินการด้วย
ตนเองด้วยความเร่งร้อนจนเกิดเหตุ   เพราะหากเกิดความผิดพลาดขึ้นมา ย่อมจะประสบกับ           
ความเดือดร้อนในภายหลังได้ พึงปฏิบัติราชกิจ ทั้งปวงด้วยวิจารณญาณที่ละเอียดลึกซึ้ง 

10) ผู้ปกครองและผู้บริหารไม่พึงละเลยการบ าเพ็ญบุญกุศล และไม่ตกเป็นทาสของ          
ความโกรธ เพราะตระกูล ที่มั่งคั่ง หรือประเทศที่มั่งคั่งต้องประสบกับความหายนะเพราะ ความโกรธ 
มาแล้ว 

11) ผู้ปกครองและผู้บริหารและนักการเมือง ไม่พึงด าริว่าตนเป็นใหญ่แล้วกดขี่ประชาชน 
อย่าท าให้ประชาชนภายในรัฐต้องได้รับความเดือดร้อน 

12) ผู้ปกครอง และ ผู้บริหาร หรือนักการเมืองไม่พึงลุ่มหลงกามคุณ เพราะจะเป็นเหตุให้
โภคทรัพย์พินาศและช่ือเสียงเกียรติยศจะเสื่อมเสีย  ต้องหมั่นบ าเพ็ญบุญกุศลเสมอๆ 

13) ผู้ปกครอง และ ผู้บริหาร หรือนักการเมืองต้องเป็นคนมีปัญญา เพราะถึงแม้ว่าจะมี
ก าลังด้านอื่นๆ คือ ก าลังแขน ก าลังทรัพย์ ก าลังแห่งชาติตระกูลสูง ก าลังแห่งอ ามาตย์ แต่ถ้าขาด
ปัญญาแล้ว ต าแหน่งก็รักษาไว้ไม่ได้ แผ่นดินท่ีอุดมสมบูรณ์ก็จะถูกผู้มีปัญญาดีแย่งชิงไปเสียจึงสมควร
สั่งสมปัญญาเพื่อจะได้เป็นเครื่องมือในการปกครอง จะได้ใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจว่าสิ่งใด
ถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง ปัญญาเป็นเครื่องเพิ่มพูนเกียรติยศชื่อเสียผู้ปกครองที่มีปัญญา ถึงแม้ว่าจะคราว
อับจนก็สามารถแก้ไขปัญหาให้ผ่านพ้นไปด้วยดีได้ 
 แต่คุณธรรมทุกหมวดที่ใช้ในการบริหารตน บริหารคน และบริหารงานนั้น จะต้องน าไป
บริหารตนก่อน แล้วจึงน าไปบริหารคนและบริหารงานในภายหลัง  เพราะว่าความสามารถในการที่จะ
บริหารคนหรือบริหารงานนั้นเริ่มต้นมาจากการบริหารตนทั้งสิ้น และการบริหาร เหนือจากการยึดมั่น
ในผลส าเร็จของงานเป็นส าคัญ ยังจ าเป็นต้องค านึงถึงองค์ประกอบต่างๆ ที่จะท าให้งานนั้น ส าเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี น่ันคือ บุคลากร หลักการของทฤษฎี ถือว่า การที่จะตั้งระเบียบแบบแผนขององค์กรไว้
ให้พิจารณาถึงตัวบุคคลซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติย่อมจะไม่ได้ผล เพราะบุคลากรในหน่วงงานเป็นคนย่อมมี
ความรู้สึกความต้องการ และมีอารมณ์  จึงมีแนวคิดพื้นฐานโดยมีความเช่ือว่า บุคคลมีความต้องการ
ขวัญและก าลังใจ เป็นเรื่องส าคัญในการท างาน ปริมาณและผลผลิตของงานให้อยู่กับสภาพว่า 
ร่างกาย จิตใจ ของบุคลากร และสภาพแวดล้อมขององค์กร ผลตอบแทนทางจิตใจมีผลต่อการท างาน
มากกว่าเงินเดือน โดยเฉพาะบุคลากรระดับสูง นอกจากนี้ สิ่งส าคัญ คือ คน กับ งาน ผู้บริหารที่ดี
จะต้องค านึกถึงผู้ปฏิบัติงาน และเปูาหมายขององค์การ และต้องดู สถานการณ์ ในการท างานด้วย 
เพราะสถานการณ์จะเป็นตัวก าหนดว่า ควรจะใช้มนุษย์สัมพันธ์อย่างไร จึงจะเหมาะสม ดังนั้น 
ผู้บริหาร จนถึงระดับ ผู้ปฏิบัติงานการมีมนุษย์สัมพันธ์อย่างไรจึงจะได้ผลผลิต ท าให้งานมีคุณภาพ                     
และประสิทธิภาพสูงช่วยแก้ปัญหาช่องว่างระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง ตลอดจนช่วยลดความขัดแย้งที่
อาจเกิดขึ้นระหว่าง ผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา 
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7) ผู้ปกครองและผู้บริหารต้องหมั่นเยี่ยมเยือนปฏิสันถาร หรือช้ีแนะเรื่องราวต่างๆ               
แก่ประชาชนท่ีอยู่ในชนบทห่างไกล 

8) ผู้ปกครองและผู้บริหารต้องตระหนักอยู่เสมอว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่โดย
ทุจริต ปฏิบัติหน้าท่ีโดยไม่เป็นธรรม  ย่อมท าลายทรัพย์สินของแผ่นดินและท ารัฐสีมาให้พินาศ 

9) ผู้ปกครองและผู้บริหารไม่พึงมอบภาระด้านรัฐกิจแก่บุคคลอื่นหรือ ไม่พึงด าเนินการด้วย
ตนเองด้วยความเร่งร้อนจนเกิดเหตุ   เพราะหากเกิดความผิดพลาดขึ้นมา ย่อมจะประสบกับ           
ความเดือดร้อนในภายหลังได้ พึงปฏิบัติราชกิจ ทั้งปวงด้วยวิจารณญาณที่ละเอียดลึกซึ้ง 

10) ผู้ปกครองและผู้บริหารไม่พึงละเลยการบ าเพ็ญบุญกุศล และไม่ตกเป็นทาสของ          
ความโกรธ เพราะตระกูล ที่มั่งคั่ง หรือประเทศที่มั่งคั่งต้องประสบกับความหายนะเพราะ ความโกรธ 
มาแล้ว 

11) ผู้ปกครองและผู้บริหารและนักการเมือง ไม่พึงด าริว่าตนเป็นใหญ่แล้วกดขี่ประชาชน 
อย่าท าให้ประชาชนภายในรัฐต้องได้รับความเดือดร้อน 

12) ผู้ปกครอง และ ผู้บริหาร หรือนักการเมืองไม่พึงลุ่มหลงกามคุณ เพราะจะเป็นเหตุให้
โภคทรัพย์พินาศและช่ือเสียงเกียรติยศจะเสื่อมเสีย  ต้องหมั่นบ าเพ็ญบุญกุศลเสมอๆ 

13) ผู้ปกครอง และ ผู้บริหาร หรือนักการเมืองต้องเป็นคนมีปัญญา เพราะถึงแม้ว่าจะมี
ก าลังด้านอื่นๆ คือ ก าลังแขน ก าลังทรัพย์ ก าลังแห่งชาติตระกูลสูง ก าลังแห่งอ ามาตย์ แต่ถ้าขาด
ปัญญาแล้ว ต าแหน่งก็รักษาไว้ไม่ได้ แผ่นดินท่ีอุดมสมบูรณ์ก็จะถูกผู้มีปัญญาดีแย่งชิงไปเสียจึงสมควร
สั่งสมปัญญาเพื่อจะได้เป็นเครื่องมือในการปกครอง จะได้ใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจว่าสิ่งใด
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สมาธิภาวนา :  แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนในสังคมไทย  
Meditation: The Guide for Sustainable Development in Thai Society 

 
พระครูสังฆรักษ์จ านง ถาวรธมฺโม (สุวรรณปาล)1 

 
 บทคัดย่อ 

 ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของสังคมในรูปแบบต่างๆ เช่น ความเจริญทางเทคโนโลยี สภาพ
การแข่งขนัทางเศรษฐกิจที่ต้องการความรวดเร็ว  ท าให้คนมีสมาธิสั้น โดยเฉพาะในวงการศึกษาเด็ก
และเยาวชนในปัจจุบัน โดยส่วนใหญ่มีความสามารถในการเรยีนรู้ลดน้อยลง  การน าหลักสมาธิภาวนา
มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการศึกษา  จึงเป็นสิ่งจ าเป็น ทั้งนี้กระบวนการพัฒนาสมาธิใน
พระพุทธศาสนาหากน ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับระบบการศึกษาในสังคมไทยปัจจุบันจะช่วยให้
ผู้เรียนมีความพร้อมการพัฒนา จะท าให้เป็นคนที่มีคุณภาพเพื่อที่จะเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนา
ประเทศในอนาคตต่อไป 
 
