
ภาวะผู้น าของเยาวชนตามหลักฆราวาสธรรม ๔ 
:กรณีศกึษาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 

จังหวัดเพชรบูรณ ์
LEADERSHIP APPLYING THE FOUR GHARAVASA-DHAMMAS OF 
YOUTHS : A CASE STUDY LOMSAK WITTHAYAKHOM SCHOOL, 

 PHETCHABUN PROVINCE 
 
 
 
 
 
 

  พระสมทบ   ถิรปญฺโญ (รุ่งมิตรจรัสแสง) 
 
 
 
 

 
 

 
วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา 

ตามหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  

บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พุทธศักราช  ๒๕๕๔ 
 



 
ภาวะผู้น าของเยาวชนตามหลักฆราวาสธรรม ๔   

: กรณีศกึษาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 
 จังหวัดเพชรบรูณ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  พระสมทบ   ถิรปญฺโญ (รุ่งมิตรจรัสแสง) 

 
 
 
 

 
วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา 

ตามหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  

บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พุทธศักราช  ๒๕๕๔ 
(ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย)



Leadership Applying the Four Gharavasa-Dhammas of Youths  
: A Case Study Lomsak Witthayakhom School, 

 Phetchabun Province 

 
 
 
 

 
 
 
 

Phra Somtob Thirapanyo (Rungmitcharatsaeng) 

 
 
 
 
 

 
A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of 

The Requirement for The Degree of  
Master of Arts 

(Public  Administration) 
 
 

 
Graduate School 

Mahachulalongkornrajavidyalaya University 
Bangkok, Thailand 





(๑) 
 

 

ชื่อวิทยานิพนธ์ : ภาวะผู้น าของเยาวชนตามหลักฆราวาสธรรม ๔  : กรณีศึกษา 
        โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ผู้วิจัย   : พระสมทบ  ถิรปญฺโญ (รุ่งมิตรจรัสแสง) 
ปริญญา  : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร)์ 
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 
  : ผศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม       พ.ม., พธ.บ., M A., Ph.D.(Pol.Sc.) 
     : พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโ  น.ธ.เอก., ป.ธ.๑-๒, พธ.บ., ศศ.ม. 
        : อาจารย์ พระวันชัย  ภทฺทจาร ี น.ธ.เอก., ป.ธ.๑-๒, พธ.บ., ศศ.บ., รป.ม. 
วันส าเร็จการศึกษา :    
 

บทคัดย่อ 
 ในการวิจัยเรื่อง “ภาวะผู้น าของเยาวชนตามหลักฆราวาสธรรม ๔ : กรณีศึกษา
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ ”   มีวัตถุประสงค์ ๑)เพื่อศึกษาภาวะผู้น าของ
เยาวชนตามหลักฆราวาสธรรม ๔ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์  ๒) เปรียบเทียบ
ภาวะผู้น าของเยาวชนโดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  ๓) ศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้หลัก
ฆราวาสธรรม ๔ กับภาวะผู้น าของเยาวชนโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม  จังหวัดเพชรบูรณ์   

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่เยาวชนที่เป็นนักเรียนโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม  
อ.หล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน ๓๔๘ คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม
แบบตรวจสอบรายการ (Check-list) ซึ่งได้ค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับเท่ากับ .๗๘๗๑และมาตรา
ส่วนประมาณค่า(Rating Scale) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คือค่าความถี่(Frequencies) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย(Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) และวิเคราะห์
โดยการทดสอบค่าที(t – test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว(One Way ANOVA) 
เม่ือพบว่ามีความแตกต่างจะท าการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีผลต่าง
นัยส าคัญน้อยที่สุด(Least Significant Difference : LSD)  
 
ผลการวิจัยพบว่า 

๑) ผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง ๓๘๔  คน  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน ๒๐๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๘  มีอายุระหว่าง ๑๓-๑๕ปี  จ านวน 
๑๘๗ คน  คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๗ ๘.๐  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ถึง มัธยมศึกษาปีที่ ๖   
จ านวนชั้นละ  ๕๘  คน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๗  ความสัมพันธ์ด้านการศึกษากับโรงเรียน ต่ ากว่า 
๓ ปี  จ านวน ๑๔๓ คน  คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๑  ไม่เคยเข้าอบรมคุณธรรม จ านวน ๑๓๙ คน คิด
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เป็นร้อยละ ๓๙.๙  ครอบครัวมีรายได้ต่อเดือน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ครอบครัวมีรายได้ 
๕,๐๐๐ – ๑๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน จ านวน ๑๓๙  คน คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๙    

๒) เปรียบเทียบภาวะผู้น าของเยาวชนโดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย=๓.๘๗ ) เม่ือพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ระดับภาวะผู้น า
ของเยาวชนตามหลักฆราวาสธรรม ๔ อยู่ในระดับมาก ทุกด้าน 

๓) แนวทางการประยุกต์ใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ กับภาวะผู้น าของเยาวชน
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม  จังหวัดเพชรบูรณ์  พบว่า การน าหลักฆราวาสธรรม ๔(หลักธรรม
ส าหรับคฤหัสถ์)มาใช้ศึกษา  ภาวะผู้น าเยาวชนของโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม มีความเหมาะสม
ท าให้นักเรียนมีความรู้เรื่องหลักธรรมที่ดีและรู้ว่าอะไรควรท า  อะไรไม่ควรท า และน ามา
ประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวัน สาเหตุ ปัญหา อุปสรรค  สภาพครอบครัวเกิดความแตกแยก
ครอบครัวไม่ใส่ใจดูแล ครอบครัวเปลี่ยนบทบาทจากเดิม ความไม่เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของ
นักเรียนไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง ตัดสินใจไม่ถูกยังขาดความรับผิดชอบ ขาดการ
เสียสละ  อยากรู้อยากลอง  สื่อโฆษณามีสิ่งยั่วยุให้เกิดการกระท าตามใจตนเอง ตามกระแส
สังคม ความสะดวกสบายท าให้เกิดความมักง่ายขาดความอดทน ตัวอย่างไม่ดีในสังคมมีมาก สื่อ
ต่างๆถ่ายทอดตัวอย่างที่ไม่เหมาสม   ข้อเสนอแนะแนวทางวิธีแก้ไข ผู้ปกครองผู้ใหญ่คุณครู
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบต้องรู้จักเสียสละ  เป็นแบบอย่างที่ดีให้รู้จักคิดและท าในสิ่งที่
ถูกต้อง สร้างความรักในโรงเรียนชี้แนะและบอกหลักการด าเนินชีวิตให้ถูกต้องดูแลเอาใจใส่
ครอบครัวดูแลเอาใจใส่บุตรใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ให้ความรู้ความเข้าใจให้ เด็กเยาวชนมี
หน้าที่ในครอบครัว. 
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Abstract 

The objectives of the research are (1) to study the leadership applying the four 
Gharavasa-Dhammas of youths in Lomsak Witthayakhom School, Phetchabun Province, 
(2) to compare the leadership of the youths by separating from the factors of each 
person, (3) to study ways applying the four Gharavasa-Dhammas to use for the 
leadership of the youths in Lomsak WitthayakhombSchool, Phetchabun Province. 

The samples were 348 students of Lomsak WitthayakhombSchool, Phetchabun 
Province. The instruments of the research were questionnaire (check-list) with 0.7871 of 
reliability and rating scale. The statistics for the research were frequency, percentage, 
mean, standard deviation, t-test, one-way ANOVA and Least Significant Difference: 
LSD. 

The results of the research are: 

1) Most of the students who answered questions are female. There were 201  
students or 57.8 percent. There were 187 students who have ages from 13-15 years old 
or 53.7 percent, 58 students who are in Matthayomsuksa 1 to 6 or 16.7 percent, 143 
students who study in school less than 3 years or 41.1 percent, 139 students who never 
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receive the instruction in Gunadhamma (goodness)and 139 students who their parents 
get 5,000-10,000 baht monthly for income or 39.9 percent. 

2) For the comparison of the leadership applying the four Gharavasa-Dhammas of  
youths and separating them into individual different factions, the researcher found that 
the mean was in high level (   = 3.87) totally. Considering in each factor, the researcher 
found that the levels the leadership applying the four Gharavasa-Dhammas of youths in 
every side were high. 

3) For the ways applying the four Gharavasa-Dhammas to use for the leadership  
of the youths in Lomsak Witthayakhom School, Phetchabun Province, the researcher 
found that applying the four Gharavasa-Dhammas for the leadership of the youths in 
Lomsak Witthayakhom school were appropriate because it can make the students know 
about the goodness, know what should do or what should not do. They can apply to 
use in daily life and know the causes and problems of broken home, and the role of 
family. Some students did not understand their roles and duties, cannot make the 
decision, without the responsibility and sacrifice, eager to know and try to do the 
mistake. Besides theses, the medias stimulate them to do what they satisfy or they like, 
without endurance. The suggestions for solving problems are the parents, principals, 
teachers or others concerning must have the sacrifices, to be the good pattern for them, 
do the right duties, create the love in school. All people concerning should advise the 
principles for good living, take care of their children well, use the time for the usefulness 
and understand the youth’s problems well. 
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๓.๑ แสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ๘๘ 
๔.๑ แสดงจ านวนและร้อยละ ของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัจจัย 

ส่วนบุคคล ๙๕ 
๔.๒ 
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ด้านสัจจะ ๙๘ 

๔.๔ 
 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับภาวะผู้น าของเยาวชนตามหลัก
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ด้านขันติ 

 
๑๐๐ 

๔.๖ 
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ด้านจาคะ 

 
๑๐๑ 

๔.๗ 
 

การเปรียบเทียบระดับภาวะผู้น าของเยาวชนตามหลักฆราวาสธรรม  ๔  :  
กรณีศึกษาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ 
จ าแนกตามเพศ 

 
๑๐๒ 

๔.๘ 
 

การเปรียบเทียบระดับภาวะผู้น าของเยาวชนตามหลักฆราวาสธรรม ๔  :  
กรณีศึกษาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ 
จ าแนกตามอายุ 

 
๑๐๓ 

๔.๙ 
 

การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ระดับภาวะผู้น า 
จ าแนกตามอายุโดยภาพรวม 

 
๑๐๔ 

๔.๑๐ 
 

การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ระดับภาวะผู้น าของ
เยาวชน จ าแนกตามอายุ  ด้านสัจจะ 

 
๑๐๔ 

 



 

(๑๐) 
 

 

 
ตาราง

ที่ 

สารบัญตาราง (ต่อ)  
หน้า 

๔.๑๑ การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ระดับภาวะผู้น าของเยาวชน 
จ าแนกตามอายุ ด้าน ทมะ ๑๐๕ 

๔.๑๒ การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ระดับภาวะผู้น าของ 
เยาวชนจ าแนกตามอายุ ด้าน ขันติ ๑๐๕ 

๔.๑๓ การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ระดับภาวะผู้น าของเยาวชน 
จ าแนกตามอายุ ด้านจาคะ ๑๐๖ 

๔.๑๔ การเปรียบเทียบระดับภาวะผู้น าของเยาวชนตามหลักฆราวาสธรรม ๔  : 
กรณีศึกษาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ 
จ าแนกตามระดับการศึกษา ๑๑๙ 

๔.๑๕ การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ระดับภาวะผู้น าของเยาวชน
ตามหลักฆราวาสธรรม  ๔   : กรณีศึกษาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม จ าแนก
ตามระดับการศึกษา  โดยภาพรวม 

 
 

๑๒๐ 
๔.๑๖ การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ระดับภาวะผู้น าของเยาวชน

ตามหลักฆราวาสธรรม๔ : กรณีศึกษาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม จ าแนกตาม
ระดับการศึกษา ด้านสัจจะ 

 
 

๑๒๑ 
๔.๑๗ การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ระดับภาวะผู้น าของเยาวชน

ตาม หลักฆราวาสธรรม ๔ : กรณีศึกษาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม จ าแนก
ตามระดับการศึกษา ด้านทมะ ๑๒๒ 

๔.๑๘ การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ระดับภาวะผู้น าของเยาวชน
ตามหลักฆราวาสธรรม  ๔   : กรณีศึกษาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมจ าแนก
ตามระดับการศึกษา ด้านจาคะ 

 
 
๑๒๓ 

๔.๑๙ การเปรียบเทียบระดับภาวะผู้น าของเยาวชนตามหลักฆราวาสธรรม ๔ : 
กรณีศึกษาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมจังหวัดเพชรบูรณ์ 
จ าแนกตามความสัมพันธ์กับโรงเรียนด้านการศึกษา 

 
 
๑๒๔ 

๔.๒๐ การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ระดับภาวะผู้น าของเยาวชน
ตามหลักฆราวาสธรรม  ๔ : กรณีศึกษาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม จ าแนก
ตามความสัมพันธ์ด้านการศึกษากับโรงเรียน 
โดยภาพรวม 

 
 
 
๑๒๕ 

   



 

(๑๑) 
 

 

 
ตาราง

ที่ 

สารบัญตาราง (ต่อ)  
หน้า 

๔.๒๑ การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ระดับภาวะผู้น าของเยาวชน
ตามหลักฆราวาสธรรม  ๔   : กรณีศึกษาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมจ าแนก
ตามความสัมพันธ์ด้านการศึกษากับโรงเรียน    ด้านสัจจะ ๑๒๖ 

๔.๒๒ การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ระดับภาวะผู้น าของเยาวชน
ตามหลักฆราวาสธรรม  ๔  : กรณีศึกษาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมจ าแนก
ตามความสัมพันธ์ด้านการศึกษากับโรงเรียน    ด้านทมะ ๑๒๗ 

๔.๒๓ การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ระดับภาวะผู้น าของเยาวชน
ตามหลักฆราวาสธรรม  ๔   : กรณีศึกษาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมจ าแนก
ตามความสัมพันธ์ด้านการศึกษากับโรงเรียน    ด้านจาคะ ๑๒๘ 

๔.๒๔ การเปรียบเทียบระดับภาวะผู้น าของเยาวชนตามหลักฆราวาสธรรม ๔ : 
กรณีศึกษาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ 
จ าแนกตามการอบรมคุณธรรม ๑๒๙ 

๔.๒๕ การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ระดับภาวะผู้น าของเยาวชน
ตามหลักฆราวาสธรรม  ๔  : กรณีศึกษาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมจ าแนก
ตามการอบรมคุณธรรม ด้านจาคะ ๑๓๐ 

๔.๒๖ การเปรียบเทียบระดับภาวะผู้น าของเยาวชนตามหลักฆราวาสธรรม ๔  : 
กรณีศึกษาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์   จ าแนกตาม
สถานภาพครอบครัวมีรายได้ ๑๓๑ 

๔.๒๗   สรุปโดยรวมการเปรียบเทียบ ระดับภาวะผู้น าของ เยาวชนตามหลัก
ฆราวาสธรรม ๔ : กรณีศึกษาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ 
จ าแนกตามสมมติฐานท่ี ๑-๖  ๑๓๒ 

๔.๒๘ ปัญหาและอุปสรรคข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข เรื่องภาวะผู้น าของเยาวชน
ตามหลักฆราวาสธรรม ๔ :กรณีศึกษาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม จังหวัด
เพชรบูรณ์  ด้านสัจจะ ๑๓๓ 

๔.๒๙ ปัญหาและข้อเสนอแนะ ภาวะผู้น าของเยาวชนตามหลักฆราวาสธรรม ๔ : 
กรณีศึกษาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์  ด้านทมะ 

 
๑๓๕ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

(๑๒) 
 

 

 
ตาราง

ที่ 

สารบัญตาราง (ต่อ)  
หน้า 

๔.๓๐ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะแนะแนวทางแก้ไข ภาวะผู้น าของเยาวชน
ตามหลักฆราวาสธรรม ๔ :กรณีศึกษาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม จังหวัด
เพชรบูรณ์  ด้านขันติ  

 
 

๑๓๗ 
๔.๓๑ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะแนะแนวทางแก้ไข ภาวะผู้น าของเยาวชน

ตามหลักฆราวาสธรรม ๔ :กรณีศึกษาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม จังหวัด
เพชรบูรณ์  ด้านจาคะ 

 
 

๑๓๙ 
 



 
(๑๓) 

 

สารบัญแผนภาพ 

 

แผนภาพ 
ที่ 

   หน้า 

๒.๑ สัญลักษณ ์ประจ าโรงเรียน   ๖๐ 
๒.๒ กรอบแนวคิดการวิจัย   ๘๖ 

๕.๑ รูปแบบแนวทางการประยุกต์ใช้ ภาวะผู้น าของเยาวชนตาม 
หลักฆราวาสธรรม ๔  : กรณีศึกษาโรงเรียนหล่มสัก 
วิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ ๑๔๗ 

   

   



(๑๔) 
 

 

ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ 
 

๑. ค าย่อชื่อคัมภีร์พระไตรปิฎก 
 

อักษรย่อในวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ใช้อ้างอิงจากพระไตรปิฎกภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬา
เตปิฎกํ และพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นหลัก
โดยใช้ระบบย่อคํา ดังต่อไปนี้ 

พระสุตตันตปิฎก 

ที.ม.(ไทย)  = สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย      มหาวรรค (ภาษาไทย) 
ที.ปา.(ไทย) = สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย      ปาฎิกวรรค         (ภาษาไทย) 
ที.ส.ี(ไทย)      = สุตตันตปิฎก   ทีฆนิกาย        สีลขันธวรรค (ภาษาไทย)
องฺ.ติก.(ไทย)          = สุตตันตปิฎก   อังคุตตรนิกาย        ติกนบิาต  (ภาษาไทย) 
องฺ.จตุกฺก.(ไทย)    =    สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย      จตุกกนิบาต (ภาษาไทย)
องฺ.สตฺตก.(ไทย) =   สตุตันตปิฎก       อังคุตตรนิกาย      สัตตกนิบาต        (ภาษาไทย) 
ขุ.ชา.(ไทย)            =   พระสุตตันตปิฎก  ขุททกนิกาย          ชาดก   (ภาษาไทย) 
ขุ.ธ.(ไทย)      =   สตุตันตปิฎก       ขทุทกนิกาย           ธรรมบท  (ภาษาไทย) 
ส.ํส.(ไทย)             =   สุตตันฺตปิฎก       สังยุตตนิกาย         สคาถวรรค    (ภาษาไทย) 
 

๒. การระบุเลขหมายพระไตรปิฎก 
ในงานวิจัยฉบับนี้ ใช้พระไตรปิฎกภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาเตปิฏกํ ๒๕๐๐      

และพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นหลักการ
อ้ างอิ งพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี ใช้ ร ะบบระบุ  เ ล่ ม /ข้ อ /หน้ า  เช่ น  ขุ . ธ . (บาลี )                    
๒๕/๓๒๑ - ๓๒๒/๗๒ หมายความว่า การอ้างอิงนั้นระบุถึง สุตฺตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย           
ธมฺมปทปาลิ ฉบับภาษาบาลี พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๕ ข้อที่ ๓๒๑-๓๒๒ หน้าที่ ๗๒ ส่วน
พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย จะระบุ เล่ม / ข้อ /หน้า/ เช่น ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๓๒๑ - ๓๒๒/๑๓๓  
หมายความว่า ระบุถึง สุตตันตปิฎก  ขุททกนิกาย  ธรรมบท ฉบับภาษาไทย พระไตรปิฎก เล่ม
ที่ ๒๕ ข้อที่ ๓๒๑ - ๓๒๒ หน้าที่ ๑๓๓ เป็นต้น 
 
 



 

 

บทที่ ๑ 
บทน า 

๑.๑  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา   

พระพุทธศาสนาสอนให้มนุษย์ทุกคนเป็นคนดี เพราะคนดีย่อมเป็นที่ปรารถนาที่
ต้องการในที่ทุกหนทุกแห่งในทุกกิจการ และในทุกยุคทุกสมัย คนดีท าให้ครอบครัวเจริญ 
โรงเรียนเจริญ ชุมชนเจริญ สังคมและประเทศชาติเจริญและมีความสุข คุณธรรมคือคุณสมบัติ
และสัญลักษณ์ของคนดี เป็นหลักถือปฏิบัติในการด าเนินชีวิตของสัตบุรุษคือ คนดีหรือคนใน
อุดมคตินั่นเอง ในสังคมชาวพุทธ คนมีคุณธรรมย่อมเป็นผู้ควรค่าแก่ความรัก เกียรติ ศักดิ์ศรี 
และการยกย่องสรรเสริญจากผู้อื่น ดั้งนั้นการพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้น าด้วยหลักคุณธรรมทาง
พระพุทธศาสนาจึงมีความส าคัญและจ าเป็นต่อมนุษย์ตาม หลักฆราวาสธรรม ๔ ที่ว่า  ๑.สัจจะ
คือความจริงสิ่งประเสริฐเกิดชื่อเสียงและศรัทธา  ๒.ทมะคือเกิดการข่มบ่มนิสัยจิตใจให้ปัญญา   
๓.ขันติคือความอดทนขยันหม่ันเพียรต่อหน้าที่ย่อมมีทรัพย์   ๔.จาคะคือช่วยให้บริจาคมากบุญ
มีผูกมิตรไมตรีไว้ได้   ในการอบรมให้เก่เด็กและเยาวชน เพื่อหล่อหลอมให้เป็นเยาวชนที่ดี เป็น
พลเมืองที่มีคุณค่า และเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ   การพัฒนาประเทศในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔) ก าหนดขึ้นบนพื้นฐานการ
เสริมสร้างทุนของประเทศโดย ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา  และอัญเชิญ “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อมุ่งสู่ “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน”๑  

 การพัฒนาคุณภาพคนให้มีความรู้ ทักษะความสามารถทั้งจิตใจ ร่างกาย ซึ่งจะ
น าไปสู่ความเป็นผู้น า  มีการคิดวิเคราะห์อย่าง “มีเหตุผล” รอบคอบ ทุกมิติอย่างสมดุล 
เพียบพร้อมทั้งด้าน “คุณธรรม”และ“ความรู้” ด้วยจิตส านึกรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและสามารถ
ตัดสินใจในการด าเนินชีวิตอย่างมีจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต อดทนขยันหม่ันเพียร อันจะเป็น 
“ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี” ให้คนพร้อมเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น  ด ารงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี
และมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม อยู่ในครอบครัวที่อบอุ่นและสังคมที่สงบสันติสุข  มี
เสถียรภาพและเป็นธรรม ในการด ารงชีวิตและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  น าไปสู่สังคมที่
ร่มเย็นเป็นสุข  จึงท าให้การด าเนินชีวิตมีความสุข การด ารงชีวิตของมนุษย์ในสังคมให้มีความสุข 
ควรต้องยึดหลักพุทธธรรมส าหรับการครองชีวิตของคฤหัสถ์ ที่เรียกว่า หลักฆราวาสธรรม ๔ 

                                                   

๑ฝ่ายวิชาการ บริษัท สกายบุ๊กส์ จ ากัด, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
๑๐ พ.ศ.๒๕๕๐ - ๒๕๕๔, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท สกายบุ๊กส์ จ ากัด, ๒๕๔๙), หน้า ๒๐-๒๕. 



๒ 

 

 

ได้แก่ สัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ   ในการพัฒนาเยาวชนมีอยู่ ๓ ด้าน ได้แก่ ๑. ด้านคุณวุฒิ คือให้มี
ความรู้ ๒. ด้านคุณภาพ คือให้มีความสามารถ ๓. ด้านคุณธรรม คือให้มีความดีประจ าใจ  

นโยบายเร่งรัดการพัฒนาด้านการศึกษาของ  ศ.ดร.วิจิตร ศรีสะอ้าน๒  มีหลักด้าน
การบริหารการศึกษา   จัดโครงสร้างทางการศึกษามีคุณภาพ   เน้นการบริหารการศึกษา ที่มี
คุณภาพ ประสิทธิภาพ   มีความเที่ยงธรรม   สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
การศึกษา   จัดให้มีวิทยาลัยชุมชนในจังหวัดที่ขาดแคลน   เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายรับผิดชอบ
การศึกษา การฝึกอบรม  การสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาของประเทศ
เพื่อนบ้าน   ส่งเสริมให้เกิดบูรณการทางการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม   การกีฬาแก่
เยาวชน   ปฏิรูปการเรียนรู้ โดยให้ผู้เรียน เรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต  ในภารกิจการดูแลเรื่อง 
“เยาวชน” ๓ครอบครัวเป็นสถาบันพื้นฐานของสังคมที่มีอิทธิพล ต่อพฤติกรรมของเยาวชนอย่าง
ยิ่ง “ครอบครัวเป็นหน่วยสังคมที่ส าคัญที่สุด” เพราะเป็นสังคมหน่วยแรกที่มนุษย์จะต้องเผชิญ
ตั้งแต่เกิด เติบโต จนตาย การวางพื้นฐานของมนุษย์ทั้ง ๔ ด้าน คือ ทางร่างกาย ทางความคิด 
สติปัญญา ทางอารมณ์ และทางสังคมจะมาจากการอบรมของครอบครัว การพัฒนาสังคมไทย
คือการเตรียมเด็กเยาวชนให้มีความพร้อม  

เนื่องจากปัจจุบันสภาพสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งยุคโลกวิวัฒน์
และยุคเทคโนโลยี(IT)ท าให้เกิดปัญหามีผลกระทบกับเด็กและเยาวชนไทยจ านวนมากถึงขั้นที่
ต้องเร่งแก้ไขเนื่องมาจากการศึกษาในยุคปัจจุบันโรงเรียนต่าง ๆได้หันมาเน้นให้พัฒนาการ
เรียนรู้ระบบเทคโนโลยีหรือ(IT)ในด้านวัตถุกันมากจนลืมการพัฒนาด้านจิตใจและเป็นปัญหา
ให้กับนักเรียนหรือเยาวชนตามโรงเรียนต่างๆ ซึ่งยังขาดคุณภาพ คุณธรรมจริยธรรมและ 
ศีลธรรม กันมากพอควรที่ต้องเร่งแก้ไข เพื่อให้เกิดคุณภาพประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลซึ่ง
ในทางพระพุทธศาสนามีหลักธรรมค าสอนมากมายที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้  และสร้าง
แรงจูงใจให้แก่เยาวชนประสบสุขและความส าเร็จโดยจ าแนกปัญหาเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่ ๑. 
ปัญหาจากความยากจนและด้อยโอกาสมีมาแต่ก าเนิด หรือผลมาจากครอบครัว จากบุคคลหรือ
สังคม ๒. ปัญหาที่เกิดจากพฤติกรรมเบี่ยงเบน เช่น เรื่องเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน การดื่มเหล้า
เบียร์ ของมึนเมาต่างๆ เสพบุหรี่ ยาเสพติด ทะเลาะวิวาท เล่นการพนัน เที่ยวเตร่ ติดเกม 

                                                   

๒กระทรวงศึกษาธิการ, นโยบายการพัฒนาด้านการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท 
สกายบุ๊กส์ จ ากัด, ๒๕๔๙), หน้า ๑๐-๑๕. 

  ๓ศรีสว่าง  พั่ววงศ์แพทย์, “มุมมองการท างานของมูลนิธิเด็กและสถานการณ์ด้านเด็ก 
ครอบครัว และชุมชน”  (กรุงเทพมหานคร  :  สถาบันสวัสดิการและพัฒนาการเด็ก มูลนิธิเด็ก,  ๒๕๔๙),
หน้า ๕ - ๘. 



๓ 

 

 

อินเตอร์เน็ต เข้าถึงสื่อลามกอนาจารหรือที่แสดงความรุนแรงและขับรถเร็ว และการหนีโรงเรียน
เป็นต้น  

 สรุปได้ว่า ภาวะผู้น าของเยาวชนตามหลักฆราวาสธรรม ๔ มีความจ าเป็นมาก ดั้ง
ค ากลอนกล่าวไว้ว่า  “ผู้น าดี  ผู้ตามดี  ต้องดีแน่   ผู้น าดี  ผู้ตามแย่  พอแก้ไข   ผู้ตามแย่  
ผู้น าดี  มีทางไป   ผู้น าไม่  เอาไหน  บรรลัยเลย” โดยเฉพาะผู้น าของเยาวชนโรงเรียนหล่มสัก
วิทยาคม อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนหรือเยาวชนใน
อนาคตต่อไป ควรได้รับการปลูกฝังด้วยหลักธรรมฆราวาสธรรม ๔   ซึ่งเน้นความมีคุณธรรม ทั้ง
ด้านความมีสัจจะ ความมีทมะ ความมีขันติ และมีจาคะ ให้เกิดขึ้น   ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัย
จึงมีความสนใจที่จะท าการศึกษา ภาวะผู้น าของเยาวชนตามหลักฆราวาสธรรม ๔  โดยเฉพาะ
ภาวะผู้น าของเยาวชนโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ถ้ามีเยาวชน
ที่ไม่ดีก็จะเกิดความเสียหายต่อครอบครัว สถาบัน สังคม และประเทศชาติเป็นล าดับไป การวิจัย
ครั้งนี้จึงมีความมุ่งหมายเพื่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านจิตใจแก่ผู้น าเยาวชนให้มี การพัฒนา
คุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม ตามหลักฆราวาสธรรม ๔ ส าหรับไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนิน
ชีวิต ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของประเทศไทยต่อไป  

 

๑.๒  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ๑.๒.๑ เพื่อศึกษาภาวะผู้น าของเยาวชนตามหลักฆราวาสธรรม ๔  โรงเรียนหล่มสัก
วิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 ๑.๒.๒  เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้น าของเยาวชนตามหลักฆราวาสธรรม ๔  โรงเรียน
หล่มสักวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
              ๑.๒.๓ เพื่อศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ กับภาวะผู้น าของ
เยาวชน โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
๑.๓  ขอบเขตของการวิจัย 

๑.๓.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา   
ในการวิจัยในครั้งน้ีเป็นการศึกษา ภาวะผู้น าของเยาวชนตามหลักฆราวาสธรรม ๔ 

ประกอบไปด้วย  สัจจะ  ทมะ  ขันติ  จาคะ  กรณีศึกษาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม จังหวัด
เพชรบูรณ์  

๑.๓.๒ ขอบเขตด้านประชากร  



๔ 

 

 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ นักเรียนโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีนักเรียนจ านวนทั้งหมด 
๒,๗๔๘ คน ๔ 

 ๑.๓.๓ ขอบเขตด้านสถานที่   
 ผู้วิจัยก าหนดสถานที่ท าการวิจัย คือที่โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อ าเภอหล่มสัก 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 ๑.๓.๔ ขอบเขตด้านระยะเวลา   
 ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยท าการศึกษาวิจัยตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๕๓ 
จนถึง  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๕๔  รวมเป็นระยะเวลา ๘ เดือน 
 
๑.๔ ปัญหาการวิจัย 

๑.๔.๑ ภาวะผู้น าของเยาวชนตามหลักฆราวาสธรรม ๔ เป็นอย่างไร 
๑.๔.๒ ภาวะผู้น าของเยาวชนตามหลักฆราวาสธรรม ๔ โดยการจ าแนกตามปัจจัย

ส่วนบุคคลแล้วมีความแตกต่างกันหรือไมอ่ย่างไร 
๑.๔.๓ แนวทางการประยุกต์ใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ กับภาวะผู้น าของเยาวชน

เป็นอย่างไร 
 

๑.๕  สมมติฐานการวิจัย 

ในการศึกษาวิจัย เรื่องศึกษาภาวะผู้น าของเยาวชนตามหลักฆราวาส  ๔ : 
กรณีศึกษาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์นั้น ผู้วิจัยได้ก าหนดสมมติฐานในการ
วิจัยไว้ดังนี้ 
 ๑.๕.๑ นักเรียนที่มีเพศต่างกัน มีภาวะผู้น าของเยาวชนตามหลักฆราวาส ๔ 
แตกต่างกัน 
 ๑.๕.๒ นักเรียนที่มีอายุต่างกัน มีภาวะผู้น าของเยาวชนตามหลักฆราวาส ๔  
แตกต่างกัน 
 ๑.๕.๓ นักเรียนที่มีระดับชั้นการศึกษาต่างกัน มีภาวะผู้น าของเยาวชนตามหลัก
ฆราวาส ๔  แตกต่างกัน 

                                                   
๔คณะผู้บริหาร, เอกสารแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ โรงเรียนหล่มสัก

วิทยาคม (ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒.,๒๕๕๓)หน้า๒๕.(อัดส าเนา) 



๕ 

 

 

 ๑.๕.๔ นักเรียนท่ีมีความสัมพันธ์กับโรงเรียนด้านการศึกษาต่างกัน มีภาวะผู้น าของ
เยาวชนตามหลักฆราวาส ๔  แตกต่างกัน 
 ๑.๕.๕ นักเรียนท่ีมีประสบการณ์เข้าอบรมคุณธรรมต่างกัน มีภาวะผู้น าของเยาวชน
ตามหลักฆราวาส ๔  แตกต่างกัน 
 ๑.๕.๖ นักเรียนที่มีสถานะภาพรายได้ทางครอบครัว ต่างกัน มีภาวะผู้น าของ
เยาวชนตามหลักฆราวาส ๔  แตกต่างกัน 
 

๑.๖  นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย 
๑.๖.๑ ภาวะผู้น า หมายถึง ความสามารถพฤติกรรมส่วนตัวของบุคคลหนึ่งที่จะ

ชักน า จูงใจ ต่อบุคคลอื่น ผู้ร่วมงาน ในสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อปฏิบัติการก าหนดแนวทางของ
กิจกรรมของกลุ่มให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันของโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อ าเภอหล่มสัก จังหวัด
เพชรบูรณ์ 

๑.๖.๒ เยาวชน หมายถึง นักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อ าเภอหล่ม
สัก จังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  

๑.๖.๓ ฆราวาสธรรม ๔ หมายถึง ธรรมส าหรับคฤหัสถ์ในการครองชีวิตได้แก่ 
สัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ 

   -สจัจะ หมายถึง ความจริง ซื่อสัตย์  ซื่อตรง จริงใจ พูดจริง ท าจริง 

-ทมะ หมายถึง การข่มใจ  ฝึกนิสัย ไม่หวั่นไหว  รู้จักบังคับควบคุมอารมณ์ ข่มใจ
ระงับความรู้สึก  ฝึกหัดดัดนิสัย  แก้ไขข้อบกพร่องปรับปรุงตนเอง  ให้เจริญก้าวหน้าด้วย
สติปัญญา 

-ขันติ หมายถึง ความอดทน ความขยันหม่ันเพียร  เข้มแข็ง  ท าหน้าที่การงาน
ด้วย  ความรับผิดชอบ มุ่งม่ันในจุดหมาย ไม่ท้อถอย  

-จาคะ หมายถึง ความเสียสละ ละกิเลส สละความสุขสบายและผลประโยชน์ส่วน
ตนได้ ใจกว้าง พร้อมที่จะรับฟังความทุกข์ ความคิดเห็นและความต้องการของคนอื่น พร้อมที่จะ
ร่วมมือช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่คับแคบเห็นแก่ตนหรือเอาแต่ใจตนเอง 

๑.๖.๔ โรงเรียน หมายถึง โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา
ขนาดใหญ่พิเศษ  จัดเป็นแบบสหศึกษาไป – กลับ    เปิดท าการสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 
๑-๖   ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ ๑๕   ถนนเทศบาล ๑   อ าเภอหล่มสัก    จังหวัดเพชรบูรณ์   

 
 



๖ 

 

 

๑.๗  ประโยชน์ที่ได้รับ 

๑.๗.๑ ท าให้ทราบถึงระดับภาวะผู้น าของเยาวชนตามหลักฆราวาสธรรม ๔ 
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

๑.๗.๒ ท าให้ทราบถึงผลการเปรียบเทียบระดับภาวะผู้น าของเยาวชนตามหลัก
ฆราวาสธรรม ๔  โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

๑.๗.๓ ท าให้ทราบถึงแนวทางการประยุกต์ใช้ฆราวาสธรรม ๔ ส าหรับพัฒนาภาวะ
ผู้น าของเยาวชนโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 



บทที่ ๒ 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการศึกษา เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในบทนี้เป็นการกล่าวถึ ง แนวคิด

ทฤษฎี และหลักการ  “ภาวะผู้น าของเยาวชนตามหลักฆราวาสธรรม ๔”  ผู้ศึกษาได้ข้อมูลที่
รวบรวมมาจาก ต ารา วารสาร บทความ งานวิจัย เอกสารทางวิชาการของผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งผู้
ศึกษาได้น าเสนอเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตามล าดับ ดังนี ้

๒.๑ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น า  
๒.๒ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรม 
๒.๓ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น าของเยาวชน 
๒.๔ แนวคิดเกี่ยวกับฆราวาสธรรม ๔  
๒.๕ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 
๒.๖ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
๒.๗ กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

๒.๑ แนวคิดเก่ียวกับภาวะผู้น า  

ผู้น าเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของการบริหารงานในองค์การ งานองค์การจะประสบ
ความส าเร็จหรือล้มเหลวในการด าเนินงานนั้น ปัจจัยส าคัญที่สุดก็คือผู้น า ถ้าองค์การใดได้ผู้น าที่
มีประสิทธิภาพก็จะสามารถสั่งการและใช้อิทธิพลต่อผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงาน ตลอดจนท า
กิจกรรมต่าง ๆ ในองค์การให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าองค์การใดได้ผู้น า
ที่ไม่มีประสิทธิภาพ ก็จะไม่สามารถสั่งการและใช้อิทธิพลต่อผู้ใต้บังคับบัญชาให้เชื่อฟังและ
ปฏิบัติตามค าสั่งได้ ซ้ าร้ายยังเป็นการท าลายขวัญของผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีต่อผู้น า ซึ่งจะเป็นผล
ท าให้การปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ในองค์การประสบความล้มเหลว๑  ค าว่า “ผู้น า”กับ”ภาวะผู้น า”
นั้น เป็นการมองคนละด้าน ค าว่า ผู้น า มองเน้นที่ตัวบุคคล แต่ภาวะผู้น า มองเน้นที่คุณลักษณะ
ในตัวบุคคล  

๒.๑.๑. แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้น า(Leadership)    เป็นเรื่องที่นักวิชาการและผู้
ที่เกี่ยวข้องได้ให้ความสนใจศึกษามาเป็นเวลานานซึ่งเป็นการศึกษา ถึงความมีอ านาจและ 
ความสามารถของบุคคล ที่สามารถสั่งการในการบริหาร  ให้งานที่รับผิดชอบประสบความส าเร็จ

                                                 

๑วิเชียร วิทยอุดม, ภาวะผู้น า, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ธีระฟิล์ม และไซเท็กซ์, ๒๕๔๘), 
หน้า ๑. 



 

 

๘ 
 

จากประสบการณ์ที่ผ่านมาย่อมเปน็ท่ีประจักษ์กัน แล้วว่าภาวะผู้น าเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญยิ่ง
ในการบริหาร และ การจัดองค์การท้ังภาครัฐและ  เอกชนให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของ
องค์การ ดังนั้นผู้ศึกษาจึงได้รวบรวมความหมายของ ภาวะผู้น า จากการรวบรวมความเห็นที่
นักวิชาการและนักบริหาร  ได้ให้ไว้ดังต่อไปนี้ 

นงลักษณ์  สิทธิวัฒนพันธ์๒ กล่าวว่า ภาวะผู้น า หมายถึง กระบวนการ มิใช่
บุคคล เป็นกระบวนการของการมีอิทธิพลเหนือกลุ่มเพื่อการก าหนดเป้าหมายและการบรรลุ
เป้าหมาย ของกลุ่ม ผู้น า ไม่เพียงแต่ยืนอยู่เบื้องหลังกลุ่มที่คอยแต่วางแผนและผลักดันแต่ผู้น า
จะต้องยืนอยู่ข้างหน้ากลุ่มและน ากลุ่มปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย 

ราล์ฟ สต๊อกดิลล์(Ralph Stogdill)๓กล่าวว่า ภาวะผู้น า เป็นกระบวนการใช้
อิทธิพลต่อกลุ่มในองค์การเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว้ 

     โอดเวย์ เเทด(Ordway Tead)๔กล่าวว่า ภาวะผู้น า เป็นการประกอบกันของ
ลักษณะที่บุคคลชี้น า ให้บุคคลอื่นกระท าการเพื่อบรรลุเป้าหมายท่ีตนต้องการได้ 

      เรนสิส ไลเกอท(Rensis Likert)๕กล่าวว่า ภาวะผู้น า คือ กระบวนการซึ่งผู้น า
จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับความคาดหวัง ค่านิยมและความสามารถในการติดต่อพบปะเจรจากัน
ของบุคคลที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย ดังนั้น เพื่อจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน ผู้น า 
ต้องแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่จะท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเห็นว่า ควรสนับสนุนในความสามารถ
ของเขา 

  สรุปจากการศึกษาการนิยามความหมายแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้น าตามหลักพุทธ 
ธรรมข้างต้น ภาวะผู้น า หมายถึง ศิลปะและความสามารถของบุคคลหนึ่ง ที่จะกระตุ้นจูงใจหรือ
ใช้อิทธิพลต่อบุคคลอื่น ผู้ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อปฏิบัติการและ
อ านวยการ โดยใช้กระบวนการ สื่อความหมาย การติดต่อซึ่งกันและกัน ให้เกิดมีใจร่วมกับตน
ด าเนินการจนกระทั่งบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
      ๒.๑.๒ ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น า จากการให้ความหมายของค าว่า ผู้น า (Leader) 
และภาวะผู้น า (Leadership) ดังที่กล่าวมา นักวิชาการ ยังเสนอทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น า โดย

                                                 

๒นงลักษณ์  สิทธิวัฒนพันธ์ ,  พัฒนาบุคลิกผู้น าและนักบริหาร ,  พิมพ์ครั้ งที่  ๒ , 
(กรุงเทพมหานคร : สุขภาพ, ๒๕๔๔), หน้า ๒. 

๓Ralph Stogdill, Leadership Membership and Oraganization, (Psychological Bulletin, 
1950), p.4. 

๔Ordway Tead, The Art of Leadership, NewYork : McGraw Hill Book 
Company.Inc.,1956), p.19. 

๕Rensis Likert. The  Human  Organization, (New York : McGraw – Hill,1967), p.172. 



 

 

๙ 
 

พิจารณาจากปัจจัยส าคัญและจุดเน้นที่แตกต่างกัน ในที่นี้จะเสนอเฉพาะทฤษฎีที่เห็นว่า เป็น
ประโยชน์ต่อการวิจัยในครั้งน้ี 

ฮอดจ์ และ จอห์นสัน (Hodge & Johnson)๖ ได้เสนอทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น า
โดยมีพื้นฐานตั้งอยู่บนสมมติฐานต่างๆ ดังนี ้
   - ๑)  ทฤษฎีเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้น า (Traitist Theory) ทฤษฎีนี้โดยมีสมมติฐานว่า
ผู้น าที่ประสบผลส าเร็จจะมีลักษณะของบุคลิกภาพที่ดี 
   - ๒)  ทฤษฎีทางสถานการณ์ (Situatist Theory) โดยมีสมมติฐานว่าบุคคลที่ได้รับการ
ยอมรับว่า เป็นผู้น าที่เหมาะสมที่สุดในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง ทั้งนี้ก็เพราะว่าเกิดจาก
ลักษณะของกลุ่มที่เขาเป็นผู้น า 
   - ๓)  ทฤษฎีการเป็นผู้ตาม (Followship Theory) ทฤษฎีนี้มีสมมติฐานว่า เครื่องบ่งชี้
คุณภาพของผู้น าก็คือ คุณภาพของผู้ตามซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการประเมินคุณค่าของผู้น า คือ  
การวิเคราะห์ผู้ตามนั้นเอง 
   - ๔)  ทฤษฎีของผลรวม (Electic Theory) ทฤษฎีนี้เกิดจากการน าเอาค าอธิบายของ
ทฤษฎีทั้งสามข้างต้นมารวมกัน เพื่อจะท าการอธิบายเกี่ยวกับภาวะผู้น า 
      ราล์ฟ เอ็ม.  สต๊อกดิลล์ (Ralph M. Stogdill) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้น า
ไว้ดังนี้๗ 
   -  ๑)  Greatman Theory ทฤษฎีนี้เชื่อว่า ลักษณะภาวะผู้น าได้เกิดมาแต่ก าเนิด 
   -  ๒)  Environment Theory ทฤษฎีนี้ก็มีความเชื่อว่า ลักษณะภาวะผู้น านั้นเกิดจาก
สภาพแวดล้อม เวลา สถานท่ีและโอกาส 
   -  ๓)  Personal Situation Theory ทฤษฎีนี้เชื่อในแง่ที่ว่า ภาวะผู้น านั้นนอกจาก
สถานการณ์และสภาวะแวดล้อมแล้ว ยังมีความสามารถเฉพาะตัวเป็นส่วนประกอบด้วย ดังนั้น
ผู้น าจึงต้องเป็นผู้ที่มีความเฉลียวฉลาด มีความสามารถ นอกจากนี้ ยังต้องมีเพื่อนร่วมงานที่ดี
ด้วย 
   -  ๔)  Interaction Expectation Theory ทฤษฎีนี้ได้ให้ความส าคัญกับปัจจัย ๓
ประการ คือ การกระท า (Action) การมีปฏิสัมพันธ์ (Interaction) และเจตคติ (Sentiment) โดยที่
มีความเชื่อว่า ผู้ที่จะเป็นผู้น าได้นั้น จะต้องมีความสามารถในการกระท า มีมนุษยสัมพันธ์และมี
การควบคุมทางใจที่ดี มีความเหมาะสมกับเหตุการณ์ 
 
                                                 

๖Hodge Billey J. & Herbert J. Johnson, Management and Oganization Behavior. 
(New York : John Willey & Sons,1970),pp. 255 – 259. 

๗Ralph  M.  Stogdill. Personal Factor Associated with Leaderpship Survey of 
Literature  in  leadership. (Marryland  Penguin  Books, 1967),p. 91. 
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บาร์บารา เคลแมน (Barbara Kelleman) ได้สรุปความหมาย ทฤษฎีภาวะผู้น า
ต่างๆ เอาไว้เป็นหมวดหมู่ ๑๐ หมวด คือ๘ 
   -  ๑)  ภาวะผู้น า ในฐานะที่เป็นจุดศูนย์กลางของกระบวนการกลุ่ม ภาวะผู้น า เป็น
ผลลัพธ์ที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงและกิจกรรมของกลุ่ม 
   -  ๒)  ภาวะผู้น า ในฐานะที่เป็นบุคลิกภาพและผลกระทบจากสิ่งนี้เอง ภาวะผู้น า จึง
เป็นการเชื่อมโยงภาพพจน์ในอันที่ท าให้ปัจเจกบุคคล สามารถที่จะท าการจูงใจบุคคลอื่นๆ ให้มี
การท าหน้าที่ได้สอดคล้องกับภาวะหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
   -  ๓)  ภาวะผู้น า ในฐานะที่เป็นศิลปะที่ใช้ในการชี้น า ภาวะผู้น า จึงเป็นการ
แสดงออกในบริบทของอ านาจหรืออิทธิพล ดังนั้น จึงมีความพยายามที่จะให้กลุ่มนั้น เป็นไปตาม
แนวทางหรือเจตนารมณ์ของตัวบุคคลที่เป็นผู้น านั้น 
   -  ๔)  ภาวะผู้น า ในฐานะที่เป็นการใช้อิทธิพล การเป็นผู้น านั้น ได้ก่อให้เกิด
ผลกระทบกับพฤติกรรมของบรรดาสมาชิกภายในกลุ่ม ทั้งนี้โดยที่มีความสัมพันธ์ระหว่างผู้น า
กับบรรดา       ผู้ตามนั้น เป็นไปในลักษณะของการตอบสนองต่อกันภายใต้ความสมัครใจ 
   -  ๕)  ภาวะผู้น า ในฐานะที่เป็นพฤติกรรมอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นพฤติกรรมของปัจเจก
บุคคล ในขณะท่ีเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการอ านวยการเร่ืองกิจกรรมกลุ่ม 
   -  ๖)  ภาวะผู้น า ในฐานะที่เป็นรูปแบบของการชักชวน ภาวะผู้น า ยังเป็นการ
บริหารคนด้วยการใช้วิธีการจูงใจและมีการสร้างจุดมุ่งหมายร่วมกัน โดยไม่ใช้วิธีการบังคับ 
   -  ๗)  ภาวะผู้น า ในฐานะที่มีการใช้ความสัมพันธ์ในเชิงอ านาจระหว่างบุคคลโดยใน
แนวทางน้ี ต้องยอมรับว่า อ านาจระหว่างบุคคลนั้น เป็นผลมาจากการที่มีพลังอ านาจบังคับสูงสุด
ซึ่งบุคคลหนึ่งสามารถใช้อ านาจนั้นมาบังคับบุคคลอีกคนหนึ่ง ให้ลดการต่อต้านเท่าที่จะลดลงได้
มากที่สุด ซึ่งบุคคลหลังนี้ สามารถที่จะท าให้เกิดขึ้นได้ 
   -  ๘)  ภาวะผู้น า ในฐานะเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่ง  ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายโดยที่ภาวะผู้น า จะเป็นการกระท าเพื่อให้มีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของกลุ่ม 
   -  ๙)  ภาวะผู้น า ในฐานะการจ าแนกบทบาท ทั้งนี้โดยที่ภาวะผู้น านั้นต้องการ
รวบรวมบทบาทต่างๆ ในกลุ่มเข้ามาไว้ด้วยกันซึ่งทั้งนี้ก็ด้วยการอ านวยการใช้ความพยายาม
เพื่อที่จะให้บรรลุความส าเร็จที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ 
   -  ๑๐)  ภาวะผู้น า ในฐานะของการมีความคิดริเริ่ม ภาวะผู้น า เป็นผลลัพธ์จากการ
ที่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ภายใต้ปฏิสัมพันธ์ภายในกลุ่ม (Group interaction) 

   สรุปการศึกษาทฤษฎีภาวะผู้น าจากแนวคิดนักวิชาการหลายๆท่านว่าภาวะผู้น า
เกิดขึ้นได้ทั้งทางพันธุกรรม หรือ สัญชาตญาณ (Instinct) และสถานการณ์ เวลา โอกาส 
                                                 

  ๘BarbaraKelleman.(ed), Laaeadership as a Political Act, in Laaeadership 
Multidisciplinary Perspectives. (New  Jersey : Prentice – Hall,1984),p.70. 



 

 

๑๑ 
 

สภาพแวดล้อมทางสังคม ภาวะผู้น านั้น เป็นศิลปะส าหรับบริหารจัดการและเป็นจุดศูนย์กลาง
ของพฤติกรรม คือ ใช้อ านาจ อิทธิพล ตามบทบาทหน้าที่ เพื่อให้บรรลุความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ 

๒.๑.๓ ความหมายของภาวะผู้น า(Leadership)   
     ภาวะผู้น า หมายถึง ความสามารถของบุคคลหนึ่ง ที่จะกระตุ้นจูงใจหรือใช้อิทธิพล
ต่อบุคคลอื่น ผู้ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อปฏิบัติการและอ านวยการ 
โดยใช้กระบวนการ  สื่อความหมาย การติดต่อซึ่งกันและกัน ให้เกิดมีใจร่วมกับตนด าเนินการ
จนกระทั่งบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ภาวะผู้น าเป็นเรื่องที่
นักวิชาการและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ให้ความสนใจศึกษามาเป็นเวลานานซึ่งเป็นการศึกษาถึงความมี
อ านาจและความสามารถของบุคคลที่สามารถสั่งการในการบริหารให้งานประสบความส าเร็จ 
จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ภาวะผู้น า เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญยิ่งในการบริหารและการจัด
องค์การทั้งภาครัฐและเอกชน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายขององค์การ ดังนั้นผู้ศึกษาจึง
ได้รวบรวมความหมายของ ภาวะผู้น า จากการรวบรวมความเห็นที่นักวิชาการนักบริหารและ
ท่านผู้รู้หลายๆ ท่านได้ให้ความคิดเห็นไว้ดังต่อไปนี้ 

    รังสรรค์  ประเสริฐศรี๙ ได้ให้ความหมายไว้ว่า ภาวะผู้น า คือ พฤติกรรมส่วนตัว
ของบุคคลคนหนึ่ง ที่จะชักน าพากิจกรรมของกลุ่มให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน (Shared Goal) 
หรือเป็นความสัมพันธ์ที่มีอิทธิพลระหว่างผู้น า (Leaders) และผู้ตาม (Followers) ซึ่งท าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายร่วมหรือเป็นความสามารถที่จะสร้างความเชื่อม่ันและ        
ให้การสนับสนุนบุคคลเพื่อให้บรรลุเป้าหมายองค์การ 

สมัย  จิตต์หมวด๑๐ ให้ความหมายภาวะผู้น าว่า หมายถึง การที่บุคคลหนึ่งหรือ
ผู้น าพยายามใช้ก าลังสมอง ก าลังกาย และก าลังใจ เพื่อจูงใจ หรือดลใจให้ผู้ตาม หรือกลุ่มกระท า
การอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้เป็นไปตามความประสงค์ของตน และเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และการ
จูงใจหรือดลใจน้ันจะต้องไม่เป็นการบังคับ ตลอดจนต้องได้รับความยินยอมจากผู้ตามหรือกลุ่ม
ด้วย 

นิตย์  สัมมาพันธ์๑๑ กล่าวว่า ภาวะผู้น า คือ พลังชนิดหนึ่งที่สามารถส่งแรงกระท า
อันก่อให้เกิดการขับเคลื่อนกลุ่มคน และระบบองค์กร ไปสู่การบรรลุเป้าประสงค์ 

 

                                                 

๙รังสรรค์  ประเสริฐศรี, ภาวะผู้น า, (กรุงเทพมหานคร : ธนธัชการพิมพ์, ๒๕๔๔), หน้า ๓๑. 
๑๐สมัย  จิตต์หมวด, พฤติกรรมผู้น า, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 

๒๕๔๗), หน้า ๒๒.      
๑๑นิตย์  สัมมาพันธ์, ภาวะผู้น า, (กรุงเทพมหานคร : อินโนกราฟฟิกส์, ๒๕๔๖), หน้า ๓๑. 