ค าส าคัญ : สมาธภิาวนา  การพัฒนาท่ียั่งยืน  สังคมไทย 
 

Abstract 
 At present time, there are many changes in society. Since technological 
invention and economic competition grows rapidly, human beings cannot 
concentrate on single focus. This problem was not restricted only on business areas 
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แต่ทางด้านความรู้และความสามารถในวิชาชีพเท่านั้น แต่ต้องรวมถึงด้านการปลูกฝัง อบรม ให้มี
ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพด้วย ทั้งปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยม และความเช่ือที่มีอิทธิพลต่อการประกอบ
วิชาชีพเป็นอย่างมากหากบุคคลมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพของตนก็จะท าให้งานท่ีท าเป็นสิ่งที่ง่ายและเอา
ใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตน อย่างเต็มความสามารถ นอกจากนั้นยังเกิดความภาคภูมิใจและมี
ความสุขในการท างาน  (คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2545: 4) 
 การศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นการศึกษาที่ยกระดับความคิด สติปัญญาและการแสดงออก
ที่เป็นก าลังคนระดับสูงให้กับประเทศ การศึกษาในระดับปริญญาตรีเป็นการศึกษาที่เป็นไปตามสภาพ
ส่วนตัวของผู้เรียนและสังคมนั้นๆ ส าหรับในส่วนของบุคคลที่เลือกเข้ามาศึกษานี้เป็นบุคคลที่ต้องการ
เพิ่มศักยภาพ เพิ่มพูนความรู้ และยกระดับมาตรฐานของตนเองให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่งจะท าให้
เกิดความก้าวหน้าในวิชาการและวิชาชีพปัจจัยที่มีอิทธิพล ในเรื่องดังกล่าวคือ ฐานะทางสังคม 
เศรษฐกิจ อายุ การศึกษา ที่ได้รับนับว่าทุกเรื่องเป็นสิ่งส าคัญเหมือนค ากล่าวที่ว่า การที่บุคคลเข้ามา
ศึกษาต่อก็เพื่อที่จะได้รับความรู้ ความสามารถ ตลอดจนทักษะที่เหมาะสมกับปริญญาที่แต่ละบุคคล
เข้ามาศึกษาและเมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วสามารถหางานท าได้ตรงกับความรู้ความสามารถหรือทักษะ
ที่ตนได้เล่าเรียนมา (อดุลย์  วิริยเวชกุล, 2542 : 27-36) มีค ากล่าวอีกว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การศึกษาต่อ คือ ค่านิยมในปริญญา  การได้รับปริญญาจะมีประโยชน์ในการท างาน เพราะลักษณะ
การท างานหลายอย่างในประเทศไทย ขึ้นอยู่กับปริญญาไม่ใ ช่ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความรู้ 
ความสามารถในการศึกษาต่อในระดบัปริญญานั้นแตกต่างกัน โดยเหตุผลอย่างมีปัจจัยเกื้อกูลแตกต่าง
กันตามวัย ฐานะ โอกาส และปัจจัยอื่นๆ อีกหลายด้าน นอกจากนี้ยังมีแรงจูงใจในการศึกษาต่อ
ส่วนมากจะมุ่งไปสร้างเศรษฐกิจเป็นส าคัญ   (ลิขิตกุล  กุลรัตน์รักษ์, 2547: 1)  อย่างไรก็ตามหัวใจ
ส าคัญของพระพุทธศาสนาที่มุ่งฝึกปฏิบัติให้เข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาตามหลักสติปัฏฐานซึ่ง
เป็นกิจกรรมทางจิต มีความส าคัญต่อการสร้างความมั่นใจในตนเอง แต่การมั่นใจตนเองจะต้องค่อย ๆ 
พัฒนาขึ้นมาจากจิตใจของตนเอง ซึ่งว่าเป็นเครื่องช่วยพัฒนาจิตของตนเองและสามารถช่วยแนะน า
ผู้อื่นได้ด้วย ดังนั้น หลักพระพุทธศาสนา มีกระบวนการพัฒนาตน คนและงาน ซึ่งเป็นแนวคิดที่ส าคัญ
อย่างหนึ่งก็คือการฝึกจิตเพื่อให้เกิดสมาธิอันจะส่งผลต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  บทความนี้ผู้เขียนมุ่ง
ช้ีให้เห็นคุณค่าและความส าคัญของสมาธิและการประยุกต์ใช้สมาธิให้เกิดผลดีแก่ตนเองและสังคม 
 
ความหมายของสมาธิในพระพุทธศาสนา 
 ในพระพุทธศาสนาให้ความหมายของสมาธิมากมายแต่ เมื่อกล่าวโดยสรุป “สมาธิ” คือ 
ความตั้งมั่นของจิตหรือสภาวะที่จิตแน่วแน่ตอ่สิ่งท่ีก าหนด จนมีอารมณ์เป็นหนึ่งเดียวของกุศลจิต หรือ
ความไม่ยอมให้จิตฟุูงซ่านไปตามกระแสของกิเลส จนเป็นการด ารงจิตและเจตสิกไว้ในอารมณ์เดียวได้
ด้วยดีอย่างสม่ าเสมอ” 

ในพุทธศาสนาท่านเน้นที่สัมมาสมาธิ  (Right concentration) ซึ่งแปลว่า จิตตั้งมั่นชอบ 
ได้แก่ ฌาน บางแห่งท่านกล่าวว่า สมาธิก็คือ “จิตตัสเสกัคคตา” หรือเรียกสั้นๆ ว่า “เอกัคคตา”  และ
ในพระสูตรบางที่หมายถึง “สมาธิ นทรีย์”   (ส .มหา.19/868/262)  
 ฉะนั้น สัมมาสมาธิ คือ สมาธิที่ใช้เพื่อจุดมุ่งหมายในการใช้ปัญญาที่รู้เข้าใจสิ่งทั้งหลายตาม
ความเป็นจริง ดับกิเลสเป็นไปเพื่อความหลุดพ้น ไม่ใช่การมีฤทธิ์ หรือเพื่อชักชวนให้บุคคลหลงงมงาย  
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ช้ีให้เห็นคุณค่าและความส าคัญของสมาธิและการประยุกต์ใช้สมาธิให้เกิดผลดีแก่ตนเองและสังคม 
 
ความหมายของสมาธิในพระพุทธศาสนา 
 ในพระพุทธศาสนาให้ความหมายของสมาธิมากมายแต่ เมื่อกล่าวโดยสรุป “สมาธิ” คือ 
ความตั้งมั่นของจิตหรือสภาวะที่จิตแน่วแน่ตอ่สิ่งท่ีก าหนด จนมีอารมณ์เป็นหนึ่งเดียวของกุศลจิต หรือ
ความไม่ยอมให้จิตฟุูงซ่านไปตามกระแสของกิเลส จนเป็นการด ารงจิตและเจตสิกไว้ในอารมณ์เดียวได้
ด้วยดีอย่างสม่ าเสมอ” 

ในพุทธศาสนาท่านเน้นที่สัมมาสมาธิ  (Right concentration) ซึ่งแปลว่า จิตตั้งมั่นชอบ 
ได้แก่ ฌาน บางแห่งท่านกล่าวว่า สมาธิก็คือ “จิตตัสเสกัคคตา” หรือเรียกสั้นๆ ว่า “เอกัคคตา”  และ
ในพระสูตรบางที่หมายถึง “สมาธิ นทรีย์”   (ส .มหา.19/868/262)  
 ฉะนั้น สัมมาสมาธิ คือ สมาธิที่ใช้เพื่อจุดมุ่งหมายในการใช้ปัญญาที่รู้เข้าใจสิ่งทั้งหลายตาม
ความเป็นจริง ดับกิเลสเป็นไปเพื่อความหลุดพ้น ไม่ใช่การมีฤทธิ์ หรือเพื่อชักชวนให้บุคคลหลงงมงาย  



77 
 

หรือเพื่อเป็นผลในทางสนองความอยากของมนุษย์ ซึ่งท่านแสดงไว้ว่า “สัมมาสมาธิ ได้แก่ ยาถาว
สมาธิ (สมาธทิี่แท้หรือสมาธิท่ีตรงตามสภาวะ) นิยยานิกสมาธ ิ (สมาธิท่ีน าออกจากวัฎฎะ) คือ น าไปสู่
ความหลุดพ้นจากทุกข์หรือสู่ความเป็นอิสระ) กุศลสมาธิ (สมาธิที่เป็นกุศล”) (สงฺคณี.อ.244 ) จิตที่
เป็นสมาธิ มีความหมายเดียวกับจิตที่เป็นกุศล ค าว่า กุศล ในความหมายหลักคือ โกศลสัมภูต          
ได้แก่ ภาวะที่จิตประกอบด้วยปัญญา สงบสว่าง มองเห็นรู้เท่าทันตามความเป็นจริง เป็นกุศลธรรมที่มี
โยนิโสมนสิการ รู้จักคิดแบบแยบคาย มีใจอันฉลาดเป็นปทัฏฐาน จิตที่เป็นสมาธิมีลักษณะเป็นอย่างไร
พระพุทธเจ้า จึงจัดเป็นมรรคข้อสุดท้าย ที่มีความละเอียดเพราะเป็นการอบรมพัฒนาจิตใจหรือเป็น
สนามรวมของการปฏิบัติให้เกิดปัญญา ก่อนจะรู้ว่าลักษณะจิตที่เป็นสมาธิเป็นอย่างไรควรกล่าวถึง 
สมาธิในพระพุทธศาสนา มี 2 แบบคือ สมาธิ คือ สมถกรรมฐาน และวิปัสสนากรรมฐาน กรรมฐานคือ
อารมณ์ของจิต ที่ยกข้ึนมาปฏิบัติ เพื่อท าให้ใจสงบและพัฒนาปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริง ในไตรสิกขา ศีล 
สมาธิ ปัญญา สมถกรรมฐานเป็นอุบายวิธีท าให้ใจสงบ วิปัสสนากรรมฐานเป็นอุบายวิธีให้ เรืองปัญญา  
 
สมาธภิาวนาประยุกตใ์นทัศนะของติช นัท ฮันห์ 

ติช นัท ฮันห์ ค าว่า “ติช” ในเวียดนามใช้เรียกพระ มีความหมายว่าเป็นผู้สืบทอดพุทธ
ศาสนา “นัท ฮันห์” เป็นนามทางธรรมของท่าน มีความหมายว่า “การกระท าเพียงหนึ่ง”               
(One Action)ท่าน ติช นัท ฮันห์ พระมหาเถระ ในพุทธศาสนามหายานนิกายเซน ชาวเวียดนาม ผู้ซึ่ง
น าพาให้ผู้คนได้ประจักษ์ถึงการน าพุทธศาสนา  มาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับ ชีวิตประจ าวันอย่าง
สอดคล้องกลมกลืน (Applied Buddhism) ตลอดชีวิตนักบวชของท่านได้เขียนหนังสือและบทกวี ไว้
มากมายเพื่อเผยแพร่วิถีแห่งพุทธธรรม ผลงานของท่านได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทั่วโลกมากกว่า 80 
เล่ม จ านวนตีพิมพ์มากกว่า 1,500,000 เล่ม เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในโลกตะวันตก ในช่วงที่
บ้านเมืองของท่านมีความเดือดร้อนจากภัยสงคราม ท่านพยายามอย่างยิ่งท่ีจะใช้หลักพุทธศาสนาเพื่อ
น าพาผู้คน ให้กลับสู่สันติภาพ ในจิตใจของตน เพื่อน าไปสู่การหยุดการก่อสงครามในทุกระดับ 
จนกระทั่ง มาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์ (Martin Luther King, Jr.) ได้เสนอ ท่านติช นัท ฮันห์          
รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ปัจจุบันท่าน ติช นัท ฮันห์ พ านักอยู่ในชุมชนหมู่บ้านพลัม                
(Plum Village) ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวัน ตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศส เป็นชุมชนแห่งการฝึกปฏิบัติเพื่อด าเนิน
ชีวิตอย่างมีสติของพุทธบริษัท 4 อันประกอบด้วย ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก และ อุบาสิกา ชุมชนหมู่บ้าน
พลัมมีกระจายอยู่ในหลายประเทศ อาทิประเทศฝรั่งเศส อเมริกา เยอรมัน ฮ่องกง และล่าสุดที่
ประเทศไทย  คือสถานปฏิบัติธรรมหมู่บ้านพลัมนานาชาติ ณ บ้านสระน้ าใส ต.โปุงตาลอง อ.ปากช่อง 
จ.นครราชสีมา  ท่านมีแนวค าหลายมากมายแต่ส าคัญหลักหนึ่งคือ การด าเนินชีวิตและฝึกปฏิบัติตาม
ข้อฝึกอบรมสติ 5 ประการนี้ คือการน าพวกเราเข้าสู่หนทางของผู้ตื่นรู้ (พระโพธิสัตว์) ข้อฝึกอบรมสติ 
5 ประการนี้ แสดงให้เห็นหนทางแห่งพระพุทธองค์ อันตั้งอยู่บนพ้ืนฐานทางจิตวิญญาณและจริยธรรม
แห่งโลก เมื่อเราตระหนักรู้ว่าเราก าลังอยู่บนหนทางแห่งพระพุทธองค์  เราจะไม่มีเหตุผลอันใดที่
จะต้องเป็นกังวลกับปัจจุบัน และหวาดกลัวต่ออนาคต  ฝึกอบรมสติ  5 ประการ 

ข้อฝึกอบรมสติข้อท่ี 1 การปกปูองชีวิตด้วยความตระหนักรู้ถึงความทุกข์จากความรุนแรง
และการท าลายชีวิต ด้วยค าว่า ข้าพเจ้าขอตั้งปณิธานที่จะบ่มเพาะปัญญาเห็นแจ้งของความเช่ือมโยง
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หรือเพื่อเป็นผลในทางสนองความอยากของมนุษย์ ซึ่งท่านแสดงไว้ว่า “สัมมาสมาธิ ได้แก่ ยาถาว
สมาธิ (สมาธทิี่แท้หรือสมาธิท่ีตรงตามสภาวะ) นิยยานิกสมาธ ิ (สมาธิท่ีน าออกจากวัฎฎะ) คือ น าไปสู่
ความหลุดพ้นจากทุกข์หรือสู่ความเป็นอิสระ) กุศลสมาธิ (สมาธิที่เป็นกุศล”) (สงฺคณี.อ.244 ) จิตที่
เป็นสมาธิ มีความหมายเดียวกับจิตที่เป็นกุศล ค าว่า กุศล ในความหมายหลักคือ โกศลสัมภูต          
ได้แก่ ภาวะที่จิตประกอบด้วยปัญญา สงบสว่าง มองเห็นรู้เท่าทันตามความเป็นจริง เป็นกุศลธรรมที่มี
โยนิโสมนสิการ รู้จักคิดแบบแยบคาย มีใจอันฉลาดเป็นปทัฏฐาน จิตที่เป็นสมาธิมีลักษณะเป็นอย่างไร
พระพุทธเจ้า จึงจัดเป็นมรรคข้อสุดท้าย ที่มีความละเอียดเพราะเป็นการอบรมพัฒนาจิตใจหรือเป็น
สนามรวมของการปฏิบัติให้เกิดปัญญา ก่อนจะรู้ว่าลักษณะจิตที่เป็นสมาธิเป็นอย่างไรควรกล่าวถึง 
สมาธิในพระพุทธศาสนา มี 2 แบบคือ สมาธิ คือ สมถกรรมฐาน และวิปัสสนากรรมฐาน กรรมฐานคือ
อารมณ์ของจิต ที่ยกข้ึนมาปฏิบัติ เพื่อท าให้ใจสงบและพัฒนาปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริง ในไตรสิกขา ศีล 
สมาธิ ปัญญา สมถกรรมฐานเป็นอุบายวิธีท าให้ใจสงบ วิปัสสนากรรมฐานเป็นอุบายวิธีให้ เรืองปัญญา  
 
สมาธภิาวนาประยุกตใ์นทัศนะของติช นัท ฮันห์ 

ติช นัท ฮันห์ ค าว่า “ติช” ในเวียดนามใช้เรียกพระ มีความหมายว่าเป็นผู้สืบทอดพุทธ
ศาสนา “นัท ฮันห์” เป็นนามทางธรรมของท่าน มีความหมายว่า “การกระท าเพียงหนึ่ง”               
(One Action)ท่าน ติช นัท ฮันห์ พระมหาเถระ ในพุทธศาสนามหายานนิกายเซน ชาวเวียดนาม ผู้ซึ่ง
น าพาให้ผู้คนได้ประจักษ์ถึงการน าพุทธศาสนา  มาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับ ชีวิตประจ าวันอย่าง
สอดคล้องกลมกลืน (Applied Buddhism) ตลอดชีวิตนักบวชของท่านได้เขียนหนังสือและบทกวี ไว้
มากมายเพื่อเผยแพร่วิถีแห่งพุทธธรรม ผลงานของท่านได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทั่วโลกมากกว่า 80 
เล่ม จ านวนตีพิมพ์มากกว่า 1,500,000 เล่ม เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในโลกตะวันตก ในช่วงที่
บ้านเมืองของท่านมีความเดือดร้อนจากภัยสงคราม ท่านพยายามอย่างยิ่งท่ีจะใช้หลักพุทธศาสนาเพื่อ
น าพาผู้คน ให้กลับสู่สันติภาพ ในจิตใจของตน เพื่อน าไปสู่การหยุดการก่อสงครามในทุกระดับ 
จนกระทั่ง มาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์ (Martin Luther King, Jr.) ได้เสนอ ท่านติช นัท ฮันห์          
รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ปัจจุบันท่าน ติช นัท ฮันห์ พ านักอยู่ในชุมชนหมู่บ้านพลัม                
(Plum Village) ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวัน ตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศส เป็นชุมชนแห่งการฝึกปฏิบัติเพื่อด าเนิน
ชีวิตอย่างมีสติของพุทธบริษัท 4 อันประกอบด้วย ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก และ อุบาสิกา ชุมชนหมู่บ้าน
พลัมมีกระจายอยู่ในหลายประเทศ อาทิประเทศฝรั่งเศส อเมริกา เยอรมัน ฮ่องกง และล่าสุดที่
ประเทศไทย  คือสถานปฏิบัติธรรมหมู่บ้านพลัมนานาชาติ ณ บ้านสระน้ าใส ต.โปุงตาลอง อ.ปากช่อง 
จ.นครราชสีมา  ท่านมีแนวค าหลายมากมายแต่ส าคัญหลักหนึ่งคือ การด าเนินชีวิตและฝึกปฏิบัติตาม
ข้อฝึกอบรมสติ 5 ประการนี้ คือการน าพวกเราเข้าสู่หนทางของผู้ตื่นรู้ (พระโพธิสัตว์) ข้อฝึกอบรมสติ 
5 ประการนี้ แสดงให้เห็นหนทางแห่งพระพุทธองค์ อันตั้งอยู่บนพ้ืนฐานทางจิตวิญญาณและจริยธรรม
แห่งโลก เมื่อเราตระหนักรู้ว่าเราก าลังอยู่บนหนทางแห่งพระพุทธองค์  เราจะไม่มีเหตุผลอันใดที่
จะต้องเป็นกังวลกับปัจจุบัน และหวาดกลัวต่ออนาคต  ฝึกอบรมสติ  5 ประการ 

ข้อฝึกอบรมสติข้อท่ี 1 การปกปูองชีวิตด้วยความตระหนักรู้ถึงความทุกข์จากความรุนแรง
และการท าลายชีวิต ด้วยค าว่า ข้าพเจ้าขอตั้งปณิธานที่จะบ่มเพาะปัญญาเห็นแจ้งของความเช่ือมโยง
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สัมพันธ์กัน ของสรรพสิ่ง (การเป็นดั่งกันและกัน) และหล่อเลี้ยงเมตตากรุณาจิตให้เบ่งบาน เพื่อที่จะ
ปกปูองชีวิตของมนุษย์ สัตว์ พืช และสภาพแวดล้อมของ สรรพชีวิตเหล่านั้น  