 

 

๑๒ 
 

กิติ  ตยัคคานนท์๑๒ ให้ความหมายว่า ภาวะผู้น า คือ ศิลปะหรือความสามารถของ
บุคคลหนึ่งท่ีจะจูงใจหรือใช้อิทธิพลต่อบุคคลอื่น ผู้ร่วมงาน หรือผู้ใต้บังคับบัญชา ในสถานการณ์
ต่าง ๆ เพื่อปฏิบัติการและอ านวยการ โดยใช้กระบวนการสื่อความหมายหรือการติดต่อกันและ
กันให้ร่วมใจกับตนด าเนินการจนกระทั่งบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้ การด าเนินการจะเป็นไปในทางดีหรือชั่วก็ได้ 

เถาวัลย์  นันทาภิวัฒน์๑๓ ได้ให้ความหมายว่า “ภาวะผู้น า” คือ ความสัมพันธ์ซึ่ง
บุคคลหนึ่งหรือผู้มีอิทธิพลให้ผู้อื่นท างานร่วมกันอย่างเต็มใจ เพื่อบรรลุเป้าหมายอันเป็นที่
ต้องการของผู้น า ผู้น า จึงมิใช่มีบทบาทเป็นเพียงผู้ผลักดันเพียงด้านเดียว แต่เป็นผู้ดึงด้วย โดย
แจ้งให้ผู้ตามทราบแนวทางปรารถนาให้ปฏิบัติตามด้วยการปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ด ี

สมพงษ์  เกษมสิน๑๔ ได้ให้ความหมายว่า “ภาวะผู้น า” คือ การใช้อิทธิพลหรือ
อ านาจหน้าที่ในความสัมพันธ์ซึ่งมีอยู่เหนือผู้ใต้บังคับบัญชาในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อปฏิบัติการ
และอ านวยการ โดยกระบวนการติดต่อซึ่งกันและกัน เพื่อให้บรรลุผลตามที่ก าหนดไว้ 

สุพานี  สฤษฎ์วานิช๑๕ ได้ให้ความหมายว่า ภาวะผู้น า หมายถึง ความสามารถที่
จะ  มีอิทธิพลต่อผู้ตามหรือน าผู้ตามไปอย่างสัมฤทธิ์ผลหรือเป็นความสามารถในการสร้างแรง
บันดาลใจให้ผู้อื่นท างานอย่างเต็มที่ เพื่อที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ของงานอย่างเหมาะสม 

อีมอร์รี่ เอส. โบการ์ดัส (Emore s. bogadas) ๑๖ กล่าวว่า ภาวะผู้น า คือ 
บุคลิกภาพในการกระท าการภายใต้เงื่อนไขของกลุ่ม การมีภาวะผู้น าต้องประกอบด้วย
บุคลิกภาพและสถานการณ์ของกลุ่มซึ่งเป็นกระบวนการทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับบุคคล เพื่อให้มี
ภาวะผู้น าครอบง าบุคคลอื่นได้ 

รีชาร์ดสัน และ เบล์ดวิน (Richared and Beldwin)๑๗ กล่าวว่า ภาวะผู้น า เป็น
กระบวนการซึ่งบุคคลหนึ่งบุคคลใด มีอิทธิพลต่อทัศนคติ ความเชื่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อ
                                                 

๑๒กิติ ตยัคคานนท์, เทคนิคการสร้างภาวะผู้น า, (กรุงเทพมหานคร : เชษฐการพิมพ์, ๒๕๓๐),
หน้า ๑๓. 

๑๓เถาวัลย์  นันทาภิวัฒน์, หลักการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๑), หน้า ๒๐๓. 

๑๔สมพงษ์  เกษมสิน, การบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๖),      
หน้า ๒๒๐. 

๑๕สุพานี  สฤษฎ์วานิช, พฤติกรรมองค์การสมัยใหม่  : แนวคิดและทฤษฎี , 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๙), หน้า ๒๙๖. 

๑๖Emory S. Bogardus, Leaders and Leadership, (New York : Appleton-century-Croffs, 
1934), p.313. 

๑๗I.L.Richardson & Sidney Baldwin, Public Administration : Government in Action, 
(Ohio : Charles E. Merrill Publishing Co,1976), p.147. 



 

 

๑๓ 
 

พฤติกรรมของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือมากกว่า โดยพยายามที่จะท าให้สมาชิกขององค์การ  
ประพฤติไปในทิศทางที่จะท าให้องค์การน้ัน ๆ บรรลุถึงเป้าหมายท่ีได้ตั้งเอาไว้ 

สรุป จากการศึกษาการนิยามความหมาย ค าว่าภาวะผู้น า คือ คุณลักษณะส่วนตัว
ของบุคคลผู้มีความสามารถหรือพฤติกรรมส่วนตัวของบุคคลคนหนึ่งซึ่งความสัมพันธ์กับบุคคล
หนึ่ง ได้ให้ผู้อื่นท างานร่วมกันในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อปฏิบัติการและอ านวยการ โดยใช้
กระบวนการ  ที่จะชักน าพากิจกรรมของกลุ่มให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน (Shared Goal) หรือเป็น
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้น า (Leaders) และผู้ตาม (Followers) ซึ่งท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ท า
ให้การด าเนินงานของกลุ่มเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จ 

๒.๑.๔ ความส าคัญของภาวะผู้น า มีค าโบราณกล่าวว่า  ฝูงสัตว์ต้องต้อน  ฝูงคน
ต้องน า  ดังนั้น  การที่มนุษย์เรามีการอยู่ร่วมกันมากๆ  จึงจ าเป็นต้องมีผู้น า  ความอยู่รอดของ
กลุ่มประชาชน สังคมและประเทศชาติบ้านเมืองขึ้นอยู่กับผู้น า  ซึ่งอยู่ในฐานะที่เป็นหัวหน้าหรือ
ผู้บริหาร   ผู้น าจึงมีความส าคัญดุจเข็มทิศที่จ าเป็นส าหรับคนเดินทาง  และเสาเข็มที่มีความ
จ าเป็นต่อการสร้างบ้าน  อีกทั้งยังเป็นผู้สร้างหลักจริยธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม  ผู้น าเสมือนหนึ่ง
เป็นหลักชัยของประเทศชาติ   ผู้น าคือผู้รักษาทั้งแผ่นดินและทรัพย์สิน ซึ่งหากต้องการทราบถึง
ความเจริญรุ่งเรืองของโรงเรียนแล้ว  ต้องดูผู้น าเป็นหลักใหญ่ นอกจากนั้น โรงเรียนมีภารกิจที่
ต้องมีผู้รับผิดชอบในด้านต่างๆ  จึงจ าเป็นที่จะต้องมีผู้น าเพื่อช่วยรับภาระของโรงเรียนแทน
คุณครู-อาจารย์  เช่น  ผู้น าเยาวชนจะต้องเป็นผู้สร้างขวัญและก าลังใจให้เกิดขึ้นแก่ผู้ใต้การ
ปกครอง ผู้อยู่ในการดูแล และทรงไว้ซึ่งความยุติธรรมในสังคม เป็นต้น ในพระพุทธศาสนาเองก็
ได้มีการกล่าวถึงความส าคัญของผู้น าไว้เช่นกันในอัคคัญญสูตร ๑๘ ที่ได้กล่าวถึงความส าคัญ
ของผู้น าไว้ว่า สัตว์เหล่านั้นเข้าไปหาท่านรูปงาม น่าดูกว่า น่าเลื่อมใสกว่า น่าเกรงขามกว่า  
แล้วจึงกล่าวดังนี้ว่า  มาเถิดท่านผู้เจริญ   ขอท่านจงว่ากล่าวผู้ที่ควรว่ากล่าว   จงติเตียนผู้ที่ควร
ติเตียน   จงขับไล่ผู้ที่ควรขับไล่โดยชอบเถิด แต่ถ้าหากจะมองไปถึงการบริหารในคณะสงฆ์   
พระพุทธองค์ไม่ทรงให้ความส าคัญกับผู้น าหรือผู้ปกครองมากนัก   นอกเสียจากธรรมวินัย
เท่าน้ัน  ดังที่พระพุทธองค์ได้ตรัสกับพระอานนท์ว่า   ธรรมวินัยที่เราบัญญัติแล้วแก่เธอทั้งหลาย   
หลังจากเราล่วงลับไปแล้ว  ก็จักเป็นศาสดาของเธอทั้งหลาย ๑๙   

มองจากตรงจุดนี้   พระพุทธองค์ทรงให้ความส าคัญต่อธรรมวินัยมากกว่าผู้น า   
ซึ่งตรงจุดนี้ผู้วิจัยมองว่าเป็นความชาญฉลาดของผู้น า  เพราะพระธรรมวินัยไม่มีการเปลี่ยน   
แต่ผู้น ามีการเปลี่ยนแปลง  จะเห็นได้ว่า  จากพระสูตรที่ยกมานี้  ผู้น ามีความส าคัญในฐานะ 
ผู้ดูแลความสงบ   และสร้างสันติให้เกิดแก่สมาชิก เป็นหลัก  ทั้งนี้ก็เพราะว่า   สังคมจะอยู่เย็น

                                                 

๑๘ที. ปา. (ไทย)  ๑๑/๑๓๐/๙๖. 
๑๙ท.ี ม. (ไทย) ๑๐/๒๑๖/๑๖๕. 



 

 

๑๔ 
 

เป็นสุข   มีระเบียบวินัย   ก็เพราะมีผู้น าเป็นที่ รวมจิตใจ  มีผู้บริหารคอยเอาใจใส่ดูแล ๒๐  
ความส าคัญของผู้น าเนื่องจากขอบเขตของการเป็นผู้น านั้นกว้างขวางมาก  ซึ่งตามความคิดเห็น
ของบุคคลโดยทั่วไป  มักจะหมายถึงบุคคลที่ท าหน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างาน  นัก
การศึกษา  นักบริหาร  นักวิชาการ  และผู้ทรงคุณวุ ฒิต่างก็ให้ค าจ ากัดความหรืออธิบาย
ความหมายของผู้น าไว้หลายลักษณะ  ทั้งลักษณะของการเกิดผู้น า  ผู้น าในทางปฏิบัติ  ผู้น าใน
แง่ของการมีบทบาทหรือการใช้อ านาจอิทธิพล  ผู้น าในด้านรับผิดชอบ  ผู้ศึกษาจึงรวบรวมและ
สรุปความคิดเห็นอันเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมผู้น าดังต่อไปนี้  

ทานเนนบัม  (Tannenbaum)๒๑ ให้ความหมายค าว่า ผู้น า ไว้ว่าผู้น า หมายถึง
บุคคลผู้ใช้อิทธิพลโดยผ่านกระบวนการต่าง ๆ เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ ทั้งน้ีต้อง
อาศัยความร่วมมือจากบุคคลอื่นด้วย 
             เครซ ครัชฟิลด์และบอลลาเชย์  (Krech, Crutchfield and Ballachey) ๒๒  ได ้
เสนอแนะวิธีการในการท่ีจะใช้พิสูจน์ว่าใครจะเป็นผู้น าของกลุ่ม ๒ วิธีด้วยกัน คือ 
            ๑.โดยการถามสมาชิกภายในกลุ่มว่า สมาชิกภายในกลุ่มเห็นว่าใครเป็นผู้ที่มี
อิทธิพลในการบงการ หรือด าเนินการให้แก่กลุ่มมากที่สุด 

๒.โดยการถามผู้สังเกตการณ์เกี่ยวกับกลุ่มว่า จากการสังเกตและพิจารณานั้นมี
ความเห็นว่าบุคคลใดในกลุ่มเป็นผู้ที่พยายามใช้อิทธิพลจูงใจเพื่อนร่วมงานมากที่สุด หรือดูจาก
บันทึกว่าสมาชิกคนใดใช้อิทธิพลจูงใจสมาชิกในกลุ่มได้ผลมากที่สุด 

สรุปความส าคัญของภาวะผู้น า เมือ่มนุษย์เรามาอยู่ร่วมกันมากๆ จ าเป็นต้องมีผู้น า
ซึ่งอยู่ในฐานะที่เป็นหัวหน้าหรือผู้บริหาร   ผู้น าจึงมีความส าคัญดุจเข็มทิศที่จ าเป็นส าหรับคน
เดินทาง  และเสาเข็มที่มีความจ าเป็นต่อการสร้างบ้าน  อีกทั้งยังเป็นผู้สร้างหลักจริยธรรมให้
เกิดขึ้นในสังคม  ผู้น าเสมือนหนึ่งเป็นหลักชัยของประเทศชาติ   ผู้น าคือผู้ รักษาทั้งแผ่นดินและ
ทรัพย์สินและชีวิต 

๒.๑.๕ ลักษณะภาวะผู้น า ลักษณะและคุณสมบัติของผู้น านักสังคมวิทยา ได้ให้
แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะของผู้น าเอาไว้ว่าลักษณะของผู้น าจะเป็นแบบใดนั้น ขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์ของสังคมในแต่ละแห่งเป็นตัวก าหนด เพราะผู้น า คือบุคคลธรรมดาที่ได้รับการ
ยอมรับจากมติของมหาชน จึงปรับปรุงตนเองให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ส่วนนักจิตวิทยา ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะของผู้น าเอาไว้ว่า ลักษณะ

                                                 

๒๐ส . ส. (ไทย) ๑๕/๗๒/๘๐. 
๒๑Tannenbaum, Robert. Leadership and Organization. New  York : McGraw- Hill 

Book Company Inc., 1961. P.53. 
 ๒๒Krech, Davis, Crutchfield, Richard S. and Ballachey, Egerton L. Individual in 

Society. New York : McGraw-Hill Book Company  Inc., 1962. P.87.  



 

 

๑๕ 
 

ของผู้น า ขึ้นอยู่กับโครงสร้างของสังคม ความแตกต่างของลักษณะสังคมจะเป็นเครื่องก าหนด
ความแตกต่างของลักษณะผู้น าแต่ละประเภท ส าหรับนักวิชาการท่านอื่นๆ    ได้ให้แนวคิด
เกี่ยวกับลักษณะของผู้น าเพิ่มเติมเอาไว้ดังนี้ ๒๓ 

สมพงษ์  เกษมสิน๒๔ ได้กล่าวถึงลักษณะผู้น า โดยพิจารณาจากการบริหารงาน 
โดยแบ่งออกเป็น ๔ แบบ ดังนี ้
  -  ๑)  ผู้น าแบบเจ้าระเบียบ  ผู้น าแบบนี้มักจะถือระเบียบแบบแผนเป็นส าคัญ ไม่
ชอบให้มีการเปลี่ยนแปลง มีลักษณะคล้ายกับผู้น าแบบอัตตนิยม การสั่งการมักใช้กฎระเบียบ         
เป็นเครื่องมือ โดยยกเหตุผลในระเบียบมาใช้ในการปฏิบัติงานมากกว่าการติดต่อสื่อสาร สั่งงาน      
มักเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
  -  ๒)  ผู้น าแบบบงการ ผู้น า ที่ชอบใช้อ านาจในการปฏิบัติงานขาดหลักมนุษย
สัมพันธ์ ท างานแบบสั่งการเพื่อแสดงถึงการมีอ านาจและความสัมพันธ์ในการท างาน 
  -  ๓)  ผู้น าแบบจูงใจ  เป็นผู้น า ที่ปฏิบัติงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมพิจารณาแสดง
ความคิดเห็นและเป็นการบรรเทาต่อต้านไปด้วย การติดต่อสั่งงานเป็นแบบสองทิศทาง 
  -  ๔)  ผู้น าแบบร่วมใจ เป็นผู้ น า  ที่ นิยมการปรึกษาหารือและเสริมสร้ าง
ความสัมพันธ์   อันดีระหว่างผู้บังคับบัญชา ยึดหลักประนีประนอมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ซึ่งกันและกัน              ในฐานะผู้ร่วมงาน อาศัยศิลปะการจูงใจ เม่ือประสงค์ให้ผู้ ร่วมงาน
ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง        ให้ความร่วมมือร่วมใจในการแสดงความคิดเห็นและการ
ปฏิบัติงาน 

     เคิร์ท เลวิน (Kert Lewin)๒๕ ได้ศึกษาก าหนดลักษณะของผู้น าออกเป็น ๓ แบบ 
คือ 
  -  ๑)  ผู้น าแบบอัตตาธิปไตย โดยพิจารณาจากพฤติกรรมของผู้น าและการก าหนด
นโยบายของผู้น า ซึ่งผู้น าประเภทนี้ จะตัดสินใจเอง ไม่ให้กลุ่มตัดสินใจ มีลักษณะถือตัวและ          
มีความภูมิใจในตัวเอง 
  -  ๒)  ผู้น าแบบประชาธิปไตย เป็นผู้น าที่ให้สมาชิกของกลุ่มมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ จะก าหนดนโยบายและลงมือกระท าโดยใช้ความคิดเห็นจากกลุ่ม มีการแบ่งงานกันท า
และผู้ท าแบบน้ีจะมีการเน้นที่การสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน 

                                                 

 ๒๓http://www.thaindc.org/files/51105.pdf, เข้าถึงวันที่ ๒๓กันยายน พ.ศ.๒๕๕๓ 
 ๒๔สมพงษ์  เกษมสิน, การบริหาร, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๖, 

หน้า ๓๖๔. 
 ๒๕มนตรี  ธีรธรรมพิพัฒน์. “จริยธรรมกับภาวะผู้น า”  วิทยานิพนธ์ อักษรศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาจริยศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๐,หน้า ๒๑. 

http://www.thaindc.org/files/51105.pdf


 

 

๑๖ 
 

  -  ๓)  ผู้น าแบบเสรีนิยม  เป็นผู้ที่ให้เสรีภาพเต็มที่ ปราศจากการมีส่วนร่วมของ       
ตัวผู้น า เว้นแต่จะมีการร้องขอให้ผู้น า เข้ามามีส่วนร่วม ผู้น า จะเป็นผู้ให้ข้อแนะน ากิจกรรมของ
สมาชิก โดยพยายามจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในการปฏิบัติการ 

 เบอร์นาร์ด เอ็ม. บาสส์ (Bernared M. Bass) ๒๖ ได้แบ่งลักษณะผู้น าออกเป็น 
๔ ลักษณะ คือ 
  -  ๑)  สถานภาพลักษณะเป็นผู้น าเหมือนกับความส าคัญของต าแหน่งของคนๆ นั้น 
  -  ๒)  การยกย่องนับถือ คือ เป็นลักษณะผู้น าที่เป็นที่รวมของความสนใจผู้ที่ได้รับ
การ   ยกย่องนับถือ มักจะได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้น าด้วย 
  -  ๓)  ลักษณะด้านพฤติกรรม คือ ผู้ที่แสดงพฤติกรรมในการน า เนื่องจากการที่        
มีต าแหน่งต่างกัน พฤติกรรมในการน าจึงต่างกันออกไปด้วย 
  -  ๔)  อิทธิพล คือ ผู้น า มีอิทธิพลเหนือคนอื่นและมีการชักน าคนอื่นให้ปฏิบัติตาม 
ทั้งน้ีเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย 

 ณรงค์  สินสวัสดิ์ ๒๗ ได้กล่าวถึง คุณสมบัติของผู้น าที่ส าคัญๆ ที่ผู้น าต้องมี ดังนี ้
  -  ๑)  พลังกายและ พลังประสาทผู้น าต้องมีพลังกายและ พลังประสาทที่เข้มแข็งมี 
ก าลังใจกล้าแกร่ง มีความอดทนกว่าคนธรรมดา เม่ือเกิดวิกฤติการณ์ทางการเมืองหรือสังคมขึ้น
ต้องมีความม่ันคงและวางเฉย ไม่แสดงอาการหรือความรู้สึกอยากได้ออกมาผู้ที่จะท าเช่นนี้ได้ 
จะต้องมีพลังกายและพลังประสาทเข้มแข็งจริงๆ และยิ่งไปกว่านั้น การเป็นผู้น า จะต้องท างาน 
หนักกว่าคนธรรมดา หมายความว่า ผู้น า ต้องฉลาดรอบรู้ในการบริหารที่ควรหรือไม่ควรแก่
หน้าที่ไม่ปล่อยงานให้เป็นหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชาเพียงอย่างเดียว ผู้น าต้องท างานมาก
ตรากตร างาน   เป็นเวลาหลายชั่วโมง มีเวลาพักผ่อนน้อย ถ้าหากพลังกายและพลังประสาทไม่
แข็งแรงจริงๆ อาจเกิดความเจ็บป่วยหรือดุลยภาพในตนเองบกพร่องไป 
  -  ๒)  รู้จุดมุ่งหมายและแนวทางที่จะพัฒนา คุณสมบัติอีกประการหนึ่งที่ผู้น าจะต้อง
มี  คือ การมีนโยบายหรือแผนปฏิบัติงานท่ีจะก่อให้เกิดความส าเร็จ ผู้น าจะต้องรู้ว่า เป้าหมายใน   
การพัฒนานั้น มุ่งหมายไปในแนวทางใด ตนควรจะแสดงบทบาทอย่างไรที่จะท าให้เป้าหมาย
เหล่านี้บรรลุผล เป้าหมายเหล่านี้จะเป็นจริงได้ถ้าหาก 
       (๑) มีวิธีการท่ีแน่นอน ชัดเจน เพื่อการบรรลุเป้าหมายน้ัน 
       (๒) คนอื่นสามารถเข้าใจหรืออธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจเป้าหมายและวิธีการนั้นๆ 
ได้ 
                                                 

 ๒๖Bernard M. Bass. Stogdill’s Handbook of Leadership (New York:Free 
Press),1982,p.22. 

 ๒๗ณรงค์  สินสวัสดิ์, สังคมกับการปกครอง, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์แพร่วิทยา, 
๒๕๒๑), หน้า ๔๘ - ๖๒. 



 

 

๑๗ 
 

       (๓) คนอื่นๆ มีความเห็นด้วยและเข้าใจวิธีการน้ันๆ 
       (๔) ผู้น าต้องม่ันคงและจริงจังและพยายามท าเป้าหมายน้ันให้เป็นจริงข้ึนมา 
  -  ๓)  ความกระตือรือร้น ผู้น า ต้องมีความกระตือรือร้นบากบั่นขวนขวายที่จะท า
เป้าหมายของตนให้สัมฤทธิ์ผลให้ได้ ความกระตือรือร้น จะท าให้เขายึดม่ันอยู่กับเป้าหมายและ
แผนงานนั้น อันจะช่วยให้ผู้ใต้บังคับบัญชาพลอยกระตือรือร้นในการท างานไปด้วย ซึ่งจะช่วยให้
การด าเนินการตามแผนงานนั้นราบร่ืนข้ึน 
  -  ๔)  ความเป็นมิตร ผู้น าต้องมีความรักและความเป็นมิตรต่อผู้ใต้บังคับบัญชา        
มีความโอบอ้อมอารีเอื้ออาทรต่อความเป็นอยู่ของผู้ร่วมงานและประชาชน เม่ือมีโอกาสก็แสดง
ความห่วงใยให้ปรากฏ การรู้จักครอบครัวของบริวารและการไต่ถามสารทุกข์สุกดิบของบริวาร
และของคนในครอบครัวของเขา จะเป็นพลังเสน่ห์ยึดเหนี่ยวจิตใจและสร้างศรัทธาในตัวผู้น าให้      
แนบแน่นต่อไป 
  -  ๕)  ความน่าเชื่อถือ ผู้น า จะต้องท าตนให้เป็นคนที่น่าเชื่อถือได้ โดยการพูดจริง    
ท าจริงตามสัญญาประชาคม ไม่เป็นคนเหลาะแหละโลเลหรือท้อแท้จับจด บริวารและคนใกล้ชิด 
จะได้มีความม่ันใจว่า พวกเขาสามารถ ฝากอนาคตและผลประโยชน์ของพวกเขาไว้กับผู้น าได้ 
ผู้น า จะต้องระมัดระวังพฤติกรรมบางอย่างที่ไม่เหมาะสมต่อคุณค่า (Values) หรือมาตรฐานทาง
ศีลธรรมของสังคมที่เป็นอยู่ในขณะน้ัน 
  -  ๖)  ความกล้าในการตัดสินใจเป็นคุณสมบัติที่ส าคัญอีกประการหนึ่งของผู้น า 
ปัญหาที่เผชิญหน้าผู้น าอยู่นั้น เป็นปัญหาส าคัญ เกี่ยวกับความเสื่อมถอยหรือความรุ่งเรืองของ
ประเทศชาติและองค์กรต่างๆ ปัญหาแต่ละปัญหาอาจมีทางออกหลายทางจะเป็นทางใดนั้น       
ตัวผู้น า จะต้องกล้าตัดสินใจ ในสถานการณ์บางสถานการณ์นั้น ตัวผู้น า อาจจะไม่มีเวลาในการ
ทบทวนครุ่นคิดมากนัก ผู้น า อาจจะต้องตัดสินใจทบทวนเลือกทางออกทางใดทางหน่ึงที่แน่นอน 
  -  ๗)  สติปัญญาความรอบรู้ ผู้น าควรจะเป็นผู้ที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด รอบรู้เรื่อง
ต่างๆ ได้ดีกว่าคนสามัญทั่วไป แต่ในบางโอกาสบางสถานการณ์ ผู้ที่ได้รับมติให้เป็นผู้น าอาจมี
สติปัญญาไม่เลอเลิศเหมือนบุคคลธรรมดา แต่การเฉลียวฉลาดรู้ทันปัญหาและอุปสรรคเป็นเรื่อง  
ที่ส าคัญมาก ผู้น าจึงควรขวนขวายหาความรู้จากการอ่าน จากการสังเกตการณ์และจาก
การศึกษาเปรียบเทียบสถานการณ์ให้มากๆ ความเฉลียวฉลาดหมายถึงความสามารถที่จะ
มองเห็นและเข้าใจถึงสาเหตุและวิธีการแก้ปัญหานั่นคือ มีความสามารถที่จะน าเอาประสบการณ์
ในอดีตมาเป็นมรรควิธีในการช่วยตัดสินใจจนกระทั่งท าให้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่าง
ถูกต้องเชาว์ปัญญาของผู้น าเป็นสิง่ส าคัญซึ่งมีส่วนช่วยท าให้ผู้น าด ารงอยู่ในฐานะที่ได้เปรียบคน
อื่นๆ ในหลายๆ ด้าน คือ รู้ทันคน มีความคล่องแคล่วและมีความเจนจัดหรือมีความช านาญ 
สามารถตัดสินปัญหาได้อย่างแยบคายคุณสมบัติที่ผู้น าควรมีพร้อมกับสติปัญญาความรอบรู้ 
ได้แก่การมีจินตนาการ (Imagination) และการมีอารมณ์ดี จินตนาการ คือ มีวิสัยทัศน์ในการ
วางแผนหรือมีแนวทาง ในการปฏิบัติไว้ล่วงหน้า เพื่อช่วยเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาอุปสรรค



 

 

๑๘ 
 

ข้อขัดข้องต่างๆ ที่ส าคัญคือ จินตนาการของผู้น านั้นต้องไม่เป็นความเพ้อฝันส่วนอารมณ์ดีนั้น
เปรียบเหมือนน้ ามันหล่อลื่นในการติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่น ช่วยไม่ให้เกิดความตึงเครียดเนื่องจาก
ความตั้งใจในการท างานมากเกินไปการมีอารมณ์ดีหรือมีอารมณ์ขันในบางครั้งจะท าให้ลูกน้อง
บริวารเกิดความเป็นกันเอง ไม่ระแวงภัยจนเกินไปอาจท าให้เกิดความรู้สึกร่วมกลมเกลียวสมัคร
สมานสามัคคีในการบริหารงานขึ้น 
  -  ๘)  ครูที่ดี ผู้น าที่ดีต้องเป็นครูที่ดี เพราะในฐานะผู้น านั้นต้องสามารถชี้แนวทาง 
เหตุผลในการปฏิบัติที่ถูกต้องและความจ าเป็นท่ีจะต้องแก้ไขปัญหาต่างๆ เม่ือมีปัญหาก็สามารถ
ชี้แจงให้ผู้ร่วมงานหรือคนใกล้ชิดเข้าใจได้ด้วยค าพูดธรรมดาๆ ถ้าหากลูกน้องท าผิดพลาดแต่
เป็นความผิดพลาดที่ไม่รุนแรงนัก หากให้อภัยได้ก็สมควรให้อภัย ถ้าให้อภัยไม่ได้ก็สมควร
ลงโทษตามสมควรแก่เหตุและจะต้องให้ผู้ที่ถูกลงโทษเข้าใจและรับรู้ความผิดของตน 
  -  ๙)  ศรัทธาและความเชื่อม่ัน การท างานในหน้าที่ของผู้บริหารนั้น จะให้ผลส าเร็จ
ได้ก็ต่อเม่ือเหล่าผู้น า มีความกระตือรือร้นและกระฉับกระเฉงในการท างานไม่รู้สึกเหนื่อยหน่าย      
เฉื่อยชาการที่จะเป็นเช่นนี้ได้ ผู้น าต้องรู้สึกว่างานที่ตนก าลังด าเนินการอยู่นั้นมีหนทางส าเร็จ   
และมีเป้าหมายที่เด่นชัด มีอุดมการณ์ที่ม่ันคงมีศรัทธาและความเชื่อม่ันในความส าเร็จสูงผู้น า 
จะต้องสร้างความเชื่อม่ันและศรัทธาในความส าเร็จของงานให้เกิดขึ้นกับลูกน้องหรือประชาชน
เหนือสิ่งอื่นใดผู้น าจะต้องท าให้ลูกน้องมีความเข้าใจว่าความศรัทธาและความเชื่อม่ันในตนเอง
เป็นบ่อเกิดแห่งความส าเร็จของเขา 

ทวิช  เปล่งวิทยาได้รวบรวมคุณสมบัติของผู้น าโดยแยกออกเป็น ๔ ลักษณะคือ๒๘ 
๑.คุณลักษณะทางสติปัญญา ประกอบด้วยข้อพิจารณา ๕ ประการ คือ  

  -  ๑)  มีความตื่นตัว (Alertness) มีความว่องไวเตรียมพร้อมระวังระไวเตรียมตัวอยู่
เสมอและมีสมองดีคิดได้ว่องไว มีไหวพริบในการแก้ปัญหาได้อย่างฉับพลัน 
  -  ๒)  มีความคิดอย่างมีเหตุมีผล (Logical Thought) คือ มีความคิดในการบริหาร
และมีการแสดงออกทางกายและวาจา ที่ประกอบด้วยเหตุผลที่ถูกต้องน่าเชื่อถือหรือมีการ
พิจารณาก่อนท าว่าดีหรือไม่ 
  -  ๓)  มีสามัญส านึก (Common Sense) คือ มีความรู้สึกผิดชอบ ชั่ว ดี 
  -  ๔)  มีดุลยพินิจ (Judgment) คือมีการพิจารณาใคร่ครวญก่อนตัดสินใจท างาน
เสมอและใช้ประสบการณ์การเรียนรู้ให้เกิดดุลยพินิจในการแก้ปัญหา 
  -  ๕)  มีการเล็งเห็นการณ์ไกล (Foresight) เมื่อกระท าสิ่งใดแล้วย่อมจะรู้ผลที่จะเกิด 
ขึ้นในอนาคตรู้ จักประเมินสถานการณ์วางแผนการปฏิบัติงาน อย่างมีเหตุและผล  โดย

                                                 

๒๘ทวิช  เปล่งวิทยา, จิตวิทยา, (กรุงเทพมหานคร : รุ่งเรืองสาส์นการพิมพ์, ๒๕๓๐),หน้า 
๒๘๔. 



 

 

๑๙ 
 

ตั้งสมมติฐาน รวบรวมข้อมูลและใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมา เป็นแนววิเคราะห์ พิจารณา 
ใคร่ครวญ ถึงวิธีปฏิบัติ ที่จะให้เกิดผลดีมากกว่าผลเสีย 

๒. คุณลักษณะทางร่างกาย ประกอบด้วยข้อพิจารณา ๔ ประการ คือ 
  -  ๑)  สุขภาพ (Health) ผู้น าจะต้องมีความสมบูรณ์ทางร่างกาย เพื่อให้มีความพร้อม
ทางร่างกายอยู่เสมอ การมีสุขภาพดีก็จะอ านวยให้การท างานมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
  -  ๒)  ก าลังกาย (Energy) ผู้น า จะต้องมีก าลังกายเข้มแข็งเพราะบางโอกาสหรือ
บางสถานการณ ์ผู้น า ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยการใช้ก าลังทางกายด้วย 
  -  ๓)  ความทรหดอดทน (Endurance) ผู้น าควรมีร่างกายที่แข็งแกร่ง มีความอดทน
ต่อความยากล าบาก ความหิวกระหายและความเลวร้ายจากดินฟ้าอากาศ สามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้ในทุกสถานการณ์และทุกสถานท่ี 
  -  ๔)  รูปร่างท่าทางดี (Pleasing Appearance) ผู้น าควรจะมีทรวดทรง บุคลิก
ท่าทางเป็นผู้น าที่มีความสง่าผ่าเผย เป็นท่ีเกรงขามและดึงดูดความเลื่อมใสผู้ใต้บังคับบัญชา 

๓. คุณลักษณะทางอารมณ์ ประกอบด้วยข้อพิจารณา ๑๑ ประการ คือ 
  -  ๑)  มองในแง่ดี (Optimism) คือ มองคนอื่นในฐานะเป็นมิตร มีความเข้าใจคนอื่น 
  -  ๒)  การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม (Adaptability) คือ ผู้น าสามารถปรับตัวเข้า
กันได้ดีกับทั้งผู้ใหญ่กว่าและผู้ใต้บังคับบัญชา สามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
ทัศนคติของสังคมและภูมิศาสตร์ ดิน ฟ้าอากาศได้ 
  -  ๓)  ความมีใจเยือกเย็น (Even Temper) ผู้น า ควรมีความอดกลั้นอารมณ์ไว้ได้ มี
ใจที่หนักแน่น ไม่ท้อถอย ไม่โกรธง่าย ไม่แสดงอาการสูงต่ า 
  -  ๔)  การบังคับตนเอง (Self-Control) ผู้น า สามารถรู้จักหรือรู้วิธีการบังคับตนเอง
และส ารวมตนเองได้ดี ไม่ให้ตกไปในอ านาจฝ่ายต่ าหรือสิ่งยั่วยุให้เกิดการย่ามใจอันก่อให้เกิด
การละเมิดมาตรฐานทางจริยธรรมและวัฒนธรรมของสังคม 
  -  ๕)  ความกระตือรือร้น (Enthusiasm) ผู้น า จะต้องมีความตั้งใจจริง มีความ
กระฉับกระเฉงในการท างาน ไม่ผลัดวันประกันพรุ่งและมีการเตรียมแผนงานไว้ในใจ ท างาน
อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและประหยัด 
  -  ๖)  การสังคมดี (Sociability) ผู้น า ควรมีอัธยาศัยไมตรี มีสัมพันธภาพเข้ากันได้ดี
กับคนทุกชั้นวรรณะ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ไม่ถือตัวไม่วางท่าทางยกตนข่มท่าน 
  -  ๗)  ความแนบเนียน (Tact) ผู้น า เม่ือจะท าพูดคิด ควรรู้จักกาลเทศะและมีความ
แนบเนียนไม่เก้งก้างในการแก้ปัญหา ข้อนี้ต้องอาศัยความมีศิลปะ ประสบการณ์และการฝึกฝน 
อยู่เสมอ 
  -  ๘)  อารมณ์ขัน (Sense of Humor) ผู้น า จะต้องท างานด้วยความรู้สึกตัวอยู่เสมอ 
ไม่ให้เกิดอารมณ์เครียด มองโลกในแง่ดี อารมณ์ขันนี้ จะท าให้ไม่เหนื่อย ท าให้มีการบริหารงาน



 

 

๒๐ 
 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ผู้น าไม่ควรแสดงอารมณ์ขันต่อผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างพร่ าเพรื่อ                
จนก่อให้เกิดความนับถือย าเกรงจากผู้ใต้บังคับบัญชาลดน้อยลง 
  -  ๙)  ความเชื่อม่ันในตนเอง (Self-Confidence) ผู้น า ควรมีความม่ันใจ มีความ
ม่ันคงทางจิตใจ ไม่อ่อนไหวตามค าพูดของคนอื่น สามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้วย
เหตุผลและความเชื่อม่ันของตนเอง ที่ส าคัญคือ ต้องมีประสบการณ์มากๆ ดังประโยคที่ว่า“การที่
จะเป็นผู้บังคับบัญชาที่ดีได้ จะต้องเป็นฝ่ายอ านวยการท่ีดีก่อน” 
  -  ๑๐)  ความสนใจกว้างขวาง (Bread of Interest) ผู้น า จะต้องมีความอยากรู้อยาก
เห็นและเรียนรู้สิ่งต่างๆ อยู่เสมอ ไม่ส าคัญตนว่าเป็นผู้รู้ดีแล้ว มีความกล้าที่จะปรึกษาหารือหรือ  
หาความรู้จากผู้อื่นท่ีมีความรู้ดีกว่าสูงกว่า 
  -  ๑๑)  การเข้าใจคน (Human Understanding) ผู้น า ควรมีวิจารณญาณสังเกตและ
เข้าใจพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชาได้ดี ทั้งนี้เพื่อที่จะได้มอบงานให้เหมาะกับจริตของผู้นั้น
และงานท่ีมอบหมายให้นั้นจะส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 
   ๔.คุณลักษณะทางอุปนิสัย ประกอบด้วยข้อพิจารณา ๘ ประการ คือ 
  -  ๑)  ความตรงไปตรงมา (Truthfulness) ผู้น า ควรเป็นคนพูดจริงท าจริง พูด
อย่างไร ท าอย่างนั้น มีสัจจะต่อค าสัญญา ไม่ผิดนัด 
  -  ๒)  ความจงรักภักดี (Royalty) ผู้น า จะต้องมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและ 
พระมหากษัตริย์ ผู้น า จะต้องสร้างความจับใจในการบัญชาของตนเองแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
เพื่อให้ ผู้ใต้บังคับบัญชา เกิดความจงรักภักดีต่อตัวผู้น าตามมาเช่นเดียวกัน 
  -  ๓)  ความส านึกในหน้าที่ (Sense of Duty) ผู้น า จะต้องมีความส านึกในการ
ปฏิบัติ งานตามนโยบายที่ได้วางไว้อย่างมีความรับผิดชอบ ไม่ก้าวก่ายแทรกแซงหน้าที่ของคน
อื่น 
  -  ๔)  ไว้วางใจได้ (Dependability) ผู้น า ควรด ารงตนอยู่ในจริยธรรม ไม่เป็นคน
หน้าไว้หลังหลอก ควรเป็นผู้ที่ไว้วางใจของคนอื่น 
  -  ๕)  ความกล้าหาญ (Courage) ผู้น า ควรมีความกล้าหาญทางจริยธรรม กล้าท า
ในสิ่งที่ถูกต้อง ท างานด้วยเหตุผลและกล้ารับผิดชอบ 
  -  ๖)  ความเข้มแข็ง (Force) ผู้น าจะต้องไม่มีความท้อถอยต่ออุปสรรคต่างๆ 
สามารถ แก้ไขอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างมีเหตุมีผล มีความถูกต้องและเหมาะสม 
  -  ๗)  ความยุติธรรม (Fairness) ผู้น า ไม่มีความล าเอียงควรวางตัวเป็นกลาง 
บริหาร งานโดยยึดหลักความถูกต้องและผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก 
  -  ๘)  ความไม่เห็นแก่ตัว (Selflessness) ผู้น า จะต้องเสียสละเพื่อประโยชน์
ส่วนรวม รู้จักการเสียสละบางอย่างแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา รู้จักละความสุขส่วนตน รู้จักการบ าเพ็ญ
ประโยชน์เป็นแบบอย่างแก่ลูกน้อง 



 

 

๒๑ 
 

รัศมี  ภิบาลแทน๒๙ ได้เสนอคุณสมบัติของผู้น าไว้ โดยพิจารณาความหมายจาก
ค าว่า  LEADERSHIP ดังนี ้
  -  ๑)  L= Love คือ มีความรักในหน้าที่ รักผู้ใต้บังคับบัญชา รักความยุติธรรม และ 
รักความก้าวหน้า 
  -  ๒)  E= Education and Experience คือ มีการศึกษาดีมีประสบการณ์ เป็นแบบ 
อย่างได้หรือเป็นได้ทั้งในฐานะผู้น าและเป็นครูคนอื่น 
  -  ๓)  A =Adaptability คือ มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์     
สิ่งแวดล้อมได้ รู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
  -  ๔)  D=Decisiveness คือ มีความสามารถในการพิจารณาตัดสินใจได้อย่าง
รวดเร็ว และถูกต้อง 
  -  ๕)  E =Enthusiasm คือ มีความกระตือรือร้นตั้ งใจท างานอย่างจริงจังและ
สามารถชักน าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท างานอย่างจริงจังได้ด้วย 
  -  ๖)  R=Responsibility คือ มีความรับผิดชอบในส่วนของตนและผู้อื่นที่ได้ท าลงไป 
ไม่ปัดความรับผิดชอบและรวมถึงความรับผิดชอบที่เกิดจากการสั่งงานที่มีความเสี่ยง (risk) หรือ
ตัดสินใจอย่างรีบด่วน 
  -  ๗)  S= Sacrifice and Sincerity คือ มีความเสียสละและอุทิศผลประโยชน์
ส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวมด้วยความจริงใจ 
  -  ๘)  H=Hormony คือ มีความนุ่มนวลโอนอ่อนผ่อนปรน ก่อให้เกิดความรักความ
สามัคคีและอาจหมายถึง การถ่อมตัว (Humble) ตามกาลเทศะด้วย 
  -  ๙)  II=IIntellectual Capacity คือ มีความเฉลียวฉลาดมีไหวพริบทันคน ทันเกม
และทันเหตุการณ์ 
  -  ๑๐)  P =Persuasiveness คือ มีความสามารถในการจูงใจคน 
   ตามที่กล่าวมานี้  คุณสมบัติต่างๆ ที่ผู้น าพึงมี สามารถสรุปเป็นลักษณะใหญ่ๆ ได้ 
๔  ลักษณะ คือ 
  -  ๑)  ลักษณะทางสติปัญญา  คือ มีความรู้ความสามารถ มีเชาว์และไหวพริบ
สามารถวินิจฉัยปัญหาต่างๆ ได้อย่างเฉียบแหลมและทันท่วงที 
  -  ๒)  ลักษณะทางอุปนิสัย คือ มีพฤติกรรมทางจริยธรรมอันดี เช่น ความซื่อสัตย์ 
ความอ่อนโยน ความมีสัจจะ ความรับผิดชอบและความไม่เห็นแก่ตัว เป็นต้น 

                                                 

๒๙รัศมี  ภิบาลแทน, “คุณลักษณะความเป็นผู้น า”, วารสารรามค าแหง, (๒๕๓๗) : หน้า๔๐-
๔๗. 



 

 

๒๒ 
 

  -  ๓)  ลักษณะทางอารมณ์ คือ สามารถบังคับหรือควบคุมอารมณ์และบทบาทของ
การเป็นผู้น าได้ เม่ือควบคุมตัวเองเป็นแบบอย่างที่ดีได้ ก็เป็นเหตุให้ควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชา      
ได้ง่าย 
  -  ๔)  ลักษณะทางร่างกาย คือ มีบุคลิกภาพทางกายดี สุขภาพแข็งแรง มีพลัง
ศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและภาวะร่างกายที่ดีย่อมแสดงออกซึ่ง
บุคลิกภาพของการเป็นผู้น าให้เด่นชัดมากยิ่งขึ้น 

สรุปคุณสมบัติลักษณะของผู้น า เป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นมรรควิธีหรือกลยุทธ์ในการ
แก้ปัญหาต่าง ๆ  ทั้งปัญหาของผู้น า ปัญหาของผู้ใต้ปกครอง ปัญหาการบริหารและปัญหาจาก
สภาพแวดล้อมอื่น ๆ และยังเป็นปัจจัยให้ผู้น ามีสัมพันธภาพกับมวลชนได้อย่างองอาจและท าให้
มวลชนยอมรับเลือกให้มาด ารงต าแหน่งซึ่งจะเป็นผลให้แสดงบทบาทและหน้าที่ได้อย่างชอบ
ธรรมและมีประสิทธิภาพ 

๒.๒ ภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรม 

ในการศึกษาเอกสาร ที่เกี่ยวข้องในเรื่องภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมนี้ผู้วิจัยได้
ศึกษาแนวคิดทฤษฏีและหลักการ ความส าคัญของภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรม ผู้วิจัยได้
รวบรวมจากต ารา บทความ เอกสารต่างๆ ตามล าดับดังต่อไปนี ้

๒.๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรม 
ภาวะผู้น าตามหลักพระพุทธศาสนาตามที่ปรากฏในพระสุตตันตปิฎก เกี่ยวกับผู้น า

และภาวะผู้น าแม้จะเป็นการบันทึกเรื่องราวต่าง ๆ ในเชิงประวัติศาสตร์ก็ตาม แต่จะเห็นถึงความ
เป็นผู้น าเม่ือวิเคราะห์ในหลักการส าคัญ จะพบเนื้อหาอันเกี่ยวเนื่องกับภาวะผู้น าตามคติของ
พระพุทธศาสนาดังจะเห็นได้จากผู้น าไม่ว่าจะด ารงฐานะ หรือต าแหน่งใดก็ตามเช่น กษัตริย์ 
ราชา มหาชนสมมติ เป็นต้น ได้สะท้อนถึงภาวะผู้น าอันสืบเนื่อง หรือมีรากฐานจากพุทธธรรม 
จะสังเกตได้จากจริยวัตรต่าง ๆ ของผู้น าล้วนแต่มีความเกี่ยวข้องกับภาวะอ านาจ และ
ความสัมพันธ์ของผู้น าและสมาชิกในสังคม ร่วมกันท ากิจกรรมต่าง ๆ ดังปรากฏออกมาใน
ลักษณะของคุณธรรม หรือการปฏิบัติธรรมตามหน้าที่ทั้งผู้น าและสมาชิกในกลุ่ม ฉะนั้น พุทธ
ธรรมจึงเป็นเครื่องชี้ให้เห็นความส าคัญของผู้น าและภาวะของผู้น า ดังปรากฏรายละเอียดในพระ
สูตร ดังนี ้

 อัคคัญญสูตร กล่าวถึง ก าเนิดของมนุษย์ สังคม ซึ่งแสดงออกมาในรูปของ
ความสัมพันธ์ของคนในสังคม หรือรัฐ นั่นคือ ความเกี่ยวข้องของผู้น าและสมาชิก พระสูตรนี้บ่ง
บอกถึงภาวะของผู้น าน้ัน มีพื้นฐานท่ีธรรมชาติทางกายและทางใจของมนุษย์ และกล่าวถึงสภาพ
ธรรมชาติดั้งเดิมของสังคมมนุษย์ เป็นสภาวะที่สงบต่างคนต่างอยู่ ไม่มีการแก่งแย่ง เพราะมี
ความอุดมสมบูรณ์ แต่ต่อมาเกิดมีความขัดแย้งกันขึ้นเนื่องจากมีผู้กระท าชั่ว มีการลักขโมย เก็บ
เอาส่วนของผู้อื่นมาเป็นของตนในข้ันแรก ๆ ก็เพียงแต่มีการว่ากล่าวตักเตือนกันเอง ยังไม่มีการ



 

 

๒๓ 
 

ท าร้ายกัน ต่อเม่ือมีการกระท าผิดอย่างซ้ า ๆ ซาก ๆ จึงมีการจัดการลงโทษกันเอง ท าให้มีการ
เลือกผู้ปกครองขึ้นมาเพื่อให้ท าหน้าที่ปกครอง คุ้มครอง ความเป็นอยู่ การด ารงชีวิตของคนใน
สังคม โดยผู้ปกครองจะได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ดังที่อัคคัญญสูตรตอน
มหาสมมตราช ได้กล่าวไว้ว่า วาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั้งนั้น สัตว์ทั้งหลายจึงได้ประชุมกัน
ปรับทุกข์กันว่า ‘ท่านผู้เจริญ บาปธรรมปรากฏในหมู่สัตว์แล้ว คือ การถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขา
ไม่ได้ให้จักปรากฏ การครหาจักปรากฏ การพูดเท็จจักปรากฏ การถือทัณฑาวุธจักปรากฏ ทาง
ที่ดี พวกเราควรสมมติ (แต่งตั้ง) สัตว์ผู้หนึ่ง ซึ่งจะว่ากล่าวผู้ที่ควรว่ากล่าว ติเตียนผู้ที่ควรติเตียน 
ขับไล่ผู้ที่ควรขับไล่โดยชอบ พวกเราจักแบ่งปันข้าวสาลีให้แก่สัตว์ผู้นั้น๓๐ 

จากข้อความในพระสูตรนี้ แสดงให้เห็นถึงความเลวร้ายในสังคมมนุษย์เราที่เป็น
สาเหตุของการก าเนิดผู้น าอย่างชัดเจน โดยเริ่มต้นจากความตกต่ าทางศีลธรรมของมนุษย์ที่มี
ความโลภ เกิดมีการลักขโมยสิ่งของกัน มีการพูด โกหกหลอกลวงกัน และก็มีผู้ที่ท าหน้าที่ตัดสิน
โทษแก่ผู้ที่กระท าความผิดตามที่ตนเองพอใจ นอกจากนั้น ก็มีการทะเลาะวิวาทกันขึ้น แล้วเกิด
ความวุ่นวายในสังคมดังกล่าว เพราะฉะน้ัน ถ้าพิจารณาตามพระสูตรนี้แล้ว สถาบันการปกครอง
ก็เกิดขึ้นเพื่อคอยปกป้องคุ้มครองคนดี และคอยตัดสินลงโทษคนที่กระท าความผิด ซึ่งเป็นผู้คอย
ตัดสินว่าใครถูกใครผิด ด้วยเหตุนี้สถาบันผู้ปกครองจึงเกิดขึ้นจากการคัดเลือกของประชาชน 
โดยประชาชนพร้อมใจกันสละผลประโยชน์ของตนเองหรือที่เรียกกันในปัจจุบันว่าภาษีให้เป็น
ค่าตอบแทน ซึ่งการที่ประชาชนเป็นผู้คัดเลือกและมอบอ านาจ ถ้าหากว่าผู้ปกครองใช้อ านาจไม่
เป็นธรรม ประชาชนไม่พอใจ ก็สามารถเรียกร้องอ านาจนั้นคืนมาได้ เพราะค าว่าราชา แปลว่า 
ผู้ท าความสุขใจ พอใจ หรือความชอบธรรมแก่บุคคลอื่น ในพระพุทธศาสนา ได้กล่าวถึงการ
ก าเนิดของผู้น าและภาวะผู้น าไว้ในอัคคัญญสูตร มีข้อความว่า ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั้ง
นั้นแล สัตว์ผู้หนึ่งเป็นคน โลภ สงวนส่วนของตนไว้ ไปเก็บเอาส่วนอื่นที่เขาไม่ได้ให้มาบริโภค 
สัตว์ ทั้งหลายจึงช่วยกันจับสัตว์ผู้นั้นครั้นแล้ว ได้ตักเตือนอย่างนี้ว่า แน่ะสัตว์ ผู้เจริญ ก็ท่าน
กระท ากรรมชั่วช้านัก ที่สงวนส่วนของตนไว้ ไปเก็บเอาส่วนอื่นที่ เขาไม่ได้ให้มาบริโภค ท่าน
อย่าได้กระท ากรรมชั่วช้าเห็นปานนี้อีกเลย ดูกร วาเสฏฐะและภารทวาชะ สัตว์ผู้นั้นแล รับค า
ของสัตว์เหล่านั้นแล้ว แม้ครั้ง ที่ ๒ แม้ครั้งที่ ๓  พวกหนึ่งประหารด้วยฝ่ามือ พวกหนึ่งประหาร
ด้วยก้อนดินบ้าง พวกหนึ่งประหาร ด้วยท่อนไม้ ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ก็นัยเพราะมีเหตุ
เช่นน้ันเป็นต้นมา การถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้จึงปรากฏ การติเตียนจึงปรากฏ การกล่าว
เท็จ จึงปรากฏ การถือท่อนไม้จึงปรากฏ ครั้งนั้นแล พวกสัตว์ที่เป็นผู้ใหญ่จึงประชุม กัน ครั้น
แล้ว ต่างก็ปรับทุกข์กันว่าพ่อเอ๋ย ก็การถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ การติเตียน การพูดเท็จ
การถือท่อนไม้จัก ปรากฏ ในเพราะบาปธรรมเหล่าใด บาปธรรมเหล่านั้นเกิดปรากฏแล้วในสัตว์
ทั้งหลาย อย่ากระนั้นเลย พวกเราจักสมมติสัตว์ผู้หนึ่งให้เป็นผู้ว่ากล่าวผู้ที่ควร ว่ากล่าวได้โดย
                                                 

๓๐ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๐๓/๙๖. 