ข้อฝึกอบรมสติข้อที่ 2 ความสุขอันแท้จริงด้วย ความตระหนักรู้ถึงความทุกข์จากการหา
ผลประโยชน์ส่วนตัว การลักขโมย การกดขี่ ความอยุติธรรมทางสังคม ด้วยค าว่า ข้าพเจ้าขอตั้ง
ปณิธานว่า จะท าทานด้วยการแบ่งปันเวลา พลัง และทรัพย์สิน ให้แก่ผู้ที่มีความจ าเป็น ไม่ว่าจะโดย
ทาง ความคิด ค าพูด และการกระท าในชีวิตประจ าวันก็ตาม ข้าพเจ้า ตั้งจิตมั่นว่า จะไม่ลักขโมย และ
ไม่ครอบครอง สิ่งที่ควรเป็นของผู้อื่น  

ข้อฝึกอบรมสติข้อที่ 3 ความรักที่แท้จริง ด้วย ความตระหนักรู้ถึงความทุกข์จากการ
ประพฤติผิดในกาม ด้วยค าว่า ข้าพเจ้าขอตั้งปณิธานว่าจะบ่มเพาะความรับผิดชอบ และ เรียนรู้วิธีที่
จะปกปูอง ความปลอดภัย และความซื่อสัตย์ของปัจเจกบุคคล คู่สมรส ครอบครัว และสังคม ข้าพเจ้า
รู้ดีว่าการมีเพศสัมพันธ์ และการมีความรัก นั้นเป็นสองสิ่งที่ต่างกัน เพราะฉะนั้น การมีความสัมพันธ์
ทางเพศอันเนื่องด้วยความใคร่ จะน ามาซึ่งความทุกข์และความแตกแยกร้าวฉานให้กับตัวข้าพเจ้าเอง
และบุคคลอื่นอยู่เสมอ ข้าพเจ้าตั้งปณิธานที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวมีเพศสัมพันธ์  โดยปราศจากความรักที่
แท้จริง และ พันธะสัญญาอย่างเปิดเผยเป็นทางการในระยะยาวต่อกัน  

ข้อฝึกอบรมสติข้อที่ 4 การใช้วาจาแห่งความรักและฟังอย่างลึกซึ้ง ด้วย ความตระหนักรู้
ถึงความทุกข์จากการกล่าวถ้อยค า ที่ขาดความยั้งคิด และ ขาดความสามารถที่จะฟังอย่างลึกซึ้ง          
ด้วยค าว่า ข้าพเจ้าขอตั้งปณิธานท่ีจะเรียนรู้การใช้วาจาท่ีไพเราะเปี่ยมด้วยความรัก และ การตั้งใจฟัง
อย่างลึกซึ้ง เพือ่ท่ีจะช่วยหยิบยื่นความเบิกบาน แบ่งเบาความทุกข์ของผู้อื่น สร้างความสุขสันติ และ
ฟื้นฟูความปรองดอง สามัคคีระหว่างทุกคน ทุกเชื้อชาติ และทุกศาสนา  

ข้อฝึกอบรมสติข้อท่ี 5 การบ ารุงหล่อเลี้ยงและเยียวยา ด้วยความตระหนักรู้ถึงความทุกข์
จากการบริโภคที่ขาดสติ ด้วยค าว่า ข้าพเจ้าขอตั้งปณิธานว่าจะเรียนรู้วิธีการแปรเปลี่ยน และบ่มเพาะ
สุขภาพที่ดีทั้งกายและใจ เพื่อตัวเอง ครอบครัวและสังคม ด้วยการกิน ดื่ม บริโภคอย่างมีสติ (มูลนิธิ
หมู่บ้านพลัม. 2554: 116-122) 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นการน าหลักสมาธิภาวนามาประยุกต์และฝึกปฏิบัติโดย
การอบรมสติเพื่อให้เกิดสมาธิและน าไปประยุกต์กับหลักการของศีล 5 อันควรเป็นหลักการพื้นฐานใน
การด าเนินชีวิต 

 
ลักษณะของจิตที่เป็นสมาธิ 

ลักษณะของจิตที่เป็นสมาธินั้น ย่อมต้องเป็นจิตที่ฝึกเพื่อเสริมสร้างคุณภาพและสมรรถภาพ
เรียกว่า อธิจิตตสิกขา มีลักษณะส าคัญ ซึ่งพระธรรมปิฏก ได้กล่าวไว้  ดังนี ้

1.  แข็งแรงมีพลังมากท่านเปรียบไว้ว่า เหมือนกระแสน้ าที่ถูกควบคุมให้ไหลไปในทิศทาง
เดียวกัน ย่อมมีก าลังแรงกว่าน้ าท่ีถูกปล่อยให้ไหลพล่ากระจายออกไป 

2.  ราบเรียบสงบซึ้ง เหมือนสระหรือบึงน้ าใหญ่ที่มีน้ านิ่ง ไม่มีลมพัดผ่าน ไม่มีสิ่งรบกวนให้
กระเพื่อมไหว 
 3.  ใสกระจ่าง เหมือนน้ าสงบนิ่งไม่เป็นริ้วคลื่นและฝุุนละออง ที่มีก็ตกตะกอนนอนก้นหมด 
มองเห็นสิ่งต่างๆ  ได้ชัด 
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สัมพันธ์กัน ของสรรพสิ่ง (การเป็นดั่งกันและกัน) และหล่อเลี้ยงเมตตากรุณาจิตให้เบ่งบาน เพื่อที่จะ
ปกปูองชีวิตของมนุษย์ สัตว์ พืช และสภาพแวดล้อมของ สรรพชีวิตเหล่านั้น  

ข้อฝึกอบรมสติข้อที่ 2 ความสุขอันแท้จริงด้วย ความตระหนักรู้ถึงความทุกข์จากการหา
ผลประโยชน์ส่วนตัว การลักขโมย การกดขี่ ความอยุติธรรมทางสังคม ด้วยค าว่า ข้าพเจ้าขอตั้ง
ปณิธานว่า จะท าทานด้วยการแบ่งปันเวลา พลัง และทรัพย์สิน ให้แก่ผู้ที่มีความจ าเป็น ไม่ว่าจะโดย
ทาง ความคิด ค าพูด และการกระท าในชีวิตประจ าวันก็ตาม ข้าพเจ้า ตั้งจิตมั่นว่า จะไม่ลักขโมย และ
ไม่ครอบครอง สิ่งที่ควรเป็นของผู้อื่น  

ข้อฝึกอบรมสติข้อที่ 3 ความรักที่แท้จริง ด้วย ความตระหนักรู้ถึงความทุกข์จากการ
ประพฤติผิดในกาม ด้วยค าว่า ข้าพเจ้าขอตั้งปณิธานว่าจะบ่มเพาะความรับผิดชอบ และ เรียนรู้วิธีที่
จะปกปูอง ความปลอดภัย และความซื่อสัตย์ของปัจเจกบุคคล คู่สมรส ครอบครัว และสังคม ข้าพเจ้า
รู้ดีว่าการมีเพศสัมพันธ์ และการมีความรัก นั้นเป็นสองสิ่งที่ต่างกัน เพราะฉะนั้น การมีความสัมพันธ์
ทางเพศอันเนื่องด้วยความใคร่ จะน ามาซึ่งความทุกข์และความแตกแยกร้าวฉานให้กับตัวข้าพเจ้าเอง
และบุคคลอื่นอยู่เสมอ ข้าพเจ้าตั้งปณิธานที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวมีเพศสัมพันธ์  โดยปราศจากความรักที่
แท้จริง และ พันธะสัญญาอย่างเปิดเผยเป็นทางการในระยะยาวต่อกัน  

ข้อฝึกอบรมสติข้อที่ 4 การใช้วาจาแห่งความรักและฟังอย่างลึกซึ้ง ด้วย ความตระหนักรู้
ถึงความทุกข์จากการกล่าวถ้อยค า ที่ขาดความยั้งคิด และ ขาดความสามารถที่จะฟังอย่างลึกซึ้ง          
ด้วยค าว่า ข้าพเจ้าขอตั้งปณิธานท่ีจะเรียนรู้การใช้วาจาท่ีไพเราะเปี่ยมด้วยความรัก และ การตั้งใจฟัง
อย่างลึกซึ้ง เพือ่ท่ีจะช่วยหยิบยื่นความเบิกบาน แบ่งเบาความทุกข์ของผู้อื่น สร้างความสุขสันติ และ
ฟื้นฟูความปรองดอง สามัคคีระหว่างทุกคน ทุกเชื้อชาติ และทุกศาสนา  

ข้อฝึกอบรมสติข้อท่ี 5 การบ ารุงหล่อเลี้ยงและเยียวยา ด้วยความตระหนักรู้ถึงความทุกข์
จากการบริโภคที่ขาดสติ ด้วยค าว่า ข้าพเจ้าขอตั้งปณิธานว่าจะเรียนรู้วิธีการแปรเปลี่ยน และบ่มเพาะ
สุขภาพที่ดีทั้งกายและใจ เพื่อตัวเอง ครอบครัวและสังคม ด้วยการกิน ดื่ม บริโภคอย่างมีสติ (มูลนิธิ
หมู่บ้านพลัม. 2554: 116-122) 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นการน าหลักสมาธิภาวนามาประยุกต์และฝึกปฏิบัติโดย
การอบรมสติเพื่อให้เกิดสมาธิและน าไปประยุกต์กับหลักการของศีล 5 อันควรเป็นหลักการพื้นฐานใน
การด าเนินชีวิต 

 
ลักษณะของจิตที่เป็นสมาธิ 

ลักษณะของจิตที่เป็นสมาธินั้น ย่อมต้องเป็นจิตที่ฝึกเพื่อเสริมสร้างคุณภาพและสมรรถภาพ
เรียกว่า อธิจิตตสิกขา มีลักษณะส าคัญ ซึ่งพระธรรมปิฏก ได้กล่าวไว้  ดังนี ้

1.  แข็งแรงมีพลังมากท่านเปรียบไว้ว่า เหมือนกระแสน้ าที่ถูกควบคุมให้ไหลไปในทิศทาง
เดียวกัน ย่อมมีก าลังแรงกว่าน้ าท่ีถูกปล่อยให้ไหลพล่ากระจายออกไป 

2.  ราบเรียบสงบซึ้ง เหมือนสระหรือบึงน้ าใหญ่ที่มีน้ านิ่ง ไม่มีลมพัดผ่าน ไม่มีสิ่งรบกวนให้
กระเพื่อมไหว 
 3.  ใสกระจ่าง เหมือนน้ าสงบนิ่งไม่เป็นริ้วคลื่นและฝุุนละออง ที่มีก็ตกตะกอนนอนก้นหมด 
มองเห็นสิ่งต่างๆ  ได้ชัด 
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4.  นุ่มนวล ควรแก่งาน หรือเหมาะกับการใช้งานไม่เครียด ไม่กระด้างไม่วุ่นวาย ไม่ขุ่นมัว 
ไม่สับสน ไม่เร่าร้อน  ไม่กระวนกระวาย (พระธรรมปิฎก, 2538 : 830) 
 ฉะนั้นความหมายของสมาธิ มีไวพจน์ คือ “เอกัคคตา” แปลว่า ภาวะที่จิตมีอารมณ์เป็นหนึง่
เดียว ดังพุทธพจน์ว่า “ภิกษุผู้บ าเพ็ญวัตร ช่ือว่า บ าเพ็ญศีล ผู้มีศีลบริสุทธิ์ มีปัญญาย่อมประสบ 
เอกัคคตาจิต ผู้มีจิต ไม่ฟุูงซ่าน มีอารมณ์อย่างเดียวย่อมเห็นธรรมโดยชอบ เมื่อเห็นพระสัทธรรมย่อม
พ้นจากทุกข์ได้...” ดังนั้น การพัฒนาจิตด้วยการท าสมาธิสามารถน ามาปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้
ตลอดเวลา และเมื่อจะท ากิจอันใดแล้วหากเกิดความรู้สึกหม่นหมอง หงุดหงิด เบื่อหน่ายฯลฯ ก็ต้องรู้ 
เท่าทันนิวรณ์ 5 อันเป็นศัตรูของสมาธิเพื่อแก้ไข ก าหนดสติให้รู้ทัน ไม่ให้กามราคะครอบง าจิตได้ 
สมาธิเกิด จิตจะผ่องใส ในการด าเนินชีวิตทางโลก จะประสบความส าเร็จ เช่น การเรียน การท างาน 
นอกจากนี้หากคนในสังคม ศึกษาปฏิบัติให้แจ่มแจ้ง ความขัดแย้ง ปัญหาสังคมจะไม่เกิด โดยเฉพาะ
ผู้น า การเมืองจักสามัคคี ไม่คดโกง นอกจากนี้ การท าสมาธิข้ันฌานสามารถดับอาสวะได้ คือพ้นทุกข์ 
แต่ต้องใช้อิทธิบาท 4 เป็นหลักปฏิบัติอย่างจริงจัง   
 กล่าวโดยสรุปว่า สมาธิเป็นสิ่งส าคัญในการท าให้จิตผ่องใสเป็นหนึ่ง รู้แจ้งตามความเป็นจริง 
ทั้งในทางโลกีย์ และโลกุตระ อันบุคคลควรใส่ใจในการฝึกปฏิบัติ และศึกษาให้เข้าใจกระบวนการใน
หลักและวิธีที่จะท าให้นิวรณ์หลุดพ้นทาง เพื่อให้เกิดสมาธิในขั้นฌาน อันมีญาณหยั่งรู้กิจต่างๆอย่าง
แยบคาย และนิ่มนวลควรแก่งานเพื่อการใช้ปัญญาวิปัสสนาดับอาสวะกิเลส เข้าถึงพระนิพพาน เกิด
ประโยชน์สูงสุดได้อย่างแท้จริง พระพุทธศาสนาช้ีให้เห็นกระบวนการ  ของจิตที่ถูกพัฒนาด้วยก าลัง
ของสมาธิ ว่าจะมีพลังที่แข็งแกร่งท าให้กิ เลสไม่ฟูหรือฆ่ากิ เลสได้สิ้นเชิง ย่อมมีประโยชน์                    
และคุณค่ามาก ท่ีว่ามีมากนั้นมีอย่างไรควรพิจารณาต่อไป  
  
คุณค่าของสมาธิ 

การฝึกอบรมเจริญสมาธิมีประโยชน์ในด้านต่างๆ คือ ได้ทิฎฐธรรมสุขวิหาร เพื่อการได้
ญาณทัสสนะ และเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะ ซึ่งท่านได้สรุปอานิสงส์ ของการฝึกสมาธิไว้ 5 ประการ 
คือ (พระธรรมปิฎก, 2538: 837)  
 1.  เป็นวิธีการพักผ่อนอย่างสุขสบายในปัจจุบัน (ทิฏฐธรรมสุขวิหาร) เป็นอานิสงส์ของสมาธิ
ขั้นอัปปนาสมาธิ  คือ ระดับฌาน ส าหรับพระอรหันต์ ซึ่งเป็นผู้ท ากจิเพื่อความหลุดพ้นเสร็จสิ้นแล้ว ไม่
ต้องใช้ฌานเพื่อบรรลุ ภูมิธรรมใดๆ ต่อไปอีก ดังพุทธพจน์ว่า “ฌานเหล่านี้เรียกว่าเป็นทิฏฐธรรมสุข
วิหาร ในวินัยของพระอริยะ” 
 2.  เป็นบาทหรือเป็นปทัฏฐานแห่งวิปัสสนา ข้อนี้เป็นอานิสงส์ของสมาธิขั้นอัปปนาก็ได้ หรือ
ขั้นอุปจาระก็พอได้แต่ไม่โปร่งนัก ประโยชน์ข้อนี้ใช้ส าหรับพระเสขะและปุถุชน ดังพุทธพจน์ว่า “ภิกษุ
ทั้งหลาย จงเจริญสมาธิเถิด ภิกษุมีจิตตั้งมั่นแล้ว ย่อมรู้ชัดตามเป็นจริง” 
 3. เป็นบาทหรือเป็นปทัฏฐานแห่งอภิญญา ข้อนี้เป็นอานิสงส์ของสมาธิขั้นอัปปนาส าหรับผู้ได้
สมบัติ 8 แล้วเมื่อต้องการอภิญญา ก็อาจท าให้เกิดขึ้นได้ ดังพุทธพจน์ว่า “จิตนุ่มนวลควรแก่งาน...จะ
น้อมจิตไปเพื่อประจักษ์แจ้งด้วยอภิญญา ซึ่งธรรมที่พึงประจักษ์แจ้งด้วยอภิญญาอย่างใดๆ ก็ถึงความ
เป็นพยานในธรรมนั้นๆ ได้ ในเมื่อเหตุมีอยู่” 
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4.  นุ่มนวล ควรแก่งาน หรือเหมาะกับการใช้งานไม่เครียด ไม่กระด้างไม่วุ่นวาย ไม่ขุ่นมัว 
ไม่สับสน ไม่เร่าร้อน  ไม่กระวนกระวาย (พระธรรมปิฎก, 2538 : 830) 
 ฉะนั้นความหมายของสมาธิ มีไวพจน์ คือ “เอกัคคตา” แปลว่า ภาวะที่จิตมีอารมณ์เป็นหนึง่
เดียว ดังพุทธพจน์ว่า “ภิกษุผู้บ าเพ็ญวัตร ช่ือว่า บ าเพ็ญศีล ผู้มีศีลบริสุทธิ์ มีปัญญาย่อมประสบ 
เอกัคคตาจิต ผู้มีจิต ไม่ฟุูงซ่าน มีอารมณ์อย่างเดียวย่อมเห็นธรรมโดยชอบ เมื่อเห็นพระสัทธรรมย่อม
พ้นจากทุกข์ได้...” ดังนั้น การพัฒนาจิตด้วยการท าสมาธิสามารถน ามาปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้
ตลอดเวลา และเมื่อจะท ากิจอันใดแล้วหากเกิดความรู้สึกหม่นหมอง หงุดหงิด เบื่อหน่ายฯลฯ ก็ต้องรู้ 
เท่าทันนิวรณ์ 5 อันเป็นศัตรูของสมาธิเพื่อแก้ไข ก าหนดสติให้รู้ทัน ไม่ให้กามราคะครอบง าจิตได้ 
สมาธิเกิด จิตจะผ่องใส ในการด าเนินชีวิตทางโลก จะประสบความส าเร็จ เช่น การเรียน การท างาน 
นอกจากนี้หากคนในสังคม ศึกษาปฏิบัติให้แจ่มแจ้ง ความขัดแย้ง ปัญหาสังคมจะไม่เกิด โดยเฉพาะ
ผู้น า การเมืองจักสามัคคี ไม่คดโกง นอกจากนี้ การท าสมาธิข้ันฌานสามารถดับอาสวะได้ คือพ้นทุกข์ 
แต่ต้องใช้อิทธิบาท 4 เป็นหลักปฏิบัติอย่างจริงจัง   
 กล่าวโดยสรุปว่า สมาธิเป็นสิ่งส าคัญในการท าให้จิตผ่องใสเป็นหนึ่ง รู้แจ้งตามความเป็นจริง 
ทั้งในทางโลกีย์ และโลกุตระ อันบุคคลควรใส่ใจในการฝึกปฏิบัติ และศึกษาให้เข้าใจกระบวนการใน
หลักและวิธีที่จะท าให้นิวรณ์หลุดพ้นทาง เพื่อให้เกิดสมาธิในขั้นฌาน อันมีญาณหยั่งรู้กิจต่างๆอย่าง
แยบคาย และนิ่มนวลควรแก่งานเพื่อการใช้ปัญญาวิปัสสนาดับอาสวะกิเลส เข้าถึงพระนิพพาน เกิด
ประโยชน์สูงสุดได้อย่างแท้จริง พระพุทธศาสนาช้ีให้เห็นกระบวนการ  ของจิตที่ถูกพัฒนาด้วยก าลัง
ของสมาธิ ว่าจะมีพลังที่แข็งแกร่งท าให้กิ เลสไม่ฟูหรือฆ่ากิ เลสได้สิ้นเชิง ย่อมมีประโยชน์                    
และคุณค่ามาก ท่ีว่ามีมากนั้นมีอย่างไรควรพิจารณาต่อไป  
  