 

 

๒๔ 
 

ชอบให้เป็นผู้ติเตียนผู้ที่ควรติเตียนได้โดยชอบ ให้เป็นผู้ขับไล่ ผู้ที่ควรขับไล่ได้โดยชอบ ส่วน
พวกเราจักแบ่งส่วนข้าวสาลีให้แก่ผู้นั้น๓๑ 

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั้นแล้ว สัตว์เหล่านั้นพากันเข้าไปหาสัตว์ที่ 
สวยงามกว่า น่าดูน่าชมกว่า น่าเลื่อมใสกว่า และน่าเกรงขามมากกว่าสัตว์ทุกคน แล้ว จึงแจ้ง
เรื่องนี้ว่า ข้าแต่สัตว์ผู้เจริญ มาเถิดพ่อ ขอพ่อจงว่ากล่าวผู้ที่ควรว่ากล่าวได้โดยชอบ จงติ
เตียนผู้ที่ควรติเตียนได้โดยชอบ จงขับไล่ผู้ที่ควรขับไล่ได้ โดยชอบเถิด ส่วนพวกข้าพเจ้าจัก
แบ่งส่วนข้าวสาลีให้แก่พ่อ ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ สัตว์ผู้นั้นแลรับค าของสัตว์เหล่านั้น
แล้ว จึงว่ากล่าวผู้ที่ควรว่ากล่าวได้ โดยชอบ ติเตียนผู้ที่ควรติเตียนได้โดยชอบขับไล่ผู้ที่ควร
ขับไล่ได้โดยชอบ ส่วนสัตว์เหล่านั้นก็แบ่งส่วนข้าวสาลีให้แก่สัตว์ที่เป็นหัวหน้า๓๒ 

ก าเนิดของมนุษย์สังคม ซึ่งแสดงออกในรูปของความสัมพันธ์ของคนในสังคม หรือ
รัฐ นั่นคือความเกี่ยวข้องของผู้น าและสมาชิก พุทธธรรมที่บ่งถึงภาวะของผู้น านั้นมีพื้นฐานที่
ธรรมชาติทางกายและทางใจของมนุษย์ธรรมชาติดั้งเดิมของสังคมมนุษย์ เป็นสภาวะที่สงบ ต่าง
คนต่างอยู่ไม่แก่งแย่ง ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ต่อมาเกิดมีความขัดแย้ง เนื่องจากมีการกระท าชั่ว 
เห็นแก่ประโยชน์ตน แรกๆ เพียงว่ากล่าวตักเตือนกันเอง ยังไม่ท าร้ายกัน ต่อเม่ือมีความผิดอีก
มากๆขึ้นจึงมีการลงโทษกันเอง ท าให้เกิดความวุ่นวายมากขึ้นอีกเพราะไม่มีการรับความคิดเห็น
ของใคร เม่ือสังคมวุ่นวายมากขึ้น จึงรวมกลุ่มมีมติการเลือกผู้น าเกิดขึ้น๓๓ 

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ เพราะเหตุผู้ที่เป็นหัวหน้าอันมหาชนสมมติ ดังนี้แล
อักขระว่า มหาชนสมมติ จึงอุบัติขึ้นเป็นอันดับแรก เพราะเหตุผู้ที่เป็นหัวหน้า เป็นใหญ่ยิ่ งแห่ง
เขตทั้งหลาย ดังนี้แล อักขระว่า กษัตริย์ กษัตริย์ จึงอุบัติขึ้นเป็นอันดับที่สอง เพราะเหตุที่ผู้เป็น
หัวหน้ายังชน เหล่าอื่นให้สุขใจได้โดยธรรม ดังนี้แล อักขระว่า ราชา ราชา จึงอุบัติขึ้นเป็น อันดับ
ที่สาม ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ด้วยประการดังนี้แล การบังเกิดขึ้น แห่งพวกกษัตริย์นั้น มี
ขึ้นได้ เพราะอักขระที่รู้กันว่าเป็นของดี เป็นของโบราณ อย่างนี้แล เรื่องของสัตว์เหล่านั้น จะ
ต่างกันหรือเหมือนกัน จะไม่ต่างกันหรือ ไม่เหมือนกัน ก็ด้วยธรรมเท่านั้น ไม่ใช่นอกไปจาก
ธรรม ดูกรวาเสฏฐะและ ภารทวาชะ ความจริง ธรรมเท่านั้นเป็นของประเสริฐสุดในประชุมชนทั้ง
ในเวลา ที่เห็นอยู่ ทั้งในเวลาภายหน้า๓๔  

                                                 

๓๑ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๒๙/๙๕. 
๓๒ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๓๐/๙๖. 
๓๓พระครูศิริจันทนิวิฐ (บุญจันทร์ เขมกาโม), ภาวะผู้น าเชิงพุทธ, (กรุงเทพมหานคร : นิติธรรมการ

พิมพ์, ๒๕๔๙), หน้า ๔๓. 
๓๔ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๓๑/๙๖-๙๗. 



 

 

๒๕ 
 

ในพระสูตรตอนนี้แสดงให้เห็นการเกิดขึ้นของภาวะผู้น ามาเป็นล าดับ จากพระสูตร
จะเห็นได้ว่า ความขัดแย้ง การทะเลาะวิวาท และการเอารัดเอาเปรียบกันในหมู่มนุษย์เป็นเหตุ
ส าคัญที่ท าให้เกิดความจ าเป็นต้องมีผู้น าและผู้ตาม คือ 

๑. มหาชนสมมุติ เกิดจากประชาชนพร้อมใจกันมอบอ านาจให้กับบุคคลที่
เหมาะสมและสมมุติให้เป็นผู้น าของกลุ่มชนตนเอง 

๒. กษัตริย์ หมายถึง ผู้เป็นเจ้าแห่งนา หรือผู้เป็นใหญ่แห่งนา 
๓. ราชา หมายถึง ผู้ที่ท าให้ประชาชนสุขใจ พอใจโดยธรรม 
ด้วยเหตุนี้จึงจ าเป็นที่จะต้องมีเจ้าหน้าที่คุ้มครองป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน ผู้ที่

ได้รับการคัดเลือกจากมหาชนได้รับการขนานนามว่า “มหาชนสมมุติ” มีหน้าที่ต้องปกป้อง
คุ้มครองอาณาเขตกว้างใหญ่ ได้ขนานนามว่า “กษัตริย์” เพราะเป็นใหญ่ในนาและโดยที่หัวหน้า
(ผู้น า) นั้น เป็นผู้มีคุณธรรม ยังความพอใจให้เกิดขึ้นแก่คนเป็นอันมาก จึงเรียกว่า “ราชา” การ
ก าเนิดผู้น าในพระพุทธศาสนาจึงปรากฏมีขึ้นด้วยประการดังกล่าว 

สรุปผู้น าล้วนแต่มีความเกี่ยวข้องกับภาวะอ านาจ และความสัมพันธ์ของผู้น าและ
สมาชิกในสังคม ร่วมกันท ากิจกรรมต่าง ๆ ดังปรากฏออกมาในลักษณะของคุณธรรม หรือการ
ปฏิบัติธรรมตามหน้าที่ทั้งผู้น าและสมาชิกในกลุ่ม ฉะนั้น พุทธธรรมจึงเป็นเครื่องชี้ให้เห็น
ความส าคัญของผู้น าและภาวะของผู้น าอย่างเห็นได้ชัด 

๒.๒.๒ ความหมายของผู้น าและภาวะผู้น าตามหลักพุทธรรม ในทาง
พระพุทธศาสนานักวิชาการได้ให้ความหมายของผู้น าและภาวะผู้น าตามหลักพุทธรรม เป็นที่
ยอมรับและนักวิจัยหลาย ๆ  ท่านได้เสนอไว้ดังนี้ 

พุทธทาสภิกขุ๓๕ กล่าวว่า ผู้น าคือ ค าว่า ประมุข มาจากค าว่า ปะ แปลว่า ทั้งหมด
ทั้งสิ้น และมุขะ แปลว่า หน้า รวมเป็น ปมุขะ มีความหมายว่า หน่วยออกหน้าทั้งหมดทั้งสิ้น คือ
ลักษณะแห่งผู้น าน้ันเอง เป็นการน าอยา่งสัตบุรุษ อย่างผู้มีคุณธรรมเป็นผู้น า ซึ่งเป็นความหมาย
กับผู้น าแห่งทุรราช ระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข แต่ถึงกระนั้น ก็ไม่
สูญเสียการเป็นผู้น า เพราะมีการน าได้หลายทาง แม้จะไม่มีอ านาจทางการเมืองโดยสมบูรณ์ แต่
ก็มีโอกาสที่จะน าในทางเศรษฐกิจ การพัฒนา วัฒนธรรม การศึกษา ซึ่งดีไปกว่าการเมือง 
เรียกว่า ผู้น าทางวิญญาณ คือ การท าให้เกิดความถูกต้องในทางจิตใจ ในการด าเนินชีวิต 

                                                 

๓๕อมร รักษาสัตย์, “สองนักวิชาการฟันธงชี้รัฐบาลชวน ๔”, เนชั่นสุดสัปดาห์, ปีที่ ๓, (สิงหาคม ๒๕๓๗)) 
: ๑๒-๑๓.  



 

 

๒๖ 
 

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ๓๖ ให้ความหมายของผู้น าว่า คือ บุคคลที่จะมา
ประสานช่วยให้คนทั้งหลายรวมกันโดยที่ว่าจะเป็นการอยู่รวมกันก็ตาม หรือท าการร่วมกันก็ตาม 
ให้พากันไปด้วยดี สู่จุดหมายท่ีดีงาม 

ภาวะผู้น า ก็คือคุณสมบัติ เช่น สติปัญญา ความดีงาม ความรู้ความสามารถของ
บุคคล ที่ชักน าให้คนทั้งหลายมาประสานกัน และพากันสู่จุดหมายที่ดีงาม คุณสมบัติของผู้น ามี
หลายอย่างหลายด้าน แยกไปตามสิ่งที่ผู้น าจะต้องเกี่ยวข้อง คือ ผู้น าจะต้องมีความสามารถใน
การที่จะไปเกี่ยวข้องหรือปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นทุกอย่างให้ถูกต้องและได้ผลดี 

พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ให้ความหมายว่า ผู้น า คือผู้ชักพาให้คนอื่น
เคลื่อนไหวหรือกระท าการทิศทางที่ผู้น าก าหนดเป้าหมายไว้ หลายคนมีบทบาทเป็นผู้น ากันอยู่
แล้ว เช่นเป็นผู้น าองค์กร ผู้น าสมาคม ผู้น าวัดและแม้กระทั้งหัวหน้าครอบครัวก็จัดว่าเป็นผู้น า๓๗ 

พระศรีปริยัติโมลี (สมชัย กุสลจิตฺโต) ให้ความหมายว่า ผู้น า ตรงกับค าใน
ภาษาอังกฤษว่า “Leadership” ซึ่งมีความหมายในท านองเดียวกันว่า “Being a leader ; power 
of leading,the qualities of a leader” หมายถึง ผู้น าไปสู่สิ่งที่ดีงามและเป็นประโยชน์แก่มหาชน 
การน าไปในทางชั่ว ต่ า เสียหาย เช่น เป็นหัวหน้าโจรพาลูกน้องไปปล้นหรือลักขโมย หรือการตั้ง
ตนเป็นหัวหน้าไปพาคนค้ายาเสพติด ก็คงไม่นับว่าเป็นผู้น าหรือมีภาวะผู้น า เพราะไม่สัมพันธ์
กับเป้าหมายที่ดีงาม และมิได้ตั้งอยู่บนฐานแห่งศีลธรรม คุณธรรม และสติปัญญา๓๘ จากการให้
ความหมายของค าว่า ผู้น า ตามพระพุทธศาสนาที่กล่าวมานี้  ความหมาย ผู้น า คือ บุคคลที่มี
อิทธิพลเหนือคนอื่นในกลุ่ม สามารถที่จะบริหารจัดการองค์การ ให้ด าเนินไปได้ด้วยดี มีบทบาท
ส าคัญในการน ากลุ่มหรือคณะไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมาย การเป็นผู้น าที่ดี จ าเป็นต้องมีการ
เรียนรู้และฝึกฝนซ่ึงต้องอาจใช้เวลานาน แต่หากสามารถท าได้ส าเร็จก็เท่ากับว่าผู้น านั้นมีกุญแจ
ส าคัญที่จะน าองค์กรไปสู่ความส าเร็จได้ง่ายขึ้น  
  สรุปเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบแล้วความหมายของผู้น าและภาวะผู้น าตามหลักพุทธ
ธรรม ผู้น าหมายถึง ตัวบุคคลและภาวะผู้น าเป็นเร่ืองของคุณลักษณะ หรือคุณสมบัติของบุคคลที่
ท าให้การด าเนินงานของกลุ่มเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จที่วางเอาไว้  ส่วน
ภาวะผู้น า หมายถึง ศิลปะและความสามารถในการน าและจูงใจผู้ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชา

                                                 

๓๖พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ภาวะผู้น า : ความส าคัญต่อการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ, 
(กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๔๕), หน้า ๓-๔.  

๓๗พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์วินดาต้า
โปรดักส์, ๒๕๔๘), หน้า ๓๔.  

 ๓๘พระศรีปริยัติโมลี (สมชัย กุสลจิตฺโต), ชุดพุทธศาสนาประยุกต์ สงฆ์ผู้น าสังคม , 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘), หน้า ๕๓.   



 

 

๒๗ 
 

แต่ละคนให้ท างานด้วยความเต็มใจและกระตือรือร้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกลุ่มและของ
องค์การ 

๒.๒.๓ คุณสมบัติของผู้น า 
ในทางพระพุทธศาสนานั้น คนเรานั้นเมื่อมาอยู่รวมกันเป็นหมู่ เป็นกลุ่ม เป็นชุมชน 

เป็นสังคม แต่ที่เราพูดว่าอยู่รวมกันนั้น ความจริง ถ้าดูลึกลงไปจะเห็นว่าตัวคนรวมกันจริง แต่
มักจะรวมกันแค่เพียงภายนอก ส่วนข้างในนั้นค่อนข้างจะกระจัดกระจายที่ว่ากระจัดกระจาย  ก็
คือ มีความแตกต่างกันหลายอย่างหลายประการ ต่างจิตต่างใจ ต่างความรู้สึก ต่างความนึกคิด 
ต่างความต้องการ ต่างความรู้ ความสามารถ ต่างระดับของการพัฒนาเป็นต้น รวมกันอยู่ และ
ร่วมกันท า เพื่อจะให้อยู่กันด้วยดี และท าการด้วยกันได้ผลบรรลุจุดหมาย ประสบความส าเร็จ 
บุคคลที่จะมาประสานช่วยให้คนทั้งหลายรวมกัน โดยที่ว่าจะเป็นการอยู่รวมกันก็ตาม  หรือท า
การร่วมกันก็ตาม ให้พากันไปด้วยดี สู่จุดหมายที่ดีงาม ที่ว่าพากันไป ก็ให้พากันไปด้วยดีนั้น 
หมายความว่าไปโดยสวัสดี หรือโดยสวัสดิภาพ  ผ่านพ้นภัยอันตรายทุกสิ่งทุกอย่าง อย่าง
เรียบร้อยและเป็นสุข เป็นต้น แล้วก็บรรลุถึงจุดหมายที่ดีงาม “โดยถูกต้องตามธรรม ” 
เพราะฉะนั้น จะต้องถูกต้องตามธรรมด้วยโดยนัยนี้ ภาวะผู้น า ก็คือคุณสมบัติ เช่น สติปัญญา 
ความดีงาม ความรู้ความสามารถของบุคคล ที่ชักน าให้คนทั้งหลาย มาประสานกัน และพากัน
ไปสู่จุดหมายท่ีดีงาม 

ที่กล่าวข้างต้นนั้น เม่ือพูดถึงผู้น าอย่างนี้ จะเห็นว่ามีองค์ประกอบหลายอย่างใน
ความเป็นผู้น า หมายความว่า คุณสมบัติของผู้น ามีหลายอย่างหลายด้าน แยกไปตามสิ่งที่ผู้น า
จะต้องเกี่ยวข้อง คือ ผู้น าจะต้องมีความสามารถในการที่จะไปเกี่ยวข้องหรือปฏิบัติต่อสิ่ง
เหล่านั้นทุกอย่างให้ถูกต้อง และได้ผลดี องค์ประกอบเหล่านั้น คือ 

๑. ตัวผู้น า จะต้องมีคุณสมบัติภายในของตนเอง เป็นจุดเริ่มและเป็นแกนกลางไว้ 
๒. ผู้ตาม โยงด้วยคุณสมบัติที่สัมพันธ์กับผู้ตาม หรือเราอาจจะไม่เรียกว่า “ผู้ตาม” 

ในพุทธศาสนาก็ไม่ได้นิยมใช้ค าว่า ผู้ตาม เราอาจจะใช้ค าว่า “ผู้ร่วมไปได้ด้วย” 
๓. จุดหมาย โยงด้วยคุณสมบัติที่สัมพันธ์กันกับจุดหมายเช่นจะต้องมีความชัดเจน

เข้าใจถ่องแท้ และแน่วแน่ในจุดหมายเป็นต้น 
๔. หลักการ และวิธีการโยงด้วยคุณสมบัติที่สัมพันธ์กับหลักการ และวิธีการที่จะท า

ให้ส าเร็จผลบรรจุจุดหมาย 
๕. สิ่งที่จะท า โยงด้วยคุณสมบัติที่สัมพันธ์กับสิ่งที่จะท า 
๖. สถานการณ์ โยงด้วยคุณสมบัติที่สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม หรือสิ่งที่จะประสบ 

ซึ่งอยู่ภายนอก ว่าท าอย่างไรจะผ่านไปได้ด้วยดี ในท่ามกลางสังคม สิ่งแวดล้อม หรือสิ่งที่ประสบ 



 

 

๒๘ 
 

เช่น ปัญหา เป็นต้น นี่คือ องค์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องส าหรับผู้น าที่จะต้องพัฒนาตนเองให้มี
คุณสมบัติที่จะท าให้เป็นผู้พร้อมที่จะปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นได้อย่างถูกต้องบังเกิดผลดี๓๙ 

ในทัศนะของพระพุทธศาสนา ผู้จะท าหน้าที่ผู้น าต้องได้รับการพัฒนาทั้งกาย วาจา 
และใจ จนมีความสามารถยอมรับหลักการและปฏิบัติตามคุณธรรมของผู้น าได้ด้วยตนเองก่อน 
ดังพุทธพจน์ว่า  เมื่อฝูงโคว่ายข้ามน้ าไป ถ้าโคจ่าฝูงไปคดเคี้ยว โคทั้งฝูงก็ไปคดเคี้ยวตามกัน ใน
เมื่อโคจ่าฝูงไปคดเคี้ยว ในหมู่มนุษย์ก็เหมือนกัน ผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้เป็นใหญ่ ถ้าผู้นั้นประพฤติ
ไม่เป็นธรรม ประชาชนชาวเมืองนั้นก็จะประพฤติไม่เป็นธรรมตามไปด้วย หากพระราชาไม่ตั้งอยู่
ในธรรมเมื่อฝูงโคข้ามน้ าไป ถ้าโคจ่าฝูงไปตรง โคทั้งฝูงก็ไปตรงตามกันในเม่ือโคจ่าฝูงไปตรง ใน
หมู่มนุษย์ก็เหมือนกัน ผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้เป็นใหญ่  ถ้าผู้นั้นประพฤติชอบธรรมประชาชน
ชาวเมืองนั้นก็จะประพฤติชอบธรรมตามไปด้วยหากพระราชาตั้งอยู่ในธรรมชาวเมืองนั้นก็เป็น
สุข๔๐ 

จะเห็นว่าการเป็นผู้น าที่จะท าให้บุคคลอื่นตามหรือเชื่อม่ัน ผู้น าต้องสามารถน าการ
กระท าได้ หลักการดังกล่าวจึงเป็นการสอนให้คนมีภาวะผู้น าในตนเองหรือพัฒนาตนเองให้ก้าว
ขึ้นสู่การเป็นผู้น า พระพุทธศาสนาถือว่า ผู้น าต้องเอาชนะใจตนเอง เม่ือชนะตนเองได้ ก็ชื่อว่า
ชนะสิ่งอื่นได้ ดังพุทธพจน์ว่า บุคคลชนะหมู่มนุษย์ตั้ง ๑๐๐,๐๐๐ คนในสมรภูมิยังไม่ชื่อว่า เป็นผู้
ชนะสงครามอย่างเด็ดขาด  คนที่ชนะตนเองได้เพียงคนเดียวนี่สิ จึงชื่อว่าเป็นผู้ชนะสงครามได้
เด็ดขาด๔๑    

การสร้างลักษณะความเป็นผู้น าให้กับตนเองเป็นพื้นฐานเป็นสิ่งส าคัญ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการวางตนให้เหมาะสม เอาชนะอกุศลในใจตนได้ มีธรรมประจ าตนก็สามารถยึดเหนี่ยว
น้ าใจของผู้ใต้ปกครองได้ จึงเป็นมรรควิธีน าไปสู่เป้าหมายการปกครอง  

ค าสอนที่กล่าวเกี่ยวกับลักษณะของผู้น าในพระพุทธศาสนาประกอบด้วยลักษณะ 
ดังนี้คือ 

๑. จักขุมา  มีปัญญามองการณ์ไกล เป็นผู้ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มองสภาพ
เหตุการณ์ออก วางแผนเตรียมรับ หรือรุกได้ 

๒. วิธูโร  จัดการธุระได้ดี เป็นผู้ช านาญในงาน รู้จักวิธีการไม่บกพร่องในหน้าที่ที่
ตนได้รับผิดชอบ 

                                                 

๓๙พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ผู้น า, พิมพ์ครั้งที่ ๖, (กรุงเทพมหานคร  : โรงพิมพ์มติชน, ๒๕๔๔), 
หน้า ๒-๔. 

๔๐องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๗๐/๑๑๕-๑๑๖. 
๔๑ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑๐๓/๔๐. 



 

 

๒๙ 
 

๓. นิสสยสัมปันโน  พึ่งพาอาศัยคนอื่นได้เพราะเป็นผู้ที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และ
ได้รับความเชื่อถือจากผู้อื่น๔๒ 

จะเห็นได้ว่า การเป็นผู้น านั้น ต้องเป็นผู้มีปัญญา มีประสบการณ์ เข้าใจบุคคลหรือ
ผู้ใต้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดี ผู้น าประสานคนภายในดุลยภาพแห่งธรรม หลักธรรมส าคัญ ที่
ชาวพุทธรู้จักกันดีซึ่งผู้น าแน่นอนว่าจะต้องมี แม้จะเป็นเรื่องง่าย ๆ พื้น ๆ ก็ขาดไม่ได้ หลักธรรม
นั้นเรารู้กันดีว่า คือ พรหมวิหาร ๔ ประการ พรหมวิหารเป็นธรรมส าหรับทุกคนที่จะอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคม ในฐานะเป็น “พรหม” คือเป็นผู้มีศักยภาพในการที่จะสร้างสรรค์และธ ารงรักษา
สังคมไว้ โดยเฉพาะส าหรับผู้น านั้นแน่นอนว่าจะต้องเป็นแบบอย่างที่จะต้องมีพรหมวิหาร ๔ 
ประการ เพราะพรหมวิหารนั้นเป็นธรรมประจ าใจของคนที่มีจิตใจยิ่งใหญ่ เป็นผู้ประเสริฐ อันแสดงถึง
ความเป็นบุคคลที่มีการศึกษาได้พัฒนาตนแล้ว พรหมวิหาร ๔ ประการเป็นคุณธรรมพื้นฐานที่
จะต้องให้มีอยู่ประจ าในจิตใจ และเป็นท่าทีของจิตใจที่จะท าให้แสดงออกหรือปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่าง
ถูกต้องโดยสอดคล้องกับสถานการณ์ท้ัง ๔ ที่ประสบ กล่าวคือ 

๑. ในสถานการณ์ท่ีเขาอยู่เป็นปกติ เราก็มี เมตตา คือ ความเป็นมิตรไมตรี ความมี
น้ าใจปรารถนาดี ต้องการให้เขามีความสุข ซึ่งหมายถึงความปรารถนาดีต่อผู้อื่น ทั้งแต่ละคนๆ 
ที่เราเกี่ยวข้อง ขยายออกไปจนถึงความปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์หรือต่อสังคมทั้งหมดทั่วทั้ง
โลก เมตตานี้เป็นคุณธรรมพื้นใจประการแรกที่ต้องมี ซึ่งใช้ในยามปกติ คือ เม่ือคนอื่นเขาอยู่กัน
เป็นปกติ เราก็มีเมตตาปรารถนาดี คิดหาทางสร้างสรรค์ความสุขความเจริญให้เขาเร่ือยไป 

๒. ในสถานการณ์ที่เขาตกต่ าเดือดร้อน เราก็มี กรุณา คือ ความพลอยรู้สึกไหว
ตามความทุกข ์ความเดือดร้อน หรือปัญหาของเขา และต้องการช่วยเหลือปลดเปลื้องให้เขาพ้น
จากความทุกข์ ความเดือดร้อนนั้น กรุณานี้ต่างไปจากเมตตา คือเมตตาใช้ในยามปกติ แต่เม่ือ
เขาตกต่ าลงไปกลายเป็นเดือดร้อนเป็นทุกข์ เราก็มีกรุณา ใฝ่ใจช่วยบ าบัดทุกข์ให้ 

๓. ในสถานการณ์ที่เขาขยับสูงขึ้นไปในความดีงาม ความสุขความส าเร็จ เราก็มี มุทิตา 
หมายความว่า เม่ือเขาเปลี่ยนไปในทางขึ้นสูง ได้ดีมีสุข ท าสิ่งที่ถูกต้องดีงาม ประสบความส าเร็จ เรา
ก็ย้ายไปเป็นมุทิตา คือพลอยยินดีด้วย ช่วยส่งเสริมสนับสนุนในวงการงานตลอดจนการเป็นผู้น า
ทั่วไปนั้น เรื่องที่ส าคัญมากก็คือ เม่ือคนมีปัญหา มีทุกข์เดือดร้อน เช่น เจ็บไข้ได้ป่วย หรือยากไร้
ขาดแคลน ก็ต้องมีกรุณาที่จะเอาใจใส่แก้ปัญหา เม่ือมีคนประสบผลส าเร็จในการท าสิ่งดีงาม ท าให้
อะไรต่ออะไรพัฒนาก้าวหน้าไป ก็ต้องมีมุทิตาช่วยส่งเสริมสนับสนุนแต่ในยามปกติก็ต้องไม่ปล่อย
ปละละเลย ต้องเอาใจใส่ต่อการที่จะให้เขาอยู่ดีมีสุข เช่น มีสุขภาพดี อยู่ในวิถีทางของความสุขความ
เจริญ และการพัฒนาสืบต่อไป คือ ต้องมีเมตตาปรารถนาดี ถ้าปฏิบัติได้อย่างนี้ก็จะท าให้กิจการ
งาน และประโยชน์สุขที่มุ่งหมายพร้อมที่จะส าเร็จผลหนึ่งก็จะเกิดขึ้นในตัวผู้น า  คือ “ปิโย” 
แปลว่า “ผู้เป็นที่รัก” กล่าวคือผู้ร่วมงานหรือผู้ร่วมไปด้วยกัน หรือจะเรียกผู้ตามก็แล้วแต่ ก็จะมี
                                                 

๔๒องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๔๕๙/๑๔๖.  



 

 

๓๐ 
 

ความรัก มีความรู้สึกสนิทสนม สบายใจต่อผู้น านั้น เสริมความรู้สึกอยากร่วมไปด้วยให้หนักแน่น
มากขึ้น ทั้งร่วมใจและร่วมมืออย่างไรก็ตาม ปิโยเท่านั้นไม่พอ ปิโยนั้นได้มาจากเมตตา  กรุณา 
มุทิตา แต่ยังต้องมีอีกข้อหนึ่ง คือ อุเบกขา 

๔. ในสถานการณ์ท่ีเขาท าผิดหลักหรือละเมิดธรรม เราก็มี อุเบกขา หมายความว่า 
เมื่อใดเขาท าอะไรไม่ถูกต้อง โดยละเมิดธรรม คือ ละเมิดต่อหลักการ หรือละเมิดต่อความถูกต้อง 
ท าให้เสียหลัก เสียกฎเกณฑ์ เสียความเป็นธรรม เสียความชอบธรรม ท าลายกติกา เป็นต้น 
ผู้น าจะต้องอยู่ในหลักที่เรียกว่า อุเบกขา อุเบกขาก็คือรักษาความเป็นกลาง ไม่ล าเอียง ไม่
เข้าข้างหยุดการขวนขวาย ไม่ให้เกินขอบเขตไปจนกลายเป็นเสียธรรม คือการปฏิบัติต่อคนหรือ
ช่วยเหลือคน จะต้องไม่ให้เสียความเป็นธรรม ไม่ให้เป็นการท าลายหลักการ ไม่ให้เป็นการ
ละเมิดต่อกฎเกณฑ์กติกาที่ชอบธรรม๔๓ 

นอกจากนี้พระสารีบุตรเถระยังมีคุณลักษณะของผู้สอนอย่างที่เรียกว่า องค์คุณของ
กัลยาณมิตร  ซึ่งมี ๗ ประการดังต่อไปนี ้

๑. ปิโย - น่ารัก (ในฐานเป็นที่วางใจและสนิทสนม) 
๒. ครุ - น่าเคารพ (ในฐานให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นใจ เป็นที่พึ่งได้ และปลอดภัย) 
๓. ภาวนีโย - น่ายกย่อง (ในฐานทรงคุณคือความรู้และภูมิปัญญาแท้จริง) 
๔. วตฺตา - รู้จักพูด (คอยให้ค าแนะน าว่ากล่าวตักเตือน เป็นที่ปรึกษาที่ดี) 
๕. วจนกฺขโม - อดทนต่อถ้อยค า  (พร้อมที่จะรับฟังค าซักถามต่าง ๆ อยู่เสมอ และ

สามารถรับฟังค าได้ด้วยความอดทนไม่เบื่อ) 
๖. คมฺภีรํฺจ กถ  กตฺตา - (กล่าวชี้แจงแถลงเรื่อง ต่าง ๆ ที่ลึกซึ่งได้) 
๗. โน จฏฺฐาเน นิโยชเย - (ไม่ชักจูงไปในทางที่เสื่อมเสีย)๔๔ 
พระผู้ มีพระภาคเจ้าตรัสว่า คุณสมบัติเหล่านี้มีในผู้ใด ผู้นั้นจัดว่าเป็นผู้ ใคร่

ประโยชน์ คือ หวังประโยชน์เกื้อกูล หวังอนุเคราะห์อันผู้ต้องการมิตรควรคบหาสมาคมไว้เป็น
มิตร พึงสังเกตด้วยว่า พระพุทธศาสนาถือว่า ความสัมพันธ์ของผู้สอนที่มีต่อผู้เรียนนั้น อยู่ใน
ฐานะเป็นกัลยาณมิตร คือ เป็นผู้ช่วยเหลือแนะน าผู้เรียนให้ด าเนินก้าวหน้าไปในมรรคาแห่งการ
ฝึกอบรม องค์คุณทั้ง ๗ นี้ เป็นคุณลักษณะที่ผู้สอนหรือครูผู้มีความกรุณาโดยทั่วไปจะมีได้ ไม่
จ ากัดเฉพาะพระพุทธเจ้าเท่าน้ัน 

พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงคุณสมบัติของมิตร (ทั่วไป) ไว้ ๗ ประการ คือ 
๑. ให้สิ่งที่ให้ได้ยาก (เช่นให้ของรักของพอใจ) 

                                                 

๔๓พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตฺุโต), ผู้น า, พมิพ์ครัง้ที ่๖, กรุงเทพมหานคร  : โรงพมิพม์ตชิน, ๒๕๔๔, 
หน้า ๔. 

๔๔พระราชวรมุนี (ประยุทธ์  ปยตฺุโต), เทคนิคการสอนของพระพทุธเจ้า, (กรุงเทพมหานคร 
: โรงพมิพ์อมรินทรพ์ริ้นติ้ง กรุ๊พ, ๒๕๓๐), หน้า ๒๖. 



 

 

๓๑ 
 

๒. ท าสิ่งที่ท าได้ยาก (เช่นท าอุปการะต่อมิตรผู้ออกปากขอความช่วยเหลือ) 
๓. ทนสิ่งที่ทนได้ยาก (เช่นอดทนต่อถ้อยค าอันรุนแรงแต่รู้ว่าเขาพูดด้วยความหวัง

ดี ตลอดถึงอดทนต่อความผิดพลาดของมิตรท่ีมีต่อเรา) 
๔. บอกความลับของตนแก่เพื่อน 
๕. ปกปิดความลับของเพื่อน 
๖. ไม่ละทิ้งในยามวิบัติ 
๗. เมื่อเพื่อนสิ้นทรัพย์ก็ไม่ดูหม่ิน๔๕ 
พูดถึงเรื่องคุณสมบัติของผู้แสดงธรรม ผู้สอนธรรมโยงเลยมาถึงคุณสมบัติของมิตร

ต่อเนื่องจาก ผู้สอนในฐานะเป็นกัลยาณมิตรของผู้เรียนหรือผู้ฟัง การสร้างบรรยากาศให้เป็น
กัลยาณมิตรหรือ “ความเป็นกันเอง” แต่พอประมาณ พอสมควรระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนนั้นเป็น
ความส าคัญและจ าเป็น เพื่อไม่ให้เครียดหรือเป็นทางการเกินไป ผู้น าหรือผู้ปกครองจะต้อง
ตระหนักเป็นอย่างยิ่งเพราะจะต้องรับผิดชอบต่อประชาชนหรือผู้ใต้การปกครอง ในเตสกุณ
ชาดก ได้แสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติผู้บริหารและผู้ปกครองทั้งหลายซ่ึงสามารถสรุปย่อลงได้ ดังนี้ 

๑. ไม่เป็นคนเจ้าอารมณ์ ไม่ใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหา มีใจดีไม่ทอดทิ้งงาน มี
ความเพียรอุตสาหะในการงาน 

๒. ฉลาดวางบุคคลให้เหมาะสมกับงาน รู้ประโยชน์และโทษ รักษาความลับ ไม่
ด าเนินชีวิตในทางที่ผิด รักษาเกียรติประวัติ รักษาประโยชน์ส่วนร่วม และต้องรอบรู้ในกิจการ
คลัง บริหารการคลังด้วยตนเอง ไม่ควรไว้ใจให้คนอื่นจัดการ รู้รายรับรายจ่ายของแผ่นดินหรือใน
กิจการงานน้ัน ๆ ที่รับผิดชอบ 

๓. บ ารุงขวัญก าลังใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ยกย่องบุคคลผู้ควรแก่การยกย่อง ข่มผู้
ควรข่มรู้ในสิ่งที่ควรท าก่อนท าหลัง ออกรับฟังปัญหาหรือพบปะราษฎรอยู่สม่ าเสมอเพื่อรับฟัง
ปัญหาและทางแก้ไขหรือชี้แนะแนวทาง 

๔. ออกติดตามผลงาน ตรวจตราดูแลความประพฤติของเจ้าหน้าที่ ไม่พึงมอบ
ภารกิจที่ส าคัญ ๆ แก่ผู้อื่นและใช้วิจารณญาณในการบริหาร 

๕. ไม่พึงละการบ าเพ็ญประกอบตนในศีลธรรมที่ดีงาม เพื่อเป็นแบบอย่างและยึด
ม่ันเป็นข้อปฏิบัติ ไม่ส าคัญตนผิดว่ายิ่งใหญ่ในอ านาจ 

๖. ไม่ลุ่มหลงในกามคุณ และโลกธรรมมีปัญญา มีก าลังแห่งสติเพราะจะเป็นเครื่องช่วย
ให้ผู้น าหรือผู้ปกครองสามารถฟันฝ่าอุปสรรคแก้ไขปัญหาไปได้แม้ถึงคราวอับจน๔๖ 

นอกจากคุณสมบัติที่มีในเตสกุณชาดกแล้ว ก็ยังมีคุณสมบัติของผู้น าหรือผู้ปกครอง
ที่ดีที่ปรากฏอยู่ในกปิชาดก สัตตกนิบาต ขุทฺทกนิกาย กล่าวไว้ว่าบัณฑิตไม่ควรอยู่ในสถานที่ที่

                                                 

๔๕องฺ.สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๓๓/๓๔. 
๔๖ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๑-๔๙/๕๙๕-๖๐๒. 



 

 

๓๒ 
 

คนคู่เวรกันอยู่ เพราะบุคคลเมื่ออยู่ในระหว่างคนเป็นคู่เวรกัน คืนหนึ่งหรือสองคืนก็ตาม ย่อมอยู่
เป็นทุกข์ ลิงตัวหัวหน้ามีจิตเรรวน เพราะท าตามลิงที่มีจิตเรรวน มันได้ท าความพินาศให้แก่ฝูง 
เพราะลิงตัวเดียวเป็นเหตุ สัตว์โง่แต่ส าคัญตนว่าฉลาด เป็นผู้น าฝูงลุอ านาจใจของตนเอง ก็
จะต้องนอนตายเหมือนอย่างลิงตัวนี้ สัตว์โง่แต่มีก าลัง เป็นผู้น าฝูงไม่ดี เพราะไม่เกื้อกูลแก่หมู่
ญาติ เหมือนนกต่อไม่เกื้อกูลแก่นกทั้งหลาย ส่วนสัตว์ฉลาดมีก าลัง เป็นผู้น าฝูงดี เพราะเกื้อกูล
แก่หมู่ญาติ เหมือนท้าววาสวะเกื้อกูลแก่หมู่เทพชั้นดาวดึงส์ ส่วนผู้ใดตรวจดูศีล ปัญญา และสุตะ
ในตนผู้น้ันย่อมประพฤติประโยชน์ ทั้ง ๒ ฝ่าย คือ ทั้งตนและผู้อื่น๔๗ 

หากพิจารณาข้อความที่ยกมากล่าวนี้แล้ว ชี้ให้เห็นว่าผู้น าหรือผู้ปกครองที่ดีนั้น 
จะต้องเป็นผู้มีศีลเพราะศีลเป็นของผู้มีปัญญา แต่ถ้าผู้น าและผู้ปกครองเป็นผู้ไม่มีศีลและปัญญา
แล้วก็เป็นผู้น าหรือผู้ปกครองที่ดีไม่ได้ มีแต่ความเลวลง แม้แต่ญาติพี่น้องตลอดจนเพื่อนฝูงก็พา
กันรังเกียจ ในทางตรงข้ามแล้ว ผู้น าหรือผู้ปกครอง มีทั้งศีล ปัญญา และสุตะ อยู่ในตนแล้ว ก็จะ
เป็นประโยชน์ในการเป็นผู้ที่ดี ญาติพี่น้องตลอดจนเพื่อนฝูงก็ให้ความเคารพด้วยความด้วยความ
อ่อนน้อมอย่างแท้จริง และในกูฏทันตสูตร สีลขันธวรรค ทีฆนิกาย ยังได้กล่าวถึงคุณสมบัติของ
พระเจ้ามหาวิชิตะผู้ปกครองนครที่ดี ๘ ประการ ดังนี้ คือ 

๑. ทรงเป็นอุภโตสุชาต ทั้งฝ่ายพระมารดาและพระบิดา มีพระครรภ์เป็นที่ปฏิสนธิ
หมดจดดตีลอดเจ็ดช่ัวบรรพบุรุษ ไม่มีใครจะคัดค้านติเตียนด้วยอ้างถึงพระชาติก าเนินได้ 

๒. ทรงมีพระรูปงาม น่าดู น่าเลื่อมใส ประกอบด้วยพระฉวีวรรณผุดผ่องยิ่งนัก มี
พระฉวีวรรณคล้ายพรหม มีพระรูปคล้ายพรหม น่าดู น่าชมไม่น้อย 

๓. ทรงม่ังคง มีทรัพย์มาก มีโภคสมบัติมาก มีทองและเงินมาก มีเครื่องใช้สอยอัน
น่าปลื้มใจมาก มีทรัพย์และธัญญาหารมาก มีพระคลังและฉางเต็มบริบูรณ์ 

๔. ทรงมีก าลัง ทรงสมบูรณ์ด้วยเสนามีองค์ ๔ ซึ่งอยู่ในวินัย คอยปฏิบัติตามพระ
ราชบัญชามีพระบรมเดชานุภาพดังจะเผาผลาญราชศัตรูได้ด้วยพระราชอิสริยยศ 

๕. ทรงพระราชศรัทธา เป็นทายก เป็นทานบดี มิได้ปิดประตูเป็นดุจโรงทานของ
สมณพราหมณ์ คนก าพร้า คนเดินทาง วณิพก และยาจก ทรงบ าเพ็ญพระราชกุศล 

๖. ได้ทรงศึกษา ทรงสดับเรื่องนั้น ๆ มาก  
๗. ทรงทราบอรรถแห่งข้อที่ทรงศึกษาและภาษิตนั้น ๆ ว่า นี้อรรถแห่งภาษิตนี้ 
๘. ทรงเป็นบัณฑิต เฉียบแหลม ทรงพระปรีชาสามารถ ทรงพระราชด าริอรรถอัน

เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน๔๘ 

                                                 

๔๗ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๖๑-๖๖/๒๖๖. 
๔๘ที.สี. (ไทย) ๙/๒๑๓-๒๑๔/๒๐๔- ๒๓๐. 



 

 

๓๓ 
 

ในสัปปุริสสูตร อุปริปัญญาสก์ มัชฌิมนิกาย ปรากฏพุทธโอวาทเรื่องธรรมของคนดี 
(สัตบุรุษ) คนที่สมบูรณ์แบบ หรือมนุษย์โดยสมบูรณ์ ซึ่งถือว่าเป็นสมาชิกที่ดี มีคุณค่าที่แท้จริงของ
มนุษย์ชาติ มีธรรมะหรือคุณสมบัติที่เรียกว่า สัปปุริสธรรม ๗ ประการ คือ 

๑. ธัมมัญํุตา รู้หลักการ เม่ือด ารงต าแหน่ง มีฐานะ หรือจะท าอะไรก็ตาม ต้องรู้
หลักการ รู้งาน รู้หน้าที่ รู้กฎเกณฑ์กติกาที่เกี่ยวข้อง เช่น อย่างผู้ปกครองประเทศชาติก็ต้องรู้
หลักรัฐศาสตร์ และรู้กฎกติกาของรัฐ คือกฎหมาย ตั้งแต่รัฐธรรมนูญลงมา แล้วก็ยืนอยู่ในหลักการ ตั้ง
ตนอยู่ในหลักการให้ได้ชุมชน สังคม องค์กร หรือกิจการอะไรก็ตาม ก็ต้องมีหลักการ มีกฎ มีกติกา ที่
ผู้น าจะต้องรู้ชัด แล้วก็ตั้งม่ันอยู่ในหลักการนั้น 

๒. อัตถัญํุตา รู้จุดหมาย ผู้น าถ้าไม่รู้จุดหมายก็ไม่รู้ว่าจะน าคนและกิจการไปไหน 
นอกจากรู้จุดหมาย มีความชัดเจนในจุดหมายแล้ว จะต้องมีความแน่วแน่มุ่งม่ันที่จะไปให้ถึงจุดหมาย
ด้วย ข้อนี้เป็นคุณสมบัติที่ส าคัญมาก เม่ือใจมุ่งจุดหมาย แม้มีอะไรมากระทบกระทั่ง  ก็จะไม่
หวั่นไหว อะไรไม่เกี่ยวข้อง ไม่เข้าเป้า ไม่เข้าแนวทางก็ไม่ม่ัววุ่นวาย ใครจะพูดว่าด่าเหน็บแนม 
เม่ือไม่ตรงเรื่อง ก็ไม่มัวถือสา ไม่เก็บเป็นอารมณ์ ไม่ยุ่งกับเรื่องจุกจิกไม่เป็นเรื่อง เอาแต่เรื่องที่
เข้าแนวทางสู่จุดหมาย ใจมุ่งสู่เป้าหมาย อย่างชัดเจน และมุ่งม่ันแน่วแน่ 

๓. อัตตัญํุตา รู้ตน คือ ต้องรู้ว่าตนเองคือใครมีภาวะเป็นอะไร อยู่ในสถานะใด มี
คุณสมบัติ มีความพร้อม มีความถนัด สติปัญญา ความสามารถอย่างไร มีก าลังแค่ไหน มีข้อยิ่ง
ข้อหย่อน จุดอ่อนจุดแข็งอย่างไร ซึ่งจะต้องส ารวจตนเอง และเตือนตนเองอยู่เสมอ ทั้งนี้เพื่อ
ประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุงตัวเอง ให้มีคุณสมบัติความสามารถยิ่งๆ ขึ้นไป ไม่ใช่ว่าเป็นผู้น า
แล้วจะเป็นคนสมบูรณ์ไม่ต้องพัฒนาตนเอง ยิ่งเป็นผู้น าก็ยิ่งต้องพัฒนาตนเองตลอดเวลาให้น าได้
ดียิ่งขึ้นไป 

๔. มัตตัญํุตา รู้ประมาณ คือ รู้จักความพอดี หมายความว่าต้องรู้จักขอบเขต
ขีดขั้นความพอเหมาะที่จะจัดท าในเรื่องต่างๆ ท่านยกตัวอย่าง เช่น ผู้ปกครองบ้านเมืองรู้จัก
ประมาณในการลงทัณฑ์อาญา และการเก็บภาษี เป็นต้น ไม่ใช่เอาแต่จะให้ได้อย่างใจ และต้อง
รู้จักว่าในการกระท านั้นๆ หรือในเรื่องราวนั้นๆ มีองค์ประกอบหรือมีปัจจัยอะไรเกี่ยวข้องบ้าง 
ท าแค่ไหนองค์ประกอบของมันจะพอดี ได้สัดส่วนพอเหมาะ การท าการต่างๆ ทุกอย่างต้องพอดี 
ถ้าไม่พอดีก็พลาดความดีจึงจะท าให้เกิดความส าเร็จที่แท้จริง ฉะนั้นจะต้องรู้องค์ประกอบและ
ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง และจัดให้ลงตัวพอเหมาะพอดี 

๕. กาลัญํุตา รู้กาล คือ รู้จักเวลา เช่น รู้ล าดับ ระยะ จังหวะ ปริมาณ ความเหมาะ
ของเวลาว่า เรื่องนี้จะลงมือตอนไหน เวลาไหนจะท าอะไรอย่างไร จึงจะเหมาะ ดังจะเห็นว่า
แม้แต่การพูดจาก็ต้องรู้จักกาลเวลา ตลอดจนรู้จักวางแผนงานในการใช้เวลา ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ เช่น 
วางแผนว่า สังคมมีแนวโน้มจะเป็นอย่างนี้ในเวลาข้างหน้าเท่านั้น และเหตุการณ์ท านองนี้จะ
เกิดขึ้น เราจะวางแผนรับมือกับสถานการณ์น้ันอย่างไร 



 

 

๓๔ 
 

๖. ปริสัญํุตา รู้ชุมชน คือ รู้สังคมตั้งแต่ในขอบเขตที่กว้างขวาง คือ รู้สังคมโลก รู้
สังคมของประเทศชาติว่าอยู่ในสถานการณ์อย่างไร มีปัญหาอะไร มีความต้องการอย่างไร 
โดยเฉพาะถ้าจะช่วยเหลือเขา ก็ต้องรู้ปัญหารู้ความต้องการของเขา แม้แต่ชุมชนย่อยๆ ถ้าเราจะ
ช่วยเหลือเขา เราต้องรู้ความต้องการของเขา เพื่อสนองความต้องการได้ถูกต้อง หรือแก้ไขปัญหา
ได้ตรงจุด 

๗. ปุคคลัญํุตา รู้บุคคล คือ รู้จักบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะคนที่มาร่วมงานร่วม
การร่วมไปด้วยกัน และคนที่เราไปให้บริการตามความแตกต่างเฉพาะตัว เพื่อปฏิบัติต่อเขาได้ถูกต้อง
เหมาะสม และได้ผล ตลอดจนสามารถท าบริการให้ความช่วยเหลือได้ตรงตามความต้องการ รู้ว่าจะ
ใช้วิธีสัมพันธ์พูดจาแนะน าติชมหรือจะให้เขายอมรับได้อย่างไร โดยเฉพาะในการใช้คน ซึ่งต้องรู้ว่า
คนไหนเป็นอย่างไร มีความถนัดอัธยาศัยความสามารถอย่างไรเพื่อใช้คนให้เหมาะกับงาน 
นอกจากนั้นก็รู้ประโยชน์ที่เขาพึงได้ เพราะว่าในการท างานนั้นไม่ใช่ว่าจะเอาเขามาเป็นเพียง
เครื่องมือท างานได้ แต่จะต้องให้คนที่ท างานทุกคนได้ประโยชน์ ได้พัฒนาตัวเอง ผู้น าควรรู้ว่า เขา
ควรจะได้ประโยชน์อะไรเพื่อความเจริญงอกงามแห่งชีวิตที่แท้จริงของเขาด้วย ที่กล่าวมานี้ คือ
หลักธรรมที่เรียกว่า สัปปุริสธรรม ๗ ประการ๔๙ ถ้ามีคุณธรรม ๗ ประการนี้แม้จะไม่มีคุณสมบัติข้อ
อื่นก็เป็นผู้น าได้เพราะรู้องค์ประกอบและปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอที่จะจัดการให้ได้ผล 
สามารถจัดวางวิธีปฏิบัติการที่เหมาะสมให้บรรลุผลส าเร็จได้  
                สรุปในทางพระพุทธศาสนาคุณสมบัติของผู้น าที่ดีควรจะมีลักษณะต่างๆ ดังนี้คือ 
สติ  ปัญญา ความดีงาม ค วามรู้ความสามารถ ของบุคคล ตามหลักธรรมในทางพุทธศาสนาเช่น 
มีพรหมวิหาร๔ มีองค์คุณของกัลยาณมิตร ๗ ประการ ก็จะมีคุณสมบัติที่ดีได้ และสามารถน าไป
ปฏิบัติการให้งานบรรลุความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

๒.๓ ภาวะผู้น าของเยาวชน 
ในการศึกษาเอกสาร ที่เกี่ยวข้องในเรื่องภาวะผู้น าของเยาวชนนี้ผู้วิจัยได้ศึกษา

แนวคิดทฤษฏีและหลักการ ความส าคัญของภาวะผู้น าของเยาวชน ผู้วิจัยได้รวบรวมจาก 
บทความ เอกสารต่างๆ จากผู้ทรงคุณวุฒิหลาย ท่านตามล าดับดังต่อไปนี ้
   ๒.๓.๑  แนวคิด ภาวะผู้น าของเยาวชน  
ในทุกสังคมไม่ว่าใหญ่หรือเล็ก ต่างก็ต้องมีผู้น า ซึ่งเป็นศูนย์กลางในกลุ่มนั้น ๆ  เพื่อท าหน้าที่
ตัดสินใจ วินิจฉัย สั่งการ ก าหนดนโยบาย วางแผนและจูงใจให้สมาชิกในกลุ่มร่วมกันปฏิบัติ
ภารกิจของกลุ่มให้ส าเร็จ ลุล่วงไปด้วยดี  ดังนั้นการมีผู้น าที่มีความสามารถ จึงมีความส าคัญ
อย่างยิ่งส าหรับกลุ่ม เพราะผู้น าเป็นจุดรวมพลังของสมาชิก เป็นผู้ช่วยชี้แนะแนวทางเพื่อการ
ผลักดันและชักจูงใจ ให้กลุ่มกระท ากิจกรรมให้ประสบความส าเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่

                                                 

๔๙ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๓๑/๒๖๔. 