คุณค่าของสมาธิ 

การฝึกอบรมเจริญสมาธิมีประโยชน์ในด้านต่างๆ คือ ได้ทิฎฐธรรมสุขวิหาร เพื่อการได้
ญาณทัสสนะ และเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะ ซึ่งท่านได้สรุปอานิสงส์ ของการฝึกสมาธิไว้ 5 ประการ 
คือ (พระธรรมปิฎก, 2538: 837)  
 1.  เป็นวิธีการพักผ่อนอย่างสุขสบายในปัจจุบัน (ทิฏฐธรรมสุขวิหาร) เป็นอานิสงส์ของสมาธิ
ขั้นอัปปนาสมาธิ  คือ ระดับฌาน ส าหรับพระอรหันต์ ซึ่งเป็นผู้ท ากจิเพื่อความหลุดพ้นเสร็จสิ้นแล้ว ไม่
ต้องใช้ฌานเพื่อบรรลุ ภูมิธรรมใดๆ ต่อไปอีก ดังพุทธพจน์ว่า “ฌานเหล่านี้เรียกว่าเป็นทิฏฐธรรมสุข
วิหาร ในวินัยของพระอริยะ” 
 2.  เป็นบาทหรือเป็นปทัฏฐานแห่งวิปัสสนา ข้อนี้เป็นอานิสงส์ของสมาธิขั้นอัปปนาก็ได้ หรือ
ขั้นอุปจาระก็พอได้แต่ไม่โปร่งนัก ประโยชน์ข้อนี้ใช้ส าหรับพระเสขะและปุถุชน ดังพุทธพจน์ว่า “ภิกษุ
ทั้งหลาย จงเจริญสมาธิเถิด ภิกษุมีจิตตั้งมั่นแล้ว ย่อมรู้ชัดตามเป็นจริง” 
 3. เป็นบาทหรือเป็นปทัฏฐานแห่งอภิญญา ข้อนี้เป็นอานิสงส์ของสมาธิขั้นอัปปนาส าหรับผู้ได้
สมบัติ 8 แล้วเมื่อต้องการอภิญญา ก็อาจท าให้เกิดขึ้นได้ ดังพุทธพจน์ว่า “จิตนุ่มนวลควรแก่งาน...จะ
น้อมจิตไปเพื่อประจักษ์แจ้งด้วยอภิญญา ซึ่งธรรมที่พึงประจักษ์แจ้งด้วยอภิญญาอย่างใดๆ ก็ถึงความ
เป็นพยานในธรรมนั้นๆ ได้ ในเมื่อเหตุมีอยู่” 
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 4.  ท าให้ได้ภพวิเศษ คือ เกิดในภพที่ดีที่สูง ข้อนี้ เป็นอานิสงส์ของสมาธิขั้นอัปปนา ส าหรับ
ปุถุชนผู้ได้ฌานแล้วและฌานมิได้เสื่อมไปเสีย ท าให้ได้เกิดในพรหมโลก ดังพุทธพจน์ว่า “เจริญ
ปฐมฌานขั้นปริตตกุศลแล้ว เกิดที่ไหน? ย่อมเข้าร่วมพวกเทพพรหมปาริสัชชา” อย่างไรก็ดี แม้สมาธิ
ขั้นอุปจารก็สามารถให้ภพวิเศษ คือ กามาวจรสวรรค์ 6 ได้ 
 5. ท าให้เข้านิโรธสมาบัติได้ ข้อนีเ้ป็นอานิสงส์ของสมาธิขั้นอัปปนา ส าหรับ พระอรหันต์หรือ
พระอนาคามี ผู้ได้สมาบัติ 8 แล้ว ท าให้เสวยความสุขอยู่ได้โดยไม่มีจิตตลอดเวลา 7 วัน อ้างญาณใน
นิโรธสมาบัติ   
 จะเห็นว่า คุณค่าของการเจริญสมาธิ สามารถดับอาสวะกิเลสได้ โดยสิ้นเชิง และ ใช้เป็นบาท
ฐานในการสร้างปัญญาส าหรับเสขะหรือปุถุชน เป็น ปทัฏฐานแห่งอภิญญา ส าหรับผู้ที่ได้สมาบัติ 8 
แล้ว ท าให้ได้ภพวิเศษ คือ เกิดในภพที่ดีที่สูงขึ้น ส าหรับปุถุชนที่ได้ฌานแล้วไม่เสื่อมท าให้เข้านิโรธ
สมาบัติได้ ส าหรับพระอรหันต์ หรือ พระอนาคามี และเมื่อใช้ ปัญญาวิปัสสนา ยกจิตขึ้นสู่พระไตร
ลักษณ์ เห็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ได้มรรคผล นิพพาน เป็นเปูาหมายที่แท้จริง คือ  พ้นทุกข์ทั้งหมดนี้
เป็นคุณค่าที่ผู้ปฏิบัติได้บรรลุจุดมุงหมายของสมาธิแล้ว  
 
บริบทองค์ความรู้เชิงบูรณาการ 
 สมาธิยังมีคุณค่า บริบทองค์ความรู้เชิงบูรณาการ นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วอีกมากมาย 
อาจเป็นประโยชน์ เกื้อกูลขณะปฏิบัติสู่เปูาหมายสูงสุด หรือผลพลอยได้จากการปฏิบัติ ซึ่งท่านพระ
พรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) เสนอไว้ พอสรุปได้ ดังนี้ (พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) , 2546: 834-
835)  
 1. สามารถพัฒนาสุขภาพจิต และบุคลิกภาพให้มีความมั่นคงทางอารมณ์ เป็นภูมิคุ้มกันโรค
ทางจิต ใช้จิตที่เป็นสมาธิ เป็นฐานปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐาน คือด าเนินชีวิตอย่างมีสติรู้ทันพฤติกรรม 
ทางกาย วาจา ใจ ใช้ประโยชน์จากประสบการณ์และความเป็นไป ไม่ให้เป็นพิษภัยอันตรายแก่ชีวิติและ
จิตใจได้ 
 2. ท าให้จิตใจผ่อนคลาย เมื่อเครียดจากงาน หรือการรอคอย บางคนอาจใช้ อานาปานสติ 
ก าหนดดูลมหายใจ เข้าออก  เป็นต้น  
 3. เป็นเครื่องเสริมประสิทธิภาพในการท างาน  การเรียน เพราะจิตที่เป็นสมาธิแน่วแน่ไม่
ฟุูงซ่าน ย่อมช่วยท างานให้ได้ผลดี ปูองกันอุบัติเหตุ เพราะเมื่อมีสมาธิย่อมมีสติก ากับอยู่ เป็นจิตที่
เหมาะกับการใช้งานอย่างยิ่ง 
 4. ช่วยเสริมสุขภาพและแก้ไขโรค เพราะกายกับใจอาศัยกัน  เช่นคนปุวยด้วยโรคทางกาย 
จิตใจก็พลอยปุวยด้วย  ตรงข้ามเมื่อมีเรื่องปุวยทางจิต ท าให้กายปุวยไปด้วย ส่ วนผู้ที่มีจิตใจเข้มแข็ง
สมบูรณ์โดยเฉพาะจิตที่หลดุพ้นเป็นอิสระ เมื่อเจ็บปุวยกายก็อยู่ที่กาย จิตไม่ปุวยด้วย ซ้ ายังก าหนดจิตที่
มีพลังช่วยผ่อนเบาอาการเจ็บปุวยทางกายได้ด้วย จิตที่ผ่องใสต้องการอาหารน้อยลง เช่น พระที่บรรลุ
ธรรมมีปีติเป็นภักษา ฉันอาหารมื้อเดียวแต่ผิวพรรณผ่องใสมาก โรคทางกายหลายชนิดเกิดจากความ
แปรปรวนของจิต เช่น ความมักโกรธ ความกลุ้มกังวล ท าให้ปวดศีรษะ เป็นแผลในกระเพราะอาหาร 
เมื่อท าจิตใจให้ดีจะหายได้ เป็นต้น  
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สมาบัติได้ ส าหรับพระอรหันต์ หรือ พระอนาคามี และเมื่อใช้ ปัญญาวิปัสสนา ยกจิตขึ้นสู่พระไตร
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835)  
 1. สามารถพัฒนาสุขภาพจิต และบุคลิกภาพให้มีความมั่นคงทางอารมณ์ เป็นภูมิคุ้มกันโรค
ทางจิต ใช้จิตที่เป็นสมาธิ เป็นฐานปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐาน คือด าเนินชีวิตอย่างมีสติรู้ทันพฤติกรรม 
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สมาธิวิปัสสนาเครื่องมือพัฒนาเชิงพุทธ 
 คุณค่าของสมาธิวิปัสสนาเป็นเครื่องมือพัฒนาเชิงพุทธ ที่ส าคัญของมนุษย์ และเป็นที่ต้องการ
ของสังคม เพราะท าให้เกิดปัญญาอย่างแท้จริง ค าว่า การพัฒนาหมายถึงการท าให้ดีขึ้น จะดีได้ต้องมี
เครื่องมือดี สมาธิวิปัสสนาเป็นเครื่องมือพัฒนาเชิงพุทธท่ีดีเนื่องจาก 
 1.  มีศีลเป็นบาทฐานรักษากาย เป็นความรอบรู้ทางโลกที่ท าให้คนซื่อสัตย์ สุจริต คอย
ก ากับกายวาจาใจ ให้เกิดความพอประมาณไม่โลภ มากไม่ท าให้ผู้อื่นเดือดร้อน มีความสมดุล ไม่เอน
เอียงไปทางใดทางหนึ่ง เป็นความสุข ความเจริญทางกายเปรียบเหมือน เรือที่มีหางเสือคอยคัดท้าย 
พร้อมท่ีจะเดินทางไปยังจุดหมาย คือพร้อมรับการพัฒนา ในขั้นจิตใจต่อไป 
 2. มีสมาธิเป็น เครื่องมือพัฒนาจิตใจ คือ มีสติระลึกรู้ตวัตลอดเวลาเพื่อก ากับการกระท าดว้ย 
ความเพียร ที่กล้าแกร่งไม่ขาดสาย ท าให้เกิด ภูมิคุ้มกันที่ดี มีอัปปมานธรรม ความไม่ประมาทในการ 
เดินยืน นั่ง นอน เพื่อท ากิจต่างๆ ของชีวิต พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ปูองกันกิเลส ที่จะมากระทบใจ 
เกิดความดีงามจากภายใน ลดละความโลภ มีเมตตาที่เป็นอัปมัญญา แก่ผู้อื่นโดยปราศจากเง่ือนไข มั่น
ฝึกฝนให้ต่อเนื่อง จะเกิดองค์ธรรมในข้ันสูงสุด คือ ปัญญา 
 3. มีปัญญาเป็นทางส่องสว่าง เป็นปัญญาที่รู้ชัดในความเป็นจริง เป็นปัญญา 3 ระดับ คือ 
ปฏิบัติปัญญา ปริยัติปัญญาและปฏิเวธปัญญา สามารถพิจารณาด้วยเหตุผล มีความรอบครอบ 
ปราศจากอคติ รู้แจ้งแทงตลอดหมายถึง แทงทะลุกิเลสที่ห่อหุ้มจิตใจให้หลุดพ้น เห็นความจริงของโลก
ในตัวเราและโลกธรรมชาติ ตามนัยของ ปฏิจจสมุปบาท และกฎไตรลักษณ์ สามารถเดินทางสายกลาง 
ด้วยญาณปัญญา อันเป็นภูมิคุ้มกันท่ีประเสริฐ ปลอดภัยโดยแท้ 