 

 

๓๕ 
 

กลุ่มต้องการเสริมสร้างภาวะผู้น าให้แก่บุคคลควรเริ่มเสียตั้งแต่เยาว์วัย เพราะจะเป็นการมุ่งเน้น
ให้เยาวชนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ท าให้สามารถเป็นผู้น าในฐานะนักวางแผน รู้จักการแก้ไข
ปัญหา เพิ่มพูนทักษะการสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์รวมถึงสามารถตัดสินใจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยการเสริมสร้างให้เด็กและเยาวชนมีภาวะผู้น า ควรเริ่มตั้งแต่การสอนให้เด็กมี
ทัศนคติที่ถูกต้องต่อการเป็นผู้น า เริ่มจากการเป็นผู้น าความคิดในกลุ่มเพื่อน และผู้น ากิจกรรม
ในสถาบันการศึกษา อันจะพัฒนากลายเป็นผู้น าในระดับสูงที่ดีมีคุณภาพได้ในอนาคต การ
พัฒนาภาวะผู้น าของเด็กอาจเริ่มที่การปลูกฝังทักษะและความรู้พื้นฐานที่จะช่วยเสริมสร้างภาวะ
ผู้น าให้เด็ก ได้แก่ ทักษะการพูด ทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ ทักษะการตัดสินใจ และแก้ปัญหาต่อ
สถานการณ์ต่าง ๆ ทักษะการมองอนาคต ทักษะการตั้งเป้าหมายในระยะสั้นและระยะยาว 
ทักษะการบริหารความสัมพันธ์กับผู้อื่น ทักษะการสื่อสารในที่สาธารณะ ทักษะการสร้างแรงจูงใจ 
ทักษะการบริหารจัดการเวลา ทักษะการสร้างทีมงาน และทักษะการพัฒนาความฉลาดทาง
อารมณ์ เป็นต้น รวมถึงการเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านสถานการณ์จริง เช่น การให้ผลัดกัน
เป็นผู้น ากลุ่ม เพื่อให้วิเคราะห์ภาวะผู้น า วิธีการวางแผนและรู้จักวิธีตอบสนองสถานการณ์ต่าง ๆ 
ของผู้น าได้อย่างถูกต้องจากวิธีการในการพัฒนาภาวะผู้น าซึ่งมีมากมายหลากหลายวิธี  ผู้วิจัยมี
ความสนใจศึกษาวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าตามแนวคิด ๔-เอช เนื่องจากเป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาทักษะชีวิตและภาวะผู้น าของเด็กและเยาวชนที่นิยมน ามาใช้อย่างแพร่หลายทั่ว
โลก ผลการปฏิบัติงานของโครงการการพัฒนาเยาวชนโดยใช้แนวคิดดังกล่าว  พบว่าเยาวชน
และศิษย์เก่าที่เข้าร่วมโปรแกรม ๔-เอช มีความคิดเห็นว่าโปรแกรม ๔-เอช สามารถช่วยในการ
พัฒนาทักษะชีวิตและภาวะผู้น าของเยาวชนได้เป็นอย่างดี แนวคิด ๔ - เอช ถูกพัฒนาขึ้นโดย
มหาวิทยาลัยไอโอวา (Iowa State University) เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและ
เยาวชนโดยมีหลักส าคัญ ๔ ประการ ที่เรียกว่า ๔-H clover ได้แก่    

๑. การพัฒนาด้านความคิดและการจัดการ  
๒. การพัฒนาด้านความสัมพันธ์และการดูแล  
๓. การพัฒนาด้านการท างานและการให้  
๔. การพัฒนาด้านการด าเนินชีวิตและการพัฒนาตนเอง  

ผลที่ได้จากการน าแนวคิด ๔-เอช ไปใช้ท าให้เด็กและเยาวชนเกิดการพัฒนาในทักษะต่างๆ 
ได้แก่  

๑. การพัฒนาด้านความคิดและการจัดการ  
๒. การพัฒนาด้านการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น  
๓. การพัฒนาด้านการท างานและการเป็นพลเมืองดี  
๔. การพัฒนาด้านการใช้ชีวิตและการดูแลตนเอง  



 

 

๓๖ 
 

จากการศึกษาและสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบที่มีผลต่อการ
พัฒนาภาวะผู้น า พบว่า องค์ประกอบที่มีผลต่อการพัฒนาภาวะผู้น าที่มีความสอดคล้องและเป็น
ส่วนหน่ึงของกับแนวคิด ๔-เอช มีดังต่อไปนี ้

๑. ทักษะด้านการตัดสินใจ  
๒. ทักษะดา้นการวางแผนและการจัดการ  
๓. ทักษะด้านการสื่อสาร  
๔. ทักษะการสร้างความสัมพันธ์  
๕. ทักษะด้านการท างานเป็นทีม  
๖. ทักษะการสร้างแรงจูงใจในตนเอง  
๗. ทักษะการเข้าใจตนเอง  

ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะน าแนวคิด ๔-เอช มาประยุกต์สร้างโปรแกรม ๔-เอช เพื่อพัฒนา
ภาวะผู้น าของนักเรียน แล้วศึกษาว่าเมื่อนักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมตามโปรแกรม ๔-เอช ร่วมกับ
การสอนแบบปกติแล้ว นักเรียนจะมีการพัฒนาภาวะผู้น าที่ดีกว่าการปฏิบัติกิจกรรมตามการสอน
แบบปกติหรือไม่ โดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนาซึ่งการวิจัยในครั้งนี้จะท าการศึกษากับ
นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ เนื่องจากเด็กในวัยนี้เป็นระยะที่มีการเปลี่ยนแปลงจาก
การเป็นเด็กเข้าสู่การเป็นผู้ใหญ่จะมีความสนใจต่อตนเองและยึดตนเองเป็นศูนย์กลางทาง
ปัญญา ในสภาพทางสังคมเด็กวัยดังกล่าวจะรู้สึกว่าตนก าลังอยู่บนเวทีที่ทุกคนก าลังเฝ้ามองและ
ประเมินตนเองอยู่ จึงต้องการความโดดเด่น ความเป็นอิสระทางจิตใจ ต้องการเสรีภาพและจะมี
ความรู้สึกพึงพอใจที่จะได้แสดงบทบาทของผู้ใหญ่ เช่น การตัดสินใจ การแก้ไขปัญหา การได้
รับผิดชอบต่อตนเอง และการแสดงถึงความเป็นผู้น า๕๐ 
            สรุปแนวคิด ภาวะผู้น าของเยาวชนได้ว่า การสอนให้เด็กมีทัศนะคติเป็นผู้น าควร
เริ่มการเป็นผู้น าที่กลุ่มเพื่อนและเป็นผู้น าในกิจกรรมระดับโรงเรียนก่อนและทดลองพัฒนาเป็น
ผู้น าในระดับที่สูงขึ้นไป ต่อมาก็จะพัฒนากลายเป็นผู้น าในระดับสูงที่ดีมีคุณภาพได้ในอนาคต ทั้ง
การพูด การคิด การตัดสินใจ การสื่อสารในที่สาธารณะ ทักษะการสร้างแรงจูงใจ การบริหาร
จัดการ ทักษะการสร้างทีมงาน การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ และสามารถแก้ปัญหาตาม
สถานการณ์ต่างๆ ได้ต่อไป 

๒.๓.๒ ความหมายของเยาวชน   เยาวชนหมายถึงบุคคลที่มีอายุเกิน ๑๔ ปี
บริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึง ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่ใช่ผู้บรรลุนิติภาวะแล้วจากการจดทะเบียนสมรส 
ในทางกฎหมายก็ถือว่าบุคคลที่มีอายุระหว่างนี้เป็นเยาวชนและหากต้องระวางโทษก็จะพิจารณา

                                                 

๕๐http://gotoknow.org/blog/tuta-leadership/391432, (เข้าถึงเมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ.
๒๕๕๓). 



 

 

๓๗ 
 

โทษแตกต่างจากผู้ใหญ่   ความหมายในระดับสากล โดย สหประชาชาติ ระบุว่า เยาวชน 
หมายถึง คนในวัยหนุ่มสาว คือ ผู้มีอายุระหว่าง ๑๕ - ๒๕ ปี หรือเป็นช่วงวัยหนุ่มสาว ๕๑ 

สืบเนื่องมาจากค าประกาศขององค์การสหประชาชาติ ก าหนดให้ปีพุทธศักราช 
๒๕๒๘ เป็นปีเยาวชนสากลคณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้ วันที่ ๒๐ กันยายนของทุกปีเป็นวัน “วัน
เยาวชนแห่งชาติ” โดยถือว่าเป็นวันที่เป็นสิริมงคลอย่างหนึ่ง เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราช
สมภพของพระมหากษัตริย์แห่งจักรีวงศ์ถึงสองพระองค์ได้ขึ้นครองราชย์สมบัติขณะยังทรงพระ
เยาว์ 

เรามีวันเด็กแห่งชาติโดยถือวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี แต่ที่มุ่งเป็น
เยาวชนโดยเริ่มในปีเยาวชนสากลนั้น เนื่องจากความหมายสากลของเยาวชน หมายถึงคนในวัย
หนุ่มสาว คือ ผู้มีอายุระหว่าง ๑๕ - ๒๕ ปี ในขณะที่เด็กมักจะหมายถึงผู้มีอายุต่ ากว่า ๑๔ ปี ใน
ประเทศไทยจากการส ารวจมีเยาวชนจ านวนถึง ๑๑ ล้านคนเศษ และจ านวนนี้จะเพิ่มมากขึ้นใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๖ และต่อเนื่องไปถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๗ คาดว่าจะมีจ านวนกว่า ๑๓ 
ล้านคน ในช่วงเวลานี้ จากนั้นจ านวนจะค่อย ๆ ลดลง 
  นับแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็นต้นไป เยาวชนของชาติจะได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
ให้สามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน และพัฒนาประเทศได้อย่างต่อเนื่อง 
ยิ่งกว่านั้นเยาวชนจ านวน ๑๑ ล้านคนซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ ควรได้ตระหนักว่า เยาวชน
จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาชาติให้มีความม่ันคงและเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้น  ซึ่ง
เยาวชนสามารถกระท าได้โดยการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีค่านิยมที่ถูกต้อง อาทิ นิยมใช้สินค้า
ไทย ภูมิใจและหวงแหนปรารถนาที่จะอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย  รู้จักประหยัดและมีวินัย
รวมทั้งพร้อมที่จะบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชาติ ตลอดจนยึดม่ันในการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข แต่การพัฒนาไปตามล าพังนั้นเป็นการ
พัฒนาเพียงส่วนเดียวย่อมได้ประโยชน์ไม่สมบูรณ์ ด้วยเหตุนี้เยาวชนทุกคนจะต้องเข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนาสังคมในทุกรูปแบบด้วยจึงจะสามารถพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าได้อย่าง
เต็มที ่

ส่วนส าคัญมากอีกส่วนหนึ่งในการพัฒนาเยาวชน คือ ภาคเอกชน ธุรกิจเอกชน 
ควรได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเยาวชนของชาติให้มากยิ่งขึ้น การให้หน่วยงานของรัฐ
ด าเนินการพัฒนาเยาวชนไปฝ่ายเดียว คงไม่สามารถพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้ที่มีคุณภาพและ
คุณธรรมได้ทั้งหมด ด้วยเหตุนี้หากธุรกิจเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเยาวชน ในด้าน
การฝึกอาชีพต่าง ๆ ซึ่งธุรกิจเอกชนนั้นด าเนินการอยู่ ก็จะสามารถช่วยให้เยาวชนมี
ความสามารถในการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น มีงานท าและมีรายได้ 

                                                 

๕๑http://th.wikipedia.org, (เข้าถึงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๓). 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4


 

 

๓๘ 
 

อย่างไรก็ตาม อีกสถาบันหนึ่งที่มีความส าคัญมากเช่นกัน ได้แก่ สถาบันครอบครัว 
ถ้าพ่อแม่ผู้ปกครองมีความเข้าใจ เอาใจใส่ทะนุถนอมให้ความรักและความอบอุ่นแก่เยาวชนที่อยู่
ในความปกครองอย่างถูกต้องแล้วก็จะสามารถช่วยให้เยาวชนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพและ
คุณธรรมได้อย่างแน่นอน๕๒ 

บทบาทหน้าที่ของเยาวชน บทบาทและหน้าที่ของเยาวชนที่ มีต่อสังคมและ
ประเทศชาติสมาชิกทุกคนในสังคมย่อมต้องมีบทบาทหน้าที่ตามสถานภาพของตน ซึ่งบทบาท
และหน้าที่ของสมาชิกแต่ละคนจะมีความแตกต่างกันไป แต่ในหลักใหญ่และรายละเอียดจะ
เหมือนกัน ถ้าสมาชิกทุกคนในสังคมได้ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนอย่างถูกต้องก็จะได้ชื่อ
ว่าเป็น "พลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติ" และยังส่งผลให้ประเทศชาติพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ดังนั้น สมาชิกในสังคมทุกคน โดยเฉพาะเยาวชนที่ถือว่าเป็นอนาคตของชาติ จึงจ าเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องเรียนรู้และปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตน เพื่อช่วยน าพาประเทศชาติให้พัฒนา
สืบไป๕๓ 

สรุป ความหมายของเยาวชน   เยาวชน หมายถึง คนหนุ่มสาวที่มีพลังอันส าคัญที่
จะสามารถช่วยกันเสริมสร้างกิจกรรมที่ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต 
ดังนั้น เยาวชนที่ดีควรตระหนักในคุณค่าของตนเอง และร่วมแรงร่วมใจ สามัคคี และเสียสละเพื่อ
ส่วนรวมและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและประเทศชาติ 

๒.๓.๓ ความส าคัญของการเป็นเยาวชนที่ดี  การเป็นเยาวชนที่ดีมีความส าคัญ
ต่อตนเองและประเทศชาติดังนี้ 

๑. ความส าคัญต่อตนเอง เยาวชนที่ดีต้องเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมในการด าเนิน
ชีวิต คิดดี ท าดีเพื่อตนเองและเพื่อส่วนรวม ปฏิบัติตนตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย จะท าให้มี
สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกันและกัน เป็นท่ีรักของคนรอบข้าง 

๒. ความส าคัญต่อส่วนรวม เม่ือเยาวชนได้รับการปลุกฝังให้เป็นเยาวชนที่ดีแล้ว ก็
จะเป็นพลเมืองที่ดีในอนาคต และถ้าประเทศชาติมีพลเมืองที่ดี มีความรับผิดชอบปฏิบัติตามกฏ
ระเบียบกติกาของสังคม และน าหลักประชาธิปไตยมาใช้เป็นแนวทางในการก าหนดบทบาทและ
หน้าที่ของตน ก็ย่อมท าให้การอยู่ร่วมกันในสังคมเป็นไปอย่างสงบสุข 

๓. ความส าคัญต่อประเทศชาติ เม่ือสังคมมีเยาวชนที่ดี และมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ทางสังคม ย่อมเป็นพื้นฐานท าให้เกิดพลเมืองดีในอนาคต และเม่ือสังคมมีพลเมืองที่ดี ย่อมน ามา
ซึ่งการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไปอย่างรวดเร็ว 

การปฏิบัติตนเป็นเยาวชนที่ดีตามสถานภาพและบทบาท 

                                                 

๕๒ข้อมูลจาก www.childthai.org,  (เข้าถึงวันที่ ๑๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๓). 
๕๓ไพศาล ภู่ไพบูลย์ อังคณา ตติรัตน์ และปนัดดา มีสมบัติงาม. หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม 

และการด าเนินชีวิตในสังคม ม.๑. พิมพ์ครั้งที่ ๑. (กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์. ม.ป.ป.),หน้า๓๔. 



 

 

๓๙ 
 

๑. เยาวชนกับการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว เยาวชนในสถานภาพของการเป็น
บุตรควรมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 

๑.๑ เคารพเชื่อฟังบิดามารดา 
๑.๒ ช่วยเหลือบิดามารดาในทุกโอกาสที่ท าได้ 
๑.๓ ใช้จ่ายอย่างประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือย สุรุ่ยสุร่าย 
๑.๔ มีความรักใคร่ปรองดองในหมู่พี่น้อง 
๑.๕ ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน 
๑.๖ ประพฤติตนให้สมกับเป็นผู้ด ารงวงศ์ตระกูล 
๒. เยาวชนกับการเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียน เยาวชนในฐานะนักเรียนควรมี

บทบาทหน้าที ่ดังนี ้
๒.๑ รับผิดชอบในหน้าที่ของนักเรียน คือ ตั้งใจเล่าเรียน ประพฤติตนเป็นคนดี 
๒.๒ เชื่อฟังค าสั่งสอนอบรมของครูอาจารย์  
๒.๓ กตัญํูรู้คุณของครูอาจารย์ 
๒.๔ รักใคร่ปองดองกันในหมู่เพื่อนนักเรียน 
๒.๕ ส่งเสริมเพื่อนในทางที่ถูกที่ควร 
๓. เยาวชนกับการเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน ชุมชนคือสังคมขนาดเล็ก เช่นหมู่บ้าน

หรือกลุ่มคน โดยเยาวชนเป็นส่วนหน่ึงของชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ จึงต้องมีบทบาทหน้าที่ต่อชุมชน
ดังนี ้

๓.๑ รักษาสุขลักษณะของชุมชนเช่นการทิ้งขยะให้เป็นที่ ช่วยก าจัดสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ 
เป็นต้น 

๓.๒ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน เช่น ไม่ขีดเขียนท าลายโบราณวัตถุในชุมชน 
ช่วยกันดูแลสาธารณสมบัติ 

๓.๓ มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมของชุมชน 
๔. เยาวชนกับการเป็นสมาชิกที่ดีของประเทศชาติ 
๔.๑ เข้ารับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๒ ปี 
๔.๒ ปฏิบัติตนตามกฎหมาย 
๔.๓ ใช้สิทธิในการเลือกตั้ง 
๔.๔ ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
๔.๕ สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
๔.๖ ช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆที่ทางราชการจัดขึ้น 
๔.๗ ประกอบอาชีพสุจริตด้วยความขยันหมั่นเพียร 
๔.๘ ประหยัดและอดออม 



 

 

๔๐ 
 

ยุควิกฤตเด็กและเยาวชน ขาดภาวะผู้น า การศึกษาวันนี้ ดีในการน า การสร้างให้
เด็กมีภาวะผู้น านั้น ควรเร่ิมตั้งแต่การสอนให้เด็กมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อการเป็นผู้น า โดยอาจเริ่ม
จากการเป็นผู้น าความคิดในกลุ่มเพื่อน และผู้น ากิจกรรมในสถาบันการศึกษา อันจะพัฒนา
กลายเป็นผู้น าครอบครัว ผู้น าองค์กร ผู้น าชุมชน และผู้น าประเทศที่ดีมีคุณภาพได้ในอนาคต 

สถาบันหลักส าคัญในการหล่อหลอมและพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้มีความเป็นผู้น า
หรือมีภาวะผู้น า คือ สถาบันครอบครัวและสถาบันการศึกษา ซึ่งในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะบทบาท
สถาบันการศึกษา โดยสถาบันการศึกษาไทยในทุกระดับ ควรให้ความส าคัญในการสร้างให้เด็กมี
ทัศนคติ ความรู้ ทักษะ และบุคลิกภาพในการเป็นผู้น า โดยมีแนวทางดังน้ี 

สอนทักษะที่จ าเป็นในการเป็นผู้น า สถาบันการศึกษาควรให้ความส าคัญในการ
พัฒนาหลักสูตรและวิธีการสอนทักษะและความรู้ที่จ าเป็นในการพัฒนาเป็น  “ภาวะผู้น า” ใน
ผู้เรียน เช่น สอนทักษะการพูด สอนทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์  ทักษะการแก้ปัญหาต่อ
สถานการณ์ต่าง ๆ การมองอนาคต วิธีการตั้งเป้าหมายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การบริหาร
ความสัมพันธ์กับผู้อื่น การสื่อสารในที่สาธารณะ การสร้างแรงจูงใจ การบริหารเวลา การสร้าง
ทีมงาน การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ เป็นต้น โดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านสถานการณ์จริง 
เช่น การให้ผู้เรียนผลัดกันเป็นผู้น ากลุ่ม ให้ดูภาพยนต์หรือละคร ที่ให้ข้อคิดการเป็นผู้น า เพื่อให้
ผู้เรียนวิเคราะห์ภาวะผู้น า วิธีการวางแผน และรู้จักวิธีตอบสนองสถานการณ์ต่าง ๆ ของผู้น า 
เป็นต้น 

ส่งเสริมกิจกรรมเชิงสังคมเพื่อพัฒนาภาวะผู้น า สถาบันการศึกษาควรส่งเสริม
กิจกรรมเชิงสังคมตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีประสบการณ์การ
ท างานร่วมกับผู้อื่น เช่น กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา กิจกรรมพัฒนาชุมชนรอบโรงเรียน เป็นต้น 
พัฒนาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การสร้างสัมพันธ์ สามารถค้นพบหรือรู้จักตนว่ามีระดับความเป็นผู้น า
มากน้อยเพียงใด และรู้ จักเรียนรู้แก้ปัญหาจากสถานการณ์จริง โดยการจัดกิจกรรม 
สถาบันการศึกษาควรก าหนดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม และตัวชี้วัดที่ชัดเจนที่มีส่วนวัดการมี
ภาวะผู้น า เช่น ก าหนดให้ผู้เรียนมีความสามารถจูงใจให้ผู้อื่นเห็นด้วยกับสิ่งที่ตนเองเสนอ ตาม
หลักการและเหตุผลที่ดี สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเข้าใจเพื่อนร่วม
ทีมและปัญหาของทีม สามารถหาแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น ทักษะ
เหล่านี้จ าเป็นต่อการเป็นผู้น า เพราะผู้น าที่ดีควรเป็นผู้ที่น าทิศทางผู้อื่นให้ไปสู่เป้าหมาย และ
สามารถแก้ปัญหาเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง 

พัฒนาทักษะเรียนรู้ซึ่งเป็นฐานพัฒนาภาวะผู้น า การศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเป็นการ
เปิดโลกของผู้เรียนให้กว้างขึ้น ซึ่งการเป็นผู้น าที่ดีต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตัดสินใจสูง 
ดังนั้น ผู้น าจึงต้องมีรากฐานการคิดที่ดี รอบคอบ มีความรู้ความเข้าใจที่แท้จริง มีความแม่นย าใน
การวินิจฉัยบุคคลและสถานการณ์ ซึ่งการพัฒนาคุณสมบัตินี้ได้  ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนอ่าน
หนังสือหรือเข้าถึงสื่อต่างๆ ที่หลากหลายประเภท ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมนอก



 

 

๔๑ 
 

ห้องเรียน และที่ส าคัญคือ สอนให้ผู้เรียนให้รู้จักวิเคราะห์และคัดเลือกข้อมูล และสร้างนิสัยการ
เป็นผู้รักการแสวงหาความรู้ อันเป็นพื้นฐานของการเป็นผู้น าที่มีคุณภาพ 

ฝึกสังเกตและเข้าใจผู้อื่น การสังเกตคนเป็นพื้นฐานส าคัญของผู้น าอีกประการหนึ่ง 
สถาบันการศึกษาจึงควรพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักการสังเกตและเข้าใจคน ทั้งด้านอารมณ์ พฤติกรรม 
และความสามารถหรือศักยภาพที่ซ่อนอยู่ของบุคคลอื่น และที่ส าคัญ คือการปลูกฝังทัศนคติการ
สังเกตคนที่ถูกต้อง เช่น มองผู้อื่นในด้านบวก มองว่าทุกคนมีคุณค่าและมีศักยภาพ แม้ว่าจะมี
ความแตกต่างก็สามารถน าความแตกต่างมาเสริมสร้างกันได้ เพื่อยิ่งมีส่วนในการพัฒนาการมี
ภาวะผู้น าให้เกิดผล ซึ่งอาจท าได้โดยการสอดแทรกความรู้ความเข้าใจ และมุมมองที่ถูกต้องใน
การสังเกตคน ผ่านการเรียนการสอนและการท ากิจกรรมร่วมกัน เป็นต้น 

สนับสนุนเด็กที่ฉายแววความเป็นผู้น า มิใช่เด็กทุกคนจะมีลักษณะของการเป็นผู้น า
อย่างชัดเจน แต่จะมีเพียงบางคนที่มีลักษณะฉายแววการเป็นผู้น าที่โดดเด่น ควรได้รับการ
สนับสนุนการพัฒนาการเป็นผู้น าที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น เช่น  มอบหมายให้เป็นผู้น าห้อง 
สนับสนุนให้สมัครเป็นประธานนักเรียน ส่งเด็กเข้าประกวดการโต้วาที การได้รับการส่งไปเข้า
แคมป์เยาวชนผู้น ารุ่นใหม่ หรือได้รับการพัฒนาหลักสูตรหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเป็นผู้น าที่
เฉพาะเจาะจง ฯลฯ โดยสถาบันการศึกษาควรมีการค้นหาหรือท าแบบทดสอบภาวะผู้น า เพื่อ
คัดเลือกผู้เรียนที่มีแววผู้น าเด่นชัด แล้วส่งเสริมให้เด็กกลุ่มนี้ได้รับการพัฒนาให้มีลักษณะการ
เป็นผู้น าระดับแนวหน้าของสังคมต่อไป เป็นความจริงที่ว่าสังคมใดที่มีความเจริญก้าวหน้า 
มักจะมี “ผู้น า” ที่ดี แต่หากสังคมใดไร้ผู้น าที่ดี ก็เปรียบเหมือนเรือเดินทะเลที่ขาดกัปตัน ลูกเรือก็
เคว้งคว้าง สับสน แต่การที่ประเทศจะมีผู้น าที่ดีได้นั้น ต้องเริ่มจากการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้
มีความเป็นผู้น าตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จนถึงระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะในเด็กและ
เยาวชนที่ฉายแววการเป็นผู้น า ยิ่งต้องให้ความส าคัญในการพัฒนาศักยภาพนี้อย่างเต็มที่ เพื่อ
ในอนาคตพวกเขาจะกลายเป็นผู้น าที่มีความรู้ความสามารถในการน าทิศทางสังคม เฉลียวฉลาด
ในการแก้ปัญหา มีทักษะในการจูงใจและน ากลุ่มคน ที่ส าคัญเป็นผู้น าที่มีคุณธรรมจริยธรรมด้วย 
สถาบันวิจัยเยาวชนแห่งญี่ปุ่น ได้ส ารวจทัศนคติการด าเนินชีวิตในอนาคตของเด็กวัยรุ่นที่มีอายุ 
๑๕ ปี ในช่วงเดือนกันยายน - ธันวาคม ปี ๒๐๐๖ โดยส ารวจเด็กวัยรุ่นใน ๔ ประเทศ คือ ญี่ปุ่น 
สหรัฐอเมริกา จีน และเกาหลีใต้ 

ผลส ารวจได้สร้างความกังวลใจให้แก่ชาวญี่ปุ่นพอสมควรเม่ือพบว่าเด็กวัยรุ่นญี่ปุ่น
ที่ตอบแบบสอบถาม จ านวน ๑,๔๖๑ คนจากสถาบันการศึกษามัธยม ๑๒ แห่งใน ๑๐จังหวัด
ใหญ่ ๆ ของประเทศ พบว่าประมาณร้อยละ ๗๙ ให้ความเห็นว่า การเป็นผู้มีอ านาจ  เช่น เป็นผู้
ที่มีโอกาสใช้ความสามารถของตนอย่างเต็มที่ หรือเป็นผู้ที่สามารถท าให้ตนเป็นที่ยอมรับจาก
บุคคลอื่น เป็นต้น ในขณะท่ี เด็กวัยรุ่นญี่ปุ่นมีเพียงร้อยละ ๘ เท่านั้น ที่ต้องการเป็นผู้ทรงอ านาจ
ในอนาคต เมื่อเทียบกับเด็กวัยรุ่นจีน มี   ร้อยละ ๓๔ เด็กวัยรุ่นเกาหลีใต้ มีร้อยละ ๒๓ และเด็ก
วัยรุ่นอเมริกัน มีร้อยละ ๒๒ ตามล าดับ 



 

 

๔๒ 
 

เด็กวัยรุ่นญี่ปุ่นส่วนใหญ่ถึงร้อยละ ๔๓ มีความต้องการที่จะใช้ชีวิตแบบอย่างง่าย ๆ 
ในอนาคต เพียงแต่ให้มีรายได้ที่เพียงพอ มีถึงร้อยละ ๒๑ ตอบว่า “พอใจที่จะมีชีวิตที่เงียบสงบ 
แม้ว่าจะน่าเบื่อหน่ายหรือไม่น่ารื่นรมย์อยู่บ้างก็ตาม” ในขณะที่เด็กวัยรุ่นอเมริกันมีเพียงร้อยละ 
๙ เด็กวัยรุ่นเกาหลีใต้มีร้อยละ ๑๕ และเด็กวัยรุ่นจีนมีร้อยละ ๑๕ ๕๔ 

หากวิเคราะห์กรณีเด็กญี่ปุ่น อาจจะเป็นได้ว่าสาเหตุที่เด็กญี่ปุ่นไม่มีความต้องการที่
จะเป็นผู้มีอ านาจหรือเป็นผู้น านั้น อาจเนื่องมาจากสภาพสังคมที่มีความกดดัน ตั้งแต่ประถม
จนถึงมหาวิทยาลัย เด็กญี่ปุ่นต้องรับผิดชอบต่อการเรียนและการสอบอย่างหนัก เพื่อเข้าเรียนใน
สถาบันการศึกษาดี ๆ ตามความคาดหวังของครอบครัวและสถาบันการศึกษา อีกทั้ง ค่านิยมใน
สังคมญี่ปุ่น เมื่อใครไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความคาดหวังของสังคม จะได้รับการลงโทษ
จากสังคมอย่างหนักโดยเฉพาะผู้น า ด้วยเหตุนี้ เด็กวัยรุ่นญี่ปุ่นจ านวนมากจึงเลือกที่จะหันหลัง
ให้กับภาระความรับผิดชอบที่หนักหน่วง และต้องการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายแทน 

สรุป ความส าคัญของการเป็นเยาวชนที่ดี การเป็นเยาวชนที่ดีมี เยาวชนควรเป็น
สมาชิกที่ดีของครอบครัว เยาวชนในสถานภาพของการเป็นบุตรควรมีบทบาทหน้าที่มี
ความส าคัญต่อตนเอง เยาวชนที่ดีต้องเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมในการด าเนินชีวิต คิดดี ท าดี
เพื่อตนเองและเพื่อส่วนรวมและมีความส าคัญต่อส่วนรวม เม่ือเยาวชนได้รับการปลุกฝังให้เป็น
เยาวชนที่ดีแล้ว ก็จะเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติในอนาคตต่อประเทศชาติ เม่ือสังคมมี
เยาวชนที่ดี และมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมย่อมน ามาซึ่งการพัฒนาประเทศชาติให้
เจริญก้าวหน้าต่อไปอย่างรวดเร็ว 

๒.๓.๔ ลักษณะของเยาวชนทีดี 
เยาวชนที่ดีควรจะเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม กล่าวคือ จะต้องมีธรรมะในการ

ด าเนินชีวิต ได้แก่ 
๑. การเสียสละต่อส่วนรวม เป็นคุณธรรมที่ช่วยในการพัฒนาประเทศชาติให้มี

ความเจริญก้าวหน้า เพราะถ้าสมาชิกในสังคมเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และยอมเสียสละ
ผลประโยชน์ส่วนตน จะท าให้สังคมพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและมั่นคง  

๒. การมีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เป็นคุณธรรมที่ช่วยให้คนใน
สังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข เพราะถ้าสมาชิกในสังคมยึดม่ันในระเบียบวินัย รู้และเข้าใจสิทธิ
ของตนเอง ไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด สังคมนั้นก็จะมีแต่
ความสุข เช่น ข้าราชการท าหน้าที่บริการประชาชนอย่างดีที่สุด ก็ย่อมท าให้เป็นที่ประทับใจรัก
ใคร่ของประชาชนผู้มารับบริการ 

                                                 

๕๔นกุล ว่องฐิติวงศ์, “เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า,” มติชนสุดสัปดาห์, ๒๗ (๒๕-๓๑ 
พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๐), หน้า ๔๕. 



 

 

๔๓ 
 

๓. ความซื่อสัตย์สุจริต เป็นคุณธรรมที่มีความส าคัญ เพราะหากสมาชิกในสังคมยึด
ม่ันในความซื่อสัตย์สุจริต เช่น ไม่ลักทรัพย์ ไม่เบียดเบียนทรัพย์สินของผู้อื่นหรือของ
ประเทศชาติมาเป็นของตน รวมทั้งผู้น าประเทศมีความซื่อสัตย์สุจริต ก็จะท าให้สังคมมีแต่ความ
เจริญ ประชาชนมีแต่ความสุข 

๔. ความสามัคคี ความรักใคร่กลมเกลียวปรองดองและร่วมมือกันท างานเพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวมจะท าให้สังคมเป็นสังคมที่เข้มแข็ง แต่หากคนในสังคมเกิดความแตกแยกทั้ง
ทางความคิดและการปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกัน จะท าให้สังคมอ่อนแอและล่มสลายในท่ีสุด 

๕. ความละอายและเกรงกลัวในการท าชั่ว ถ้าสมาชิกในสังคมมีหิริโอตตัปปะ มี
ความเกรงกลัวและละอายในการท าชั่ว สังคมก็จะอยู่กันอย่างสงบสุข เช่น นักการเมืองจะต้องมี
ความซื่อสัตย์สุจริตไม่โกงกิน ไม่เห็นแก่ประโยชน์พวกพ้อง โดยต้องเห็นแก่ประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นส าคัญประเทศชาติก็จะสามารถพัฒนาไปได้อย่างม่ันคง 

สรุป ลักษณะของเยาวชนทีดีจะต้องมีหลักธรรมส าคัญๆในการครองตน รวมทั้งมี
คุณธรรม จริยธรรมการเสียสละต่อส่วนรวมการมีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่  
ความซื่อสัตย์สุจริต ความสามัคคี ความละอายและเกรงกลัวในการท าชั่ว เพื่อประโยชน์ของ
ประชาชน สังคมและประเทศชาติ 

 
๒.๔ แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับฆราวาสธรรม ๔  

แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับหลักฆราวาสธรรม ๔ หรือ ธรรมส าหรับชีวิตครองเรือน ๔ 
ประการมีดังนี ้

๒.๔.๑ แนวคิดฆราวาสธรรม ๔ แนวคิดฆราวาสธรรมหรือธรรมส าหรับชีวิตครอง
เรือน ๔ ประการ  

๑.สัจจะ ความซื่อสัตย์ จริงใจต่อกันเป็นหลักส าคัญที่จะให้เกิดความไว้วางใจและ
ไมตรีจิตสนิทต่อกันขาดสัจจะเม่ือใดย่อมเป็นเหตุให้เกิดความหวาดระแวงแคลงใจกันเป็นจุดเริ่ม 
ต้นแห่งความร้าวฉาน ซึ่งยากนักที่จะประสานให้คืนดีได้ดังเดิม 

๒.ทมะ การรู้จักบังคับควบคุมอารมณ์ข่มใจระงับความรู้สึกต่อเหตุบกพร่องของกัน
และกัน รู้จักฝึกฝนปรับปรุงตน แก้ไขข้อบกพร่อง ปรับนิสัยและอัธยาศัยให้กลมกลืนประสานเข้า
หากันได้ ไม่เป็นคนดื้อด้านเอาแต่ใจและอารมณ์ของตน คนที่ขาดธรรมข้อนี้ ย่อมปล่อยให้ข้อ
แตกต่างปลีกย่อยทางอุปนิสัยและการอบรม กลายเป็นเหตุแตกแยกสามัคคีใหญ่โต และถ้าไม่
สามารถปรับตนเข้าหากันได้ ก็เป็นอันต้องท าลายชีวิตคู่ครองแยกทางขาดจากกัน 

๓. ขันติ ความอดทน อดกลั้น ต่อความหนักและความร้ายแรงทั้งหลาย ชีวิตของผู้อยู่
ร่วมกัน นอกจากมีข้อแตกต่างขัดแย้งทางอุปนิสัย การอบรม และความต้องการบางอย่าง ซึ่ง
จะต้องหาทางปรับปรุงเข้าหากันแล้วบางรายอาจจะมีเหตุล่วงเกินรุนแรง แสดงออกจากฝ่ายใดฝ่าย
หนึง่ ซึ่งอาจะเป็นถ้อยค าหรือกิริยาอาการ จะโดยตั้งใจหรือไม่ก็ตาม เม่ือเกิดเหตุเช่นนี้ อีกฝ่ายหนึ่ง



 

 

๔๔ 
 

จะต้องรู้จักอดกลั้นระงับใจ ไม่ก่อเหตุให้เรื่องลุกลามกว้างขยายต่อไปความร้ายจึงจะระงับลงไป 
นอกจากนี้ ยังจะต้องมีความอดทนต่อความล าบากตรากตร า และเรื่องหนักใจต่างๆ ในการ
ประกอบการงานอาชีพเป็นต้น โดยเฉพาะเม่ือเกิดภัยพิบัติ ความตกต่ าคับขัน ไม่ตีโพยตีพาย แต่มี
สติอดกลั้นคิดอุบายใช้ปัญญาหาทางแก้ไขเหตุการณ์ให้ลุล่วงไปด้วยดี ชีวิตของคู่ครองที่ขาดความ
อดทน ย่อมไม่อาจประคับประคองพากันให้รอดพ้นเหตุร้ายต่างๆ อันเป็นประดุจมรสุมแห่งชีวิตไป
ได้ 

๔.จาคะ ความเสียสละ ความเผื่อแผ่ แบ่งปันตลอดถึงความมีน้ าใจเอื้อเฟื้อต่อกัน 
ชีวิตบุคคลที่จะมีความสุข จะต้องรู้จักความเป็นผู้ให้ด้วย มิใช่คอยจ้องแต่จะเป็นผู้รับเอาฝ่าย
เดียว การให้ในท่ีนี้ มิใช่หมายแต่เพียงการเผื่อแผ่แบ่งปันสิ่งของอันเป็นเร่ืองที่มองเห็นและเข้าใจ
ได้ง่ายๆ เท่าน้ัน แต่ยังหมายถึงการให้น้ าใจแก่กัน การแสดงน้ าใจเอื้อเฟื้อต่อกัน ตลอดจนการ
เสียสละความพอใจและความสุขส่วนตนได้ เช่น ในคราวที่คู่ครองประสบความทุกข์ ความเจ็บไข้ 
หรือมีธุระกิจใหญ่เป็นต้น ก็เสียสละความสุขความพอใจของตน ขวนขวายช่วยเหลือ เอาใจใส่
ดูแล เป็นท่ีพึ่งอาศัย เป็นก าลังส่งเสริม หรือช่วยให้ก าลังใจได้โดยประการใดประการหนึ่ง ตาม
ความเหมาะสมรวมความว่า เป็นผู้จิตใจกว้างขวาง เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เสียสละ ไม่คับแคบเห็นแก่ตัว 
ชีวิตครอบครัวที่ขาดจาคะ ก็คล้ายการลงทุนที่ปราศจากผลก าไรมาเพิ่มเติม ส่วนท่ีมีมาแต่เดิมก็
คงที่หรือค่อยร่อยหรอพร่องไป หรือเหมือนต้นไม้ที่มิได้รับการบ ารุง ก็มีแต่อับเฉา ร่วงโรย ไม่มี
ความสดชื่นงอกงาม๕๕ 

สรุปแนวคิด ฆราวาสธรรม ๔ ประการคือ สัจจะคือความซื่อสัตย์ จริงใจต่อกันเป็น
หลักส าคัญที่จะให้เกิดความไว้วางใจและไมตรีจิตสนิทต่อกัน ทมะ การรู้จักบังคับควบคุมอารมณ์
ข่มใจระงับความรู้สึกต่อเหตุบกพร่องของกันและกัน รู้จักฝึกฝนปรับปรุงตน แก้ไขข้อบกพร่อง 
ปรับนิสัยและอัธยาศัยให้กลมกลืนประสานเข้าหากันได้ ขันติ ความอดทน อดกลั้น ต่อความ
หนักและความร้ายแรงทั้งหลาย จาคะ ความเสียสละ ความเผื่อแผ่ แบ่งปันตลอดถึงความมีน้ าใจ
เอื้อเฟื้อตอ่กัน จากที่ได้ศึกษามาข้างต้นนี้มิใช่ประสงค์เป็นข้อปฏิบัติจ ากัดเฉพาะในระหว่าง
คู่ครองเพียง ๒ คนเท่านั้น แต่มุ่งหมายให้ใช้ทั่วไปในชีวิตการครองเรือนทั้งหมดโดยยึดถือเป็น
คุณธรรมพื้นฐานของจิตใจ ในการท่ีจะสร้างความสัมพันธ์อันดีงามกับคนทั้งหลายท่ีจะอยู่ร่วม
หรือติดต่อเกี่ยวข้องกันให้เหมาะสมตามฐานะน้ันๆ เพื่อประโยชน์สุขท้ังแก่ชีวิตของตนเอง และ
แก่ชีวิตของคนอื่นๆ ในสังคม 
            ๒.๔.๒ ความหมายของฆราวาสธรรม ๔  

ท่านพระภิกษุที่ทรงคุณวุฒิและนักการ  ศาสนาหลายท่านได้ให้ความหมายของ
ฆราวาสธรรม ๔  พร้อมทั้งค าอธิบายของฆราวาสธรรม  ไว้ในลักษณะต่าง  ๆ  ดังนี้ 

                                                 

๕๕http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=you4lucky&month=21-10-
2008&group=5&gblog=43, (วันที่เข้าถึงที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓.) 

http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=you4lucky&month=21-10-2008&group=5&gblog=43,%20(วันที่เข้าถึงที่%20๒๒
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=you4lucky&month=21-10-2008&group=5&gblog=43,%20(วันที่เข้าถึงที่%20๒๒


 

 

๔๕ 
 

พระราชวรมุนี (ประยุทธ์  ปยุตฺโต)๕๖ ได้ให้ความหมายของฆราวาสธรรมว่า  
หมายถึงธรรมส าหรับฆราวาส  ธรรมส าหรับการครองเรือน หลักการครองชีวิตของคฤหัสถ์ 
            ๑. สัจจะ หมายถึงความจริง ซื่อสัตย์ จริงใจ พูดจริง ท าจริง 
             ๒.ทมะ หมายถึงการฝึกฝน การข่มใจ ฝึกนิสัย ปรับตัว รู้จักควบคุมจิตใจ ฝึกหัดดัด
นิสัย แก้ไขข้อบกพร่อง ปรับปรุงตนให้เจริญก้าวหน้าด้วยสติปัญญา 
            ๓.ขันติหมายถึงความอดทน ตั้งหน้าท าหน้าที่การงานด้วยความขยันหม่ันเพียร 
เข้มแข็ง ทนทาน ไม่หวั่นไหว ม่ันในจุดหมาย ไม่ท้อถอย 
                ๔.จาคะ หมายถึงความเสียสละ สละกิเลส สละความสุขสบาย และผลประโยชน์ส่วนตนได้ 
ใจกว้าง พร้อมที่จะรับฟังความทุกข์ ความคิดเห็นและความต้องการของคนอื่น พร้อมที่จะร่วมมือ
ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่คับแคบเห็นแก่ตนหรือเอาแต่ใจตัว พระราชวรมุนี  (ประยุทธ์  ปยุตฺโต)   
ได้ให้ความหมายเพิ่มเติมในด้านสัจจะไว้ดังนี้  คัมภีย์ฝ่ายอภิธรรม  แยกสัจจะคือความจริงเป็น  
๒  ระดับ 
กกกกกกกก ๑. สมมติสัจจะ (Conventional Truth) ความจริงโดยสมมติ (เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า
โวหารสัจจะ ความจริงโดยโวหารหรือโดยส านวนพูด) คือ ความจริงตามมติร่วมกันตามที่ได้ตก
ลงกันไว้หรือหมายรู้ร่วมกันเป็นเครื่องมือสื่อสาร พอให้ส าเร็จประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน เช่น คน 
สัตว์  คนชั่ว โต๊ะ เก้าอี้ เป็นต้น 

๒. ปรัมัตะสัจจะ (Ultimate Truth) ความจริงโดยปรมัตถ์ คือ จริงตามความหมาย
สูงสุด ตามความหมายแท้อย่างยิ่ง คือ การหยั่งรู้สัจจธรรมที่จะท าให้ความยึดติดถือม่ันหลงผิด
ทั้งหลาย  สลายหมดไป  ท าให้วางใจว่างท่าทีต่อสิ่งทั้งหลายอย่างถูกต้อง หลุดพ้นจากกิเลสและ
ทุกข์  มีจิตใจเป็นอิสระ ผ่องใสเบิกบาน  มีความสุขที่แท้จริง  สิ่งที่เป็นจริงโดยปรมัตถ์  เช่น 
นามธรรม  รูปธรรม เวทนา สัญญา สังขาร เป็นต้น 

พุทธทาสภิกขุ ได้ให้ความหมายของฆราวาสธรรม ออกเป็น ๒ ประการ คือ 
ประการแรกเป็นธรรมธรรมดาที่จะต้องประพฤติปฏิบัติ  ประการที่ ๒ เป็นธรรมที่ใช้เป็นหลักใน
การที่จะน าไปสู่การปฏิบัติธรรมข้ออื่น ๆ ให้ส าเร็จ 

   ๑. เป็นธรรมธรรมดาที่จะต้องประพฤติปฏิบัติ สัจจะ หมายถึง ซื่อตรงต่อเพื่อนฝูง 
ซื่อตรงต่อลูกเมีย ซื่อตรงต่อเวลา ซื่อตรงต่อการงาน  ทมะ หมายถึง ข่มใจ  อย่าให้เกิดโทสะ 
อย่าให้เกิดความรัก  หรือความเกลียด  ขันติ  หมายถึง อดทนต่อความร้อน ความหนาว ความ
เหนื่อย อดทนต่อค าด่า  จาคะ  หมายถึง การให้ทาน  รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เพื่อนบ้าน  มิตรสหาย 
            ๒. เป็นธรรมที่ใช้เป็นหลักในการที่จะน าไปสู่การปฏิบัติธรรมข้ออื่น ๆ ให้ส าเร็จ  
สัจจะ  หมายถึงความจริงใจ  ความตั้งใจจริงที่จะปฏิบัติในสิ่งนั้น  เม่ือจะท าสิ่งใด  หรือปฏิบัติธรรมข้อ
                                                 

๕๖พระราชวรมุนี (ประยุทธ์  ปยตฺุโต), คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับเด็กและเยาวชนรุ่น
ใหม่, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย,๒๕๒๘ ), หน้า ๔๓. 



 

 

๔๖ 
 

ใดแล้วก็ควรตั้งใจจริง  ท าอย่างสุดความสามารถ  ท าให้ถึงที่สุด  ดังเช่น เม่ือพระพุทธเจ้าท าความ
เพียรเพื่อตรัสรู้  ก็ได้ตั้งสัจจาธิษฐานว่า  แม้จะเหลือเพียงแต่กระดูก  ก็จะไม่ลุกขึ้นจากที่นั่ง  ถ้าไม่
บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณ  ในการศึกษาเล่าเรียนก็เหมือนกันถ้ามีสัจจะหรือสัจจาธิษฐาน  คือท าให้มัน
จริง  ๆ  ตั้งใจจริง  ๆ ก็จะช่วยให้ทุกคนประสบความส าเร็จสมดังที่ตั้งใจ  ทมะ หมายถึงบังคับตัวเอง 
บังคับใจตนเอง ไม่ให้หลงไปตามแรงของสิ่งที่มายั่วยุ ซึ่งแม้จะยากเย็นเพียงใดก็ต้องพยายาม
บังคับให้ได้ ในการบังคับนั้น ต้องใช้ไหวพริบและความฉลายเข้าต่อสู้ เพราะจิตใจเม่ือถูกบังคับก็
จะขัดขืนย่ิงกว่าช้างที่ตกมันเสียอีก ซึ่งการบังคับจิตใจของตนเอง นั่นก็มี ๒ วิธีด้วยกันคืน กรณี
แรกคือ การปลอบประโลมจิตใจค่อยปลอบโยน กรณีที่สอง คือ การบังคับโดยตรงการตัดใจไม่ให้
ท าในสิ่งนั้น ซึ่งท้ัง ๒ วิธีนี้ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น  ขันติ เม่ือมีทมะแล้ว
ยังต้องใช้ขันติเข้ารองรับ  ต้องอดทนต่อการบีบคั้นของกิเลสไม่ว่าจะเป็นราคะ โทสะ โมหะ หรือ
อื่นๆ ต้องใช้ความอดทนอย่าหลงไปตามสิ่งยั่วยุหรือกิเลส   จาคะ  หมายถึงบริจาคออกไป  สละ
สิ่งที่ไม่ต้องการที่มีอยู่ในจิตใจให้หลุดออกไประบายความสับสนวุ่นวายออกไปจากจิตใจ  อาจจะ
โดยการสวดมนต์หรือการพักผ่อนให้ถูกวิธี  ฆราวาสธรรม  คือสัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ นี้เป็น
เครื่องมือก าจัดมาร  เป็นเครื่องมือที่จะสร้างสิ่งที่ปรารถนาในทุกกรณี  ไม่ใช่เฉพาะเป็นธรรมของ
ฆราวาสเท่านั้น  แม้แต่บรรพชิที่ต้องการจะบรรลุมรรคผลนิพพาน  ก็ยังต้องใช้ธรรมข้อนี้ด้วย
เช่นกัน๕๗  

พุทธทาสภิกขุ ได้กล่าวว่าสัจจะ  หมายถึงความจริงลงไปในสิ่งที่จะกระท าและสัจ
จาธิษฐาน  คือตั้งจิตด้วยสัจจะม่ันลงไปในการที่จะท าในการที่จะประพฤติเพื่อละกิเลส  ทมะ  
หมายถึงการบังคับตัวเอง  เป็นธรรมที่จะใช้สกัดกลั้นความโกรธในขั้นเริ่มต้นแต่ถ้าบังคับไม่ได้
หรือบังคับไม่อยู่ก็ใช้ธรรมะข้ออื่น เช่นปัญญา ขันติและอื่นๆ เข้าช่วย  ขันติ  หมายถึงความอด
กลั้น ความอดได้ รอได้ คอยได้ เป็นเครื่องห้ามความผลุนผลัน  ความโกรธ  ขันติเป็นแกนกลาง
ในการประพฤติพรหมจรรย์  ของผู้บ าเพ็ญพรตทั้งหลาย  คนส่วนใหญ่มักไม่ชอบอดกลั้น 
เนื่องจากเห็นว่าเป็นเรื่องเสียเกียรติหรือขี้แพ้ อะไรท านองนั้นแต่ถ้ารู้จักฝึกความอดกลั้นหรือฝึก
ให้มีขันติได้มากๆ  ก็จะเป็นคนที่ไม่โกรธง่าย จาคะ  หมายถึงสละการให้ทาน สละกิเลสตาม
โอกาสที่ต้องสละเป็นรูร่ัวที่ระบายกิเลสออก 

 ทัตตชีโว  ภิกขุ ได้กล่าวไว้ว่าฆราวาสธรรม เป็นธรรมที่ท าให้ผู้ปฏิบัติเป็นฆราวาสที่
ศักดิ์สิทธิ์  ที่มีคุณธรรมและยังได้ให้ความหมายพร้อมทั้งอธิบายถึงความหมายของฆราวาสธรรมแต่ละข้อ
ดังนี ้ข้อที่ ๑ สัจจะ หมายถึง ความสัตย์ ความซื่อ แบ่งตามศัพท์ได้เป็น ๓ ลักษณะ คือ 

ก. มีความจริง (จริงคือไม่เล่น) 
ข.  มีความตรง (ตรงคือความประพฤติทางกาย  วาจา  ตรง  ไม่บิดพลิ้ว  ไม่บ่ายเบี่ยง) 
ค.  มีความแท้ (แท้คือไม่เหลวไหล) 

                                                 

๕๗พุทธทาสภิกขุ, ฆราวาสธรรม, (กรุงเทพมหานคร : การพิมพ์พระนคร, ๒๕๒๓), หน้า ๕๕. 



 

 

๔๗ 
 

 ในทางปฏิบัติ  สัจจะ  หมายถึง  ความจริงใจ  คือ  ถ้าท าอะไรแล้วทุ่มหมดตัว  ซึ่งถ้าแบ่ง
ในทางปฏิบัติ  จะแบ่งได้  ๕  ลักษณะ  คือ 

๑. จริงต่อหน้าที่  คือไม่ว่าตนเองมีหน้าที่อะไรก็ทุ่มเทและท าหน้าที่น้ันให้ดีที่สุด 
๒. จริงต่อการงาน  คือถ้าได้รับมอบหมายงานอะไรมาก็ตามทีก็ตั้งใจท าให้ดี 

ที่สุด เท่าท่ีจะท าได้  แม้ว่างานน้ันจะไม่ใช่งานที่ส าคัญหรืองานที่ใหญ่โตก็ตามที 
๓. จริงใจกับเวลา  หมายถึงใช้เวลาให้เป็นประโยชน์มากที่สุด  ให้คุ้มค่ามาก 

ที่สุด 
๔. จริงต่อบุคคล  หมายถึงคบกับใครก็ต้องมีความจริงใจ ไม่ใช่คบเพื่อหวังผล  

ประโยชน์ 
๕.  ตรงต่อความดี  หมายถึงไม่ว่าจะท าอะไรก็ตามจะต้องมีคุณธรรมคอยก ากับ 

อยูเ่สมอไม่ท าให้คนอื่นได้รับความเดือนร้อน 
              ข้อที่ ๒ ทมะ หมายถึงพยายามปรับปรุงตนเองให้ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆ ขจัดนิสัยที่ไม่ดี
ออกไปเสียจากตนเอง พยายามฝึกหัดบังคับใจตนเอง โดยเริ่มจากบังคับทีละเล็กทีละน้อย เม่ือ
ท าบ่อยๆ ครั้งก็จะท าให้เกิดเป็นนิสัย 
                    ข้อที่ ๓ ขันติ  คือความอดทน  ซึ่งเป็นลักษณะที่แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็ง
ทางจิตใจ ขันติมี ๔ ลักษณะ คือ 
กกกกก          ๑. อดทนต่อความล าบากตรากตร า ได้แก่อดทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศภูมิ
ประเทศที่ทุรกันดาร  สามารถอดทนได้ไม่ย่อท้อ 
กกกกกกก      ๒. อดทนต่อความทุกขเวทนา คืออดทนต่อความเจ็บไข้ได้ป่วย 
กกกกกกกก    ๓. อดทนต่อความเจ็บใจ คืออดทนต่อการกระทบกระเทือนเปรียบเปรยการท า
ให้เจ็บอกเจ็บใจ 
กกกกกกกก    ๔. อดทนต่ออ านาจกิเลศ คือการไม่เอาแต่ใจตนเอง ไม่ยอมสบายต่อความ
ฟุ้งเฟ้อต่างๆ และเป็นข้อที่ต้องใช้ความอดทนมากที่สุด 
               ข้อที่ ๔ จาคะ หมายถึงความเสียสละ ตัดใจ ตัดกรรมสิทธิ์ของตน ตัดความ
ยึดถือความเสียสละ มี ๒ นัยคือ 
                  ๑. สละวัตถุ หมายถึง การแบ่งปันกันกิน แบ่งปันกันใช้รวมท้ังการท าบุญให้ทาน 
                   ๒. สละอารมณ์ หมายถึง ไม่ผูกโกรธใคร ไม่พยาบาท 
 การฝึกคุณธรรมทั้ง ๔ ประการ คือ สัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ อย่างสม่ าเสมอก็จะเป็นผู้ที่มีจิตใจ
ผ่องใส  แม้จะเป็นฆราวาสก็จะมีความศักดิ์สิทธิ์ในตัว๕๘ 

                                                 

๕๘ทัตตชีโวภิกขุ, ฆราวาสธรรม, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์นิวไวเต็ก, ๒๕๒๙), หน้า 
๒๑๐. 



 

 

๔๘ 
 

                   หลวงกถิน อัตถโยธิน ได้กล่าวไว้ว่าเป็นธรรมโดยตรงของฆราวาส เป็นธรรม
น ามาซึ่งความสุขความเจริญ เป็นสามัคคีธรรมอันควบคุมบุคคลไว้ให้กลมเกลียวกัน ผู้ปฏิบัติ
ย่อมเกิดความไพบูลย์และตั้งตระกูลให้ถาวรมีความสุขเจริญ   สัจจะ หมายถึง สัตย์ซื่อแก่กัน 
ซื่อตรงต่อกัน เป็นคุณธรรมที่ส าคัญในการคบหาของประชาชน ถ้าหากแต่ละบุคคลต่างประพฤติ
ซื่อตรง ไว้วางใจซ่ึงกันและกันย่อมจะน าความเจริญมาสู่บุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติ   ทมะ หมายถึง 
รู้จักข่มจิตของตน ความข่มใจ เป็นคุณธรรมส าคัญอีกประการหนึ่งเพราะคนทั้งหลายย่อมมี
อัธยาศัยแตกต่างกัน ถ้าไม่มีการข่มใจ ปล่อยให้ประพฤติไปตามกิเลส  ย่อมท าให้แตกสามัคคีกัน
โดยง่าย จึงควรต้องมีอุบายข่มใจของตนเม่ือถูกกิเลสเข้าครอบง า อย่าหุนหัน กระท าลงไปตาม
อ านาจของกิเลส ผู้ที่มีทมะย่อมเป็นผู้ที่อยู่ห่างจากความผิดพลั้ง ทั้งเป็นผู้อาจรักษาสามัคคี   
ขันติ หมายถึง อดทน อดกลั้น  เมื่อมีเหตุการณ์ต่างๆ มากระทบ ท าให้เกิดโทสะ เม่ือใช้ทมะ คือ 
รู้จักข่มใจตนเข้าช่วยแล้ว แต่ยังไม่ส าเร็จ ก็ต้องใช้ขันติ อดกลั้นเข้าช่วยอีกแรงหนึ่ง คือ  ต้องรู้จัก
อดกลั้นต่อเหตุการณ์อันจะยั่วให้เกิดโทสะ   จาคะ หมายถึง สละให้ปันสิ่งของ ของตนแต่คนที่
ควรให้ปัน การให้เป็นกิจส าคัญประการหน่ึงของชนผู้อยู่เป็นหมู่เหล่า เป็นการผูกไมตรีซึ่งกันและ
กัน  เพราะคนเกิดมามีสุข  มีทุกข์  มีฐานะ มีอาชีพ แตกต่างกัน ดังนั้น จึงควรมีน้ าใจไมตรี อา
รีย์ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่กัน๕๙ 
             ชัยวัฒน์  อัตพฒน์ ได้กล่าวว่าเป็นธรรมส าหรับฆราวาสปฏิบัติฆราวาส คือผู้
ครองเรือน  ชีวิตของผู้ครองเรือนต้องมีการสมาคม  การสมาคมกับคนอื่นต้องมีความจริงใจต่อ
เขา ต้องรู้จักข่มจิตของตน  เม่ือประสบเหตุการณ์ไม่ดี  ต้องมีความอดทนเพื่อต่อสู้กับชีวิต และ
ในบางครั้งต้องบริจาคสมบัติของตนเม่ือเห็นคนอื่นเดือนร้อนฆราวาส  คือ 
กกกกกกกก  ๑. สัจจะ หมายถึงมีความจริงใจต่อคนอื่น 
กกกกกกกก  ๒. ทมะ หมายถึงมีนิสัยข่มความรู้สึกของตน 
กกกกกกกก  ๓. ขันติ หมายถึงมีความอดทน 
กกกกกกกก  ๔. จาคะ หมายถึงบริจาคสิ่งของของตนเพื่อประโยชน์คนอื่น๖๐ 
กกกกกกกก  พระศรีธรรมนิเทศ ได้กล่าวถึงความหมายของขันติว่าขันติ  คือความอดทน  
แยกออกเป็น   ๓  ประเด็นคือ 
กกกกกกกก  ๑. ทนล าบาก หมายถึงทนล าบากเพราะทุกขเวทนา อันเกิดจากโรคภัยไข้เจ็บ
เอาชนะความเจ็บป่วยได้ถึงป่วยก็สามารถหายได้โดยไว 

                                                 

 ๕๙กถิน  อัตถโยธิน, หลวง. อธิบายธรรมวิภาค น.ธ.ตรี, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมบรรณาคาร, 
๒๕๑๑), หน้า ๒๒. 

 ๖๐ชัยวัฒน์  อัตพัฒน์และทวี  ผลสมภพ, หลักพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๒๙), หน้า ๙๘-๙๙. 



 

 

๔๙ 
 

กกกกกกกก  ๒.ทนตรากตร า หมายถึงไม่ค านึงถึงความร้อน หนาว แดด ฝน หิวก็กิน กระหายก็
ดื่ม เหนื่อยก็ผักเสร็จแล้วก็รีบท างานต่อไปจนส าเร็จเรียนร้อย 
กกกกกกกก  ๓. ทนเจ็บใจ หมายถึงความอดกลั้นเป็นขันติขั้นสูงสุด เรียกว่าอธิวาสนขันติ ผู้ที่มี
อธิวาสนขันติ ย่อมเป็นผู้ที่มีใจสะอาด สบาย ปลอดโปร่ง เพราะเม่ือมีอารมณ์ใดๆ มากระทบ ก็
สามารถที่จะอดกลั้นไว้ได้ทนไว้ได้ไม่แสดงออกมา๖๑ 
                 สรุปความหมายของฆราวาสธรรม๔ เป็นธรรมน ามาซึ่งความสุขความเจริญ ความ
สามัคคีอันควบคุมบุคคลไว้ให้กลมเกลียวกัน และชีวิตของผู้ครองเรือนต้องมีการสมาคม กับคน
อื่นต้องมีความจริงใจต่อเขาต้องรู้จักข่มจิตของตนเม่ือประสบเหตุการณ์ไม่ดีต้องมีความอดทน
เพื่อต่อสู้กับชีวิตและในบางครั้งต้องบริจาคสมบัติของตนเม่ือเห็นคนอื่นเดือนร้อน ฆราวาสธรรม
ข้อที่ ๑ สัจจะ หมายถึง ความสัตย์ ความซื่อ มีความจริง มีความตรง มีความแท้ ข้อที่ ๒ ทมะ 
หมายถึงพยายามปรับปรุงตนเองให้ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆ ขจัดนิสัยที่ไม่ดีออกไปเสียจากตนเอง 
พยายามฝึกหัดบังคับใจตนเอง โดยเริ่มจากบังคับทีละเล็กทีละน้อย เม่ือท าบ่อยๆ ครั้งก็จะท าให้
เกิดเป็นนิสัย ข้อที่ ๓ ขันติคือความอดทน  ซึ่งเป็นลักษณะที่แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งทาง
จิตใจ ข้อที่ ๔ จาคะ หมายถึงความเสียสละ ตัดใจ ตัดกรรมสิทธิ์ของตน ตัดความยึดถือความ
เสียสละ มี ๒ คือ ๑. สละวัตถุ หมายถึง การแบ่งปันกันกิน แบ่งปันกันใช้รวมทั้งการท าบุญให้
ทาน ๒ สละอารมณ์ หมายถึง ไม่ผูกโกรธใครไม่พยาบาทโดยเฉพาะผู้น าของเยาวชนในโรงเรียน
ที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนหรือเยาวชนทั่วไป ควรได้รับการปลูกฝังด้วยหลักธรรม
ฆราวาสธรรม ๔ ซึ่งเน้นความมีคุณธรรมทั้งด้านความมีสัจจะ ความมีทมะ ความมีขันติ และมี
จาคะ ให้เกิดขึ้นอย่างดีด้วย เพื่อให้มีจริยธรรมและมีคุณธรรม เพราะหลักฆราวาสธรรม ๔ 
หมายถึง ธรรมส าหรับคฤหัสถ์ในการครองชีวิต 

๒.๔.๓ ความส าคัญของฆราวาสธรรม๔ ในการศึกษาเอกสาร ที่เกี่ยวข้องใน
เรื่องนี้ความส าคัญของฆราวาสธรรม ๔ หรือ ธรรมส าหรับชีวิตครองเรือน ๔ ประการผู้วิจัยได้
ศึกษาแนวคิดทฤษฏีและหลักการ ความส าคัญของฆราวาสธรรม๔ ได้รวบรวม บทความ ต่างๆ 
จากผู้ทรงคุณวุฒิดังต่อไปนี้ 
 ๑. สัจจะ ความซื่อสัตย์ จริงใจต่อกัน เป็นหลักส าคัญที่จะให้เกิดความไว้วางใจและ
ไมตรีจิตสนิทต่อกันขาดสัจจะเม่ือใดย่อมเป็นเหตุให้เกิดความหวาดระแวงแคลงใจกันเป็น
จุดเริ่มต้นแห่งความร้าวฉาน ซึ่งยากนักที่จะประสานให้คืนดีได้ดังเดิม 

 ๒. ทมะ การรู้จักบังคับควบคุมอารมณ์ ข่มใจระงับความรู้สึกต่อเหตุบกพร่องของ
กันและกัน รู้จักฝึกฝนปรับปรุงตน แก้ไขข้อบกพร่อง ปรับนิสัยและอัธยาศัยให้กลมกลืนประสาน
เข้าหากันได้ ไม่เป็นคนดื้อด้านเอาแต่ใจและอารมณ์ของตน คนท่ีขาดธรรมข้อนี้ ย่อมปล่อยให้ข้อ
แตกต่างปลีกย่อยทางอุปนิสัยและการอบรม กลายเป็นเหตุแตกแยกสามัคคีใหญ่โต และถ้าไม่
                                                 

 ๖๑พระศรีธรรมนิเทศ, มงคล ๓๘ ประการ,  ม.ป.ท., ม.ป.ป, หน้า ๒๒. 



 

 

๕๐ 
 

สามารถปรับตนเข้าหากันได้เป็นอันต้องท าลายชีวิตคู่ครองแยกทางขาดจากกัน 
                  ๓. ขันติ ความอดทน อดกลั้น ต่อความหนักและความร้ายแรงทั้งหลาย ชีวิตของ
ผู้อยู่ร่วมกัน นอกจากมีข้อแตกต่างขัดแย้งทางอุปนิสัย การอบรม และความต้องการบางอย่าง 
ซึ่งจะต้องหาทางปรับปรุงเข้าหากันแล้วบางรายอาจจะมีเหตุล่วงเกินรุนแรง แสดงออกจากฝ่าย
ใดฝ่ายหน่ึง ซึ่งอาจะเป็นถ้อยค าหรือกิริยาอาการ จะโดยตั้งใจหรือไม่ก็ตาม เมื่อเกิดเหตุเช่นน้ี 
อีกฝ่ายหน่ึงจะต้องรู้จักอดกลั้นระงับใจ ไม่ก่อเหตุให้เรื่องลุกลามกว้างขยายต่อไปความร้ายจึงจะ
ระงับลงไป นอกจากนี้ ยังจะต้องมีความอดทนต่อความล าบากตรากตร า และเรื่องหนักใจต่างๆ 
ในการประกอบการงานอาชีพเป็นต้น โดยเฉพาะเม่ือเกิดภัยพิบัติ ความตกต่ าคับขัน ไมต่ีโพยตี
พาย แต่มีสติอดกลั้นคิดอุบายใช้ปัญญาหาทางแก้ไขเหตุการณ์ให้ลุล่วงไปด้วยดี ชีวิตของคู่ครอง
ที่ขาดความอดทน  ย่อมไม่อาจประคับประคองพากันให้รอดพ้นเหตุร้ายต่างๆ   อนัเป็นประดุจ
มรสุมแห่งชีวิตไปได้ 

 ๔. จาคะ ความเสียสละ ความเผื่อแผ่ แบ่งปันตลอดถึงความมีน้ าใจเอื้อเฟื้อต่อกัน 
ชีวิตบุคคลที่จะมีความสุข จะต้องรู้จักความเป็นผู้ให้ด้วย มิใช่คอยจ้องแต่จะเป็นผู้รับเอาฝ่าย
เดียว การให้ในท่ีนี้ มิใช่หมายแต่เพียงการเผื่อแผ่แบ่งปันสิ่งของอันเป็นเร่ืองที่มองเห็นและเข้าใจ
ได้ง่ายๆ เท่าน้ัน แต่ยังหมายถึงการให้น้ าใจแก่กัน การแสดงน้ าใจเอื้อเฟื้อต่อกัน ตลอดจนการ
เสียสละความพอใจและความสุขส่วนตนได้ เช่น ในคราวที่คู่ครองประสบความทุกข์ ความเจ็บไข้ 
หรือมีธุระกิจใหญ่เป็นต้น ก็เสียสละความสุขความพอใจของตน ขวนขวายช่วยเหลือ เอาใจใส่
ดูแล เป็นท่ีพึ่งอาศัย เป็นก าลังส่งเสริม หรือช่วยให้ก าลังใจได้โดยประการใดประการหนึ่ง ตาม
ความเหมาะสมรวมความว่า เป็นผู้จิตใจกว้างขวาง เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เสียสละ ไม่คับแคบเห็นแก่ตัว 
ชีวิตครอบครัวที่ขาดจาคะ ก็คล้ายการลงทุนที่ปราศจากผลก าไรมาเพิ่มเติม ส่วนท่ีมีมาแต่เดิมก็
คงที่หรือค่อยร่อยหรอพร่องไป หรือเหมือนต้นไม้ที่มิได้รับการบ ารุง ก็มีแต่อับเฉา ร่วงโรย ไม่มี
ความสดชื่นงอกงาม๖๒ 
                สรุปความส าคัญของฆราวาสธรรม ๔ ประการ คือ สัจจะ ทมะ ขันติ และจาคะ มุ่ง
หมายให้ใชป้ระชาชนทั่วไปในชีวิตการครองเรือนท้ังหมด  ยึดถือเป็นคุณธรรมพื้นฐานของจิตใจ 
ในการที่จะสร้างความสัมพันธ์อันดีงามกับคนทั้งหลาย ที่จะอยู่ร่วมหรือติดต่อเกี่ยวข้องกันให้
เหมาะสมตามฐานะน้ันๆ เพื่อประโยชน์สุขทั้งแก่ชีวิตของตนเอง และแก่ชีวิตของคนอื่นๆ ใน
สังคม 

๒.๔.๔ กระบวนการ/ขั้นตอนหลักฆราวาสธรรม๔  
พระบรมราโชวาทเรื่องคุณธรรม ๔ ประการ ที่สอดคล้องกับหลักฆราวาสธรรม ๔ 

ประการนี้ คือเครื่องมือ ส าคัญ ที่จะใช้ขัดเกลา ความต้องการ ส่วนเกินจ าเป็น ของผู้คนให้ลด

                                                 

๖๒http://www.geocities.com/sakyaputto/kharavastham.htm, (เข้าถึงข้อมูลวันที่ ๑๔ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓). 

http://www.geocities.com/sakyaputto/kharavastham.htm
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น้อยลง อันจะเป็นรากฐานส าคัญ ของระบบเศรษฐกิจ แบบพอเพียง และเศรษฐศาสตร์การเมือง
บุญนิยม ในสังคมมนุษย์กระบวนการวิเคราะห์และปฏิบัติตามแนวพระบรมราโชวาทเรื่อง
คุณธรรม ๔ ประการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระราชด ารัสในพระราชพิธีบวงสรวง
สมเด็จ พระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า เม่ือวันที่ ๕ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๒๕ ความว่า 
"คุณธรรมที่ทุกคนควรจะศึกษาและน้อมน ามาปฏิบัติ มีอยู่สี่ประการประการแรก คือ  การรักษา
ความสัจ ความจริงใจต่อตัวเองที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ และเป็นธรรม ประการ
ที่สอง คือ การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเอง ให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจความดีนั้นประการ
ที่สาม คือ การอดทน อดกลั้น และอดออมที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัจสุจริต ไม่ว่าด้วยเหตุ
ประการใด ประการท่ีสี่ คือ การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต และรู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อย
ของตน เพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง คุณธรรมสี่ประการนี้ ถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝัง
และบ ารุงให้เจริญงอกงามขึ้นโดยท่ัวกันแล้ว จะช่วยให้ประเทศชาติบังเกิดความสุข ความร่มเย็น 
และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาให้ม่ันคงก้าวหน้าต่อไปได้ดังประสงค์" พระบรมราโชวาทเรื่อง
คุณธรรม ๔ ประการน้ี สอดคล้องกับหลักพุทธธรรมในเรื่อง ฆราวาสธรรม ๔ คือ 

๑. สัจจะ มีความจริงใจต่อตนเองที่จะรักษาสัจจะท่ีให้ไว้กับตน 
๒. ทมะ การรู้จักข่มใจตนเองที่จะปฏิบัติตามสัจจะท่ีก าหนด 
๓. ขันติ มีความอดทนอดกลั้นที่จะปฏิบัติตามสัจจะน้ันให้ส าเร็จลุล่วง 
๔. จาคะ การสละความชั่วความทุจริตตามสัจจะนั้นๆ 
 มีหน่วยราชการหลายหน่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงมหาดไทย และ

ส านักงานคณะกรรมการ ข้าราชการ พลเรือน (กพ.) ได้น าพระบรมราโชวาทเรื่องคุณธรรม ๔ 
ประการนี้ ไปเผยแพร่เพื่อเป็น แนวทางให้ประชาชนท่ัวไป และข้าราชการยึดถือ เป็นหลักปฏิบัติ 
แต่เนื่องจากขาดกระบวนการฝึกฝน อบรม เพื่อให้เข้าใจหลักการวิเคราะห์ และการประพฤติ
ปฏิบัติ ตามแนวพระบรมราโชวาท เรื่อง คุณธรรม ๔ ประการดังกล่าว อย่างเป็นกระบวนธรรมที่
ครบวงจร จึงไม่ประสบผลส าเร็จ ในการ เปลี่ยนแปลง พฤติกรรมของสังคมไทยมากนัก 

 อันท่ีจริงคุณธรรม ๔ ประการนี้ ไม่ใช่หลักการประพฤติปฏิบัติจริยธรรม ๔ เรื่องที่
แยกเป็นอิสระจากกัน แต่เป็นชุดของกระบวนธรรมชุดหนึ่งท่ีประกอบด้วยขั้นตอนของพัฒนาการ 
๔ ขั้นตอน ซึ่งมีพลัง ที่จะน า ไปสู่การแก้ปัญหาต่างๆ ทั้งในระดับชีวิตปัจเจก-บุคคลและสังคม
ส่วนรวมคล้ายคลึงกับกระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (Scientific method) ที่
ประกอบด้วยขั้นตอน ส าคัญต่างๆ เช่น การสังเกตปรากฏการณ์ การตั้งสมมติฐานเพื่ออธิบาย
สาเหตุของปรากฏการณ์นั้นๆ การพิสูจน์สมมติฐาน ตามที่ตั้งไว้ การสรุปผลการพิสูจน์เพื่อสร้าง
เป็นทฤษฎีทั่วไป เป็นต้นกระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์นี้ ดูผิวเผินก็เหมือนไม่มี
เนื้อหาอะไรมาก อธิบายแค่ ๕ นาที ก็รู้เรื่องหมดแล้ว แต่การจะปลูกฝังให้เข้าใจถึงแก่นสารแห่ง
กระบวนการดังกล่าว จนสามารถ น าไปใช้ให้เกิดผล ในทางปฏิบัติได้นั้น ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่เมื่อ
สามารถใช้ได้อย่างถูกต้องแล้ว เครื่องมือ ทางปัญญาน้ี ก็แสดงศักยภาพอันไพศาล ที่น ามนุษย์
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ไปสู่การค้นพบ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้ง ศาสตร ์ (Sciences) แขนงต่างๆ ที่กลายเป็น
พลัง ในการพลิกโฉม ของโลกให้พัฒนาเปลี่ยนแปลง จากในอดีต อย่างสิ้นเชิง 

พระบรมราโชวาทเรื่องคุณธรรม ๔ ประการท่ีดูเหมือนไม่มีเนื้อหาอะไรมากนั้น อัน
ที่จริงได้แฝงไว้ด้วย คุณค่า ความส าคัญ ที่ยิ่งใหญ่ ดุจเดียวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
เพราะคุณธรรม ๔ ประการน้ี เป็นกระบวนธรรมชุดหนึ่ง ที่มีพลังในการแก้ปัญหา ของมนุษย์ 
คล้ายคลึงกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อันจะได้กล่าวถึงต่อไป บันได ๗ ขั้นสู่ความส าเร็จ 
พระบรมราโชวาทเรื่องคุณธรรม ๔ ประการ ที่สอดคล้องกับหลักฆราวาสธรรม ๔ นั้น เริ่มต้นข้อ
แรก ด้วยการรักษา ความสัจ ตลอดจน มีความจริงใจต่อตนเอง ที่จะปฏิบัติตามสัจจะที่ตั้งใจ
รักษาน้ันๆแต่ในขณะที่มีคุณธรรมและสิ่งดีงามมากมายในโลกนี้ที่เราควรปฏิบัติ ซึ่งย่อมเป็นไป
ไม่ได้ที่เราจะสามารถปฏิบัติทุกเรื่องได้หมดในเวลาเดียวกัน ฉะนั้นจึงจ าเป็นต้องมี กระบวนการ
วิเคราะห์ว่าภายใต้เงื่อนไขข้อจ ากัดต่างๆ และสภาพปัญหาในชีวิตที่แต่ละคนเผชิญอยู่เราควรจะ
เลือกปฏิบัติ สิ่งไหนก่อน สิ่งไหนหลังเม่ือก าหนดสิ่งที่ตั้งใจจะประพฤติปฏิบัติได้แล้ว ก็ให้ถือเป็น
สัจจะที่พึงจักต้องปฏิบัติด้วยความตั้งใจจริงเพื่ออาศัยสัจจะน้ันน าไปสู่เป้าหมายในการแก้ปัญหา
อย่างใดอย่างหนึ่งในชีวิตให้ส าเร็จลุล่วงให้จงได้หากสามารถประพฤติปฏิบัติได้เช่นนี้ กระบวน 
การวิเคราะห์และปฏิบัติตามคุณธรรม ๔ ประการ ก็จะมี คุณค่า ความหมายต่อชีวิต และมีพลัง
ในการพัฒนาเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมให้ดีขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมถ้าขยายความแนวทางปฏิบัติ
คุณธรรม๔ ประการให้ครอบคลุมชัดเจนข้ึนจะสามารถแยกกระบวนการวิเคราะห์และปฏิบัติได้
เป็น ๗ ขั้นตอนคือ 

๑.การจับประเด็นปัญหา 
๒.การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 
๓.การก าหนดขอบเขตเป้าหมายในการแก้ปัญหา 
๔.การก าหนดสิ่งที่ตั้งใจจะปฏิบัติ 
๕.การด ารงความมุ่งหมาย 
๖.การอดทนอดกลั้น 
๗.การปลดปล่อยชีวิตสู่อิสรภาพ 
องค์รวมของการปฏิบัติคุณธรรม๔ประการกระบวนการทั้ง ๗ ขั้นตอนนี้อาจ

สามารถสรุปย่นย่อให้เห็นเป็นแผนภูมิได้ กล่าวคือในขั้นแรกจะต้องมีความเห็นความเข้าใจที่
ถูกต้อง เพื่อก าหนดประเด็นของสัจจะที่ตั้งใจจะรักษาได้ อย่างเหมาะสมก่อน ขั้นตอนนี้สามารถ
ใช้หลักอริยสัจ ๔ ช่วยในกระบวนการวิเคราะห์ ตั้งแต่การจับ ประเด็นปัญหาที่ก่อให้เกิดภาวะ
ความบีบคั้นต่างๆ (ทุกข)์ การค้นหาสาเหตุของ ปัญหา (สมุทัย) การก าหนด ขอบเขตเป้าหมาย
ที่ชัดเจนที่จะไปให้ถึง เพื่อขจัดสาเหตุของปัญหานั้นๆ (นิโรธ) การออกแบบ แนวทางปฏิบัติ ที่
เป็นเสมือนการก าหนดยุทธศาสตร์และยุทธวิธี เพื่อให้บรรลุ ตามเป้าหมาย (มรรค) แล้วก็ตั้งเป็น
สัจจะ ที่จะปฏิบัติ ในเบื้องแรก ตามกรอบแนวทางปฏิบัติ ที่วางไว้ ดังกล่าว จากนั้นก็ลงมือ
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ปฏิบัติเม่ือเริ่มปฏิบัติตามสัจจะท่ีตั้งใจ อันเป็นสิ่งที่ฝืนความเคยชินของพฤติกรรมปรกติที่ผ่านมา 
บางครั้ง ก็จะหลงลืม การปฏิบัติบ้าง เผอเรอบ้าง ไม่อยากท าบ้าง ฉะนั้นต้องมีสติที่จะข่มใจ ให้
ด ารง ความมุ่งหมาย ในการปฏิบัติ ตามสัจจะนั้น อย่างต่อเนื่อง เหมือนลิงซึ่งมีธรรมชาติซุกซน
ไม่อยู่น่ิง การจะฝึกฝนให้ท าตามค าสั่งของเราได้ ในขั้นแรก ต้องใช้เชือก ผูกลิงไว้ ถึงลิงจะวิ่งไป 
วิ่งมาอย่างไร เชือกก็จะได้ควบคุมก ากับไม่ให้วิ่งเลยออกไปจากกรอบรัศมี ของเชือก เส้นนั้นฉัน
ใด การมีสติข่มใจ ให้ด ารงความมุ่งหมาย ที่จะปฏิบัติตามสัจจะอย่างต่อเนื่อง ก็มีลักษณะ ฉันนั้น 
เหมือนกัน 

นอกเหนือจากนี้ ก็ต้องอาศัยทมะ ความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติตามสัจจะ
ดังกล่าวอย่างอดทนอดกลั้นด้วย เพราะถึงจะมีสติ ข่มใจ ไม่ให้เผอเรอ และคอยควบคุมก ากับให้
ปฏิบัติตามกรอบแห่งสัจจะที่ตั้งใจนั้นๆ แต่ในบางครั้ง เราก็อาจเกิด ความรู้สึกท้อถอย ที่จะต่อสู้
กับตัวเองต่อไป รู้สึกฝืนใจปฏิบัติต่อได้ยาก และอยากกลับไปมีพฤติกรรม ตามความเคยชิน 
ดังเดิม ทั้งที่รู้ว่าเป็นสิ่งไม่ดีก็ตาม ในภาวะเช่นนี้ จะต้องใช้ความพากเพียรและความอดทนอด
กลั้นเข้าสู้ เหมือนต้องอาศัยหลัก ที่มีความม่ันคง แข็งแรง จึงจะสามารถยึดเชือกที่ผูกลิง ซึ่ง
ก าลังดิ้นรนอย่างรุนแรงนั้นไม่ให้ล้มไปได้หากสามารถก าหนดประเด็นของสัจจะที่ตั้งใจจะปฏิบัติ
ได้อย่างเหมาะสม มีสติคอยข่มใจ ให้ด ารง ความมุ่งหมาย ในการปฏิบัติ ตามสัจจะนั้นอย่าง
ต่อเนื่อง และมีความเพียรพยายาม ที่จะปฏิบัติ ตามสัจจะ ดังกล่าวด้วยความอดทนอดกลั้น ใน
ที่สุดเราก็จะสามารถปฏิบัติ ตามสิ่งที่ตั้งใจน้ัน ได้อย่างเป็นปรกตินิสัย โดยไม่รู้สึกเป็นเรื่องที่ต้อง
ฝืนข่มอะไร อีกต่อไป เหมือนคนที่ฝึกวิ่ง ออกก าลังกาย ทุกวัน แรกๆ ก็อาจจะเหนื่อยและรู้สึก
ฝืน แต่เม่ือวิ่งจนเป็นปรกติ ก็จะรู้สึกว่าการวิ่งดังกล่าว ไม่ใช่เรื่อง ยากล าบากอะไร เม่ือ
พฤติกรรมความชั่วความไม่ดีท่ีก่อให้เกิดปัญหาและภาวะความบีบคั้นเป็นทุกข์ให้แก่ชีวิตของเรา 
ในประเด็น เรื่องทนเจ็บใจ หมายถึงความอดกลั้นเป็นขันติขั้นสูงสุด เรียกว่าอธิวาสนขันติ ผู้ที่มี
อธิวาสนขันติ ย่อมเป็นผู้ที่มีใจสะอาด สบาย ปลอดโปร่ง เพราะเม่ือมีอารมณ์ใดๆ มากระทบ ก็
สามารถที่จะอดกลั้นไว้ได้ทนไว้ได้ไม่แสดงออกมาองนั้นๆ ได้รับการก าจัดไปแล้ว จิตใจของเราก็
จะได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระ จากการถูกครอบง าด้วยความชั่ว ความไม่ดีดังกล่าว และจะ
มีธรรมชาติใหม่ที่ไม่อยากกลับไปประพฤติ ในสิ่งที่ไม่ดี เช่นนั้นอีก เหมือนคนที่วิ่งออกก าลังกาย
ทุกวัน จนเป็นปรกติวิสัย วันไหนท่ีไม่ได้ออก ก าลังกาย ก็จะกลับรู้สึกเป็น ความผิดปรกติ ไม่สด
ชื่นแจ่มใส เหมือนวันก่อนๆ เป็นต้นหลังจากสามารถปฏิบัติตามสัจจะที่ตั้งใจนั้นให้ส าเร็จลุล่วง
ตามขั้นตอนต่างๆดังที่กล่าวมาแล้ว ในขั้นสุดท้าย จะต้องทบทวนสรุปและประเมินผลการปฏิบัติ
อีกครั้ง เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ที่ชัดเจนขึ้น ตลอดจนเกิด ความม่ันใจ ในกระบวนธรรม ที่ช่วย
พัฒนาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้ดีขึ้นดังกล่าว จากนั้น ก็อาศัยกระบวนการวิเคราะห์ และ
ปฏิบัติ ตามขั้นตอนของคุณธรรม ๔ ประการ แก้ปัญหา ในรอบของการประพฤติปฏิบัติรอบใหม่ 
หมุนไปสู่ความเจริญยิ่งๆ ขึ้นของชีวิต และสังคมสืบไปแผนภูมิกระบวนการปฏิบัติคุณธรรม ๔ 
ประการมีปัญญาก าหนดประเด็นของสัจจะที่ตั้งใจจะรักษาได้อย่างเหมาะสมถูกต้องมีสติที่จะข่ม



 

 

๕๔ 
 

ใจ ให้ด ารงความมุ่งหมายในการปฏิบัติตามสัจจะนั้นอย่างต่อเนื่องมีความเพียรที่จะปฏิบัติตาม
สัจจะดังกล่าวด้วยความอดทนอดกลั้นการปฏิบัติตามสัจจะ การมีปัญญาสามารถจับประเด็น
ปัญหาและก าหนด "สัจจะ" ที่จะปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหานั้นๆการปลดปล่อยจิตให้เป็นอิสระจาก
ความชั่วความทุจริตตามนัยแห่งสัจจะที่รักษานั้นๆการมีปัญญาที่จะปฏิบัติตาม สัจจะที่ตั้งไว้จน
เริ่มเห็นผลส าเร็จ ของความเปลี่ยนแปลง ในชีวิต และจิตใจและประเมินผล การมีปัญญาและ
ความคิดรวบยอด ตระหนักรู้ถึงผลส าเร็จของการปฏิบัติตามสัจจะจนสามารถละวางความชั่ว
ความทุจริตในประเด็นน้ันๆ อย่างสมบูรณ์๖๓ 

สรุปกระบวนการ/ขั้นตอนหลักฆราวาสธรรม ๔ เป็นชุดของกระบวนธรรมชุดหนึ่งท่ี
ประกอบด้วยขั้นตอนของพัฒนาการ ๔ ขั้นตอน ซึ่งมีพลัง ที่จะน า ไปสู่การแก้ปัญหาต่างๆ ทั้งใน
ระดับชีวิตปัจเจก-บุคคลและสังคมส่วนรวมคล้ายคลึงกับกระบวนการแสวงหาความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ (Scientific method) ที่ประกอบด้วยขั้นตอน ส าคัญต่างๆ เช่น การสังเกต
ปรากฏการณ์ การตั้งสมมติฐานเพื่ออธิบายสาเหตุของปรากฏการณ์นั้นๆ การพิสูจน์สมมติฐาน 
ตามที่ตั้งไว้ การสรุปผลการพิสูจน์เพื่อสร้างเป็นทฤษฎีทั่วไป เป็นต้น คุณธรรม ๔ ประการ ที่
แฝงไว้ด้วย คุณค่า ความส าคัญ ที่ย่ิงใหญ่ ดุจเดียวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพราะ
คุณธรรม ๔ ประการนี้ เป็นกระบวนธรรมชุดหนึ่ง ที่มีพลังในการแก้ปัญหา ของมนุษย์ 
คล้ายคลึงกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ พระบรมราโชวาทเรื่องคุณธรรม ๔ ประการ ที่
สอดคล้องกับหลักฆราวาสธรรม ๔ นั้น เริ่มต้นข้อแรก ด้วยการรักษา ความสัจ ตลอดจน มีความ
จริงใจต่อตนเอง ที่จะปฏิบัติตามสัจจะที่ตั้งใจรักษานั้นๆ แต่ในขณะท่ีมีคุณธรรมและสิ่งดีงาม
มากมายในโลกนี้ที่เราควรปฏิบัติ ซึ่งย่อมเป็นไปไม่ได้ ที่เราจะ สามารถปฏิบัติ ทุกเรื่องได้หมด 
ในเวลาเดียวกัน 
             ๒.๔.๕ องค์ประกอบของฆราวาสธรรม ๔ "ฆราวาสธรรม ๔ เป็นหลักธรรมค า
สอน ของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า" คุณธรรมสี่ประการนี้ ถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝัง 
และบ ารุงให้เจริญงอกงามโดยทั่วกันแล้ว จะช่วยให้ประเทศชาติบังเกิดความสุขความร่มเย็น 
และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนา ให้ม่ันคงก้าวหน้าต่อไปได้ดังประสงค์ คุณธรรมสี่ดังกล่าว ก็คือ 
ข้อปฏิบัติธรรมโดยตรงของคฤหัสถ์ทั้งหลาย ของผู้ครองเรือนทั้งหลาย ที่เรียกว่า "ฆราวาสธรรม 
๔ ประการ" ๖๔    ฆราวาสธรรม หรือ ธรรมส าหรับชีวิตครองเรือน ๔ ประการ  

                                                 

๖๓http://www.watsrihuaithapthan.org/index.php?mo=3&art=184273, (วันที่เข้าถึงข้อมูล
วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓). 

๖๕http://www.asoke.info/09Communication/DharmaPublicize/Kid/k172/062.html, (เข้าถึง
วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๓). 
 

http://www.watsrihuaithapthan.org/index.php?mo=3&art=184273
http://www.asoke.info/09Communication/DharmaPublicize/Kid/k172/062.html,%20(เข้าถึงวันที่%20๒๒%20กันยายน%20พ.ศ.๒๕๕๓).
http://www.asoke.info/09Communication/DharmaPublicize/Kid/k172/062.html,%20(เข้าถึงวันที่%20๒๒%20กันยายน%20พ.ศ.๒๕๕๓).
http://www.asoke.info/09Communication/DharmaPublicize/Kid/k172/062.html,%20(เข้าถึงวันที่%20๒๒%20กันยายน%20พ.ศ.๒๕๕๓).


 

 

๕๕ 
 

 ๑.สัจจะ ความซื่อสัตย์ จริงใจต่อกัน เป็นหลักส าคัญที่จะให้เกิดความไว้วางใจและ
ไมตรีจิตสนิทต่อกันขาดสัจจะเม่ือใดย่อมเป็นเหตุให้เกิดความหวาดระแวงแคลงใจกันเป็น
จุดเริ่มต้นแห่งความร้าวฉาน ซึ่งยากนักที่จะประสานให้คืนดีได้ดังเดิม 

 ๒.ทมะ การรู้จักบังคับควบคุมอารมณ์ ข่มใจระงับความรู้สึกต่อเหตุบกพร่องของ
กันและกัน รู้จักฝึกฝนปรับปรุงตน แก้ไขข้อบกพร่อง ปรับนิสัยและอัธยาศัยให้กลมกลืนประสาน
เข้าหากันได ้ไม่เป็นคนดื้อด้านเอาแต่ใจและอารมณ์ของตน คนท่ีขาดธรรมข้อนี้ ย่อมปล่อยให้ข้อ
แตกต่างปลีกย่อยทางอุปนิสัยและการอบรม กลายเป็นเหตุแตกแยกสามัคคีใหญ่โต และถ้าไม่
สามารถปรับตนเข้าหากันได้ ก็เป็นอันต้องท าลายชีวิตคู่ครองแยกทางขาดจากกัน 

 ๓.ขันติ ความอดทน อดกลั้น ต่อความหนักและความร้ายแรงทั้งหลาย ชีวิตของผู้
อยู่ร่วมกัน นอกจากมีข้อแตกต่างขัดแย้งทางอุปนิสัย การอบรม และความต้องการบางอย่าง ซึ่ง
จะต้องหาทางปรับปรุงเข้าหากันแล้วบางรายอาจจะมีเหตุล่วงเกินรุนแรง แสดงออกจากฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่ง ซึ่งอาจะเป็นถ้อยค าหรือกิริยาอาการ จะโดยตั้งใจหรือไม่ก็ตาม เม่ือเกิดเหตุเช่นนี้ อีก
ฝ่ายหนึ่งจะต้องรู้จักอดกลั้นระงับใจ ไม่ก่อเหตุให้เรื่องลุกลามกว้างขยายต่อไปความร้ายจึงจะ
ระงับลงไป นอกจากนี้ ยังจะต้องมีความอดทนต่อความล าบากตรากตร า และเรื่องหนักใจต่างๆ 
ในการประกอบการงานอาชีพเป็นต้น โดยเฉพาะเม่ือเกิดภัยพิบัติ ความตกต่ าคับขัน ไม่ตีโพยตี
พาย แต่มีสติอดกลั้นคิดอุบายใช้ปัญญาหาทางแก้ไขเหตุการณ์ให้ลุล่วงไปด้วยดี ชีวิตของคู่ครอง
ที่ขาดความอดทน ย่อมไม่อาจประคับประคองพากันให้รอดพ้นเหตุร้ายต่างๆ อันเป็นประดุจ
มรสุมแห่งชีวิตไปได้ 

 ๔.จาคะ ความเสียสละ ความเผื่อแผ่ แบ่งปันตลอดถึงความมีน้ าใจเอื้อเฟื้อต่อกัน 
ชีวิตบุคคลที่จะมีความสุข จะต้องรู้จักความเป็นผู้ให้ด้วย มิใช่คอยจ้องแต่จะเป็นผู้รับเอาฝ่าย
เดียว การให้ในที่น้ี มิใช่หมายแต่เพียงการเผื่อแผ่แบ่งปันสิ่งของอันเป็นเรื่องที่มองเห็นและเข้าใจ
ได้ง่ายๆ เท่านั้น แต่ยังหมายถึงการให้น้ าใจแก่กัน การแสดงน้ าใจเอื้อเฟื้อต่อกัน ตลอดจนการ
เสียสละความพอใจและความสุขส่วนตนได้ เช่น ในคราวที่คู่ครองประสบความทุกข์ ความเจ็บไข้ 
หรือมีธุระกิจใหญ่เป็นต้น ก็เสียสละความสุขความพอใจของตน ขวนขวายช่วยเหลือ เอาใจใส่
ดูแล เป็นที่พึ่งอาศัย เป็นก าลังส่งเสริม หรือช่วยให้ก าลังใจได้โดยประการใดประการหนึ่ง ตาม
ความเหมาะสมรวมความว่า เป็นผู้จิตใจกว้างขวาง เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เสียสละ ไม่คับแคบเห็นแก่ตัว 
ชีวิตครอบครัวที่ขาดจาคะ ก็คล้ายการลงทุนที่ปราศจากผลก าไรมาเพิ่มเติม ส่วนที่มีมาแต่เดิมก็
คงที่หรือค่อยร่อยหรอพร่องไป หรือเหมือนต้นไม้ที่มิได้รับการบ ารุง ก็มีแต่อับเฉา ร่วงโรย ไม่มี
ความสดชื่นงอกงาม ธรรม ๔ ประการ คือ สัจจะ ทมะ ขันติ และจาคะ๖๕ 

                                                 

๖๕http://www.geocities.com/sakyaputto/kharavastham.htm, (เข้าถึงข้อมูลวันที่ ๑๔  
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓). 

http://www.geocities.com/sakyaputto/kharavastham.htm


 

 

๕๖ 
 

สรุป องค์ประกอบของฆราวาสธรรม ๔ เป็นหลักธรรมค าสอน ของพระบรมศาสดา
สัมมาสัมพุทธเจ้า คุณธรรมสี่ประการนี้มี ๔ อย่างคือ ๑. สัจจะ ความจริง เช่น ซื่อสัตย์ต่อกัน ๒. 
ทมะ ความฝึกฝนปรับปรุงตน เช่น รู้จักข่มใจ ควบคุมอารมณ์ บังคับตนเองปรับตัวเข้ากับการ
งานและสิ่งแวดล้อมให้ได้ดี ๓. ขันติ ความอดทน ๔. จาคะ ความเสียสละเผื่อแผ่ แบ่งปัน มีน้ าใจ   
ถ้าเยาวชนแต่ละคนพยายามปลูกฝัง และบ ารุงให้เจริญงอกงามโดยทั่วกันแล้ว  จะช่วยให้
ประเทศชาติบังเกิดความสุขความร่มเย็น และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาประเทศชาติ ให้เจริญ
ม่ันคงก้าวหน้าต่อไปได้ 

๒.๕ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม  อ.หล่มสัก  จ.เพชรบูรณ์ 

ประวัติความเป็นมาและแผนปฏิบัติราชการโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมได้รับเลือก
เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล  จากศูนย์ประสานงานการจัดการ
มัธยมศึกษา (ศกม.) และกลุ่มเครือข่ายส่งเสริม ประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนปลาย
จังหวัด   (สมป.จังหวัด)  จากนั้นทางโรงเรียนเริ่มวางแผนกลยุทธ์ยกระดับคุณภาพโรงเรียนสู่
มาตรฐานสากล ด้วยการจัดประชุมสร้าง ความตระหนักและชี้แจงแนวทางพัฒนาโรงเรียนสู่
มาตรฐานสากลให้แก่ครู บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอก ที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน  (SWOT)  มีการก าหนด
กลยุทธ์ใหม ่ ด้วยการทบทวน  ปรับแผนกลยุทธ์เดิมเพิ่มความเป็นสากล  ปรับวิสัยทัศน์   พันธ
กิจ  เป้าหมาย  ของโรงเรียนให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
มาตรฐานสากล จากนั้นคณะกรรมการบริหารโรงเรียน มอบหมายให้งานแผนงานโรงเรียนหล่ม
สักวิทยาคม จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๓    โดยงานแผนงานโรงเรียน
หล่มสักวิทยาคมได้ด าเนินการให้กลุ่มบริหาร งาน  /  กลุ่มสาระการเรียนรู้ / ฝ่าย / งาน ต่าง  ๆ  
จัดส่งงาน  /  โครงการ  /  กิจกรรม ที่จะด าเนินการในปีการศึกษา  ๒๕๕๓      และได้รวบรวม
ไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีฉบับนี้   โดยมีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน
ให้กับกลุ่มบริหารงาน/ กลุ่มสาระการเรียนรู้ / ฝ่าย / งาน   แยกตามประเภทของงบประมาณ / 
การสนองนโยบายกระทรวง  และสนองกลยุทธ์ของโรงเรียน  สพฐ  สพท. มาตรฐานภายนอก 
(สมศ.) แผนปฏิบัติราชการประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓  ฉบับนี้สามารถใช้เป็นคู่มือในการ
ปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ / ฝ่าย / งาน  ใช้เป็นแนวทางในการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ / ฝ่าย / งานในโรงเรียน  เพื่อความ
ถูกต้อง เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนอย่างแท้จริงขอขอบคุณทุกฝ่าย  ที่ให้ความ
ร่วมมือในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓  จนส าเร็จลุล่วงด้วยดี 

 ๕.๒.๑ มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
มาตรฐานท่ี ๑  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 



 

 

๕๗ 
 

มาตรฐานท่ี ๒ ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี 
มาตรฐานท่ี ๓ ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา 
มาตรฐานท่ี๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มี  
ความคิด  สร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ 
มาตรฐานท่ี ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร 
 มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องมาตรฐานท่ี ๗ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ  จัดเป็นแบบ
สหศึกษาไป - กลับ  มีนักเรียน  ๒,๗๔๘  คน  จ านวนห้องเรียน  ๖๖  ห้อง ครูประจ าการ  ๑๑๖ 
คน   ครูจ้างสอน  ๑๘  คน  ลูกจ้างประจ า  ๑๐ คน  ลูกจ้างชั่วคราว  ๑๐ คน  เปิดท าการสอน
ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่  ๑-๖  ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ ๑๕   ถนนเทศบาล ๑  อ าเภอหล่มสัก    
จังหวัดเพชรบูรณ์     จากการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกสถานศึกษา ในรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบ  ๒  ของส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เม่ือวันที่ ๓๐,๓๑ พฤษภาคม  และ 
๑ มิถุนายน ๒๕๔๙  พบว่าโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม มีผลการจัดการศึกษาได้มาตรฐาน
คุณภาพจ านวน ๑๔  มาตรฐาน   

๕.๒.๒ ข้อเสนอแนะ 
๑.ผู้เรียนส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับต่ า เม่ือเทียมกับเกณฑ์การ

ประเมินภายนอก ควรร่วมกันศึกษา วิเคราะห์หาสาเหตุเพื่อหาทางปรับปรุงแก้ไข รวมทั้งให้
ความส าคัญกับการสอบระดับชาติ 

๒.ครูควรพัฒนากระบวนการวัดผลผู้เรียน โดยมีการวัดผลตามสภาพจริงและน าผล
การประเมินมาปรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

๓.  ควรพัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์และการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสถานศึกษาให้มากและย่ังยืน 

๕.๒.๓ ทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
๑.สถานศึกษาควรบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมและพัฒนาการจัดการศึกษาให้

เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
๒.ควรพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ เพื่อใช้ในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน 



 

 

๕๘ 
 

๓.พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ใช้เทคโนโลยีในการ
สืบค้น รู้จักการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สืบสานวัฒนธรรม   ด ารงตนอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 

๕.๒.๔ ยุทธศาสตร์และทิศทางจัดการศึกษาของโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 
จากการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน / ภายนอกสถานศึกษาและข้อเสนอแนะในรายงาน

การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบ ๒  ของส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม มี
ปัจจัยภายนอกที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา   บริเวณที่ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน  ที่มีความพร้อมในทุก 
ๆ   ด้าน  ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางการคมนาคม  ระบบสาธารณูปโภค   แหล่งเรียนรู้  แหล่งข้อมูล
สารสนเทศและที่ส าคัญ ชุมชนให้ความคาดหวัง ต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนสูงและพร้อม
จะให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษาเป็นอย่างดี ส่วนปัจจัยภายในพบว่า  บุคลากรใน
สถานศึกษาให้ความร่วมมือและมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ดี ครูทุกคนจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ใน เกณฑ์ดี  มี
ระเบียบวินัย  ความรับผิดชอบ  คุณธรรม  จริยธรรมอยู่ในเกณฑ์ดี มีหลักสูตรสถานศึกษาเป็น
ของตนเอง มีผลงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับและศรัทธาของสังคม  ชุมชนท้องถิ่นและประเทศ  
โรงเรียนจึงมีโอกาสเข้าร่วมโครงการโรงเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์และโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล ดังนั้นโรงเรียนจึงได้ก าหนดทิศทางในการพัฒนา เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
สถานศึกษาให้ครอบคลุมทุกด้าน 

๑.ด้านการพัฒนาหลักสูตร  จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงกับหลักสูตร
มาตรฐานสากล  จัดท าหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 

๒.ด้านผู้เรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามหลักสูตรที่เทียบเคียงมาตรฐานสากล
และหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถเป็นเลิศ ทาง
วิชาการ  ด้านการเรียน  ภาพรวม การคิดวิเคราะห์   สังเคราะห์  การวิจัยการใช้เทคโนโลยี   
สามารถสื่อสารภาษาไทย  ภาษาต่างประเทศ ได้ทั้งภายในและภายนอกประเทศ  มีความรัก  
ความภูมิใจในท้องถิ่นบนพื้นฐานความเป็นสากล 

๓.ด้านบุคลากร พัฒนาครูผู้สอนหลักสูตรให้มีความรู้ความสามารถจัดการเรียนรู้
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและรู้จักใช้  IT  พร้อมทั้งส่งเสริมให้ครูทุกคนใช้ภาษาอังกฤษ ในการ
จัดการเรียนรู้  หรอืสอดแทรกในการจัดการเรียนรู้โดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

๔.ด้านการบริหารจัดการ  สนับสนุนส่งเสริมและบริหารจัดการระบบคุณภาพ  
ระบบการจัดการความรู้และสร้างนวัตกรรมเผยแพร่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  น าวิธีปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศมาใช้ในการบริหารจัดการครอบคลุมภารกิจทุกด้านของโรงเรียนมีการแลกเปลี่ยน



 

 

๕๙ 
 

เรียนรู้การบริหารจัดการทั้งในประเทศและสามารถแสวงหา ระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ เพื่อ
พัฒนาความเป็นเลิศในการจัดการศึกษา 

๕.๒.๕ ภาพรวมของโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม (SCHOOL PROFILE) 
ประวัติ    โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ก่อตั้งเมื่อวันที ่  ๑   กรกฎาคม   พ.ศ.   