  นอกจากนี้ยังสามารถแก้ไขพฤติกรรมให้เป็นคนดี มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง รักษาโรคได้ 
เรียนเก่ง เสริมสร้างประสิทธิภาพในการท างาน ผู้ที่ปฏิบัติจนบรรลุเปูาหมายแล้ว จะเช่ือมั่นศรัทธา มุ่ง
ท าความดี เพื่อช่วยสังคม เมตตาช่วยเหลือ เกิดความละอายต่อบาป  หรือเป็นสมาธิจิตว่าง  เกิดปัญญา  
จะท าใหม้ีพลัง ในการท าหน้าท่ีอย่างถูกต้อง เช่น เป็น ผู้น า หัวหน้าครอบครัว ผู้ปกครอง นักการเมือง 
นักศึกษาและประชาชน ข้าราชการ เมื่อทุกคนท าหน้าที่ได้สมบูรณ์  สังคมจะสงบเรียบร้อย  ทุกอย่าง
พัฒนาไปด้วยกันอย่างสมดุล จนเกิดสันติสุข อย่างยั่งยืน  เพราะได้ใช้เครื่องมือตามแนววิธี “พุทธ “       
คือ ปฏิบัติภาวนาให้เกิด สมาธิปัญญา มั่นคงได้ 
 
สรุป 
 

การเจริญสมาธิภาวนา ตั้งมั่นในการด ารงชีวิตด้วยการศึกษาอบรม เช่ือมั่นในพระรัตนตรัย 
มีคุณธรรมจริยธรรม หมั่นเพียรในการสวดมนต์ภาวนา แผ่เมตตา เพื่อละตัณหา ยึดทางสายกลางใน
การด าเนินชีวิต แก้ปัญหา ด้วยวิธีการทางปัญญา และเหตุผล โดยยึดหลักความจริงของธรรมชาติมา
ใช้ให้เกิดประโยชน์ ไม่ต้องใช้อ านาจการ ดลบันดาลจากสิ่งศักดิ์สิทธ์ิใดๆ เมื่อปฏิบัติได้แล้ว ก็ประพฤติ
ตนอยู่ในหลักศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมให้เป็นแบบอย่างแก่บุคคลในครอบครัว ชุมชน สังคม
แนะน าสั่งสอนช่วยเหลือผู้ที่ไม่รู ้ให้รู้ตามภูมิธรรมที่มี ช่วยเหลือกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เป็นผู้น า
ในการอบรมปฏิบัติธรรม เช่น วันส าคัญ จัดปฏิบัติธรรม บริจาคท าบุญ เป็นต้น ให้การศึกษาอบรม 
ปฏิบัติสมาธิวิปัสสนา เพื่อสร้างปัญญาด้วยธรรมโดยจริงจังพร้อมเพรียงกัน ให้เป็นประเพณีวัฒนธรรม
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ระเบียบการส่งต้นฉบับ “วารสารสังคมมนุษย์” 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
 กองบรรณาธิการได้ก าหนดระเบียบการส่งต้นฉบับไว้ให้ผู้เขียนยึดเป็นแนวทางในการส่ง
ต้นฉบับส าหรับการตีพิมพ์ลงวารสารสังคมมนุษย์ ซึ่งเป็นวารสารที่ออกเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ  และกอง
บรรณาธิการสามารถตรวจสอบต้นฉบับก่อนการตีพิมพ์ เพื่อให้วารสารมีคุณภาพดังนี้ 
 
1. การเตรียมต้นฉบับ มีรายละเอียดดังนี้ 
 1.1 ขนาดของต้นฉบับ พิมพ์หน้าเดียวบนกระดาษสั้นขนาดเอ 4 โดยเว้นระยะห่าง
ระหว่างขอบกระดาษด้านบนและซ้ายมือ 1.5 นิ้ว ด้านล่างและขวามือ 1 นิ้ว 
 1.2 รูปแบบอักษรและการจัดวางต าแหน่ง ใช้รูปแบบอักษร TH SarabunPSK พิมพ์ด้วย
โปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด โดยใช้ขนาด ชนิดของตัวอักษร รวมทั้งการจัดวางต าแหน่งดังนี้ 
  1.2.1 ช่ือเรื่อง (ภาษาไทย) ขนาด 16 ชนิดตัวหนา ต าแหน่งก่ึงกลางหน้ากระดาษ 
  1.2.2 ช่ือเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ขนาด 16 ชนิดตัวหนา ต าแหน่งก่ึงกลางหน้ากระดาษ 
  1.2.3 ช่ือผู้เขียน ขนาด 14.5 ชนิดตัวหนา ต าแหน่งด้านชิดขวาหน้ากระดาษ 
  1.2.4 ที่อยู่หรือหน่วยงานสังกัดของผู้เขียน ขนาด 14 ชนิดตัวหนา ใส่เลข foonote 
ด้านล่าง  
  1.2.5 หัวข้อของบทคัดย่อไทย/อังกฤษ ขนาด 14.5 ชนิดตัวหนา ต าแหน่งชิด
ขอบกระดาษด้านซ้ายใต้ที่อยู่/หน่วยงานสังกัดของผู้เขียน 
  1.2.6  ค าส าคัญ / Keyword  ขนาด 14  ชนิดตัวธรรม 
  1.2.7 เนื้อหาบทคัดย่อไทย/อังกฤษ ขนาด 14 ชนิดตัวธรรมดา จัดพิมพ์เป็น 1 
คอลัมน์ บรรทัดแรกเว้น 1Tab จากขอบกระดาษด้านซ้าย และพิมพ์ให้ชิดขอบท้ังสองด้าน 
  1.2.8 หัวข้อเรื่อง ขนาด 14.5 ชนิดตัวหนา ต าแหน่งชิดขอบกระดาษด้านซ้าย 
  1.2.9 หัวข้อย่อย ขนาด 14 ชนิดตัวธรรมดา ระบุหมายเลขหน้าหัวข้อย่อยโดยเรียง
ตามล าดับหมายเลขต าแหน่งเว้น 1Tab จากขอบกระดาษด้านซ้าย 
  1.2.10 เนื้อหา ขนาด 14 ชนิดตัวธรรมดา จัดพิมพ์เป็น 1 คอลัมน์ และพิมพ์ให้ชิด
ขอบท้ังสองด้าน 
 1.3 จ านวนหน้าต้นฉบับ  ควรมีความยาวไม่เกิน 10 หน้า 
  