๒๕๔๔ อาศัยศาลาวัดศรีมงคลเปิดสอนในระดับประถมศึกษา  ใช้ชื่อว่า  โรงเรียนหล่มวิทยาคม 
มีนายบุญทัน เป็นผู้บริหารโรงเรียนคนแรก พ.ศ. ๒๕๔๗  พระพินิจนรคดี ผู้ว่าราชการเมืองหล่ม
สัก  (พระยาวจีสัตยารักษ์)  ได้ปลูกสร้างอาคารเรียนใกล้กับจวนเจ้าเมืองและได้เปิดสอนระดับ
มัธยม ๑ พ.ศ. ๒๔๖๑  ย้ายโรงเรียนไปตั้ง  ณ  บริเวณซึ่งเป็นที่ตั้งตลาดสดเทศบาลเมืองหล่ม
สักในปัจจุบันพ.ศ. ๒๔๖๕  ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนประจ าจังหวัดหล่มสัก  “ศักดิ์วิทยาคาร” 
พ.ศ. ๒๔๗๔  ทางราชการได้ยุบจังหวัดหล่มสัก จัดเป็นอ าเภอขึ้นกับจังหวัดเพชรบูรณ์ โรงเรียน
จึงมีฐานะเป็นโรงเรียนประจ าอ าเภอ ใช้ชื่อว่า โรงเรียนหล่มสัก“ ศักดิ์วิทยาคาร”พ.ศ. ๒๕๐๕  
เทศบาลต าบลหล่มสัก ต้องการสถานที่ที่ตั้งของโรงเรียนมาก่อสร้างเป็นตลาดสด จึงท าสัญญา
แลกเปลี่ยนที่ดินกับกระทรวงศึกษาธิการแล้วซื้อที่ดินของเอกชน   บริเวณหน้าวัดสามัคคีวัฒนา  
ประมาณ ๓๓ไร่๕๗  ตารางวา  ให้เป็นสถานที่ก่อสร้างโรงเรียนใหม่พ.ศ. ๒๕๐๖  ย้ายโรงเรียน
มาตั้ง ณ สถานที่โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมในปัจจุบันพ.ศ. ๒๕๑๔  กรมสามัญศึกษามีค าสั่งให้
รวมโรงเรียนหล่มสัก   "ศักดิ์วิทยาคาร"   และ  โรงเรียน สตรีหล่มสัก  "สตรีวิทยา"  เข้าด้วยกัน 
และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมโดยมี  นายสนั่น ชุมวรฐายี  เป็นอาจารย์ใหญ่พ.ศ. 
๒๕๑๕  เปิดท าการสอนแบบสหศึกษา พ.ศ. ๒๕๑๘ เปิดท าการสอนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย พ.ศ. ๒๕๑๙  จัดการเรียนการสอน ๒ ผลัด และเปิดท าการสอนการศึกษาผู้ใหญ่ระดับ ๔ 
พ.ศ. ๒๕๒๑ นายเรือง ปาเฉยได้เลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารง ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนคนแรก 
พ.ศ. ๒๕๕๒ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม  เปิดท าการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน   ๖๔  ห้องเรียน ตามแผนชั้นเรียนปี ๒๕๕๒   
คือ    ๑๐-๑๐-๑๐ /๑๒-๑๒-๑๒ 

 ๕.๒.๖ ข้อมูลประมาณการ  จ านวนนักเรียนและงบประมาณเงินอุดหนุนปีการ 
ศึกษา ๒๕๕๓ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม จัดแผนการจัดชั้นเรียนของนักเรียน ช่วงชั้นที่ ๓ และ
ช่วงชั้น ๔  ดังนี้  ๑๐-๑๐-๑๐ / ๑๒-๑๒-๑๒  รวมห้องเรียนทั้งหมด จ านวน ๖๖ ห้อง และมี
นักเรียนท้ังหมด จ านวน ๒,๗๔๘ คน  ครูจ านวน  ๑๑๖  คน  ดังแสดงในตาราง 

 

 



 

 

๖๐ 
 

ตารางที่ ๒.๑   จ านวนห้องเรียน จ านวนนักเรียน จ าแนกตามระดับชั้นและเพศ 
 

ระดับชั้น 
จ านวน
ห้องเรียน 

จ านวนนักเรียน 
รวม ชาย หญิง 

มัธยมศึกษาปีท่ี  ๑ ๑๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๔๐๐ 

มัธยมศึกษาปีท่ี  ๒ ๑๐ ๑๗๗ ๒๗๐ ๔๔๗ 

มัธยมศึกษาปีท่ี  ๓ ๑๐ ๒๒๐ ๒๓๓ ๔๕๓ 

มัธยมศึกษาปีท่ี  ๔ ๑๒   ๒๔๐ ๒๔๐ ๔๘๐ 

มัธยมศึกษาปีท่ี  ๕ ๑๒   ๒๐๒ ๓๓๖ ๕๓๘ 

มัธยมศึกษาปีท่ี  ๖ ๑๒   ๑๘๘ ๒๔๒ ๔๓๐ 

รวมทั้งสิ้น ๖๖ ๑,๒๒๗ ๑,๕๒๑ ๒,๗๔๘ 

ม.ต้น๑,๓๐๐ คนx ๓,๕๐๐=๔,๕๕๐,๐๐๐บาท    ม.ปลาย๑,๔๔๘ คน x๓,๘๐๐=๕,๕๐๒,๔๐บาท 
รวม ๑๐,๐๕๒,๔๐๐  บาท (สิบล้านหา้หมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

 
๑)  ที่ตั้งและขนาด โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม  ที่ตั้ง เลขที่ ๑๕ ถนน เทศบาล ๑    

ต าบลหล่มสัก  อ าเภอหล่มสัก   จังหวัด เพชรบูรณ์    โทรศัพท์  ๐-๕๖๗-๑๗๕๕ โทรสาร ๐-
๕๖๗๐-๑๑๔๐ สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์   เขต  ๒    กระทรวงศึกษาธิการ   
มีเนื้อที่ ๓๓  ไร่   ๕๗ ตารางวา เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย 
จ านวน   ๖๖  ห้องเรียน โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ห่างจากที่ว่าการอ าเภอหล่มสักประมาณ  ๒  
กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อดังนี้   ทิศเหนือจดซอยนิคม, ทิศใต้จดซอยเทศบาล๑,   ทิศ
ตะวันออกจดถนนพิทักษ์,  ทิศตะวันตกจดถนนวจี 

๒) ข้อมูลทั่วไป   ชื่อโรงเรียน   หล่มสักวิทยาคม   ประเภทโรงเรียน   สหศึกษา  
วันสถาปนา โรงเรียน  ๑ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๔๔๔ พระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ าโรงเรียน
พระพุทธหล่มสักอภิบาลและศาลเจ้าพ่อกกไทร      
ต้นไม้ประจ าโรงเรียน       -     ต้นไทร         
สัญลักษณ์ ประจ าโรงเรียน                    
 



 

 

๖๑ 
 

                                                  
    

      

 

 

 

ภาพที่ ๒.๑ 

สีประจ าโรงเรียน            คือ สีฟ้า   น้ าเงิน               
สีฟ้า                           หมายถึง ความบริสุทธิ์ สดชื่น แจ่มใส สูงส่ง และเจริญ รุ่งเรือง  
สีน้ าเงิน                       หมายถึง ความสามัคคี กลมเกลียว หนักแน่นและม่ันคง 
ปรัชญาและค าขวัญของโรงเรียน คือ 
 

สงฺฆสฺส   สามคฺคี   วุฒฺฒิสาธิกา หมายถึง ความพร้อม    
เพรียงของหมู่คณะก่อให้เกิดความเจริญ 

ค าขวัญ    เรียนเด่น    เล่นดี     มีวินัย     ใจเบิกบาน   
อักษรย่อประจ าโรงเรียน ลส. ว 
ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน  / ครูผู้สอน /รายละเอียดด้านอาคารเรียน สถานที่ ข้อมูล จ านวน
นักเรียน /ครูและบุคลากร   ปีการศึกษา ๒๕๕๓ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม จัดแผนการจัดชั้น
เรียนของนักเรียนช่วงชั้นที่ ๓ และช่วงชั้น ๔  ดังนี ้ ๑๐-๑๐-๑๐ / ๑๒-๑๒-๑๒  
รวมห้องเรียนทั้งหมด จ านวน ๖๖ ห้อง  และมีนักเรียนทั้งหมด จ านวน ๒,๗๐๖   คน   ครูและ
บุคลากรการศึกษา จ านวน  ๑๑๗  คน  ดังแสดงในตาราง 

๓)ครูผู้สอน จ าแนกตามต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการ 

รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 
รองผู้อ านวยการ 
ครูช านาญการพิเศษ 

ครูช านาญการ 
ครูปฏิบัติการ 
ครูผู้ช่วย 
พนักงานของรัฐ 



 

 

๖๒ 
 

๔)กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๑. ภาษาไทย 
๒. คณิตศาสตร์ 
๓. วิทยาศาสตร์ 
๔. สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม 
๕. สุขศึกษาและพลศึกษา 
๖. ศิลปะ 
๗. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
๘. ภาษาต่างประเทศ 

๕)รายวิชาที่สอน/งาน 
ดนตรีสากล 
ดนตรีไทย 
นาฏศิลป ์
คอมพิวเตอร์ 
สุขศึกษาและพลศึกษา 
ศิลปะ 

 
๖)การจัดการทั่วไปธุรการ/วิชาการ/ปกครอง 

สังคมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ 
ภาษาจีน 
ภาษาญี่ปุ่น 

๗)แสดงข้อมูลลูกจ้างประจ า จ าแนกตามต าแหน่ง 
นักการภารโรง 
ยาม 
พนักงานขับรถ 
คนสวน 

๘)แสดงข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว  จ าแนกตามต าแหน่ง 
ยาม 
พนักงานท าความสะอาด 



 

 

๖๓ 
 

คนท าสวน 
คนกวาดขยะ 

 ๙)รายละเอียดด้านอาคารเรียน สถานที่และอาคารประกอบ โรงเรียนมี
อาคารเรียนอาคารประกอบ  สถานที่ ดังนี้ 

ชื่ออาคาร/สถานที่/สิ่งก่อสร้าง จ านวน 
อาคารโรงฝึกงานคหกรรม  ๑๐๒/๒๗                                          ๑ หลัง 
สนามฟุตบอล     ๑ แห่ง 
อาคารโรงฝึกงานแบบ   ๒๐๔/๒๗  ๒ หลัง 
สนามบาสเกตบอล        ๑ แห่ง 
โรงอาหารหอประชุม  ๐๐๕ (๒๕๑๘)  ๑ หลัง 
ลานกีฬาอเนกประสงค์        ๑ แห่ง 
อาคารหอประชุมอเนกประสงค์  ๒๒๕/๒๗ (๒๕๒๘)  ๑ หลัง 
เรือนเพาะช า     ๑ แห่ง 

บ้านพักครูไม้ช้ันเดียวใต้ถุนสูง     ๑ หลัง 
อาคารโสตทัศนูปกรณ์ "พระรณกิจปรีชา"     ๑ แห่ง 

บ้านไม้ ๒ ชั้น ๒ ห้องนอน  แบบ ๒๐๒  ๑๐ หลัง 
อาคารสมาคม        ๑ หลัง 
บ้านไม้ ๒ชั้น แบบ ๒๐๒ ก      ๑ หลัง 
ถังน้ าฝน คศล.ฝ.๓๓       ๑ หน่วย 
บ้านไม้ ๒ ชั้น ๒๐๓/๒๗ แบบ ๒๐๓/๒๗    ๑ หลัง 

 
๑๐)ชื่ออาคาร/สถานที่/สิ่งก่อสร้าง 

 
จ านวน 

ซุ้มพระ               ๑ ที ่
บ้านไม้ชั้นครึ่งแบบ ๒๐๒             ๑ หลัง 
เวทีมวย                ๑ หลัง 
บ้านพักผู้อ านวยการ        ๑ หลัง 
อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์           ๑ หลัง 
ห้องน้ าห้องส้วม แบบ ๔ ที ่           
ซุ้มศาลาไม้น่ังพักผ่อน                

๒ 
๑๓ 

แห่ง 
หลัง 

ห้องน้ าห้องส้วม แบบ ๑๐ ที ่           ๒ แห่ง 



 

 

๖๔ 
 

ป้อมยาม                   ๒ หลัง 
ห้องน้ าห้องส้วม แบบ ๙ที่ /๒๗          ๒ แหง่ 
ห้องสภานักเรียน                            ๑ ห้อง 
อาคารประชาสัมพันธ์                           ๑ หลัง 
ซุ้มหลังคาโครงเหล็กทางเดิน    ๑ หลัง 
  

๑๑)ชื่ออาคาร/สถานที่/สิ่งก่อสร้าง จ านวน 
กล้องวงจรปิด     ๒๖ ตัว 
ห้องศูนย์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์  (อบจ.)  ๑ ห้อง 
โต๊ะม้าหินอ่อน      ๖๒ ชุด 
ห้องพักครูภาษาต่างประเทศ   ๒ ห้อง 
ห้อง  E – Learning  (อบจ.)   ๑ ห้อง 
ห้องเรียนพิเศษทางวิทยาศาสตร์   ๑ ห้อง 
ห้อง Resource Center   ๑ ห้อง 
เครื่องกรองน้ าโรตาร่ี   ๑ ที ่
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  ( Sp ๒ )  ๑ ห้อง 
ถังน้ าเย็นมีเครื่องกรอง   ๔ ที ่
 

๑๒)รายชื่อฝ่ายบริหารโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 
ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง 
นายไพรัช                 ประจันเขตต์            ผู้อ านวยการโรงเรียน 
นางสาวพิกุลทอง    โม้สา รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
นายประมาณ            อุตม์อ่าง  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
นายกิตติ                    ใสยอด รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
นายพงษ์ศักดิ์            กมลเสถียร รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

๑๓) วิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าหมายและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม  วิสัยทัศน์ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม  มุ่งม่ันพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน
ให้มีศักยภาพเป็นพลโลกเทียบเคียงโรงเรียนมาตรฐานสากล รักการเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์  
มีความเป็นผู้น า มีคุณธรรม  มีความรับผิดชอบต่อสังคม  รักและภูมิใจในท้องถิ่นและด ารงชีวิต
อย่างมีความสุขบนพื้นฐานความเป็นไทยในแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง   พันธกิจ  มีดังนี้ 



 

 

๖๕ 
 

๑.จัดท าหลักสูตรและพัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้วย
เทคโนโลยีปัจจัยพื้นฐาน  นวัตกรรมที่หลากหลาย มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๒.พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก ที่มีระเบียบวินัย  คุณธรรมจริยธรรม  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  เทียบเคียงมาตรฐานสากล 

๓.ส่งเสริมผู้เรียนที่มีปัญญาเลิศทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ 
ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศและวิชาการอื่น ๆ ให้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

๔.ส่งเสริมและพัฒนาอาคารสถานที่จัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ 
สนับสนุนระบบภาคีเครือข่ายและทรัพยากรทางการศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์ร่วมมือกับชุมชน
และท้องถิ่นในการจัดหาทุนเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

๕.พัฒนาคุณภาพการบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลด้วยมาตรฐานของการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานSBM 

๖.ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีวินัย  มีคุณธรรม จริยธรรม  รู้จัก
อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม  ประเพณี วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม   มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
สังคมและประเทศชาติ  มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง  ปลอดจากสารเสพติด 

๗.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา   เทียบเคียง
มาตรฐานสากล 

 
๑๔)เป้าหมาย (คุณภาพของผู้เรียน) 

-๑.เป็นเลิศทางวิชาการ 
-๒.สื่อสารได้อย่างน้อย  ๒  ภาษา 
-๓.ล้ าหน้าทางความคิด 
-๔.ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ 
-๕.ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
 

๑๕)คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา 
 -๑.รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์         
 -๒.ซื่อสัตย์สุจริต        
 -๓.มีวินัย                
 -๔.ใฝ่เรียนรู้ 
 -๕.อยู่อย่างพอเพียง          
 -๖.มุ่งม่ันในการท างาน    



 

 

๖๖ 
 

 -๗.รักความเป็นไทย     
 -๘.มีจิตสาธารณะ 
 -๙.รักและภูมิใจในเกียรติประวัติของพ่อขุนผาเมือง 
-๑๐.รักและภูมิใจในศักดิ์ศรีลูกฟ้าน้ าเงิน 

ทิศทางการบริหารโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม    โรงเรียนมาตรฐานสากล   (WORLD - CLASS  
STANDARD  SCHOOL)  วิสัยทัศน์   พันธกิจ     เป้าหมายและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
สถานศึกษาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม๖๖

                                                 

      ๖๖คณะผู้บริหาร, เอกสารแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ โรงเรียนหล่ม
สักวิทยาคม (ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒.,๒๕๕๓),.(อัดส าเนา) 



๒.๖ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
๒.๖.๑ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น า 
 การวิ จัยค้นคว้าเรื่อง ภาวะผู้น าของเยาวชนตามหลักฆราวาสธรรม ๔ :  

กรณีศึกษาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์    ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยว 
ข้องดังนี ้

 พระมหารุ่งโรจน์  ธมฺมฏฺ เมธี (ศิริพันธ์) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การศึกษา
วิเคราะห์หลักภาวะผู้น าในพระพุทธศาสนาเถรวาท ” ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น า เป็น
คุณลักษณะที่จ าเป็นและส าคัญอย่างยิ่งส าหรับผู้น าและผู้บริหารทุกระดับ  และเป็นกลไกให้การ
บริหารงานบรรลุตามวัตถุประสงค์  และความหมายของภาวะผู้น า  ยังมีมากมายแล้วแต่จะมีผู้
นิยาม  ตามทัศนะของพระพุทธศาสนาการที่จะเป็นผู้น าที่ดีที่มีความสามารถ  ก็ต้องสร้างภาวะ
ผู้น าให้แก่ตัวเองโดยเริ่มพัฒนาที่ จิตใจของตน  และยึดหลักธรรมในการบริหารงาน  ส่วน
หลักธรรมส าหรับผู้น าในพระไตรปิฎก  ได้แก่  หลักราชสังคหวัตถุ หลักจักรวรรดิวัตร  หลักอปริ
หานิยธรรม  หลักทศพิธราชธรรม  หลักอคติธรรม   หลักพรหมวิหารธรรม  หลักสาราณียธรรม   
หลักอธิปไตย   และหลักสัปปุริสธรรม  นอกจากนี้ผู้น าต้องรู้จักใช้หลักธรรมในการสร้างศรัทธา
ให้เกิดขึ้นแก่ตนเอง  ในผลการศึกษายังพบว่าผู้น าที่มีปัญหาในการบริหารงานกับผู้ร่วมงานและ
ผู้ใต้บังคับบัญชาส่วนหนึ่งสืบเนื่องจากการขาดภาวะผู้น าที่ประกอบด้วยหลักธรรมดังกล่าวเป็น
ประการส าคัญ๖๗ 

พระบุญเรือง  จิตธมฺโม ได้ทการวิจัยเรื่อง “การศึกษาเชิงวิเคราะห์ผู้น าใน
พระพุทธศาสนาศึกษาเฉพาะวิธีการแก้ปัญหาของพระพุทธเจ้า๗” ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น า 
คือ ผู้มีความสามารถในการตัดสินใจในการน าพาตัวเองและคณะให้ด าเนินไปได้ในสถานการณ์
หนึ่งๆภาวะผู้น านั้นยังขึ้นอยู่กับบุคลิกภาพเป็นตัวส่งเสริม ในพระพุทธศาสนาแสดงหลักธรรมไว้
ส าหรับผู้น า คือ หลักพรหมวิหาร ๔ อิทธิบาท ๔ สังคหวัตถุ ๔ ฆราวาสธรรม ๔ ทศพิธราชธรรม 
๑๐ และจักรวรรดิวัตร ๑๒ รวมลักษณะของหลักธรรมทั้งหมดแล้วจะต้องเกื้อหนุนให้นักปกครอง
ประสบความส าเร็จในการปกครองทั้งสิ้น๖๘ 

                                                 

๖๗พระมหารุง่โรจน์  ธมฺมฏฺ เมธี (ศิริพันธ์), การศึกษาวิเคราะหห์ลักภาวะผู้น าในพระพุทธ 
ศาสนาเถรวาท, วิทยานิพนธ์พทุธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑติวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณ
ราชวิทยาลัย), ๒๕๕๑.(บทคัดย่อ) 

๖๘พระบุญเรือง  จิตธมฺโม (สุทธิชัย), “การศึกษาเชิงวิเคราะห์ผู้น าในพระพุทธสาสนา : ศึกษา
เฉพาะวิธีการแก้ปัญหาของพระพุทธเจ้า”, วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), ๒๕๔๙.(บทคัดย่อ) 



 
๖๗ 

 
 

ลักขณา  ฤาชา ได้ท าการวิจัยเรื่อง “ภาวะผู้น าของก านันและผู้ใหญ่บ้านต่อ
ประสิทธิภาพการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล : กรณีศึกษาอ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่”  
ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมทัศนคติของผู้ใหญ่บ้านต่อภาวะผู้น าของตนเองในภาพรวมเป็นผู้
มีภาวะผู้น าในระดับสูงโดยภาพรวมของทัศคติของประชาชนที่มีความพึงพอใจในระดับสูงต่อ
ประสิทธิภาพการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล อันเนื่องมาจากการบริหารของก านันและ
ผู้ใหญ่บ้าน เพศ  อายุ  การศึกษา อาชีพ และรายได้  มิใช่ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะผู้น าของก านัน
และผู้ใหญ่บ้าน การศึกษาที่มีต่อปัจจัยที่มีต่อทัศนคติของก านัน และผู้ใหญ่บ้านในการป้องกัน
และแก้ไขประนีประนอมข้อพิพาทพยายามเม่ือลูกบ้านเกิดการขัดแย้ง อาชีพเป็นปัจจัยที่มีต่อ
ทัศนคติของก านันและผู้ใหญ่บ้านในเรื่อง การเป็นผู้มีอ านาจและหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รายได้เป็นผลที่มีต่อทัศนคติของก านันและผู้ใหญ่บ้านใน
เรื่องการไม่แสดงความคิดเห็นขัดแย้งกลุ่ม ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับทัศนคติของ
ประชาชนในเรื่องประสิทธิภาพการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล อาชีพเป็นปัจจัยที่มี
ความส าคัญกับทัศคติของประชาชนในเรื่องประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ๖๙ 

   สุวิน  สุขสมกิจ ได้ท าการวิจัยเรื่อง “พุทธปรัชญากับการสร้างภาวะผู้น า ศึกษา
กรณีกลุ่มผู้น าระดับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน”  ผลการวิจัยพบว่า หลักพุทธปรัชญามีส่วนส าคัญในการ
สร้างเสริมความเป็นผู้น า ทั้งนี้เพราะหลักพุทธปรัชญา มีหลักธรรมส าหรับการปกครองตนเอง
และผู้อื่น หลักในการสร้างสัมพันธภาพอันดี ความสามัคคีของหมู่คณะและความดีงามแห่งสังคม 
นอกจากนี้ยังพบว่าผู้น าที่ปฏิบัติตามหลักพุทธปรัชญา ยังก่อให้เกิดอ านาจทางใจหรืออ านาจแห่ง
ธรรม ที่จะท าให้ผู้อื่นรัก ศรัทธา แลเชื่อถือด้วยความจริงใจ อ านาจนี้เป็นอ านาจที่เกิดขึ้นจาก
ปัญญาผู้น าชนิดนี้จะมีธรรมมานุภาพ แต่ผู้น าประเภทนี้จะเป็นผู้น าในทางวิญญาณ โดยจะใช้
อ านาจเพื่อการปกครองใจผู้อื่น ท าให้ผู้อื่นศรัทธาและเชื่อฟัง และสามารถชักจูงโน้มน้าวจิตใจ
ผู้อื่นให้คล้อยตามไปในทางที่ถูกที่ควร โดยไม่จ าเป็นต้องใช้อ านาจบังคับการให้รางวัล การให้
คุณและโทษตามระเบียบแบบแผนหรือธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้นหลักพุทธปรัชญาจึงมีคุณค่าส าคัญ
ในการน ามาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างเสริมภาวะ๗๐ 

                                                 

๖๙ลักขณา ฤชา, “ภาวะผู้น าของก านันและผู้ใหญ่บ้านต่อประสิทธิภาพการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบล กรณีศึกษา อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่”,  วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต 
, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามค าแหง), ๒๕๔๓.(บทคัดย่อ) 

๗๐สุวิน สุขสมกิจ, พุทธปรัชญากับสร้างเสริมภาวะผู้น า  : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้น าระดับก านัน
ผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดกาญจนบุรี”,  วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย), ๒๕๒๔. (บทคัดย่อ) 



 
๖๘ 

 
 

สมาน  ปางวัชรากร  ได้ท าการวิจัยเร่ือง “การเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรม
ของผู้น ารุ่นใหม่ กรณีศึกษาต าบลหนองแก๋ว อ าเภอทางตง จังหวัดเชียงใหม่”  ผลการวิจัยพบว่า 
ผู้น ารุ่นใหม่หรือกลุ่มทดลองผู้ซึ่งผ่านการฝึกอบรมมาแล้ว ส่วนใหญ่มีทัศนคติ มีความรู้ ความ
สนใจด้านการเมืองการปกครองของไทย  และมีความกระตือรือร้นทางการเมืองสูงกว่ากลุ่มที่ยัง
ไม่ได้ผ่านการฝึกอบรม  รวมท้ังมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาของท้องถิ่นในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และการศึกษาที่ดีกว่าด้วย  ในด้านพฤติกรรมของผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมมาแล้วก็ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงโดยมีความสนในในด้านการเมือง การเลือกตั้ง การให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
องค์กรต่างๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน  มากกว่ากลุ่มที่ยังไม่ได้ผ่านการฝึกอบรม จึงสรุปได้ว่า
การฝึกอบรมผู้น ารุ่นใหม่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรมของผู้น ารุ่นใหม่๗๑ 
                สรุปจากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น าหลายๆเล่มท าให้
ผู้วิจัยได้ทราบแนวทางการน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและหลักการบริหารมาใช้ประโยชน์ 
อย่างเหมาะสมด้วยเหตุด้วยผลและเชื่อมโยงเกี่ยวข้องไปสู่เนื้อหาสาระของภาวะผู้น าตามหลัก
ฆราวาสธรรม ๔ ที่ผู้ศึกษาวิจัยก าหนดหัวข้อเรื่อง น ามาบูรณาการได้อย่างเหมาะสม. 

๒.๖.๒ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรม 
การวิ จัยค้นคว้าเรื่อง ภาวะผู้น าของเยาวชนตามหลักฆราวาสธรรม ๔ :  

กรณีศึกษาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์    ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยว 
ข้องดังนี ้

พิทยา  เสวกพันธุ์ ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การนับถือพระพุทธศาสนาและชีวิตที่ดีใน
สังคมไทย : กรณีศึกษาพุทธศาสนิกชนในกรุงเทพมหานคร” จากการศึกษาวิจัยพบว่า ลักษณะ
การนับถือพระพุทธศาสนาตามหลักพุทธธรรมให้ยึดหลักแห่ง พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง  เข้าใจ 
ยอมรับการกระท าและผลการกระท าของตนเองเป็นที่ตั้ง มีหลักส าคัญแห่งการด าเนินชีวิต ๓ 
ประการ กล่าวคือ ละเว้นความชั่วทั้งปวง ท าความดี ให้ถึงพร้อม ท าจิตใจให้บริสุทธิ์ ประพฤติ
ตามอริยมรรคมีองค์ ๘ เป็นฐานสู่จุดหมายสูงสุด ของการมีชีวิตที่ดีตามหลักพุทธศาสนา คือ การ
เข้าถึงสภาวะความเป็นจริงแห่งกฏธรรมชาติ ไม่ยึดม่ันถือม่ัน วางใจเป็นกลาง จิตใจปลอดโปร่ง 
เบิกบาน หมดความมัวหมอง แต่ลักษณะ การนับถือของชาวพุทธในสังคมไทยปัจจุบันส่วนใหญ่
มีความเชื่อ นับถือสิ่งที่ตนคิดว่า ศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่พึ่งอีกมากมายนอกเหนือจากนับถือพระ
รัตนตรัย อีกทั้งการด าเนิน ชีวิตตามกระแสแห่งบริโภคนิยม วัตถุนิยม ส่งผลให้มีชีวิตที่ดีไม่ค่อย

                                                 

๗๑สมาน  ปางวัชรากร. “การเปล่ียนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของผู้น ารุ่นใหม่ : ศึกษาต าบล
หนองแก๋ว อ าเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่ ”, วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่), ๒๕๓๖.หน้า๙๖. 



 
๖๙ 

 
 

สอดคล้องตาม หลักพุทธธรรม พุทธศาสนิกชนกลุ่มผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานมีทัศนะเกี่ยวกับ
ลักษณะการนับถือ พระพุทธศาสนาและการมีชีวิตที่ดีสอดคล้องตามหลักพุทธธรรมมากที่สุด ๗๒ 

ดวงเด่น  นุเรมรัมย์ ได้ท าการวิจัยเรื่อง “พุทธจริยศาสตร์กับแนวคิดเรื่องสงคราม
ที่เป็นธรรม: กรณีศึกษาทรรศนะของนักวิชาการ ในบริบทสังคมไทยร่วมสมัย” ผลการศึกษาตาม
วัตถุประสงค์ข้อที่หนึ่ง พบว่า เหตุผลที่ยกมาสนับสนุนว่า พระพุทธศาสนาเห็นว่ามีการท า
สงครามที่ชอบธรรมตามที่ปรากฏในเอกสารเชิงประวัติศาสตร์ ต่างๆ นั้น เม่ือตรวจสอบแล้ว
พบว่ายังมีน้ าหนักไม่เพียงพอ ขณะท่ีเหตุผลเรื่องปาณาติบาต ที่บุคคลทั่วไปคิดว่าสามารถน ามา
สนับสนุนความคิดที่ว่าพระพุทธศาสนาไม่มีค าสอนเกี่ยวกับ สงครามที่เป็นธรรมนั้น ก็ไม่
สามารถชี้ชัดว่าในบางกรณีพระพุทธศาสนาปฏิเสธสงคราม ที่เป็นธรรมเช่นกัน ทั้งนี้เนื่องจาก
พระพุทธศาสนายอมรับความเป็นจริงของมนุษย์ที่ ต้องเผชิญความขัดแย้งทางจริยธรรม 
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าบางเหตุการณ์อาจเกี่ยวข้อง กับสงครามที่เป็นธรรม แต่สงครามซึ่งเป็น
บาปเหล่านี้ จะถือว่ามีความชอบธรรมในการ ปฏิบัติได้ ก็ต่อเม่ือผู้กระท ามีเจตนาที่ไม่
เบียดเบียนมุ่งร้าย ห่างไกลจากอกุศลมูล ทั้งปวง และประกอบด้วยสติปัญญา ผลการศึกษาตาม
วัตถุประสงค์ข้อที่สอง พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าในพระพุทธศาสนา ไม่มีสงครามที่เป็นธรรม 
เพราะพระพุทธศาสนามีข้อห้ามในเรื่องปาณาติบาต ไม่ว่าการ ฆ่าใด ๆ ย่อมเป็นบาปท้ังสิ้น ๗๓ 

ศิริพันธ์  ค าวะลี ได้ท าการวิจัยเรื่อง ”การวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการเป็นครูต้นแบบระดับ ประถมศึกษา” ผลการศึกษาพบว่า องค์ประกอบปัจจัยที่
ส่งผลให้ประสบความส าเร็จได้รับการคัดเลือกให้เป็นครู ต้นแบบในระดับประถมศึกษามีทั้งหมด 
๑๔ ด้าน ได้แก่ ๑. ความสามารถในด้านการสอน ๒. คุณธรรมและบุคลิกที่เป็นแบบอย่างแก่
นักเรียน ๓. ปฎิบัติตนดี ปฎิบัติงานดี ๔. ความเสียสละและศรัทธาในความเป็นครู ๕. ความรู้
และสามารถน าความรู้มาพัฒนา ศิษย์ตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรและแผนการศึกษาชาติ ๖. 
ความเข้าใจด้านจิตวิทยา การเรียนการสอน ๗. ปฎิบัติงานโดยยึดหลักพุทธธรรม ๘. ร่วมมือกับ
ผู้อื่นอย่าง สร้างสรรค์ ๙. ความพึงพอใจในผลตอบแทนที่ได้รับ ๑๐. ปฎิบัติหน้าที่อย่าง มีเกียรติ
และมีศักดิ์ศรี ๑๑. เข้าใจกระบวนการที่ท าให้เกิดการเรียนรู้อันพึง ประสงค์ ๑๒. ความมุ่งม่ันอยู่

                                                 

๗๒พิทยา เสวกพันธุ์, การนับถือพระพุทธศาสนาและชีวิตที่ดีในสังคมไทย : กรณีศึกษา
พุทธศาสนิกชนในกรุงเทพมหานคร, วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหิดล),
๒๕๔๕.(บทคัดย่อ) 

๗๓ดวงเด่น นุเรมรัมย์, พุทธจริยศาสตร์กับแนวคิดเรื่องสงครามที่เป็นธรรม: กรณีศึกษา
ทรรศนะของนักวิชาการ ในบริบทสังคมไทยร่วมสมัย, วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย :
มหาวิทยาลัยมหิดล), ๒๕๔๕.(บทคัดย่อ) 



 
๗๐ 

 
 

เสมอว่าจะปฎิบัติงานให้ส าเร็จลุล่วงไปได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ๑๓. ปฎิบัติงานด้วยความพึง
พอใจและมีความสุข ๑๔. สามารถควบคุม อารมณ์และการแสดงออก๗๔ 

มาโนช  ศึกษา ได้ท าการวิจัยเรื่อง“พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม : ศึกษา
ความคิดเห็นของ พระสังฆาธิการต่อการพัฒนาสังคมของพระพยอม กัลป์ยาโณ”  ผลการศึกษา
จากเอกสาร (Documentary Research) พบแนวความคิดการพัฒนาสังคมตามแนว
พระพุทธศาสนานั้นมุ่งพัฒนา บุคคลในสังคมให้ได้รับประโยชน์ ๓ อย่าง คือ ประโยชน์ใน
ปัจจุบัน (ทิฏฐธัมมิกัตถะ) ประโยชน์ในอนาคต (สัมปรายิกัตถะ) และ ประโยชน์สูงสุดคือ พระ
นิพพาน (ปรมัตถะ) และการพัฒนาสังคม จะต้องเริ่มพัฒนาจากตัวบุคคลใน ๕ ด้าน คือ การ
พัฒนาด้านกาย การพัฒนาด้านศีล การพัฒนาด้านจิต การพัฒนาด้านปัญญา และ การพัฒนา
ด้านอาชีพ ส่วนการพัฒนาสังคมของพระพยอม ซึ่งมี ๓ ด้านคือ ด้านการเผยแผ่ธรรมะ ด้าน
การศึกษา และด้านการ สงเคราะห์ประชาชนนั้น ก็สอดคล้องกับหน้าที่ของพระสงฆ์ในการ 
พัฒนาสังคมเป็นอย่างมาก ๗๕ 

อุดม  จูมพลหล้า ได้ท าการวิจัยเรื่อง ”ปัญหาการบริหารงานด้านการศาสนาของ
ศึกษาธิการอ าเภอในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ผลการวิจัย พบว่า ปัญหาการบริหารงานด้าน
การศาสนาของศึกษาธิการอ าเภอ มีปัญหาอยู่ในระดับมากหนึ่งด้าน คือ การศาสนศึกษา มี
ปัญหาอยู่ในระดับปานกลางสามด้าน เรียงตามล าดับปัญหาจากมากไปหาน้อย คือ การดูแล
รักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัด การ เผยแพร่หลักพุทธธรรมแก่เยาวชนและประชาชน และ
การบูรณะและพัฒนาวัด ไม่ปรากฎว่ามีปัญหา การบริหารงานด้านการศาสนาของศึกษาธิการ
อ าเภอในด้านใดที่อยู่ในระดับน้อย๗๖ 

อนันต์  ดอนนอก ได้ท าการวิจัยเรื่อง”บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชน
ตามโครงการอบรมประชาชนประจ าต าบล (อ.ป.ต.) ในจังหวัดนครราชสีมา”ผลการวิจัยพบว่า 
การพัฒนาชุมชนของพระสงฆ์นั้น ควรให้ประชาชน มีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนามากขึ้น 
เพราะประชาชนนั้น มีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา ซึ่งปรากฎอยู่ในรูปของภูมิปัญญา ท้องถิ่นที่เป็น

                                                 

๗๔ศิริพันธ์ ค าวะลี, การวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการเป็นครู
ต้นแบบระดับ ประถมศึกษา,วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยบูรพา), ๒๕๔๔.
(บทคัดย่อ) 

๗๕มาโนช ศึกษา, พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม : ศึกษาความคิดเห็นของ พระสังฆาธิ
การต่อการพัฒนาสังคมของพระพยอม กัลป์ยาโณ, วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์), ๒๕๓๘(บทคัดย่อ) 

๗๖อุดม จูมพลหล้า, ปัญหาการบริหารงานด้านการศาสนาของศึกษาธิการอ าเภอในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ, วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยบูรพา), ๒๕๓๐.
(บทคัดย่อ) 



 
๗๑ 

 
 

ความเชื่อและค่านิยมเกี่ยวกับประเพณีต่างๆ ของชุมชนซึ่งพระสงฆ์ควรประยุกต์ความเชื่อและ
ค่านิยม เหล่านี้ไปสู่การปฏิบัติเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน ส่วนรวม เพราะพระสงฆ์เป็นสื่อ
บุคคลที่ก่อให้เกิดรูปส านึก ร่วมกันทางสังคม ท าให้สังคมมีจุดหมายร่วมกันในการพัฒนา ชุมชน 
นอกจากนี้ทางคณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคมควรประกาศ เกียรติคุณของพระสังฆพัฒนาที่มี
ความตั้งใจท างานเพื่อชุมชน ที่ห่างไกลให้ปรากฎต่อสาธารณชน ในส่วนของพระสงฆ์ที่ 
ปฏิบัติงานในฐานะนักสังคมสงเคราะห์ชุมชนนั้น ควรท าการ ศึกษาสภาพปัญหาและวิเคราะห์
ปัญหาของชุมชน เพื่อพัฒนา บุคลากรภายในชุมชนให้มีความสามารถและความเข้าใจที่  จะ
แก้ปัญหาของชุมชนเอง โดยเน้นในหลักการมีส่วนร่วมของ ประชาชนเป็นส าคัญและสร้าง
เครือข่ายของชุมชน เพื่อให้ ชุมชนได้ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาของชุมชนโดยที่พระสงฆ์เป็น 
ตัวกลางคอยเชื่อมประสานงานในเบื้องต้นเท่านั้น.๗๗ 

ไพบูลย์  นาคเจือ ได้ท าการวิจัยเรื่อง “ศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารสถาน
สงเคราะห์ต่อการใช้หลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาผู้ รับบริการในสถานสงเคราะห์ สังกัดกรม
ประชาสงเคราะห์” การศึกษาพบว่า ผู้บริหารเห็นว่าควรพัฒนา ด้านกายเป็นอันดับแรก 
รองลงมาคือด้านจิต ด้านศีล และด้านปัญญาเห็นด้วยเท่า ๆ กัน ส่วนปัญหาอุปสรรคได้แก่การ
ขาดนโยบายที่ชัดเจนจากกรมประชาสงเคราะห์ พระสงฆ์ขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ผู้รับบริการจึงท าให้เทศน์หรืออบรมไม่ตรงกับความสนใจของผู้รับบริการ  และขาดเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบ ข้อเสนอแนะต่อสถานสงเคราะห์คือ ควรจัดสถานที่ให้สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมกับ 
ธรรมชาติและสังคมให้มากที่สุด ควรแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ควรจัดการเรียนการสอน 
พระพุทธศาสนา ต่อกรมประชาสงเคราะห์ คือ ควรมีนโยบายและหลักสูตรที่ชัดเจนเกี่ยวกับ 
กิจกรรมที่ใช้หลักพุทธธรรม ต่อคณะสงฆ์คือ ควรให้วัดที่มีความพร้อมเป็นศูนย์กลางของการ 
พัฒนาผู้รับบริการ ควรส่งพระสงฆ์จากมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่ได้รับการฝึกอบรมแล้วเข้าไปอบรม 
ผู้รับบริการเป็นประจ า ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป ควรศึกษาแนวทางการจัดหลักสูตร 
การฝึกอบรมที่เป็นไปตามหลักพุทธธรรมแก่ผู้บริหารผู้ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมและผู้  รับ
บริการแต่ละประเภทในเชิงนโยบายและปฏิบัติการ.๗๘ 

                                                 

๗๗อนันต์ ดอนนอก, บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนตามโครงการอบรมประชาชน
ประจ าต าบล (อ.ป.ต.) ในจังหวัดนครราชสีมา,  วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย 
:  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์), ๒๕๓๙.(บทคัดย่อ) 

๗๘ไพบูลย์ นาคเจือ, ศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารสถานสงเคราะห์ต่อการใช้หลักพุทธธรรม
เพื่อพัฒนาผู ้รับบริการในสถานสงเคราะห์ สังกัดกรมประชาสงเคราะห์, วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย :  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์), ๒๕๔๐.( บทคัดย่อ) 



 
๗๒ 

 
 

                 สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมจากการศึกษางาน
วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องหลายๆเล่มท าให้ผู้ศึกษาได้ทราบว่าชีวิตที่ดีในสังคมไทยส่วนใหญ่มาจาก
การได้นับถือพระพุทธศาสนารับฟังหลักธรรมค าสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อจะได้
ทราบถึงเหตุแห่งปัญหา  วิธีแก้ไขในแต่ละเรื่องที่ยังมีข้อสงสัยกันอยู่เพื่อจะได้ขอยุติและน าไปใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เยาวชนในสังคมต่อไป 

๒.๖.๓ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น าของเยาวชน การวิจัยค้นคว้าเรื่อง 
ภาวะผู้น าของเยาวชนตามหลักฆราวาสธรรม ๔ :  กรณีศึกษาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม จังหวัด
เพชรบูรณ์    ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยว ข้องดังนี้ 

เกษวรางค์  จิณะแสน ได้ท าการวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกระท าผิดซ้ า
ของเด็กและเยาวชนที่อยู่ระหว่างถูกคุมประพฤติใน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
กลาง” ผลวิจัยพบว่า ๑. สถาบันครอบครัวควรมีบทบาทในการปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องให้แก่เด็ก 
โดยเฉพาะด้าน จริยธรรม การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมควรเพิ่มที่ตัวผู้ปกครอง ควรมี
การสร้างความรัก ความอบอุ่นและความเข้าใจในครอบครัวให้มากขึ้น ๒. สถาบันการศึกษาควร
มีบทบาทในการให้ความรู้ และช่วยครอบครัวขัดเกลาเด็กโดยการ ปลูกฝังค่านิยมที่สอดคล้อง
กับบรรทัดฐานทางสังคมให้กับเด็ก ๓. ควรปรับปรุงกฎหมายที่ให้อ านาจแก่พนักงานคุม
ประพฤติร่วมกับต ารวจ ในการจับกุม เด็กที่กระท าผิดเงื่อนไขคุมประพฤติ มาด าเนินการตาม
กฎหมายทันที เพื่อให้การคุมประพฤติ มีผลต่อการข่มขู่ยับยั้ง ๔. ภาครัฐและเอกชนควรร่วมมือ
กันที่จะเข้าไปด าเนินการจัดระเบียบชุมชน ๕. การให้บริการของพนักงานคุมประพฤติ ควรมีการ
น าความรู้ทางสังคมสงเคราะห์มา ประยุกต์ใช้ให้มากขึ้น เช่น น าวิธีการบ าบัดแบบกลุ่มมาใช้ น า
วิธีการจ าแนกผู้ถูกคุมความ ประพฤติมาใช้เพื่อจะได้วางแผนบ าบัดได้อย่างถูกต้อง๗๙ 

ชัยยุทธ  เจียรศิริกุล ได้ท าการวิจัยเร่ือง”บทบาทของกองก ากับการสวัสดิภาพเด็ก
และเยาวชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการหนีเรียน : ศึกษาเฉพาะกรณีการหนีเรียนของ
เด็กนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร” จากการวิจัยพบว่า กองก ากับการสวัสดิ
ภาพเด็กและเยาวชน (กก.สด.) เป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญ ต่อปัญหาสังคมที่เกิดขึ้น แต่
ปัจจุบันศักยภาพในการท างานของหน่วยงานนั้น ไม่ได้ถึงจุด สูงสุด เป็นผลให้ประสิทธิภาพใน

                                                                                                                                            

๗๘เกษวรางค์ จิณะแสน, ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกระท าผิดซ้ าของเด็กและเยาวชนที่อยู่
ระหว่างถูกคุมประพฤติใน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกลาง, วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต, ( 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์), ๒๕๔๑.( บทคัดย่อ) 
 



 
๗๓ 

 
 

การท างานของหน่วยงานนั้นไม่ได้เต็มตามความคาดหวังของ หลาย ๆ  ฝ่าย ในการจะเพิ่ม
ประสิทธิภาพของ กก.สด. ๘๐ 

อารีย์  จรรยาชัยเลิศ ได้ท าการวิจัยเร่ือง “บทบาทคาดหวังของศูนย์เยาวชนต าบล
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์” ผลการวิจัยพบว่า ชุดตัวแปรที่อธิบายความผันแปรของความ 
คาดหวังในบทบาทด้านต่าง ๆ ของศูนย์ฯ ได้มากที่สุด อธิบาย ได้ประมาณ ๒๙ เปอร์เซนต์ ตัว
แปร เพศ อายุ และการมีกิจกรรม อื่น ๆ อธิบายความคาดหวังในบทบาทด้านเศรษฐกิจ 
ศิลปวัฒนธรรมและกีฬานันทนาการได้ดีที่สุด และทั้ง ๔ กลุ่ม ให้ความส าคัญกับบทบาทด้าน
เศรษฐกิจเป็นอันดับแรก รองลงมา คือ บทบาทด้านสังคม กลุ่มคนในท้องถิ่นคาดหวังว่าศูนย์ฯ 
ควรจะช่วยเหลือให้สมาชิกมีอาชีพหลักมากที่สุด รองลงมาคือ ช่วยส่งเสริมสมรรถภาพทางสังคม
ให้แก่สมาชิก ส าหรับปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงานของศูนย์ ทั้ง ๔ กลุ่ม มีความเห็น ว่า มี 
๒ ประเภท คือ ประเภทแรกเกิดจากตัวเยาวชนเอง และประเภทที่สองเป็นผลกระทบมาจากผู้ที่
มีส่วนเกี่ยวข้อง กับเยาวชนรวมท้ังสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ๘๑ 

อุษา  คงสาย ได้ท าการวิจัยเรื่อง” ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกระท าผิดซ้ าของเด็ก
และเยาวชน ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกลาง” ผลการวิจัยพบว่า สภาพพื้นฐาน
ของเด็กและเยาวชนผู้กระท าผิดซ้ า ส่วนใหญ่ เป็นเยาวชนชาย ศึกษาเพียงระดับประถมศึกษา 
อาศัยอยู่กับ บิดามารดา ซึ่งยังอยู่ร่วมกัน มีอาชีพรับจ้างทั้งคู่ และ มีรายได้รวมกันไม่เกินเดือน
ละ ๖,๐๐๐ บาท เด็กและเยาวชน ส่วนใหญ่เป็นลูกคนโต มีพี่น้อง ๑-๕ คน และมักไม่มี ผู้กระท า
ผิดที่ถูกจับกุมในครอบครัว ลักษณะการกระท าผิดย้อนหลัง ๕ ครั้ง เป็นข้อหาเกี่ยว กับยาเสพ
ติดโดยรวมมากที่สุด และในแต่ละครั้งเป็นความผิด เกี่ยวกับยาเสพติดมากที่สุดเช่นกัน ในการ
กระท าผิดครั้งที่ ๑ ศาลฯ มักตัดสินให้คุมประพฤติ ส่วนในการกระท าผิด ครั้งต่อ ๆ มา ศาลฯ 
มักตัดสินให้ส่งไปสถานฝึกอบรม ระยะเวลา ที่ถูกคุมประพฤติและถูกฝึกอบรมนั้น มักอยู่ในช่วง 
๑-๑๒ เดือน โดยส่วนใหญ่มีช่วงเวลาภายหลังพ้นโทษแต่ละครั้งจนถึง การกระท าผิดครั้งใหม่ไม่

                                                 

๘๐ชัยยุทธ เจียรศิริกุล, บทบาทของกองก ากับการสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการหนีเรียน : ศึกษาเฉพาะกรณีการหนีเรียนของเด็กนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร, วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย :  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์), ๒๕๔๐.
(บทคัดย่อ) 

๘๑อารีย์ จรรยาชัยเลิศ, บทบาทคาดหวังของศูนย์เยาวชนต าบลในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, 
วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์), ๒๕๒๓.(บทคัดย่อ) 



 
๗๔ 

 
 

เกิน ๑ ปี ส่วนสาเหตุที่กระท าผิดครั้งที่ ๑ และ ๒ ส่วนใหญ่เพราะเพื่อนชวน ครั้งที่ ๓ เพราะมี
ปัญหา ครอบครัว ครั้งที่ ๔ และครั้งท่ี ๕ เพราะติดยาเสพติด ๘๒ 

อารยา  ด่านพานิช ได้ท าการวิจัยเรื่อง”การศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธ์
ระหว่างการเห็นคุณค่าในตนเองกับพฤติกรรมการเผชิญปัญหา ของเยาวชนผู้กระท าผิดชายและ
หญิงในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกลาง” พบว่าผลการวิจัยไม่สนับสนุนสมมติฐาน
หลักแต่สนับสนุนสมมติฐานย่อยที่เป็นองค์ ประกอบของสมมติฐานหลัก ดังนี้ ๑. การเห็นคุณค่า
ในตนเองของเยาวชนผู้กระท าผิดชาย และหญิง ไม่มีความแตกต่างกัน องค์ประกอบของการ
เห็นคุณค่าในตนเองด้านตนเองโดยทั่วไป และองค์ประกอบด้านสังคมก็ไม่ แตกต่างกัน อย่างไร
ก็ดีมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในด้านครอบครัว ๒. พฤติกรรมการเผชิญปัญหา 
ในเยาวชนผู้กระท าผิดชาย และหญิง ไม่มีความแตกต่างกัน องค์ประกอบด้านมุ่งเน้นอารมณ์
สนับสนุนการแก้ปัญหา และอารมณ์ไม่สนับสนุนการแก้ปัญหาก็ไม่ แตกต่างกัน อย่างไรก็ดีมี
ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ในด้านมุ่งเน้นการแก้ปัญหา ๓. ไม่มีความสัมพันธ์
ระหว่างการเห็นคุณค่าในตนเอง กับพฤติกรรมการเผชิญปัญหา โดยรวมของกลุ่มตัวอย่าง
เยาวชนผู้กระท าผิดชาย และหญิง แต่มีความสัมพันธ์ในแต่ละองค์ ประกอบระหว่างการเห็น
คุณค่าในตนเอง กับพฤติกรรมการเผชิญปัญหาของกลุ่มตัวอย่างเยาวชน ผู้กระท าผิดในแต่ละ
เพศอย่างมีนยัส าคัญทางสถิติ๘๓ 

ศรีสุวรรณ  สรศักดิ์ ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การศึกษาทัศนคติของเด็กและเยาวชน
ต่อโครงการฝึกอบรมจริยธรรมในสถานสงเคราะห์ : ศึกษาเฉพาะกรณีสถานแรกรับเด็กหญิง
พญาไท”ผลการวิจัยพบว่าเด็กและเยาวชนที่เข้ารับการฝึกอบรมจริยธรรมครั้งนี้ส่วนใหญ่  มี
สภาพปัญหาที่คล้ายคลึงกันคือ อยู่ในระะยะของวัยรุ่นตอนต้น ได้รับการศึกษามาค่อนข้างน้อย 
มีสถานภาพทางครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์ เนื่องจากบิดามารดาไม่ได้อาศัยอยู่ด้วยกันก่อนเข้ารับ 
การสงเคราะห์อาศัยอยู่กับบุคคลที่สาม ซึ่งไม่ใช่บิดามารดาของตน ส่วนมากเพิ่งเข้ารับ  การ
สงเคราะห์ครั้งแรกและสาเหตุที่ต้องเข้ารับการสงเคราะห์ เนื่องจากมีปัญหาความประพฤติ มาก
ที่สุด การศึกษาทัศนคติของเด็กและเยาวชนปรากฏว่า ส่วนใหญ่มีทัศนคติที่ดีมากต่อโครงการ
ฝึก อบรมจริยธรรม ความรู้สึกต่อกิจกรรมแต่ละประเภทของเด็กและเยาวชนมีความแตกต่างกัน
ตาม ระดับของอายุ คือ เด็กและเยาวชนที่มีอายุระหว่าง ๑๑-๑๔ ปี จะสนใจและให้ความร่วมมือ 

                                                 

๘๒อุษา คงสาย, ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกระท าผิดซ้ าของเด็กและเยาวชน ในสถานพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชนกลาง, วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย :  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์), ๒๕๓๘.(บทคัดย่อ) 

๘๓อารยา ด่านพานิช, การศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างการเห็นคุณค่าในตนเองกับ
พฤติกรรมการเผชิญปัญหา ของเยาวชนผู้กระท าผิดชายและหญิงในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
กลาง, วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย :  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์), ๒๕๔๑.(บทคัดย่อ) 



 
๗๕ 

 
 

ในกิจกรรมประเภทการบรรยาย (การเล่นนิทานธรรม) มากที่สุด ขณะที่เด็กและเยาวชนอายุ 
ระหว่าง ๑๕-๑๘ ปี รู้สึกสนใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมประเภทกลุ่มสร้างสรรค์ (การ 
โต้วาทีธรรมะ) มากกว่า ส่วนกิจกรรมประเภทนันทนาการเด็กและเยาวชนสนใจและให้ความ 
ร่วมมือมากทั้ง ๒ กลุ่ม การได้รับความรู้จากกิจกรรมแต่ละประเภทมีความสัมพันธ์สอดคล้อง 
กันกับระดับความสนใจ และการให้ความร่วมมือของเด็กและเยาวชน ๘๔ 

ณัฐพงษ์  กระจ่าง ได้ท าการวิจัยเรื่อง”การเลียนแบบพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ
แบบรักร่วมเพศชายของเยาวชนที่ปรากฏ ในรายการละครโทรทัศน์” ผลการศึกษาพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างชายส่วนใหญ่ร้อยละ ๗๗ มีความพึงพอใจที่จะ เลียนแบบนักแสดงชายจากละคร
โทรทัศน์ และร้อยละ ๖๐ พร้อมจะตัดสินใจทันทีที่จะ เปิดเผยตนเองต่อสังคมว่ามีพฤติกรรม
เบี่ยงเบนทางเพศหลังจากชมละครโทรทัศน์ที่มี พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศแบบรักร่วมเพศ
ชาย ซึ่งพฤติกรรมการแสดงออกจากการเลียนแบบ นั้นพบว่า มีการเลียนแบบพฤติกรรมการ
เบี่ยงเบนทางเพศของเยาวชนจากการรับชมรายการ ละครโทรทัศน์นั้นเกิดขึ้นจริง และสามารถ
เชื่อได้ว่าสื่อก่อให้เกิดการเลียนแบบ ของได้จริงการเลียนแบบเยาวชนที่เบี่ยงเบนทางเพศนั้น
เกิดในลักษณะเทียบเคียง (Identification) เพราะถ้าวิเคราะห์จากแนวความคิดของแบนดูรา 
(Bandura) ก็จะเห็น ได้ว่าภาพของพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศในรายการละครโทรทัศน์นั้น สื่อ
ได้กระท าหน้าที่ ในลักษณะ Observation Learning การแสดงพฤติกรรมจากการสังเกตของสื่อ 
และ Disinhibitory Effect การที่ใชส้ื่อมวลชนเป็นแม่แบบในการแสดงออกจนประสบผลส าเร็จ ๘๕ 

ทวีคูณ  มาลยาภรณ์ ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การศึกษาการขายบริการทางเพศของ

เด็กและเยาวชนชายเร่ร่อน : ศึกษาเฉพาะกรณีสีลมและพัทยา” ผลการวิจัยพบว่า ในกลุ่มการ

ขายบริการทางเพศนี้มีกลุ่ม เด็กและเยาวชนชายที่ยังอยู่กับบ้านแล้วขายบริการทางเพศรวม อยู่

ด้วย ร้อยละ ๒๐.๐ นอกจากนี้ยังพบเด็ก และเยาวชนชาย อยู่ในระบบการศึกษาทั้งสีลมและ

พัทยาขายบริการทางเพศ โดย มีอายุเฉลี่ย ๑๓-๑๕ ปี มาจากครอบครัวมีทั้งพ่อและแม่ มี พี่น้อง 

๔-๕ คน แต่ความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัวไม่ดีนัก มีฐานะทางเศรษฐกิจค่อนข้างต่ า มา

จากทุกภาคของประเทศ ยกเว้นภาคใต้ นับถือศาสนาพุทธเกือบทั้งหมดมีการศึกษาต่ า  กว่า

มัธยมศึกษาตอนปลาย พบมากในกลุ่มที่ไม่จบการศึกษาภาค บังคับ สาเหตุที่ออกมาเร่รอ่นขาย
                                                 

๘๔ศรีสุวรรณ สรศักด์ิ, การศึกษาทัศนคติของเด็กและเยาวชนต่อโครงการฝึกอบรมจริยธรรมใน
สถานสงเคราะห์ : ศึกษาเฉพาะกรณีสถานแรกรับเด็กหญิงพญาไท, วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์), ๒๕๔๑.(บทคัดย่อ) 

๘๕ณัฐพงษ์ กระจ่าง, การเลียนแบบพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศแบบรักร่วมเพศชายของ
เยาวชนที่ปรากฏ ในรายการละครโทรทัศน์, วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย :  มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์), ๒๕๔๔.(บทคัดย่อ) 



 
๗๖ 

 
 

บริการทางเพศเพราะมีความ ต้องการอิสระ มีปัญหากับบุคคลในครอบครัวโดยเฉพาะบิดา ไม่ 

ต้องการถูกบังคับและไม่ชอบอยู่ในระบบของโรงเรียน ท าให้มี ประสบการณ์หนีโรงเรียนสูง  

ทางด้านทัศนคติ มีทัศนคติที่ดี ต่อโรงเรียน ส่วนสถานสงเคราะห์มีทัศนคติเป็นลบในเรื่อง 

กฎระเบียบ ส าหรับบุคลากรในโรงเรียนและสถานสงเคราะห์ มี ทัศนคติเป็นบวก ยกเว้นครู

ประจ าชั้นในโรงเรียน เจ้าหน้าที่ สถานสงเคราะห์ นักจิตวิทยา ส าหรับทัศนคติเกี่ยวกับเพื่อน มี

ทัศนคติที่ดี ทั้งเพื่อนในโรงเรียน ในสถานสงเคราะห์และ เพื่อนอาชีพเดียวกัน มีรายได้จากการ

ขายบริการทางเทศเฉลี่ย ๓๐๐ บาทต่อครั้ง รายได้สูงสุดจากการขายบริการทางเพศ ๑,๕๐๐-

๓,๐๐๐ บาทต่อครั้ง ความต้องการขายบริการทางเพศ ๑-๒ ปี โดยแต่ละเดือนต้องการขาย

บริการทางเพศ ๑-๑๐ ครั้ง เพื่อเก็บเงินประกอบธุรกิจของตนเองในอนาคตโดยดูตัวอย่าง จาก

เพื่อนเป็นหลัก ๘๖ 

วันชัย  นพรัตน์ ได้ท าการวิจัยเรื่อง “ภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนที่สัมพันธ์กับ
ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 
ในเขตการศึกษา ๑๒” ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ๑. ภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
ในเขตการศึกษา ๑๒ ตามการรับรู้ของ หัวหน้ากลุ่มประสบการณ์ อยู่ในระดับปานกลาง โดยเม่ือ
จ าแนกตามขนาดโรงเรียน ภาวะผู้น าของ ผู้บริหารโรงเรียนขนาดใหญ่ อยู่ในระดับมาก ส่วน
ภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนขนาดกลาง และขนาดเล็ก อยู่ในระดับปานกลาง และเม่ือจ าแนก
ตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของหัวหน้า กลุ่มประสบการณ์ที่มีประสบการณ์ทั้งมากและ
น้อย อยู่ในระดับปานกลาง ๒. หัวหน้ากลุ่มประสบการณ์ที่อยู่ในโรงเรียนต่างขนาดรับรู้ภาวะ
ผู้น าของผู้บริหาร โรงเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p๘๗ 

พวงทิพยิ์  นวลขาว ได้ท าการวิจัยเรื่อง”ความสัมพันธ์ระหว่างแบบภาวะผู้น ากับ
ความพึงพอใจ ในการปฏิบัติงานของพนักงานคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม” 
ผลจากการศึกษาวิจัยพบว่า ๑. แบบภาวะผู้น าของผู้บังคับบัญชามีความสัมพันธ์ กับความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ระดับสูง 
และเป็นไปในทิศทางที่ สอดคล้องกัน ซึ่งสอดคล้องตามสมมุติฐานข้อที่ 1 ที่ก าหนดไว้ โดยตัว
แปรย่อยของแบบภาวะผู้น าของผู้บังคับบัญชา ซึ่งได้แก่ การใช้กระบวนการภาวะผู้น า ลักษณะ
                                                 

๘๖ทวีคูณ มาลยาภรณ์, การศึกษาการขายบริการทางเพศของเด็กและเยาวชนชายเร่ร่อน : 
ศึกษาเฉพาะกรณีสีลมและพัทยา, วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์), ๒๕๓๗.(บทคัดย่อ) 

๘๗วันชัย นพรัตน์, ภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนที่สัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ในเขตการศึกษา ๑๒, วิทยานิพนธ์
มหาบัณฑิต,  (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยบูรพา), ๒๕๓๙.(บทคัดย่อ) 



 
๗๗ 

 
 

ของแรงจูงใจ ลักษณะของกระบวนการติดต่อสื่อสาร ลักษณะของกระบวนการ ความสัมพันธ์
เกี่ยวข้องระหว่างกัน ลักษณะของกระบวน การตัดสินใจ ลักษณะการก าหนดเป้าหมาย การ
ท างานหรือ การออกค าสั่ง และลักษณะของกระบวนการควบคุม มีความ สัมพันธ์กับความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แบบภาวะผู้น าของ
ผู้บังคับบัญชามีความสัมพันธ์กับ ตัวแปรย่อยของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับ 
บัญชาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งได้แก่ สถานภาพของ ผู้ปฏิบัติงาน โอกาสก้าวหน้าในการ
ท างาน ความเสมอภาค หรือความยุติธรรม และการปฏิบัติงานตรงกับความรู้ ความสามารถ 
ยกเว้นตัวแปรย่อยเกี่ยวกับความม่ันคง ในการท างาน และการยกย่องจากผู้บังคับบัญชา ๒. 
ผู้บังคับบญัชาท่ีมีแบบภาวะผู้น าแบบปรึกษาหารือ และแบบมีส่วนร่วม จะท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
มีความพึงพอใจ ในการปฏิบัติงานสูงกว่าผู้บังคับบัญชาที่มีแบบภาวะผู้น า แบบเผด็จการและ
แบบเผด็จการอย่างมีศิลป์ ซึ่งสอดคล้อง กับสมมุติฐานข้อที่ ๒ ที่ก าหนดไว้ ๓. แบบภาวะผู้น าที่
ผู้ใต้บังคับบัญชาคาดหวังหรือ ต้องการให้เป็นมากที่สุดคือแบบภาวะผู้น าแบบมีส่วนร่วม ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมุติฐานข้อที่ ๓ ที่ก าหนดไว้ ๘๘ 

ศรีไพร  ชื่นชม  ได้ท าการวิจัยเรื่อง”ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนเกี่ยวกับ
รูปแบบภาวะผู้น า กับการใช้โรงเรียนเพื่อพัฒนาชุมชน กรณีศึกษา: ผู้บริหาร โรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษา จังหวัดนครราชสีมา” ผลการศึกษาพบว่า 
ผู้บริหารโรงเรียนที่มีรูปแบบภาวะ ผู้น าที่แตกต่างกันจะมีความคิดเห็นในการใช้โรงเรียนเพื่อ
พัฒนา ชุมชนไม่แตกต่างกัน ดังนั้นผู้บริหารโรงเรียนไม่ว่าจะมีรูปแบบ ภาวะผู้น าอย่างไรก็ตาม 
สามารถท าให้โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่ง ในการเข้าร่วมพัฒนาชุมชน และจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน เพื่อให้มีผลในการพัฒนาชุมชนได้ทั้งสิ้น การที่จะท าให้ โรงเรียนสามารถเข้าร่วมในการ
พัฒนาชุมชนให้บังเกิดผลดีนั้น จะต้องใช้กระบวนการของงานสังคมสงเคราะห์คือ การศึกษา 
ปัญหาและการวิเคราะห์ปัญหา โดยส ารวจสภาพปัจจุบัน ปัญหา ทรัพยากร ความต้องการและ
ความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาชุมชน ในเขตบริการของโรงเรียน โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ 
ด าเนินการและแบ่งงานให้รับผิดชอบ การตรวจสอบทรัพยากร ที่มีอยู่ในชุมชน รวบรวมข้อมูล  
จัดระบบ วิเคราะห์ข้อมูลและ ปัญหาต่าง ๆ โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  การ
วางแผน การด าเนินการโดยใช้กิจกรรมที่สามารถสนอง วัตถุประสงค์ในการเป็นส่วนหนึ่งเพื่อ
พัฒนาชุมชน ด าเนินการ ตามแผนและโครงการท่ีวางไว้ โดยน าทรัพยากรต่าง ๆ ผสมผสาน กับ
วิธีการใหม่ ๆ มาใช้ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและวิธีการ ซึ่งกันและกัน และให้ประชาชนใน

                                                 
๘๘พวงทิพย์ นวลขาว, ความสัมพันธ์ระหว่างแบบภาวะผู้น ากับความพึงพอใจ  ในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม, วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต,  
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์), ๒๕๓๗.(บทคัดย่อ) 



 
๗๘ 

 
 

ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ ด าเนินงานและมีการประเมินผล  โดยปฏิบัติอย่างมีระบบ 
หลักการ และมีวิธีการท่ีถูกต้องอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอทุกขั้นตอนด าเนินงาน ๘๙ 

สมจิต  กัลป์ยาณกุล ได้ท าการวิจัยเรื่อง”แบบภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียน
สังกัดส านักงานการประถมศึกษา จังหวัดเชียงราย”  ผลการวิจัยพบว่า ๑. แบบภาวะผู้น าหลัก 
(Primary Leadership Style) ของ ผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็น ผู้บริหารโรงเรียนส่วนใหญ่คือ 
แบบเกื้อหนุน (Supporting : S3) ผู้น ามีพฤติกรรมเกื้อหนุน บงการต่ า แบบภาวะ ผู้น ารอง 
(Secondary Leadership Style) ของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นผู้บริหารโรงเรียนส่วนใหญ่ คือ 
แบบแนะน าก ากับดูแล (Coaching : S2) ผู้น ามีพฤติกรรมเกื้อหนุนสูง บงการสูง ส่วนแบบภาวะ
ผู้น าที่ต้องพัฒนา (Development Leadership Style) ของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็น ผู้บริหาร
โรงเรียน คือแบบมอบหมายงาน (Delegating : S4) ผู้น า มีพฤติกรรมเกื้อหนุนต่ า บงการต่ า ๒. 
ความยืดหยุ่นในการใช้แบบภาวะผู้น า (Flexibility of Leadership Style) ของผู้ตอบ
แบบสอบถามซึ่งเป็นผู้บริหารโรงเรียน ส่วนใหญ่มีความยืดหยุ่นอยู่ในระดับปานกลาง กล่าวคือ 
ผู้บริหารโรงเรียน มีการปรับเปลี่ยนการใช้แบบภาวะผู้น าแบบต่างๆ ในการบริหารงานได้ ตาม
สมควร ไม่ได้ยึดภาวะผู้น าแบบใดแบบหนึ่งตายตัว ผู้บริหารที่มีอายุ มากขึ้นและมีประสบการณ์
ในการด ารงต่ าแหน่งมากขึ้น มีความยืดหยุ่น ในการใช้แบบภาวะผู้น ามากขึ้น ๓. ความมี
ประสิทธิผลในการใช้แบบภาวะผู้น า (Effectiveness of Leadership Style) ของผู้ตอบ
แบบสอบถามซึ่งเป็นผู้บริหาร โรงเรียนส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง กล่าวคือผู้บริหาร 
โรงเรียน เลือกใช้แบบภาวะผู้น าเหมาะสมกับความรู้ความสามารถและความมุ่งม่ัน  ของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ระดับปานกลาง ผู้บริหารที่มีอายุ ๔๑-๕๐ ปี และมี ประสบการณ์ในการด ารง
ต าแหน่ง ๕ - ๑๐ ปี มีประสิทธิผลในการใช้แบบ ภาวะผู้น าสูงกว่ากลุ่มอื่นๆ๙๐ 

สันติ  นิติธรรมยง ได้ท าการวิจัยเรื่อง” พฤติกรรมภาวะผู้น า : ศึกษาเฉพาะกรณี
ของนักศึกษา MBA ในเมืองไทยการศึกษาวิทยานิพนธ์ เรื่อง พฤติกรรมภาวะผู้น า : ศึกษา
เฉพาะกรณีของนักศึกษา MBA ในเมืองไทย “ ผลการวิจัยพบว่า ๑) นิสิตของมหาวิทยาลัย 
เกษต ศาสตร์ที่มีประสิทธิผลสูง ได้แก่นักพัฒนา และที่มีประสิทธิผลต่ า ได้แก่ นักบุญ ๒) นัก 
ศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มี ประสิทธิผลสูง ได้แก่ ผู้ที่ท าตามค าสั่งแต่เพียงอย่าง

                                                 

๘๙ศรีไพร ชื่นชม, ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนเกี่ยวกับรูปแบบภาวะผู้น า กับการใช้
โรงเรียนเพื่อพัฒนาชุมชน กรณีศึกษา: ผู้บริหาร โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษา 
จังหวัดนครราชสีมา, วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต,  (บัณฑิตวิทยาลัย :  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์), ๒๕๓๘.
(บทคัดย่อ) 

๙๐สมจิต กัลป์ยาณกุล, แบบภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานการประถมศึกษา 
จังหวัดเชียงราย, วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต,  (บัณฑิตวิทยาลัย :  สถาบันราชภัฏเชียงราย), ๒๕๔๓.
(บทคัดย่อ) 



 
๗๙ 

 
 

เดียว และผู้น าที่มีประสิทธิผลต่ าได้แก่ นักบุญ เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยเกษตร ศาสตร์๓) นิสิต
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่า ผู้น าที่มี ประสิทธิผลสูงได้แก่ ผู้เผด็จการที่มีศิลปะ และ
ประสิทธิผลต่ า คือ นักบุญ และ ๔) นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ที่มี ประสิทธิผลสูง 
ได้แก่ นักพัฒนา และประสิทธิผลต่ า ได้แก่ นักบุญ โดยสรุป การศึกษาครั้งนี้ ในภาพรวมพบว่า 
นิสิต นักศึกษาทั้งสี่สถาบัน เป็นนักพัฒนาเป็นส่วนใหญ่ นับเป็น ผู้น าแบบมีประสิทธิผลสูง  และ
ที่นับว่ามีประสิทธิผลต่ า ตรงกัน คือ นักบุญ เป็นต้น๙๑ 

จารุณี  กาญจะโนสถ ได้ท าการวิจัยเรื่อง”พฤติกรรมภาวะผู้น าของผู้บริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร,วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต” ผลการวิจัย พบว่า ที่
ระดับความมีนัยส าคัญ .๐๕ นั้น มีความเป็นไปได้ที่ ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน
ตามการรับรู้ของครู กับขวัญก าลังใจใน การปฏิบัติงานของครูมีความสัมพันธ์กันทางบวกใน
ระดับค่อนข้างสูง ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .๗๕๗ และเม่ือควบคุมอิทธิพลของตัวแปร
อายุ ของครูด้วยเทคนิคการวิเคราะห์สหสัมพันธ์เชิงส่วนแล้ว ผลปรากฏว่า ภาวะผู้น าทาง 
วิชาการของผู้บริหารโรงเรียนตามการรับรู้ของครู สามารถก าหนดค่าความแปรปรวนใน ขวัญ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานของครูได้ ร้อยละ ๕๗.๓๐  

สมศักดิ์  กิจธนวัฒน์  ได้ท าการวิจัยเรื่อง”การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างภาวะ
ผู้น าเชิงสร้างสรรค์ส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อม โดยใช้หลักการจัดกิจกรรมตามแนว
มนุษยนิยมและการเพิ่มพลังศักยภาพตนเองของแอนโทนี่ ร็อบบินส์”ผลการวิจัย พบว่า คะแนน
ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ระยะหลังการทดลองของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕๙๒ 

สมบูรณ์  ปัญญาคม ได้ท าการวิจัยเรื่อง “แบบภาวะผู้น าต่อการเกื้อหนุนความ
เจริญงอกงามในตัวบุคคล ขององค์กรพัฒนาเอกชน : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์กรคอมแพสชั่น 
อินเตอร์เนชั่นแนล อินคอร์เปอร์เรเต็ด (ประเทศไทย)” ผลการศึกษาพบว่า ๑. แบบภาวะผู้น าที่มี
อยู่ในโครงการส่วนใหญ่ร้อยละ ๗๒ ๑. เป็นประเภท S ๒. หรือแบบการขาย (Selling) ซึ่งผู้น ามี
พฤติกรรมด้านภารกิจและความสัมพันธ์สูงทั้งคู่ ในขณะที่ผู้ตามส่วนใหญ่ร้อยละ )๗๑.๗ มีความ
พร้อมในระดับ R๔ หรือเป็นกลุ่มที่มีความสามารถและม่ันใจในการท างาน ๒. เม่ือเปรียบเทียบ
กับทฤษฎีภาวะผู้น าตามสถานการณ์ ปรากฏว่า ผู้น าในโครงการส่วนใหญ่ใช้แบบภาวะผู้น า ไม่

                                                 
๙๑สันติ นิติธรรมยง, พฤติกรรมภาวะผู้น า : ศึกษาเฉพาะกรณีของนักศึกษา MBAในเมืองไทย,

วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต,  (บัณฑิตวิทยาลัย :  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์), ๒๕๓๐.(บทคัดย่อ) 
๙๒สมศักดิ์ กิจธนวัฒน์, การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ส าหรับ

ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อม โดยใช้หลักการจัดกิจกรรมตามแนวมนุษยนิยมและการเพิ่มพลังศักยภาพ
ตนเองของแอนโทนี่ ร็อบบินส์,วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย :  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), 
๒๕๔๕.(บทคัดย่อ) 



 
๘๐ 

 
 

สอดคล้องกับระดับความพร้อมของผู้ปฏิบัติงาน กล่าวคือ ใช้ S๔ กับผู้ตามที่มีความพร้อมใน
ระดับ R๑ แทนที่จะใช้ S๔ ในสัดส่วนที่สอดคล้องกับ R๔ และใช้ S๒ กับผู้ตาม ที่มีความพร้อม
ระดับ R๔ แทนที่จะเป็น R๒ ๓. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่ายอมรับสมมติฐาน หลักที่ ๑ 
คือ ผู้ตามที่มีระดับความพร้อมต่างกัน มีผู้น า ในโครงการซึ่งใชแ้บบภาวะผู้น าแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ .๐๕ แต่เม่ือพิจารณาสมมติฐานรองอีก ๔ ข้อ ปรากฎว่า ไม่ยอมรับ
สมมติฐานรองที่ (๑) (๒) และ (๔) ได้คือ ผู้ตามที่มีความพร้อม R๔ คือมีความสามารถและเต็ม
ใจ หรือม่ันใจ ไม่ได้มีผู้น าที่ใช้แบบภาวะผู้น าประเภท การมอบหมาย (S๔) ผู้ตามที่มีความ
พร้อมระดับ R๓คือ มีความสามารถ แต่ไม่เต็มใจ หรือไม่ม่ันใจในการท างานไม่ได้มีผู้น าที่ใช้ 
แบบภาวะผู้น าประเภทการมีส่วนร่วม (S๓) ผู้ตามที่มี ความพร้อมระดับ R๑ คือ ไม่มี
ความสามารถ และไม่เต็มใจ หรือไม่ม่ันใจในการท างาน ไม่ได้มีผู้น าที่ใช้แบบภาวะผู้น า ประเภท
การบอก (S๑) มีเพียงสมมติฐานรองที่ (๓) ที่ยอมรับได้ คือ ผู้ตามที่มีความพร้อมในระดับ R๒ มี
ผู้น าที่ใช้แบบภาวะผู้น าประเภทการขาย (S๒) ส่วนการทดสอบสมมติฐานที่ ๒ พบว่าผู้น าใน
แผนงาน ที่ต่างกันมีแบบภาวะผู้น าที่ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .๐๕ ส าหรับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับผู้น าที่ผู้ตาม ต้องกันนั้น ส่วนใหญ่เป็นคุณสมบัติด้านมนุษยสัมพันธ์ หรือ การ
สนับสนุนด้านจิตใจ ๙๓ 

สุทัศน์  ศรีดาเดช ได้ท าการวิจัยเรื่อง “ภาวะผู้น าของพระรามจากรามเกียรติ์” 
ผลการวิจัยสรุปได้ว่า พระรามเป็นตัวละครฝ่าย ธรรมะ มีบุญญาธิการพิเศษกว่าชนในกลุ่ม การ
อยู่ในสถานภาพ ที่เหนือกว่าแสดงถึงชนชั้นและความเหมาะสมที่พระรามจะเป็น ผู้น า แต่ราม
เกียรติได้ให้พระรามในบางด้านมีวิถีชีวิตอย่าง ปุถุชนสามัญ เป็นสัมพันธภาพที่สอดคล้องกับ
กลุ่มจนท าให้พระราม ได้มาซึ่ง ความศรัทธา การร่วมแรงร่วมใจ การยอมรับปฏิบัติ ตามจาก
กลุ่มชนในสังคม พระรามในร่างขององค์เทพนารายณ์ ที่อวตารลงมาปราบยักษ์พาลรังควาญโลก 
สามารถน ามาพิจารณา กับศาสตร์ภาวะผู้น าได้อย่างสอดรับกัน และให้คติแนวคิดกับ ผู้น าที่เห็น
คุณความดีงาม ที่ปรากฏจากพระรามได้เป็นอย่างดี๙๔ 

หฤทัย  อาจปรุ  ได้ท าการวิจัยเร่ือง “ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ภาวะ
ผู้น า รูปแบบการด าเนินชีวิตและความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง กับการมีจิตส านึก
สาธารณะของนักศึกษาพยาบาลเขตกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ ๑. ค่าเฉลี่ยของ
คะแนนการมีจิตส านึกสาธารณะของนักศึกษาพยาบาล เขตกรุงเทพมหานครเท่ากับ ๑๙๗.๒๒ 

                                                 

๙๓สมบูรณ์ ปัญญาคม, แบบภาวะผู้น าต่อการเกื้อหนุนความเจริญงอกงามในตัวบุคคล ของ
องค์กรพัฒนาเอกชน : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์กรคอมแพสชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล อินคอร์เปอร์เรเต็ด (ประเทศ
ไทย), วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต,  (บัณฑิตวิทยาลัย :  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์), ๒๕๔๖.(บทคัดย่อ) 

๙๔สุทัศน์ ศรีดาเดช, ภาวะผู้น าของพระรามจากรามเกียรติ์ , วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต,  
(บัณฑิตวิทยาลัย :  มหาวิทยาลัยนเรศวร), ๒๕๔๐.(บทคัดย่อ) 



 
๘๑ 

 
 

คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๙๐ ของคะแนนเต็ม = ๒๕๕ คะแนน) ซึ่งอยู่ต าแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์
ที่ ๕๒ และได้เสนอเกณฑ์ค่าเฉลี่ยและค่าคะแนน ณ ต าแหน่งปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ ๑๐ - ๑๐๐ เพื่อ
น าไปใช้เป็นเกณฑ์ในการวิจัยครั้งต่อไป ๒. ภาวะผู้น า รูปแบบการด าเนินชีวิตกลุ่มวิชาการ กลุ่ม
วิชาชีพ กลุ่มก้าวหน้ากลุ่มกิจกรรม กลุ่มสังคม ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองและสังกัด
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการมีจิตส านึกสาธารณะของนักศึกษา
พยาบาลสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ภูมิล าเนาในกรุงเทพมหานคร และรูปแบบการด าเนินชีวิต
กลุ่มเก็บตัว มีความสัมพันธ์ทางลบกับการมีจิตส านึกสาธารณะของนักศึกษาพยาบาล อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ๓.ตัวแปรที่สามารถร่วมกันพยากรณ์การมีจิตส านึกสาธารณะ
ของนักศึกษาพยาบาลได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ มีความส าคัญตามล าดับดังน้ี ๙๕ 

ประสิทธิ์  เขียวศรี ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การน าเสนอแบบจ าลองการพัฒนาภาวะ
ผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนที่บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน” ผลการวิจัยมีดังนี้ ผลการศึกษา 
วิเคราะห์สังเคราะห์คุณลักษณะภาวะผู้น าจากเอกสารหลักฐานทางวิชาการแล้วตรวจสอบ
ความส าคัญของคุณลักษณะฯ ด้วยเทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุงโดยผู้เชี่ยวชาญ   ๒๕ คน โดย
ใช้แบบสอบถามปลายเปิด จ านวน ๒ รอบ พบคุณลักษณะฯ จ านวน ๕ ด้าน ได้แก่๑) ด้าน
ความรู้ ๒) ด้านทักษะ ๓) ด้านทัศนคติ ๔) ด้านคุณธรรมจริยธรรม และ ๕) ด้านบุคลิกภาพ 
คุณลักษณะทุกด้านรวม ๑๐๙ ข้อ ผลการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์วิธีการพัฒนาคุณลักษณะฯ 
จากเอกสาร หลักฐานทางวิชาการ แล้วตรวจสอบความเหมาะสมของวิธีการพัฒนาด้วยการ
สอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ๒๒ คน โดยใช้แบบสอบถามปลายเปิด พบวิธีการพัฒนา 
จ านวน ๒๔ วิธี ผลการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์แบบจ าลองการพัฒนาฯ จากเอกสารหลักฐาน
ทางวิชาการ แล้วน าคุณลักษณะฯ และวิธีการพัฒนามาสังเคราะห์เป็นแบบจ าลองการพัฒนา
ภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงรียนที่บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน แล้วตรวจสอบความเหมาะสม
กับผู้เชี่ยวชาญโดยการสัมภาษณ์ ๙ คน โดยใช้แบบสอบถาม ๘๐ คน ผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยกับ
แบบจ าลองที่สังเคราะห์ ท าให้ได้แบบจ าลองซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบต่าง ๘ ประการ ได้แก่
๑) หลักการ ๒) วัตถุประสงค์ ๓) วิธีการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้น า ๔) การด าเนินการพัฒนา  

                                                 

 ๙๕หฤทัย อาจปรุ, ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ภาวะผู้น า รูปแบบการด าเนินชีวิต
และความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง  กับการมีจิตส านึกสาธารณะของนักศึกษาพยาบาลเขต
กรุงเทพมหานคร, วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต,  (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), ๒๕๔๔.
(บทคัดย่อ) 



 
๘๒ 

 
 

๕) การประเมินผลการพัฒนา ๖) การปฏิบัติงานจริงและท าวิจัยเชิงปฏิบัติการ ๗) การน าเสนอ
ผลการวิจัย และ ๘ การประเมินผลและการติดตามผล๙๖ 

สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น าของเยาวชนหลายๆเล่มท าให้ผู้วิจัยได้ทราบ
ถึงข้อสงสัยและปัญหาของเรื่องวิจัยต่างๆและน ามาปรับใช้ประโยชน์เป็นข้อมูลของ“ภาวะผู้น า
ของเยาวชนตามหลักฆราวาสธรรม ๔” อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดกับเยาวชนไทยในปัจจุบันและ
อนาคตที่มีข้อมูลได้ศึกษาและเกิดความพึงพอใจที่ทราบถึงสาเหตุของปัญหาและวิธีแก้ไขอันจะ
ท าเยาวชนไทยมีภาวะผู้น าที่ดีทั้งคุณธรรมและคุณภาพสมบูรณ์และเป็นก าลังของสังคมและ
ประเทศสืบต่อไป 

๒.๖.๔ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับฆราวาสธรรม๔ 
การวิ จัยค้นคว้าเรื่อง ภาวะผู้น าของเยาวชนตามหลักฆราวาสธรรม ๔ :  

กรณีศึกษาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์    ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยว 
ข้องดังนี ้

นภัสวรรณ  ปรางค์พันธุ์ ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาคุณธรรมผู้น าเยาวชน
ตามหลักฆราวาสธรรม ๔” นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน
สามพรานวิทยา  อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยความต้องการของเยาวชน  
เยาวชนส่วนใหญ่ต้องการผู้น าตามหลักฆราวาสธรรม ๔ ในด้านการตัดสินใจเป็นอันดับแรก   
( x  = ๓.๙๐) รองลงมาต้องการผู้น าในด้านเป็นแบบอย่างที่ดี ( x  = ๓.๘๑)   และสุดท้ายต้องการ
ผู้น าในด้านการน าพาท าความดี ( x  = ๓.๘๐)   โดยความความต้องการของเยาวชนอยู่ในระดับ
มาก ( x  = ๓.๘๔)   สรุปความต้องการของเยาวชนทั้งเพศชายและเพศหญิง มีความต้องการ
เป็นผู้น าในด้านต่าง ๆ ไม่แตกต่างกัน โดยระดับนัยส าคัญที่ ๐.๐๕๙๗ 

อนุพงษ์  รัฐิรมย์ ได้ท าวิจัยเรื่อง “การสร้างแบบวัดฆราวาสธรรมของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น”  ผลการวิจัยพบว่า ๑. แบบฆราวาสธรรม ทั้ง ๔ ฉบับ มีความเที่ยงตรงที่
ปรากฎโดยการพิจารณาตัดสินของผู้เชี่ยวชาญ  และมีความเที่ยงตรงเชิงสภาพอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ   ๒. ค่าความเชื่อม่ันของแบบวัดฆราวาสธรรม  อันประกอบด้วย แบบวัดด้านสัจจะ  
แบบวัดด้านทมะ  แบบวัดด้านขันติ  และแบบวัดด้านจาคะ เท่ากับ .๙๐๔๑  .๘๒๘๔.๗๙๗๗  

                                                 

 ๙๖ประสิทธิ์ เขียวศรี, การน าเสนอแบบจ าลองการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนที่
บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน, วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต,  (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), 
๒๕๔๔.(บทคัดย่อ) 

๙๗นภัสวรรณ  ปรางค์พันธุ์ , “การพัฒนาคุณธรรมผู้น าเยาวชนตามหลักฆราวาสธรรม ๔ : 
ศึกษากรณีโรงเรียนสามพรานวิทยา อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร
มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๒.(บทคัดย่อ) 



 
๘๓ 

 
 

และ๘๒๖๐ ตามล าดับ  ๓.การเปรียบเทียบการสร้างแบบวัดฆราวาสธรรมของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นพบว่า ด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา ความสัมพันธ์กับโรงเรียน การเข้า
อบรมคุณธรรม และสถานะภาพรายได้ทางครอบครัวแตกต่างกัน มีการสร้างแบบวัดฆราวาส
ธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง สถิติที่ระดับ .๐๕ จึง
ยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้๙๘ 

ปรีชา  นาครัตน์ ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การเปรียบเทียบคุณภาพของแบบวัด
ฆราวาสธรรมที่มีรูปแบบการถามต่างกัน” ผลการวิจัยพบว่า ๑. ค่าความเที่ยงตรงเชิงสภาพของ
แบบวัดฆราวาสธรรม ๔ ฉบับ คือ ด้านสัจจะ  ด้านทมะ  ด้านขันติ  และด้านจาคะชนิด
สถานการณ์ที่เป็นการ์ตูน  มีค่าเป็น  .๙๒๓๘  .๙๐๗๑  .๙๓๙๓  และ.๙๐๙๕  ตามล าดับ  ส่วน
ชนิดสถานการณ์ที่เป็นภาษา  มีค่าเป็น .๘๙๖๒  .๘๙๙๓  .๙๑๙๑  และ.๘๗๔๔  ตามล าดับ  
เม่ือทดสอบความแตกต่างของค่าความเที่ยงตรงเชิงสภาพพบว่าต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทาง
สถิติ  ๒. ค่าความเชื่อม่ันของแบบวัดฆราวาสธรรม ๔ ฉบับ คือ ด้านสัจจะ  ด้านทมะ ด้านขันติ  
และด้านจาคะ  ชนิดสถานการณ์ที่เป็นการ์ตูน  มีค่าเป็น .๗๘๑๘  .๗๙๘๕  .๗๘๗๔  และ.
๗๙๐๔  ตามล าดับ  ส่วนชนิดสถานการณ์ที่เป็นภาษามีค่าเป็น.๗๕๔๖  .๗๗๓๙  .๗๗๐๔  และ.
๗๖๖๒  ตามล าดับ  เม่ือทดสอบความแตกต่างของค่าความเชื่อม่ันพบว่าต่างกันอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ๙๙ 

นิธินันท์  นาคบุรี ได้ท าการวิจัยเรื่อง “ทัศนะของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัยท่ีมีต่อการบริหารงานของส านักงานต ารวจแห่งชาติตามหลักฆราวาสธรรม ๔ ” 
ผลการวิจัยพบว่า ๑.สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง ๒๐ – ๒๙ 
ปี มีพรรษาต่ ากว่า ๕ ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ ๑ คณะสังคมศาสตร์ ส่วนใหญ่มีการศึกษานักธรรม
เอก และไม่ได้ศึกษาบาลี ทัศนะของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่มีต่อการ
บริหารงาน   ของส านักงานต ารวจแห่งชาติตามหลักฆราวาสธรรม ๔ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X  = 
๓.๖๑) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมาก ๓ ด้าน คือ ด้านขันติ (ความอดทน) (X  = 
๓.๗๑) ด้านจาคะ (ความเสียสละ) (X  = ๓.๗๑) และด้านทมะ (การฝึกตน) (X  = ๓.๕๙) และอยู่ใน
ระดับ ปานกลางเพียงด้านเดียว คือ ด้านสัจจะ (ความซื่อสัตย)์ (X  = ๓.๔๔) ๒.การเปรียบเทียบทัศนะ
ของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่มีต่อ การบริหารงานของส านักงานต ารวจ
แห่งชาติตามหลักฆราวาสธรรม ๔ พบว่า นิสิตที่มีอายุ พรรษา คณะที่ศึกษา การศึกษานักธรรมและ
การศึกษาบาลี โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง สถิติที่ระดับ .๐๕ จึงยอมรับสมมติฐาน
                                                 

๙๘อนุพงษ์  รัฐิรมย์, “การสร้างแบบวัดฆราวาสธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น”, 
วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่), ๒๕๓๒.(หน้า๑๐๐-๑๐๒) 

๙๙ปรีชา  นาครัตน์. “การเปรียบเทียบคุณภาพของแบบวัดฆราวาสธรรมทีม่ีรูปแบบถาม 
ต่างกัน”, วิทยานิพนธม์หาบัณฑิต, (บัณฑิตวทิยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่), ๒๕๔๑.(หน้า ๙๕-๙๖) 



 
๘๔ 

 
 

ที่ตั้งไว้ มีเพียงนิสิตที่ก าลังศึกษาระดับชั้นปีที่ต่างกันเท่านั้น   มีทัศนะต่อการบริหารงานของ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติตามหลักฆราวาสธรรม ๔ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน
ทีต่ั้งไว้ ๓.แนวทางการบริหารงานของส านักงานต ารวจแห่งชาติตามหลักฆราวาสธรรม ๔ ประกอบด้วย 
ด้านสัจจะ (ความซื่อสัตย์) มีการปรับเปลี่ยน โยกย้าย เลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่งและให้สวัสดิการอย่าง
เหมาะสม ปราศจากการทุจริตคอรัปชั่นและสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชน ด้านทมะ (การฝึกตน) 
จัดฝึกอบรมในด้านวิชาการ กฎหมาย ยุทธวิธีต ารวจ จริยธรรมและการเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐานให้แก่
ข้าราชการต ารวจอย่างสม่ าเสมอ ด้านขันติ (ความอดทน) ข้าราชการต ารวจต้องมีความอดทนอดกลั้น
ขณะปฏิบัติหน้าที่ในทุกสถานการณ์และด้านจาคะ (ความเสียสละ) ข้าราชการต ารวจต้องมีความ
เสียสละเพื่อธ ารงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และความผาสุกของประชาชน๑๐๐ 

สมหมาย  รัตตัญญู ได้ท าการวิจัยเรื่อง “ศึกษาความพึงพอใจการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการและลูกจ้างในกรมชลประทานตามหลักฆราวาสธรรม ๔”ผลการวิจัยพบว่า ๑) ปัจจัยที่
มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตามหลักฆราวาสธรรม ๔ ด้านสัจจะ ได้แก่ ความ
ซื่อสัตย์ต่อกัน  ความจริงใจ พูดจริงท าจริง  ความเชื่อถือ และการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 
ด้านทมะ ได้แก่ การรู้จักข่มใจตนเอง การยอมรับความคิดเห็นและให้ความส าคัญผู้อื่นความ
กระตือรือร้นในการหาความรู้เพิ่มเติม การรับฟังค าต าหนิและพร้อมที่จะแก้ไข และ การหม่ัน
แสวงหาความรู้อยู่เป็นนิจ ด้านขันติ ได้แก่ ความอดทนการต าหนิติเตียน  ความขยันในการ
ท างาน ความตรงต่อเวลา การยอมรับการเปลี่ยนแปลง และการปฏิบัติงานอย่างภาคถูมิใจและ
เหมาะสม และด้านจาคะ ได้แก่ การเสียสละมุ่งหม่ันท าหน้าที่ด้วยความขยันหมันเพียร  รักการ
ท างานเป็นทีมการเสียสละเวลาพักผ่อนท างานให้ส าเร็จ  การช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานท างานให้
ทันเวลา และความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ๒) ข้าราชการและลูกจ้างประจ ากรมชลประทานมี
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับมากและรายด้านได้แก่ ด้านสัจจะ ด้านทมะ 
ด้านขันติและด้านจาคะอยู่ในระดับมากทุกด้าน  ๓) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตามหลัก
ฆราวาส ๔ ระหว่างข้าราชการและลูกจ้างประจ า พบว่า ข้าราชการและลูกจ้างประจ าที่มีสภา
นภาพต าแหน่ง เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน รายจ่ายต่อเดือน สถานภาพสมรส 
จ านวนสมาชิกในครัวเรือนและรายได้รวมต่อครัวเรือนแตกต่างกัน มีความพึงพอในในการ
ปฏิบัติงานตามหลักฆราวาสธรรม ๔ ไม่แตกต่างกัน๑๐๑ 

                                                 
๑๐๐นิธินันท์ นาคบุรี “ทัศนะของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่มีต่อการ

บริหารงานของส านักงานต ารวจแห่งชาติตามหลักฆราวาสธรรม ๔ ”, วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๒.(บทคัดย่อ) 

๑๐๑สมหมาย รัตตัญญู, “ศึกษาความพึงพอใจการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างในกรม
ชลประทานตามหลักฆราวาสธรรม ๔”, วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย), ๒๕๕๒.(บทคัดย่อ) 



 
๘๕ 

 
 

นพดล  เจนอักษร ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิธีสอนของพระพุทธเจ้า”
ผลการวิจัยพบว่า สามารถวิเคราะห์ความเห็นที่ผู้เชี่ยวชาญมีต่อวิธีสอนของพระพุทธเจ้าได้โดยดู
จากล าดับค่ามัธยฐานรายข้อจากมากไปหาน้อย และความสอดคล้องของความเห็นของกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญโดยดูจากล าดับค่าพิสัยอินเทอร์ควอไทล์รายข้อจากน้อยไปหามากดังนี้คือ  ๓.๑ วิธี
สอนของพระพุทธเจ้า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นด้วยกับวิธีสอนของพระพุทธเจ้าข้อต่างๆ จาก
มากไปหาน้อย โดยเรียงจากวิธีสอนข้อที่มีมัธยฐานสูงสุดไปถึงต่ าสุดดังต่อไปนี้ อันดับแรกคือวิธี
สอนโดยการซักถามและสนทนาโต้ตอบ (ข้อ ๒) อันดับสองมีสี่วิธีคือ วิธีสอนโดยการบรรยาย(ข้อ 
๑) วิธีสอนแบบแก้ปัญหาหรือวิธีสอนตามขั้นของอริยสัจสี่ (ข้อ ๔) วิธีสอนแบบสืบสวนสอบสวน
(ข้อ ๕) และวิธีสอนแบบอุปมัย (ข้อ ๖) อันดับสามคือวิธีสอนโดยการสาธิต (ข้อ ๓) และอันดับ
สุดท้ายคือวิธีสอนแบบอนุมัย (ข้อ ๗) ทั้งนี้โดยมีค่าความสอดคล้องของความเห็นของกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อวิธีสอนของพระพุทธเจ้าข้อต่างๆ โดยดูจากค่าพิสัยอินเทอร์ควอไทล์จากน้อย
ไปหามากดังนี้คือ อันดับแรกข้อ ๒ อันดับสองข้อ ๓ อันดับสามข้อ ๗ อันดับสี่ข้อ ๑และ ๖ 
อันดับห้าข้อ ๕อันดับสุดท้ายข้อ ๔,๓,๒ เทคนิคการสอนของพระพุทธเจ้า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญมี
ความเห็นด้วยกับเทคนิคการสอนของพระพุทธเจ้าข้อต่างๆ จากมากไปหาน้อยโดยเรียงจาก
เทคนิคการสอนข้อที่มีค่ามัธยฐานสูงสุดไปถึงต่ าสุดดังต่อไปนี้ อันดับแรกคือการใช้วัสดุที่หาได้
ง่ายในภูมิประเทศเป็นอุปกรณ์การสอน(ข้อ ๒) การยกตัวอย่างอุปมาอุปไมย (ข้อ ๕) และการ
ตอบปัญหา (ข้อ ๙) อันดับสองคือการใช้ภาษาง่ายๆ (ข้อ ๑) และการตีความหมาย (ข้อ ๓) 
อันดับสามคือ การใช้ไหวพริบปฏิภาณโต้ตอบ (ข้อ ๑๐) อันดับที่สี่คือการพูดดักใจ (ข้อ ๗) และ
การใช้วาจากล่าวตักเตือน (ข้อ ๘ )อันดับที่ ๕ คือ การให้ค าจ ากัดความ (ข้อ ๔) และอันดับ
สุดท้ายคือการใช้อารมณ์ขัน (ข้อ ๖)ทั้งนี้โดยมีค่าความสอดคล้องของความเห็นของกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อเทคนิคการสอนของพระพุทธเจ้าข้อต่างๆ โดยดูจากค่าพิสัยอินเทอร์ควอไทล์
จากน้อยไปหามากดังนี้คือ อันดับแรกข้อ ๒,๕ และ ๙ อันดับสองคือข้อ ๑,๓ และ ๖ อันดับสาม
คือข้อ ๑๐ อันดับสี่คือข้อ ๔ และอันดับสุดท้ายคือข้อ ๗และ ๘ ๑๐๒ 

มนูญ  ดวงหาคลัง ได้ท าการวิจัยเรื่อง”การศึกษาพฤติกรรมด้านมนุษยสัมพันธ์
ตามแนวพุทธธรรมของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัด
อุดรธานี”  ผลจากการศึกษา พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมีพฤติกรรมด้านมนุษยสัมพันธ์ตามแนว
พุทธธรรมในหมวดธรรมทั้ง ๑๐ หมวด อยู่ในระดับการปฏิบัติปานกลาง แต่เม่ือพิจารณาหมวด
ธรรมเป็นรายหมวดพบว่า มีหมวดธรรมที่ผู้บริหารโรงเรียนปฏิบัติในระดับการปฏิบัติมากอยู่ ๕ 
หมวด ได้แก่ฆราวาสธรรม ๔, ราชธรรม ๑๐, อปริหานิยธรรม ๗, คารวตา ๖ , และปฏิสันถาร ๒ 
และมีหมวดธรรมที่ผู้บริหารโรงเรียนปฏิบัติในระดับการปฏิบัติปานกลางอยู่ ๕ หมวด
                                                 

๑๐๒นพดล เจนอักษร , การศึกษาวิธีสอนของพระพุทธเจ้า , วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร
มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม), ๒๕๒๖.(บทคัดย่อ) 



 
๘๖ 

 
 

เช่นเดียวกัน ได้แก่พรหมวิหาร ๔, สังคหวัตถุ ๔, สัปปุริสธรรม ๗ , กัลป์ยาณิมตรธรรม ๗ , 
และสารณียธรรม ๖ หมวดธรรมที่ผู้บริหารโรงเรียนปฏิบัติมากกว่าหมวดธรรมอื่นๆ คือ 
ปฏิสันถาร ๒ ส่วนหมวดธรรมที่ผู้บริหารโรงเรียนปฏิบัติน้อยกว่าหมวดธรรมอื่นๆ ได้แก่ พรหม
วิหาร ๔๑๐๓ 

   สรุปงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับฆราวาสธรรม๔ จากการศึกษาเอกสารงานวิทยานิพนธ์ที่
เกี่ยวข้องหลายๆเล่มท าให้ผู้วิจัยได้ทราบข้อมูลว่าหลักฆราวาสธรรมเป็นหลักธรรมที่ส าคัญและ
จ าเป็นมากต่อเยาวชนที่จะต้องน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันอันจะท าให้เกิดประโยชน์มากมายต่อ
ตนเองและสังคมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและยังความสงบสุขร่มเย็นมาสู่ ครอบครัว โรงเรียน
สังคม ประเทศชาติ โดยเฉพาะเยาวชน และคนท่ัวๆไป 

๒.๗  กรอบแนวคิดการวิจัย 
การศึกษาวิจัย เรื่องภาวะผู้น าของเยาวชนตามหลักฆราวาสธรรม ๔ : กรณีศึกษา

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์  ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักธรรมที่น ามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาภาวะผู้น าของเยาวชน โดยก าหนด
กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceputual Framework) ประกอบด้วยตัวแปรต้น(Independent 
Variables ) และตัวแปรตาม(Dependent Variables) ดังนี ้
  ตัวแปรต้น(Independent  Variables ) คือ สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบ 
สอบถาม  ได้แก่  เพศ      อาย ุ     ระดับชั้ นการศึกษา     ความสัมพันธ์ กับ โรง เ รี ยน    
ประสบการณ์เข้าอบรมคุณธรรม     สถานะภาพทางครอบครัว 

ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ ภาวะผู้น าของเยาวชนตามหลักฆราวาส
ธรรม ๔ : กรณีศึกษาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ มี ๔ ด้าน คือด้านสัจจะ,      
ด้านทมะ,ด้านขันติ,ด้านจาคะ ดังแผนภาพที่ ๒.๒ แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 
                       
 
 
 
 
 
 

                                                 
๑๐๓มนูญ ดวงหาคลัง, การศึกษาพฤติกรรมด้านมนุษยสัมพันธ์ตามแนวพุทธธรรมของผู้บริหาร

โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี , วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร
มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม), ๒๕๓๑.(บทคัดย่อ) 



 
๘๗ 

 
 

ข้อมูลสถานภาพบุคคล 
-         เพศ 
-         อาย ุ
-         ระดับชั้นการศึกษา 
-        ความสัมพันธ์กับโรงเรียน 
-        ประสบการณ์เข้าอบรมคุณธรรม 
-        สถานะภาพรายได้ทางครอบครัว 

 
 
 
 
 
                                                      

การศึกษาภาวะผู้น าของเยาวชน
ตามหลักฆราวาสธรรม ๔ 

-       ด้านสัจจะ    
-        ด้านทมะ 
-        ด้านขันติ   
-        ด้านจาคะ  
 

                         ตัวแปรต้น                                                               ตัวแปรตาม 
              (Independent Variables)                                        (Dependent Variables)         
                      
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๒.๒ กรอบแนวคิดการวิจัย 



 

 

บทที่ ๓ 
วิธีด าเนินการวิจัย 

  การวิจัยเรื่อง“ภาวะผู้น าเยาวชนตามหลักฆราวาสธรรม ๔ : กรณีศึกษาโรงเรียน
หล่มสักวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์” มีล าดับขั้นตอนในการด าเนินงาน ดังนี้ 
            ๓.๑ รูปแบบการวิจัย      
   ๓.๒ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง      
   ๓.๓ เครื่องมือในการวิจัย      
   ๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล      
                 ๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
งานวิจัยเรื่อง  “ภาวะผู้น าเยาวชนตามหลักฆราวาสธรรม ๔ : กรณีศึกษาโรงเรียน

หล่มสักวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์” เป็นการศึกษาโดยการใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research)ใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ(Survey  Research)   

๓.๒ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง                  
๓.๒.๑ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ตอนต้น และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ทั้งเพศ
ชายและเพศหญิง จ านวนทั้งสิ้น ๒,๗๔๘ คน  

๓.๒.๒ การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่าง  ผู้วิจัยได้ก าหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ตามหลักความแปรผันร่วมกันระหว่างขนาดของกลุ่มตัวอย่างกับ
ความคลาดเคลื่อนท่ีเกิดขึ้นเนื่องจาการสุ่มตัวอย่างตามสูตรของทาโร่  ยามาเน่  (Taro  Yamane)๑  
ในการค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง  
 

        
 
  เมื่อ    n = จ านวนตัวอย่างหรือขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

                                                   
๑สุวรีย์   ศิริโภคารภิรมย์, การวิจัยทางการศึกษา, (ลพบุรี: ฝ่ายเอกสารการพิมพ์    สถาบัน

ราชภัฏ   เทพสตร,ี ๒๕๔๖), หน้า ๑๒๙ -๑๓๐. 

 n    =       N 
            1+ Ne2 

  



 

 

๘๙ 

     N = จ านวนหน่วยท้ังหมดหรือขนาดของประชากร 
     e = ความน่าจะเป็นของความผิดพลาดที่ยอมให้เกิดขึ้นได้ 
การวิจัยในครั้งนี้มีจ านวนกลุ่มเป้าหมาย ๒,๗๔๘ คน  และในการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ระดับ
ความคลาดเคลื่อน  ๕% และก าหนดความความเชื่อถือได้ ๙๕%  
สามารถแทนสูตรได้ดังนี้ 

 
 
 
    ๓.๒.๓ การสุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าไว้ที่  ๓๔๘ 
ตัวอย่างและ ได้ด าเนินการสุ่มแบ่งออกเป็นขั้นตอนดังน้ี       
   การสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Sampling)  ได้ท าการแบ่งดังนี้ แบ่งเป็นชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
จ านวน ๑๗๔ คน( มัธยมศึกษาปีที่ ๑ จ านวน ๕๘ คน มัธยมศึกษาปีที่ ๒ จ านวน ๕๘ คน 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ จ าวน ๕๗ คน รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน ๑๗๔) 
  แบ่งเป็นชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่  มัธยมศึกษาปีที่ ๔  มัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
และมัธยมศึกษาปีที่ ๖  จ านวน ๑๗๔ คน (มัธยมศึกษาปีที่ ๔ จ านวน ๕๘ คน มัธยมศึกษาปีที่ 
๕ จ านวน ๕๘ คน มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ จ านวน ๕๗ คน รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน ๑๗๔ 
คน)มีรายละเอียดดังตารางที่ ๓.๑ 

ตารางที่ ๓.๑ แสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

 

 

ระดับชั้น กลุ่มประชากร(คน) กลุ่มตัวอย่าง(คน) 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๕๘ 

๑๗๔ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๕๘ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๕๘ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๕๘ 

๑๗๔ มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ๕๘ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๕๘ 

รวม ๓๔๘ ๓๔๘ 

n    =           ๒,๗๔๘ 
            ๑+ ๒,๗๔๘ (.๐๕)๒ 

n    =        ๓๔๘.๔๘๖ ≈ ๓๔๘ 



 

 

๙๐ 

๓.๓ เครื่องมือในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการส ารวจข้อมูล คือแบบสอบถาม (Questionnaires) โดยมี
ขั้นตอนการสร้างและการตรวจสอบเครื่องมือ ดังนี ้

๓.๓.๑ ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 
๑.  ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
๒. ก าหนดกรอบแนวคิด ในการสร้างเครื่องมือการวิจัย 
๓. ก าหนดวัตถุประสงค์ในการสร้างเครื่องมือการวิจัยโดยขอค าปรึกษาจากอาจารย์ 

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
๔. สร้างเครื่องมือ 
๕. น าเสนอร่างเครื่องมือการวิจัยต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญ  

เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข 
๖. น าเครื่องมือการวิจัยไปทดลองใช้กับประชากรที่มีลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง

เพื่อหาสัมประสิทธิ์ความเที่ยงตรงของเครื่องมือ 
๗. ปรับปรุงแก้ไข 
๘. จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์และน าไปใช้จริงเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล  

กับกลุ่มตัวอย่าง 
๓.๓.๒ ลักษณะของเครื่องมือ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อใช้เก็บ

ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น ๓ ส่วนที ดังนี ้
ส่วนที่ ๑ เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เพื่อสอบถามในเรื่องเกี่ยวกับ

เพศอายุ  ระดับการศึกษา  ความสัมพันธ์กับโรงเรียน และประสบการณ์เข้าอบรมคุณธรรม  
รายได้ของครอบครัว  ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) มี
จ านวนทั้งหมด ๖ ข้อ 

ส่วนท่ี ๒ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ“ภาวะผู้น าเยาวชนตามหลักฆราวาสธรรม ๔ : 
กรณีศึกษาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์” ทั้ง ๔ ด้าน คือ  

 (๑) ด้านสัจจะ 
 (๒) ด้านทมะ 
 (๓) ด้านขันติ  
 (๔) ด้านจาคะ    
 



 

 

๙๑ 

โดยที่ผู้ตอบแบบสอบถามจะต้องแสดงความเป็นภาวะผู้น าของเยาวชนตามหลัก
ฆราวาสธรรม  ๔ : กรณีศึกษาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นรูปแบบของ Rating Scale Model มี ๕ ระดับ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับภาวะผู้น า ค่าน้ าหนักคะแนนของตัวเลือก 
มากที่สุด  ๕  คะแนน 
มาก   ๔  คะแนน 
ปานกลาง  ๓  คะแนน 
น้อย   ๒  คะแนน 
น้อยที่สุด  ๑  คะแนน 
การตรวจสอบความเที่ยงตรงและความน่าเชื่อถือ ผู้ศึกษาได้แจกแบบสอบถาม

ให้แก่นักเรียนโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งมีคุณสมบัติตรงกับกลุ่มตัวอย่างที่
จะท าการศึกษาจ านวน ๓๐ คน เพื่อทดสอบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเข้าใจค าถามใน
แบบสอบถามอย่างชัดเจนหรือไม่ เม่ือมีข้อบกพร่องก็จะได้ท าการแก้ไขให้ถูกต้องแล้วจึงน า
แบบสอบถามแจกให้กับกลุ่มตัวอย่างที่จะท าการศึกษา ดังที่ได้ก าหนดไว้แล้วในส่วนของกลุ่ม
ตัวอย่างที่ท าการศึกษา 

ส่วนท่ี ๓  เป็นข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคและ การเสนอแนะแนวทางแก้ไขเพื่อ
การประยุกต์ใช้ใน“ภาวะผู้น าเยาวชนตามหลักฆราวาสธรรม ๔ : กรณีศึกษาโรงเรียนหล่มสัก
วิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์” โดยยึดหลักฆราวาสธรรม ๔ ลักษณะแบบสอบถามซึ่งมีลักษณะ
เป็นค าถามปลายเปิด (Open ended Questionnaire) 

๓.๓.๓ การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ ผู้ศึกษาได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 
๑).ผู้วิจัยท าการทดสอบหาความเที่ยงตรง (Validity)  และน าแบบสอบถามไปหา

ความเที่ยงตรง โดยน าแบบสอบถามที่ได้เรียบเรียงแล้วไปให้อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย 
ตรวจสอบความตรงต่อเนื้อหา (Content Validity) และความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ (Wording) 
เพื่อขอค าแนะน าในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ได้แบบสอบถามที่มีความเที่ยงตรง จ านวน ๕ ท่าน 
ประกอบด้วย 

๑.พระราชวชิรเมธี(วีระ)  ผู้อ านวยการหน่วยวิทยบริการก าแพงเพชร  
อาจารย์พิเศษ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย    วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 

๒.พระมหาวรัญญู   วรญฺญู  หัวหน้าศูนย์บัณฑิตวิทยาลัย ,อาจารย์พิเศษ  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   



 

 

๙๒ 

วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
๓.ผศ.อานนท์   เมธีวรฉัตร    อาจารย์ประจ าสาขาวิชาพระพุทธศาสนา  

คณะพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย   วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 

๔.พระมหาไฮ้   ธมฺมเมธี    อาจารย์ประจ าสาขาหลักสูตรและการสอน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 

๕.นายวัฒนะ   กัลยาณ์พัฒนกุล  อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย    วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 

    แล้วน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ตามวัตถุประสงค์รายข้อ (Index of Item – 
Objective Congruence) : (IOC)๒ ได้ค่า IOC มากกว่า ๐.๕ ทุกข้อ 
   ๒). หาความเชื่อม่ันของเครื่องมือ  (Reliability) ผู้ศึกษาได้น าแบบสอบถามที่ได้
ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้ (Try out) กับนักเรียน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
จ านวน ๓๐ คน แล้วน ามาหาค่าความเชื่อม่ันด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α 
coefficient) ของครอนบาค (Cronbach)๓  ซึ่งได้ค่าความเชื่อม่ันท้ังฉบับเท่ากับ .๗๘๗๑ 

๓). น าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
เพื่อขอความเห็นชอบและจัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพื่อใช้แจกกลุ่มตัวอย่างจริงในการ
วิจัยต่อไป 

 
๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้ศึกษาด าเนินการเก็บข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 
๑. ผู้ศึกษาได้ขอหนังสืออนุมัติเก็บแบบสอบถามจากผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธ

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒. ผู้ศึกษาได้น าหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย ไปให้ผู้อ านวยการโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
เพื่อขอความร่วมมือไปยังครูและนักเรียนในโรงเรียน ในการตอบแบบสอบถาม  

                                                   
๒สุวิมล  ติรกานันท์ , การสร้างเคร่ืองมือวัดตัวแปรในการวิจัยทางสังคมศาสตร์ : 

แนวทางสู่การปฏิบัติ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ๒๕๕๑), หน้า ๑๖๕ 
๓สิน  พันธุ์พินิจ, เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทจูนพับลิชชิ่ง 

จ ากัด, ๒๕๔๗), หน้า ๑๙๑. 