2. การเรียงล าดับเนื้อหาบทความวิจัย 
 เนื้อหาภาษาไทยท่ีมีค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ควรแปลเป็นภาษาไทยให้มากที่สุด (ในกรณีที่
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นค าเฉพาะท่ีแปลไม่ได้ หรือแปลแล้วไม่ได้ความหมายชัดเจนให้ทับศัพท์ได้) และ
ควรใช้ภาษาที่ผู้อ่านเข้าใจง่าย ชัดเจน หากใช้ค าย่อต้องเขียนค าเต็มไว้ครั้งแรกก่อนเนื้อหาต้องเรียงล าดับ
ดังนี ้
  1. ช่ือเรื่อง ควรสั้น และกะทัดรัด ความยาวไม่ควรเกิน 100 ตัวอักษร ช่ือเรื่องต้องมี
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยให้น าช่ือเรื่องภาษาไทยข้ึนก่อน 
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  2. ช่ือ และที่อยู่ผู้เขียน  ให้มีท้ังภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  และระบุต าแหน่งทาง
วิชาการ ระบุช่ือหน่วยงาน หรือสถาบันของผู้เขียนให้น าใส่ในเชิงอรรถท้ายหน้า 
  3. บทคัดย่อ เขียนทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เขียนสรุปสาระส าคัญของเรื่อง 
อ่านและเข้าใจง่าย ความยาวไม่ควรเกิน 250 ค า หรือ 15 บรรทัด โดยให้น าบทคัดย่อภาษาไทยขึ้นก่อน 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract) ซึ่งแปลจากบทคัดย่อภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษต้องมีเนื้อหาตรงกัน   
  4. ค าส าคัญ ระบุค าส าคัญ 3– 5 ค า ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้ท้ายบทคัดย่อ 
  5. บทน า  เป็นส่วนของเนื้อหาท่ีบอกความเป็นมา และเหตุผลน าไปสู่การศึกษาวิจัย 
และควรอ้างอิงงานวิจัยอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องประกอบด้วย 
  6. วัตถุประสงค์ ให้ช้ีแจงถึงจุดมุ่งหมายของการศึกษา 
  7. วิธีการศึกษา ควรอธิบายวิธีด าเนินการวิจัย โดยกล่าวถึงวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
ที่มาของกลุ่มตัวอย่าง แหล่งที่มาของข้อมูล การเก็บและรวบรวมข้อมูล การใช้เครื่องมือ สถิติที่ใช้ในการ
วิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล 
  8. ผลการศึกษา เป็นการเสนอสิ่งที่ได้จากการวิจัยเป็นล าดับอาจแสดงด้วยตาราง
กราฟ แผนภาพประกอบการอธิบาย ทั้งนี้ถ้าแสดงด้วยตาราง ควรเป็นตารางแบบไม่มีเส้น ขอบตาราง
ด้านซ้ายและขวา หัวตารางแบบธรรมดาไม่มีสี ตารางควรมีเฉพาะที่จ าเป็น ไม่ควรมีเกิน 5  ตาราง 
ส าหรับรูปภาพประกอบควรเป็นรูปภาพขาว-ด า ที่ชัดเจนและมีค าบรรยายใต้รูปกรณีที่จ าเป็นอาจใช้
ภาพสีได้ 
  9. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ เป็นการสรุปผลที่ได้จากการวิจัย ควรมีการ
อภิปรายผลการวิจัยว่าเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ หรือไม่เพียงใด และควรอ้างทฤษฎีหรือเปรียบเทียบ
การทดลองของผู้อื่นที่เกี่ยวข้องประกอบ เพื่อให้ผู้อ่านเห็นด้วยตามหลักการ หรือคัดค้านทฤษฎีที่มีอยู่
เดิม รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงการน าผลไปใช้ประโยชน์ และการให้ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในอนาคต 
  10. เอกสารอ้างอิง  มีการอ้างอิงหลักฐานที่ถูกต้องเหมาะสมกับข้อมูลและเนื้อหา 
ทั้งนี้ใน การอ้างอิงแบบในเนื้อหานั้นสามารถใช้ระบบการอ้างอิงได้ทั้งแบบการอ้างอิงแบบเชิงอรรถ 
(footnote) และการอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา หรือ การอ้างอิงระบบนาม-ปี หรือระบบ APA ทั้งนี้การ
อ้างอิงในเนื้อความทุกการอ้างอิงที่ปรากฏในเนื้อหาจะต้องมีในส่วนของการอ้างอิงท้ายบทความ และ
ห้ามใส่เอกสารอ้างอิงโดยปราศจากการอ้างอิงในเนื้อบทความ       
  
ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิง 
 1. หนังสือ 
ช่ือ-นามสกุลผู้เขียน. (ปีท่ีพิมพ์). ช่ือหนังสือ. เมืองที่พิมพ์: ส านักพิมพ์. 
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ช่ือ-นามสกุลผู้เขียน. (ปีท่ีพิมพ์). ช่ือวิทยานิพนธ์. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต/วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต. ช่ือ
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4. รายงานการประชุม 
ช่ือ-นามสกุลผู้เขียน. (ปีที่พิมพ์). ช่ือเอกสารรวมเรื่องที่ได้จากรายงานการประชุม. วันเดือนปีที่จัด. 

สถานท่ีจัด. เลขหน้า. 
 5. วารสาร 
ช่ือ-นามสกุลผู้เขียน. (ปีที่พิมพ์).  ช่ือบทความ. ช่ือวารสาร , ปีที่พิมพ์(ฉบับที่พิมพ์), เลขหน้าแรก-หน้า

สุดท้าย.  
 6. หนังสือพิมพ ์
ช่ือ-นามสกุลผู้เขียน. (ปี เดือน วันท่ีพิมพ์). ช่ือบทความ. ช่ือหนังสือพิมพ,์  เลขหน้าแรก-หน้าสุดท้าย.  
 7. สื่ออินเทอร์เน็ต 
ช่ือ-นามสกุลผู้เผยแพร่. (ปี เดือน วันท่ีอ้างอิง). ช่ือเรื่อง. จ านวนหน้า.  เรียกใช้เมื่อ ปี เดือน วันที่เข้าถึง

ข้อมูลจาก http://www.???.com 
 
หมายเหตุ การอ้างอิงภาษาอังกฤษใช้เช่นเดียวกับภาษาไทย 
 
การเรียงล าดับข้อมูลภายในบทความทางวิชาการ   
 1. ช่ือเรื่อง (ไทย – อังกฤษ): สื่อถึงความคิดส าคัญของเรื่อง/ผู้เขียน 
 2. ช่ือที่อยู่ผู้ เขียน (ไทย – อังกฤษ) : หามีต าแหน่งทางวิชาการให้ระบุต าแหน่ง 
ทางวิชาการ ระบุช่ือหน่วยงาน หรือสถาบันของผู้เขียนโดยใส่ไว้ในเชิงอรรถด้านล่าง 
 3. บทคัดย่อ (ไทย – อังกฤษ) : สรุปความคิดส าคัญของเรื่อง 
 4. ค าส าคัญ  (ไทย – อังกฤษ) : ระบุค าส าคัญ 3– 5 ค า ไว้ท้ายบทคัดย่อ 
 5. ความน า/บทน า : แสดงเนื้อหาและความส าคัญของเรื่องที่จะเขียนอย่างกว้าง ๆ  
 6. เนื้อหา (ปรากฏตามหัวข้อ): ประกอบด้วยย่อหน้าที่แต่ละย่อหน้าแสดงความคิดหรือ
ประเด็นส าคัญเพียงเรื่องเดียว เนื้อหาจึงแสดงรายละเอียดเฉพาะเป็นประเด็น ๆ ไป 
 7. การอภิปราย (ปรากฏตามหัวข้อ)  : การวิเคราะห์ วิพากษ์ และ/หรือสังเคราะห์ (ถ้า
แยกเป็นหัวข้อมักเป็นวิจัยเชิงปริมาณ) 
 8. สรุป : แสดงค าตอบหรือความคิดที่ได้อย่างกว้าง ๆ 
 9. เอกสารอ้างอิง : มีการอ้างอิงหลักฐานที่ถูกต้องเหมาะสมกับข้อมูลและเนื้อหา ทั้งนี้ใน 
การอ้างอิงแบบในเนื้อหาน้ันสามารถใช้ระบบการอ้างอิงได้ทั้งแบบการอ้างอิงแบบเชิงอรรถ (footnote) 
และการอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา หรือ การอ้างอิงระบบนาม -ปี หรือระบบ APA ทั้งนี้การอ้างอิงใน
เนื้อความทุกการอ้างอิงที่ปรากฏในเนื้อหาจะต้องมีในส่วนของส่วนอ้างอิงท้ายบทความ และห้ามใส่
เอกสารอ้างอิงโดยปราศจากการอ้างอิงในเนื้อบทความ 
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 5. ความน า/บทน า : แสดงเนื้อหาและความส าคัญของเรื่องที่จะเขียนอย่างกว้าง ๆ  
 6. เนื้อหา (ปรากฏตามหัวข้อ): ประกอบด้วยย่อหน้าที่แต่ละย่อหน้าแสดงความคิดหรือ
ประเด็นส าคัญเพียงเรื่องเดียว เนื้อหาจึงแสดงรายละเอียดเฉพาะเป็นประเด็น ๆ ไป 
 7. การอภิปราย (ปรากฏตามหัวข้อ)  : การวิเคราะห์ วิพากษ์ และ/หรือสังเคราะห์ (ถ้า
แยกเป็นหัวข้อมักเป็นวิจัยเชิงปริมาณ) 
 8. สรุป : แสดงค าตอบหรือความคิดที่ได้อย่างกว้าง ๆ 
 9. เอกสารอ้างอิง : มีการอ้างอิงหลักฐานที่ถูกต้องเหมาะสมกับข้อมูลและเนื้อหา ทั้งนี้ใน 
การอ้างอิงแบบในเนื้อหาน้ันสามารถใช้ระบบการอ้างอิงได้ทั้งแบบการอ้างอิงแบบเชิงอรรถ (footnote) 
และการอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา หรือ การอ้างอิงระบบนาม -ปี หรือระบบ APA ทั้งนี้การอ้างอิงใน
เนื้อความทุกการอ้างอิงที่ปรากฏในเนื้อหาจะต้องมีในส่วนของส่วนอ้างอิงท้ายบทความ และห้ามใส่
เอกสารอ้างอิงโดยปราศจากการอ้างอิงในเนื้อบทความ 