 

 

๙๓ 

๓. ผู้ศึกษาด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแจกแบบสอบถามกับกลุ่มเป้าหมาย 
คือนักเรียนโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม  อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน ๓๔๘ ชุด ด้วย
ตัวเองและได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  

๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล   
๑. น าแบบสอบถามทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ความถูกต้อง ในการตอบ

แบบสอบถามแล้วน ามาคัดเลือกฉบับที่สมบูรณ์เพื่อน ามาวิเคราะห์ข้อมูล โดยการบันทึกคะแนน
แต่ละข้อของแต่ละคนลงในแบบลงรหัส (Coding Form) 

๒. ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 

๓. การวิเคราะห์ข้อมูล 

๑) ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี่ 
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)  

๒) ระดับภาวะผู้น าของเยาวชน วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของคะแนนจากการตอบแบบสอบถามของนักเรียน
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ 

๓) แปลความหมายของค่าเฉลี่ยโดยยึดเกณฑ์ ดังนี้ 

ระดับค่าเฉลี่ย การแปลความหมาย 

ระดับค่าเฉลี่ย  ๔.๒๑ - ๕.๐๐   ปฏิบัติมากที่สุด 

ระดับค่าเฉลี่ย  ๓.๔๑ – ๔.๒๐   ปฏิบัติมาก 

ระดับค่าเฉลี่ย  ๒.๖๑ - ๓.๔๐   ปฏิบัติปานกลาง 

ระดับค่าเฉลี่ย  ๑.๘๑ - ๒.๖๐   ปฏิบัติน้อย 

ระดับค่าเฉลี่ย  ๑.๐๐ - ๑.๘๐                                                                                                 ปฏิบัติน้อยท่ีสุด 

๔) การเปรียบเทียบเปรียบเทียบ ระดับภาวะผู้น าของเยาวชนตามหลักฆราวาสธรรม 
๔ : กรณีศึกษาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ 

วิเคราะห์โดยการทดสอบค่าที (t – test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One Way ANOVA) เม่ือพบว่ามีความแตกต่าง จะท าการเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference : LSD)  



บทที่ ๔ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

  ในการวิจัยเรื่องภาวะผู้น าของเยาวชนตามหลักฆราวาสธรรม ๔ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาภาวะผู้น าเยาวชนตามหลักฆราวาสธรรม ๔ ของผู้น าเยาวชน โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 
อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้น าเยาวชนตามหลักฆราวาสธรรม ๔ 
โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและเพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะแนวทาวการ
ประยุกต์ใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ กับภาวะผู้น าของเยาวชน ผลการศึกษาน าเสนอตามล าดับดั้ง
ต่อไปนี ้
     ๔.๑  สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ๔.๒ ภาวะผู้น าของเยาวชนตามหลักฆราวาสธรรม ๔ : กรณีศึกษาโรงเรียนหล่มสัก
วิทยาคม   จังหวัดเพชรบูรณ์   
 ๔.๓ ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าของเยาวชนตามหลักฆราวาสธรรม ๔ โดย
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  

๔.๔ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ แนวทางการประยุกต์ใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ 
กับภาวะผู้น าของเยาวชน  

๔.๑ สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวิเคราะห์สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  จ านวน ๓๔๘ คน         
จ าแนกตามเพศ อายุ  ระดับการศึกษา ความสัมพันธ์กับโรงเรียน  ประสบการณ์เข้าอบรม
คุณธรรมและสถานะภาพทางครอบครัว  รายละเอียดดังแสดงใน ตารางที่ ๔.๑  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๕ 
 

 

 
ตารางที่ ๔.๑ สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

สถานภาพส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

เพศ 
ชาย  ๑๔๗ ๔๒.๒ 
หญิง  ๒๐๑ ๕๗.๘ 
รวม  ๓๔๘ ๑๐๐.๐ 

 
อายุ 

 

๑๐ – ๑๒ ปี ๒๘ ๘.๐ 
๑๓ – ๑๕ ปี ๑๘๗ ๕๓.๗ 
๑๖ – ๑๘ ปี ๑๑๓ ๓๘.๒ 
รวม ๓๔๘ ๑๐๐.๐ 

 
ระดับชั้น 

 
 
 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๕๘ ๑๖.๗ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒   ๕๘ ๑๖.๗ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๕๘ ๑๖.๗ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๕๘ ๑๖.๗ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕    ๕๘ ๑๖.๗ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๕๘ ๑๖.๗ 
รวม ๓๔๘ ๑๐๐.๐ 

 
 

ความสัมพันธ์กับ
โรงเรียน 

ต่ ากว่า ๓ ปี 
๑๔๓ ๔๑.๑ 

๓ ปี ๙๘ ๒๘.๒ 
๔ ปี ๒๒ ๖.๓ 
๕ ปี ๘๕ ๒๔.๔ 
รวม ๓๑๒ ๑๐๐.๐ 

 
 

เข้าอบรมคุณธรรม 

๑ ปี ๑๐๑ ๒๙.๐ 
๒ ปี ๕๖ ๑๖.๑ 
๓ ปี ๕๒ ๑๔.๙ 
ไม่เคยอบรมคุณธรรม ๑๓๙ ๓๙.๙ 
รวม ๓๔๘ ๑๐๐.๐ 

   
 



๙๖ 
 

 

 
ตารางที่ ๔.๑  ต่อ 
 

ครอบครัวมีรายได้
ต่อเดือน 

 

ต่ ากว่า ๕,๐๐๐ บาท ๗๓ ๒๑.๐ 
๕,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ บาท ๑๓๙ ๓๙.๙ 
๑๐,๐๐๑ - ๑๕,๐๐๐ บาท ๔๖ ๑๓.๒ 
๑๕,๐๐๑ - ๒๐,๐๐๐ บาท ๒๙ ๘.๓ 
๒๐,๐๐๑ บาทขึ้นไป ๖๑ ๑๗.๕ 
รวม ๓๔๘ ๑๐๐.๐  

 
จากตารางที่ ๔.๑  พบว่า   
  ๑.เพศ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน ๒๐๑ คน คิดเป็นร้อยละ 
๕๗.๘  ส่วนท่ีเหลือเป็นเพศชาย จ านวน ๑๔๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๒ 
  ๒.อายุ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง ๑๓-๑๕ปี  จ านวน ๑๘๗ คน  
คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๗ รองลงมามีอายุระหว่าง ๑๖-๑๘ ปี จ านวน ๑๓๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๒ 
ผู้ตอบแบบสอบถามน้อยที่สุดมีอายุระหว่าง ๑๐-๑๒ ปี จ านวน ๒๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๐   
  ๓.ระดับชั้น ผู้ตอบแบบสอบถาม มัธยมศึกษาปีท่ี ๑  ถึง มัธยมศึกษาปีท่ี ๖    
จ านวนชั้นละ  ๕๘  คน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๗  ทุกระดับชั้นเท่ากันหมด 
  ๔.ความสัมพันธ์ด้านการศึกษากับโรงเรียน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
ความสัมพันธ์กับโรงเรียนหล่มสัก ต่ ากว่า ๓ ปี  จ านวน ๑๔๓ คน  คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๑ 
รองลงมามีความสัมพันธ์กับโรงเรียนหล่มสัก  ๓  ปี  จ านวน ๙๘ คน  คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๒   
และ น้อยที่สุดมีความสัมพันธ์กับโรงเรียนหล่มสัก  ๔ ปี   จ านวน ๒๒ คน  คิดเป็นร้อยละ ๖.๓ 
มีความสัมพันธ์กับโรงเรียนหล่มสัก  ๕ ปี   จ านวน ๘๕ คน  คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๔ 
  ๕.เข้าอบรมคุณธรรม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เข้าอบรมคุณธรรม ๑ ปีจ านวน 
๑๐๑  คน คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๐   รองลงมาเข้าอบรมคุณธรรม ๒ ปีจ านวน ๕๖ คน คิดเป็นร้อย
ละ ๑๖.๑   และไม่เคยเข้าอบรมคุณธรรม จ านวน ๑๓๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๙ 
  ๖.ครอบครัวมีรายได้ต่อเดือน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ครอบครัวมีรายได้ 
๕,๐๐๐ – ๑๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน จ านวน ๑๓๙  คน คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๙   รองลงมาครอบครัว
มีรายได้ ต่ ากว่า ๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน จ านวน ๗๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๐ น้อยที่สุด
ครอบครัวมีรายได้  ๑๕,๐๐๑ – ๒๐,๐๐๐ ต่อเดือน จ านวน ๒๙ คน  คิดเป็นร้อยละ ๘.๓   
 



๙๗ 
 

 

 
๔.๒ ภาวะผู้น าของเยาวชนตามหลักฆราวาสธรรม ๔ : กรณีศึกษาโรงเรียนหล่มสัก
วิทยาคม   จังหวัดเพชรบูรณ์  โดยรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านสัจจะ ด้านทมะ ด้านขันติ 
และด้านจาคะ รายละเอียดดังแสดงใน   ตารางที่ ๔.๒ – ๔.๖ 
 
ตารางที่ ๔.๒   คา่เฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ระดับภาวะผู้น าของเยาวชนตามหลัก 
ฆราวาสธรรม ๔  : กรณีศึกษาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม  จังหวัดเพชรบูรณ์  
โดยภาพรวม 
 

หลักฆราวาสธรรม  ๔   S.D. การแปลผล 
๑. ด้านสัจจะ ๓.๘๗ .๕๓๘ มาก 
๒. ด้านทมะ ๓.๕๘  .๕๙๘      มาก 
๓. ด้านขันติ ๓.๕๖ .๖๔๓ มาก 
๔. ด้านจาคะ ๓.๗๓ .๖๔๕ มาก 
  ภาพรวม ๓.๘๗ .๕๓๘ มาก 
      
 จากตารางที่ ๔.๒  พบว่า ภาวะผู้น าเยาวชนตามหลักฆราวาสธรรม ๔ : กรณีศึกษา
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม  จังหวัดเพชรบูรณ์  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =๓.๘๗ ) เม่ือ
พิจารณาในแต่ละด้านพบว่า  ระดับภาวะผู้น าของเยาวชนตามหลักฆราวาสธรรม ๔ อยู่ในระดับ
มาก ทุกด้าน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๘ 
 

 

 
ตารางที่ ๔.๓    ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับภาวะผู้น าของเยาวชนตามหลัก 
ฆราวาสธรรม ๔ : กรณีศึกษาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม  จังหวัดเพชรบูรณ์  
ด้านสัจจะ 
 

ด้านสัจจะ   S.D. 
การแปล
ผล 

๑. ท่านจริงใจต่อหน้าที่ คือตนเองมีหน้าที่อะไรก็ท าหน้าที่นั้น
ให้ดีที่สุด 

๓.๙๓ .๗๒๓ มาก 

๒. ท่านจริงใจต่อการงานคือได้รับมอบหมายงานอะไรมาก็
ตั้งใจท าให้ดีที่สุด แม้ว่างานนั้นจะไม่ใช่งานท่ีส าคัญ 

๓.๗๖ .๗๓๐ มาก 

๓. ท่านจริงใจกับเวลา คือใช้เวลาให้เป็นประโยชน์และคุ้มค่า
มากที่สุด   

๓.๖๔ .๘๐๑ มาก 

๔. ท่านจริงใจต่อบุคคล  คือคบกับใคร  ก็ต้องมีความจริงใจ  
ไม่ใช่คบเพื่อหวังผลประโยชน์ 

๔.๒๑ .๘๖๑ มากที่สุด 

๕. ท่านซื่อตรงต่อความดี คือจะท าอะไรก็ตามจะต้องมี
คุณธรรมอยู่เสมอ ไม่ท าให้คนอื่นได้รับความเดือนร้อน 

๓.๘๓ .๘๐๐ มาก 

ภาพรวม ๓.๘๗ .๕๓๘ มาก 
                 
 จากตารางที่ ๔.๓  พบว่า เยาวชนมีระดับภาวะผู้น า ตามหลักฆราวาสธรรม ๔ ด้าน
สัจจะ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก(X = ๓.๘๗)  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าเยาวชน มีระดับ
ภาวะผู้น าของเยาวชนตามหลักฆราวาสธรรม ๔ อยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ข้อ.๔ ท่านจริงใจ
ต่อบุคคล คือคบกับใคร  ก็ต้องมีความจริงใจ  ไม่ใช่คบเพื่อหวังผลประโยชน์ ส าหรับข้ออื่นๆ ที่
เหลือเยาวชนมีระดับภาวะผู้น าอยู่ในระดับมาก 

   
 
 
 
 
 
 



๙๙ 
 

 

 
 
ตารางที่ ๔.๔     ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับภาวะผู้น าของเยาวชน ตาม 
หลักฆราวาสธรรม ๔ : กรณีศึกษาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม  จังหวัดเพชรบูรณ์  
ด้านทมะ 
 

ด้านทมะ   S.D. 
การแปล
ผล 

๑. ท่านพัฒนาเปลี่ยนแปลงความคิดจิตใจตนให้มีความใฝ่รู้ใน
ความเจริญก้าวหน้า และมีระเบียบวินัย 

๓.๗๕ .๗๕๕ มาก 

๒. ท่านทนล าบาก หมายถึงความทุกขเวทนาอันเกิดจาก
โรคภัยไขเ้จ็บและเอาชนะความเจ็บป่วยของตนเองได้ 

๓.๖๔ .๘๕๓ มาก 

๓. ท่านทนเจ็บใจ มีความอดกลั้น มีใจสะอาด สบาย ปลอดโปร่ง เม่ือ
มีอารมณ์ใด  ๆมากระทบ ก็ไม่แสดงออกมา 

๓.๔๒ .๘๙๗ มาก 

๔. ท่านทนตรากตร าต่อความร้อน หนาว แดด ฝนหิวก็กิน 
กระหายก็ดื่ม เสร็จแล้วก็รีบท างานต่อไปจนเสร็จ 

๓.๕๓ .๘๕๐ มาก 

๕. ท่านมีปัญญา หมายถึงแก้ไขปัญหาจนสามารถละวางความ
ชั่วความไม่ดี และทุจริตได้ 

๓.๕๕ .๘๕๓ มาก 

  ภาพรวม  ๓.๕๘ .๕๙๘ มาก 
                     
 จากตารางที่ ๔.๔  พบว่า เยาวชนมีระดับภาวะผู้น าของเยาวชนตามหลักฆราวาส
ธรรม ในด้านทมะ โดยรวมอยู่ในระดับมาก( X =๓.๕๘) เม่ือพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อ
พบว่าเยาวชนมีระดับภาวะผู้น า อยู่ในระดับมากทุกข้อ 

 
 
  
 
 
 
 
 



๑๐๐ 
 

 

 
 
ตารางที่ ๔.๕     ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับภาวะผู้น าของเยาวชนตามหลัก
ฆราวาสธรรม ๔ : กรณีศึกษาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม  จังหวัดเพชรบูรณ์   
ด้านขันติ 
 

ด้านขันติ   S.D. 
การแปล
ผล 

๑. ท่านอดทนต่อความล าบากตรากตร า ต่อสภาพดินฟ้า
อากาศภูมิประเทศที่ทุรกันดาร อดทนได้ไม่ย่อท้อ 

๓.๕๖ .๘๐๓ มาก 

๒. ท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอดทนตรงต่อเวลาและมี
มารยาทท่ีดีอยู่เสมอ 

๓.๖๖ .๗๙๐ มาก 

๓. ท่านอดทนต่ออ านาจกิเลส คือการไม่เอาแต่ใจตนเอง 
ไม่ยอมสบายต่อความฟุ้งเฟ้อต่างๆ  

๓.๓๖ .๗๗๘ ปานกลาง 

๔. ท่านมีความรับผิดชอบขยันหมั่นเพียรในความ
ยากล าบากต่องานและอนาคตของตนและผู้อื่นได้ 

๓.๖๖ .๘๓๒ มาก 

๕. ท่านมีวินัยใฝ่รู้และมีความอดทนต่อความเจ็บใจ คือ
อดทนต่อการกระทบกระเทือน ท าให้เจ็บอกเจ็บใจ 

๓.๕๙ ๑.๘๕๐ มาก 

ภาพรวม ๓.๕๖ .๖๔๓ มาก 
  
 จากตารางที่ ๔.๕  พบว่า เยาวชนมีระดับภาวะผู้น าตามหลักฆราวาสธรรม๔ ใน
ด้านขันติ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = ๓.๕๖) เม่ือพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อพบว่า
เยาวชนมีภาวะผู้น าอยู่ในระดับปานกลางข้อ ๓ ว่าท่านอดทนต่ออ านาจกิเลส คือการไม่เอาแต่ใจ
ตนเอง ไม่ยอมสบายต่อความฟุ้งเฟ้อต่างๆ ส าหรับข้อที่เหลืออื่นๆ อยู่ในระดับมากทุกข้อ  
                
 
 
 
 
 
 



๑๐๑ 
 

 

 
 
ตารางที่ ๔.๖ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับภาวะผู้น าของเยาวชนตามหลัก
ฆราวาสธรรม ๔  :  กรณีศึกษาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ ” 
ด้านจาคะ 
 

ด้านจาคะ   S.D. 
การแปล
ผล 

๑. 
ท่านเสียสละละกิเลสในความสุขส่วนตนมีน้ าใจช่วยเหลือ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่นชุมชนและสังคมได้ 

๓.๗๔ .๘๕๓ มาก 

๒. 
ท่านมีความสามารถในการบริหารงานและบ าเพ็ญ
ประโยชน์ช่วยเหลือเมื่อผู้อื่นที่ประสบความทุกข์ยาก 
ความเจ็บไข้ได้ 

๓.๖๓ .๘๖๑ 
มาก 

 

๓. 
ท่านเป็นผู้ให้ได้และพร้อมท่ีจะรับฟังความทุกข์ความ
คิดเห็นและความต้องการของคนอื่นได้ 

๓.๙๐ .๘๘๖ มาก 

๔. 
ท่านสละวัตถุ หมายถึง การแบ่งปันกันกิน แบ่งปันกันใช้
รวมท้ังการท าบุญให้ทานได้ 

๓.๘๙ .๘๑๙ มาก 

๕. 
ท่านสละอารมณ์ หมายถึง ไม่ผูกโกรธ ไม่พยาบาท
อาฆาตผู้อื่นได้ 

๓.๔๗ .๘๙๖ มาก 

ภาพรวม ๓.๗๓ .๖๔๕ มาก 
 
 จากตารางที่ ๔.๖  พบว่า เยาวชนมีระดับภาวะผู้น าตามหลักฆราวาสธรรม๔ ใน
ด้านจาคะ โดยรวมอยู่ในระดับ มาก( X =๓.๗๓)  และเม่ือพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อพบว่า
เยาวชนมีระดับภาวะผู้น าอยู่ในระดับมากทุกข้อ. 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๒ 
 

 

๔.๓  ผลการเปรียบเทียบ “ ภาวะผู้น าของเยาวชนตามหลักฆราวาสธรรม ๔ : กรณีศึกษา
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม  จังหวัดเพชรบูรณ์ ”  โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล   
 ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าเยาวชนตามหลักฆราวาสธรรม ๔ : กรณีศึกษา
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม  จังหวัดเพชรบูรณ์  จ าแนกตาม เพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, 
ความสัมพันธ์กับโรงเรียน, เข้าอบรมคุณธรรม,รายได้ของครอบครัว, ตามสมมติฐานที่ ๑ – ๖ 
ดังนี ้
 
สมมติฐานที่ ๑   นักเรียนท่ีมีเพศต่างกัน มีระดับภาวะผู้น าของเยาวชนตามหลักฆราวาส 
ธรรม ๔  :  กรณีศึกษาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม    จังหวัดเพชรบูรณ์  แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ ๔.๗   การเปรียบเทียบระดับภาวะผู้น าของเยาวชนตามหลักฆราวาสธรรม ๔  :   
กรณีศึกษาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม    จังหวัดเพชรบูรณ์   
จ าแนกตามเพศ  
       ( n = ๓๔๘ ) 

หลักฆราวาส 
ธรรม ๔   

ชาย (๑๔๗ คน) หญิง (๒๐๑ คน) 
t Sig. 

  S.D.   S.D. 

ด้านสัจจะ ๓.๘๒ .๖๐๓ ๓.๙๒ .๔๘๑ -๑.๕๙๔ .๑๑๒ 
ด้านทมะ ๓.๕๓ .’๖๕๒ ๓.๖๑ .๕๕๕ -๑.๑๗๒ .๒๔๒ 
ด้านขันติ ๓.๕๐ .๕๘๔ ๓.๖๑ .๖๘๑ -๑.๖๕๑ .๑๐๐ 
ด้านจาคะ ๓.๖๖ .๖๙๓ ๓.๗๗ .๖๐๔ -๑.๖๒๓ .๑๐๕ 
รวม ๓.๖๓ .๕๕๔ ๓.๗๓ .๔๗๐ -๑.๘๒๗ .๐๖๘ 

 
 จากตารางที่ ๔.๗  พบว่า เยาวชนที่มีเพศต่างกัน มีภาวะผู้น าของเยาวชนตามหลัก
ฆราวาส ๔  :กรณีศึกษาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม โดยรวมไม่แตกต่างกัน  จึงปฏิเสธสมมติฐาน
การวิจัยเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า เยาวชนมีภาวะผู้น าไม่แตกต่างกันทุกด้าน 
  
 
 
 
 
 



๑๐๓ 
 

 

 
สมมติฐานที่ ๒ เยาวชนที่มีอายุต่างกัน มีภาวะผู้น าของเยาวชนตามหลักฆราวาส ๔  : 
กรณีศึกษาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์  แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ ๔.๘          การเปรียบเทียบระดับภาวะผู้น าของเยาวชนตามหลักฆราวาสธรรม ๔  :   
กรณีศึกษาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม    จังหวัดเพชรบูรณ์   
จ าแนกตามอายุ 

                                                                                                                  (n = ๓๔๘) 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
  จากตารางที่ ๔.๘     พบว่า เยาวชนที่มีอายุต่างกัน มีภาวะผู้น าของเยาวชนตาม
หลักฆราวาส ๔  :กรณีศึกษาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม โดยรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ  ๐.๐๑  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
เยาวชนมีระดับภาวะผู้น า ตามหลักฆราวาสธรรม ๔   ด้านสัจจะ  ด้านขันติ  แตกต่างกัน อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  ๐.๐๕  ด้านทมะ  ด้านจาคะ แตกต่างกันอย่างแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ  ๐.๐๑ 
   
 ดังนั้นจึงได้ท าการเปรียบเทียบ  ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยรวมและ 
ด้านสัจจะ ด้านทมะ   ด้านขันติ   ด้านจาคะ   ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด (Least Significant   
Difference: LSD) รายละเอียดดังแสดงใน  ตารางที่ ๔.๙ – ๔.๑๒ 
 

หลักฆราวาส 
ธรรม  ๔ 

๑๐-๑๒ ปี ๑๓-๑๕ ปี ๑๖-๑๘ ปี 
F Sig. 

 S.D.  S.D.  S.D. 

ด้านสัจจะ ๓.๕๖ .๖๗๓ ๓.๘๘ .๕๕๘ ๓.๙๓ .๔๕๓ ๕.๔๘๓* .๐๐๕ 

ด้านทมะ ๓.๒๑ .๗๙๕ ๓.๕๕ .๖๑๒ ๓.๗๐ .๔๘๘ ๘.๖๗๔** .๐๐๐ 

ด้านขันติ ๓.๒๒ .๖๗๐ ๓.๕๗ .๗๓๕ ๓.๖๒ .๔๕๔ ๔.๖๓๙* .๐๑๐ 

ด้านจาคะ ๓.๒๖ .๘๐๕ ๓.๗๒ .๖๖๖ ๓.๘๓ .๕๑๓ ๙.๕๔๐** .๐๐๐ 

รวม ๓.๓๑ .๖๖๔ ๓.๖๘ .๕๓๙ ๓.๗๗ .๓๗๙ ๙.๗๙๗** .๐๐๐ 

  



๑๐๔ 
 

 

ตารางที่ ๔.๙  การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ระดับภาวะผู้น าจ าแนกตามอายุ 
โดยภาพรวม      
                                                                 (n = ๓๔๘) 

อายุ 
 ๑๐-๑๒ ปี ๑๓-๑๕ ปี ๑๖-๑๘ ปี 

๓.๓๑ ๓.๖๘ ๓.๗๗ 

๑๐-๑๒ ปี ๓.๓๑ - -๐.๓๗** -๐.๔๖** 

๑๓-๑๕ ปี ๓.๖๘ - - -๐.๐๙ 

๑๖-๑๘ ปี ๓.๗๗ - - - 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 
   
 จากตารางที่ ๔.๙        พบว่าเยาวชนที่มีอาย ุ๑๐-๑๒ ปี มีระดับภาวะผู้น าน้อยกว่า 
เยาวชนอาย ุ๑๓-๑๕ ปีและ๑๖-๑๘ ปี  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ ส่วนคู่อื่นๆ ระดับ 
ภาวะผู้น าของเยาวชนไม่แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ ๔.๑๐     การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ระดับภาวะผู้น าของเยาวชน  
จ าแนกตามอายุ ด้าน สัจจะ 
                                                               (n = ๓๔๘) 

อายุ 
 ๑๐-๑๒ ปี ๑๓-๑๕ ปี ๑๖-๑๘ ปี 

๓.๕๖ ๓.๘๘ ๓.๙๓ 

๑๐-๑๒ ปี ๓.๕๖ - -๐.๓๒** -๐.๓๖** 

๑๓-๑๕ ปี ๓.๘๘ - - -๐.๐๔ 

๑๖-๑๘ ปี ๓.๙๓ - - - 

**  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑         
                
 จากตารางที่ ๔.๑๐     พบว่า เยาวชนที่มีอาย๑ุ๐-๑๒ ปี มีระดับภาวะผู้น าน้อยกว่า 
เยาวชนที่มีอาย ุ๑๓-๑๕ ปีและ๑๖-๑๘ ปี    อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑  ส่วนคู่อื่นๆ  
ระดับภาวะผู้น าของเยาวชนไม่แตกต่างกัน 
  
 







๑๐๕ 
 

 

ตารางที่ ๔.๑๑  การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ระดับภาวะผู้น าของเยาวชน   
จ าแนกตามอายุ ด้าน ทมะ 
                                (n = ๓๔๘) 

อายุ 
 ๑๐-๑๒ ปี ๑๓-๑๕ ปี ๑๖-๑๘ ปี 

๓.๒๑ ๓.๕๕ ๓.๗๐ 

๑๐-๑๒ ปี ๓.๒๑ - -๐.๓๔** -๐.๔๙** 

๑๓-๑๕ ปี ๓.๕๕ - - -๐.๑๕* 

๑๖-๑๘ ปี ๓.๗๐ - - - 

  * * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ๐.๐๑ 
    * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ๐.๐๕ 
 
 จากตารางที่ ๔.๑๑      พบว่าเยาวชนที่มีอาย ุ๑๐-๑๒ ปี มีระดับภาวะผู้น าน้อยกว่า 
เยาวชนที่มีอาย ุ๑๓-๑๕ ปีและ๑๖-๑๘ ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ๐.๐๑ และเยาวชนที่มี 
อาย ุ๑๓-๑๕ ปี มีระดับภาวะผู้น าน้อยกว่าเยาวชนที่มีอาย๑ุ๖-๑๘ ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 
ระดับ๐.๐๕ สว่นคู่อื่นๆ ระดับภาวะผู้น าของเยาวชนไม่แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ ๔.๑๒     การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ระดับภาวะผู้น าของเยาวชน   
จ าแนกตามอายุ ด้านขันติ 
                                                                                                                            (n = ๓๔๘) 

อายุ 
 ๑๐-๑๒ ปี ๑๓-๑๕ ปี ๑๖-๑๘ ปี 

๓.๒๒ ๓.๕๗ ๓.๖๒ 

๑๐-๑๒ ปี ๓.๒๒ - -๐.๓๕** -๐.๔๐** 

๑๓-๑๕ ปี ๓.๕๗ - - -๐.๐๕ 

๑๖-๑๘ ปี ๓.๖๒ - - - 

  * * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ๐.๐๑ 
 
 จากตารางที่ ๔.๑๒     พบว่าเยาวชนที่มีอาย ุ๑๐-๑๒ ปี  มีระดับภาวะผู้น าน้อยกว่า 
เยาวชนที่มีอาย ุ๑๓-๑๕ ปีและ ๑๖-๑๘ ปี     อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีระดับ ๐.๐๑ ส่วนคู่อื่นๆ  
ระดับภาวะผู้น าของเยาวชนไม่แตกต่างกัน 
 







๑๐๖ 
 

 

ตารางที่ ๔.๑๓  การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ระดับภาวะผู้น าของเยาวชน   
จ าแนกตามอายุ ด้านจาคะ 

   (n = ๓๔๘) 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ๐.๐๑ 
 
 จากตารางที่ ๔.๑๓     พบว่าเยาวชนที่มีอาย ุ๑๐-๑๒ ปี มีระดับภาวะผู้น าน้อยกว่า 
เยาวชนที่มีอาย๑ุ๓-๑๕ ปี และอาย๑ุ๖-๑๘ ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ๐.๐๑ ส่วนคู่อื่นๆ  
ระดับภาวะผู้น าของเยาวชนไม่แตกต่างกัน 
 
 
 
สมมติฐานที่ ๓  เยาวชนมีระดับการศึกษาต่างกัน มีภาวะผู้น าของเยาวชนตามหลักฆราวาส ๔  
: กรณีศึกษาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์  แตกต่างกัน 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อายุ 
 ๑๐-๑๒ ปี ๑๓-๑๕ ปี ๑๖-๑๘ ปี 

๓.๒๖ ๓.๗๒ ๓.๘๓ 

๑๐-๑๒ ปี ๓.๒๖ - -๐.๔๕** -๐.๕๗ ** 

๑๓-๑๕ ปี ๓.๗๒ - - -๐.๑๒ 

๑๖-๑๘ ปี ๓.๘๓ - - - 





๑๐๗ 
 

 

ตารางที่ ๔.๑๔   การเปรียบเทียบระดับภาวะผู้น าของเยาวชนตามหลักฆราวาสธรรม ๔  :  กรณีศึกษาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม    จังหวัดเพชรบูรณ์   
จ าแนกตามระดับการศึกษา 

                                                                                                                                                                  (n = ๓๔๘) 

**  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐ .๐๑ 
 จากตารางที่ ๔.๑๔   พบว่า เยาวชนที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีระดับภาวะผู้น าของเยาวชนตามหลักฆราวาส ๔  :  กรณีศึกษาโรงเรียน
หล่มสักวิทยาคม โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐ .๐๕ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้   เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
ด้านสัจจะ  ด้านทมะ ด้านจาคะ แตกต่างกันซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้  แต่ระดับภาวะผู้น าของเยาวชนด้านขันติ ไม่แตกต่างกันซึ่งไม่เป็นไปตาม
สมมุติฐานท่ีตั้งไว้ 

หลัก
ฆราวาส     
ธรรม  ๔   

ระดับการศึกษา 

F Sig. 
มัธยมศึกษาปีท่ี๑ มัธยมศึกษาปีท่ี๒   มัธยมศึกษาปีท่ี๓ มัธยมศึกษาปีท่ี๔ มัธยมศึกษาปีท่ี ๕    มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

(๕๘ คน) (๕๘ คน) (๕๘ คน) (๕๘ คน) (๕๘ คน)= (๕๘ คน) 
 S.D  S.D  S.D  S.D  S.D  S.D 

ด้านสัจจะ ๓.๕๖ .๖๓๘ ๓.๙๘ .๕๑๕ ๓.๘๘ .๖๔๖ ๔.๐๖ .๓๒๘ ๓.๙๒ .๓๘๐ ๓.๘๕ .๕๒๑ ๖.๑๗๙** .๐๐๐ 

ด้านทมะ ๓.๒๙ .๗๙๖ ๓.๖๐ .๕๓๓ ๓.๖๑ .๖๗๗ ๓.๖๘ .๔๖๘ ๓.๕๓ .๔๗๖ ๓.๗๕ .๔๗๗ ๔.๓๑๐** .๐๐๑ 

ด้านขันต ิ ๓.๓๔ .๙๔๔ ๓.๖๐ .๕๒๐ ๓.๖๐ .๗๔๓ ๓.๖๓ .๔๘๑ ๓.๕๖ .๔๓๕ ๓.๖๕ .๔๗๒ ๑.๘๔๒ .๑๐๔ 

ด้านจาคะ ๓.๓๗ .๘๑๘ ๓.๗๒ .๔๙๓ ๒.๗๖ .๘๒๗ ๓.๘๗ .๔๘๔ ๓.๗๘ .๕๐๐ ๓.๘๕ .๕๓๐ ๔.๘๘๐** .๐๐๐ 

รวม ๓.๕๖ .๖๓๘ ๓.๙๘ .๕๑๕ ๓.๘๘ .๖๔๖ ๔.๐๖ .๓๒๘ ๓.๙๒ .๓๘๐ ๓.๘๕ .๕๒๑ ๖.๑๗๙** .๐๐๐ 

     



๑๐๘ 
 

 

 
ดังนั้นจึงได้ท าการเปรียบเทียบ   ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นคู่  โดยรวมและรายด้านสัจจะ, 
ด้านทมะ, ด้านจาคะ จ าแนกตามระดับการศึกษา  ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด (Least 
Significant Difference: LSD) รายละเอียดดังแสดงใน ตารางที่ ๔.๑๕ – ๔.๑๗  
 
ตารางที่ ๔.๑๕  การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ระดับภาวะผู้น าของเยาวชน
ตามหลักฆราวาสธรรม  ๔  : กรณีศึกษาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม  จ าแนกตามระดับการศึกษา  
โดยภาพรวม  

 (n = ๓๔๘)  

 
** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐ .๐๑ 
 
 จากตารางที่ ๔.๑๕  พบว่าเยาวชนที่มีการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ มีระดบัภาวะ 
ผู้น าของเยาวชนโดยภาพรวมน้อยกว่า   เยาวชนที่มีระดับการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒,๓,๔ 
,๕,๖,อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐ .๐๑   ส่วนคู่อื่นๆ ระดับภาวะผู้น าของเยาวชน 
ไม่แตกต่างกัน 

 
 
 
 
 
 

หลักฆราวาส 
ธรรม  ๔ 

 ระดับการศึกษา 
มัธยมปีที่๑ มัธยมปีที่๒ มัธยมปีที๓่ มัธยมปีที ่๔ มัธยมปีที ่๕ มัธยมปีที ่๖ 

๓.๓๙ ๓.๗๒ ๓.๗๑ ๓.๘๑ ๓.๗๐ ๓.๗๘ 
มัธยมปทีี่ ๑ ๓.๓๙ - -๐.๓๓** -๐.๓๒** -๐.๔๒** -๐.๓๑** -๐.๓๘** 
มัธยมปีท่ี ๒ ๓.๗๒ - - ๐.๐๑ -๐.๐๙ ๐.๐๒ - ๐.๐๕ 
มัธยมปีท่ี ๓ ๓.๗๑ - - - -๐.๑๐ ๐.๐๑ -๐.๐๖ 
มัธยมปีท่ี ๔ ๓.๘๑ - - - - ๐.๑๑ ๐.๐๓ 
มัธยมปีท่ี ๕ ๓.๗๐ - - - - - -๐.๐๘ 
มัธยมปีท่ี ๖ ๓.๗๘ - - - - - - 





๑๐๙ 
 

 

 
ตารางที่ ๔.๑๖  การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ระดับภาวะผู้น าของเยาวชน 
ตามหลักฆราวาสธรรม  ๔   : กรณีศึกษาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม  จ าแนกตามระดับการศึกษา   
ด้านสัจจะ          
 

        (n = ๓๔๘) 

หลักฆราวาส 
ธรรม  ๔   

    ระดับการศึกษา 
มัธยมปีที่๑ มัธยมปีที่๒   มัธยมปีที๓่ มัธยมปีที ่๔ มัธยมปีที ่๕    มัธยมปีที ่๖ 

๓.๕๖ ๓.๙๘ ๓.๘๘ ๔.๐๖ ๓.๙๒ ๓.๘๕ 
มัธยมปีท่ี ๑ ๓.๕๖ - -๐.๔๑** -๐.๓๒** -๐.๔๙** -๐.๓๖** -๐.๒๙** 
มัธยมปีท่ี ๒ ๓.๙๘ - - ๐.๐๙ -๐.๐๘ ๐.๐๕ ๐.๑๓ 
มัธยมปีท่ี ๓ ๓.๘๘ - - - -๐.๑๗ -๐.๐๔ ๐.๐๓ 
มัธยมปีท่ี ๔ ๔.๐๖ - - - - ๐.๑๓ ๐.๒๑* 
มัธยมปีท่ี ๕ ๓.๙๒ - - - - - ๐.๐๘ 
มัธยมปีท่ี ๖ ๓.๘๕ - - - - - - 

**  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐ .๐๑ 
*  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐ .๐๕ 
  

จากตารางที่ ๔.๑๖  พบว่าเยาวชนที่มีการศึกษาชั้นมัธยมปีที่ ๑ , มีระดับภาวะผู้น า 
น้อยกว่าเยาวชนที่มีระดับการศึกษาชั้นมัธยมปีที่ ๒, ๓, ๔ ,๕,๖ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ ๐ .๐๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ มีระดับภาวะผู้น ามากกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่.๖ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ๐ .๐๕   ส่วนคู่อื่นๆ ระดับภาวะผู้น าของเยาวชนไม่แตกต่างกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





๑๑๐ 
 

 

ตารางที่ ๔.๑๗    การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ระดับภาวะผู้น าของเยาวชน 
ตามหลักฆราวาสธรรม  ๔   จ าแนกตามระดับการศึกษา  ด้านทมะ                          
          (n = ๓๔๘) 

หลักฆราวาส 
ธรรม  ๔ 

    ระดับการศึกษา 
มัธยมปีที ่๑ มัธยมปีที ่๒   มัธยมปีที ่๓ มัธยมปีที ่๔ มัธยมปีที ่๕    มัธยมปีที ่๖ 

๓.๒๙ ๓.๖๐ ๓.๖๑ ๓.๖๘ ๓.๕๓ ๓.๗๕ 

มัธยมปีท่ี ๑ ๓.๒๙ - -๐.๓๑** -๐,๓๒** -๐,๓๙** -๐.๒๔** -๐.๔๖** 

มัธยมปีท่ี ๒ ๓.๖๐ - - -๐.๐๑ -๐.๐๘ -๐.๐๖ -๐.๑๖ 
มัธยมปีท่ี ๓ ๓.๖๑ - - - -๐.๐๗ ๐.๐๘ -๐.๑๔ 
มัธยมปีท่ี ๔ ๓.๖๘ - - - - ๐.๑๔ -๐.๐๗ 
มัธยมปีท่ี ๕ ๓.๕๓ - - - - - -๐.๒๒* 
มัธยมปีท่ี ๖ ๓.๗๕ - - - - - - 

**  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐ .๐๑ 
*  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐ .๐๕                                                                               
  

จากตารางที่ ๔.๑๗  พบว่า เยาวชนที่มีการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ มีระดับ
ภาวะผู้น า น้อยกว่าเยาวชนที่มีระดับการศึกษาชั้นมัธยมปีที่ ๒,๓,๔,๕,๖  มีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ ๐ .๐๑ และ ชั้นมัธยมปีที๕่ มีระดับภาวะผู้น ามากกว่าชั้นมัธยมปีที่ ๖ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ๐ .๐๕ ส่วนคู่อื่นๆ ระดับภาวะผู้น าของเยาวชนไม่แตกต่างกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





๑๑๑ 
 

 

 
ตารางที่ ๔.๑๘    การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ระดับภาวะผู้น าของเยาวชน 
ตามหลักฆราวาสธรรม  ๔   : กรณีศึกษาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม  จ าแนกตามระดับการศึกษา    
ด้านจาคะ 
        (n = ๓๔๘) 

หลักฆราวาส 
ธรรม  ๔   

    ระดับการศึกษา 
มัธยมปีที่๑ มัธยมปีที่๒   มัธยมปีที๓่ มัธยมปีที ่๔ มัธยมปีที ่๕    มัธยมปีที ่๖ 

๓.๓๗ ๓.๗๒ ๓.๗๖ ๓.๘๗ ๓.๗๘ ๓.๘๕ 
มัธยมปีท่ี ๑ ๓.๓๗ - -๐.๓๕** -๐.๓๘** -๐.๕๐** -๐.๔๑** -๐.๔๘** 
มัธยมปีท่ี ๒ ๓.๗๒ - - -๐.๐๓ -๐.๑๕ -๐.๐๖ -๐.๑๓ 
มัธยมปีท่ี ๓ ๓.๗๖ - - - -๐.๑๒ -๐.๐๓ -๐.๐๙ 
มัธยมปีท่ี ๔ ๓.๘๗ - - - - ๐.๐๙ ๐.๐๒ 
มัธยมปีท่ี ๕ ๓.๗๘ - - - - - -๐.๐๗ 
มัธยมปีท่ี ๖ ๓.๘๕ - - - - - - 
 
**  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐ .๐๑ 

 
จากตารางที่ ๔.๑๘  พบว่า เยาวชนที่มีการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑, มีระดับ

ภาวะผู้น าน้อยกว่าเยาวชนที่มีระดับการศึกษาชั้นมัธยมปีที่ ๒,๓,๔,๕,๖ ตามล าดับ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ๐ .๐๑ ส่วนคู่อื่นๆ ระดับภาวะผู้น าของเยาวชนไม่แตกต่างกัน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 





๑๑๒ 
 

 

 
สมมติฐานที่ ๔    เยาวชนที่มี ความสัมพันธ์ด้านการศึกษากับโรงเรียน ต่างกัน  มีระดับภาวะ
ผู้น าของเยาวชนตามหลักฆราวาสธรรม  ๔   :  กรณีศึกษาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม   จังหวัด
เพชรบูรณ์  แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ ๔.๑๙   การเปรียบเทียบระดับภาวะผู้น าของเยาวชนตามหลักฆราวาสธรรม ๔  :   
กรณีศึกษาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม  จังหวัดเพชรบูรณ์   
จ าแนกตามความสัมพันธ์กับโรงเรียนด้านการศึกษา 
                                 (n = ๓๔๘)

   
** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ๐ .๐๑ 

จากตารางที่ ๔.๑๙  พบว่าเยาวชนที่มีความสัมพันธ์กับโรงเรียนโดยภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ๐ .๐๑ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านสัจจะ, ด้านทมะ, ด้านจาคะแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ ๐.๐๑   
 
 ดังนั้นจึงได้ท าการเปรียบเทียบ ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นคู่    โดยรวมและราย
ด้านสัจจะ, ด้านทมะ, ด้านจาคะ จ าแนกตามระดับความสัมพันธ์กับโรงเรียนด้านการศึกษา  ด้วย
วิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference: LSD) รายละเอียดดังแสดงใน
ตารางที่ ๔.๒๐ – ๔.๒๓ 
 
 

หลัก
ฆราวาส     
ธรรม  ๔ 

ความสัมพันธ์กับโรงเรียนด้านการศึกษา 

F Sig. 
ต่ ากว่า ๓  ปี ๓  ปี ๔  ปี ๕  ปี 

(๑๔๓ คน) (๙๘ คน) (๒๒ คน) (๘๕ คน) 
 S.D  S.D   S.D  S.D 

ด้านสัจจะ ๓.๗๔ .๖๑๗ ๓.๙๔ .๔๔๐ ๔.๓๐ .๓๗๔ ๓.๙๑ .๔๕๔ ๘.๙๐๙** .๐๐๐ 

ด้านทมะ ๓.๔๗ .๗๐๖ ๓.๕๘ .๕๐๘ ๓.๙๕ .๓๙๕ ๓.๖๕ .๔๘๕ ๔.๙๖๘** .๐๐๒ 

ด้านขันต ิ ๓.๔๙ .๘๐๙ ๓.๕๙ .๕๐๔ ๓.๘๐ .๕๐๕ ๓.๕๙ .๔๖๙ ๑.๗๔๑ ๑๕๘ 

ด้านจาคะ ๓.๕๘ .๗๘๔ ๓.๗๘ .๔๖๖ ๔.๐๙ .๕๙๑ ๓.๘๑ .๕๐๗ ๕.๖๗๙** .๐๐๑ 

รวม ๓.๕๗ .๖๓๑ ๓.๗๒ .๓๗๕ ๔.๐๔ .๓๖๙ ๓.๗๔ .๓๗๖ ๘.๙๐๙** .๐๐๐ 

   



๑๑๓ 
 

 

 
ตารางที่ ๔.๒๐  การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ระดับภาวะผู้น าของเยาวชน 
ตามหลักฆราวาสธรรม  ๔   : กรณีศึกษาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม  จ าแนกตามความสัมพันธ์
ด้านการศึกษากับโรงเรียน โดยภาพรวม     
       (n = ๓๔๘) 

หลักฆราวาสธรรม  ๔ 

ความสัมพันธ์กับโรงเรียนด้านการศึกษา 

 
ต่ ากว่า  ๓ ปี ๓  ปี ๔  ปี ๕  ปี 

๓.๕๗ ๓.๗๒ ๔.๐๔ ๓.๗๔ 
ต่ ากว่า ๓  ปี ๓.๕๗ - -๐.๑๕* -๐.๔๗**   -๐.๑๗*   

๓  ปี ๓.๗๒ - - -๐.๓๒** -๐.๐๒ 
๔  ปี ๔.๐๔ - - - ๐.๓๐* 
๕  ปี ๓.๗๔ - - - - 

* *  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐ .๐๑ 
  *  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐ .๐๕ 
 

จากตารางที่ ๔.๒๐  พบว่าเยาวชนที่มีความสัมพันธ์กับโรงเรียนด้านการศึกษาต่ า
กว่า ๓ ปี มีระดับภาวะผู้น าน้อยกว่าเยาวชนที่มีความสัมพันธ์กับโรงเรียนด้านการศึกษา๓,๔,๕,
ปี  และเยาวชนที่มีความสัมพันธ์กับโรงเรียนด้านการศึกษาต่ ากว่า ๓ ปี มีระดับภาวะผู้น าน้อย
กว่าเยาวชนที่มีความสัมพันธ์กับโรงเรียนด้านการศึกษา ๔ ปี และเยาวชนที่มีความสัมพันธ์กับ
โรงเรียนด้านการศึกษา ๔ ปีมีระดับภาวะผู้น ามากกว่าเยาวชนที่มีความสัมพันธ์กับโรงเรียนด้าน
การศึกษา ๕ ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ๐ .๐๕    
 
 
 
 
 
 
 
 





๑๑๔ 
 

 

 
ตารางที่ ๔.๒๑    การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ระดับภาวะผู้น าของเยาวชน 
ตามหลักฆราวาสธรรม  ๔   : กรณีศึกษาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม  จ าแนกตามความสัมพันธ์
ด้านการศึกษากับโรงเรียน ด้านสัจจะ 
                                                                                                                             (n = ๓๔๘) 

**  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐ .๐๑ 
 *  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐ .๐๕   

 
จากตารางที่ ๔.๒๑  พบว่า เยาวชนที่มีความสัมพันธ์กับโรงเรียนด้านการศึกษา ต่ า

กว่า ๓  ปีมีระดับภาวะผู้น าน้อยกว่า เยาวชนที่มีความสัมพันธ์กับโรงเรียนด้านการศึกษา 
๓,๔,๕,ปี ตามล าดับและเยาวชนที่มีความสัมพันธ์กับโรงเรียนด้านการศึกษา ๓ ปี มีระดับภาวะ
ผู้น าน้อยกว่าเยาวชนที่ มีความสัมพันธ์กับโรงเรียนด้านการศึกษา ๔ปีและเยาวชนที่ มี
ความสัมพันธ์กับโรงเรียนด้านการศึกษา ๔ ปี มีระดับภาวะผู้น ามากกว่า เยาวชนที่ มี
ความสัมพันธ์กับโรงเรียนด้านการศึกษา ๕ ปีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐ .๐๑  และมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ๐ .๐๕  
 
 
 
 
 
 
 

หลักฆราวาสธรรม  ๔ 

ความสัมพันธ์ด้านการศึกษากับโรงเรียน 

 ต่ ากว่า ๓  ปี ๓  ปี ๔  ปี ๕  ปี 

๓.๗๔ ๓.๙๔ ๔.๓๐ ๓.๙๑ 

ต่ ากว่า ๓  ปี ๓.๗๔ - -๐.๒๐** -๐.๕๖** -๐.๑๗ * 

๓  ปี ๓.๙๔ - - -๐.๓๖** ๐.๐๓ 

๔  ปี ๔.๓๐ - - -    ๐.๓๙ ** 

๕  ปี ๓.๙๑ - - - - 





๑๑๕ 
 

 

 
ตารางที่ ๔.๒๒    การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ระดับภาวะผู้น าของเยาวชน 
ตามหลักฆราวาสธรรม  ๔   : กรณีศึกษาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม  จ าแนกตามความสัมพันธ์
ด้านการศึกษากับโรงเรียน ด้านทมะ                        
                                                                                                   (n = ๓๔๘)     

**  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐ .๐๑ 
 *  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐ .๐๕   
 

จากตารางที่ ๔.๒๒  พบว่าเยาวชนที่มีความสัมพันธ์กับโรงเรียนด้านการศึกษา ต่ า
กว่า ๓  ปีมีระดับภาวะผู้น าน้อยกว่า เยาวชนที่มีความสัมพันธ์กับโรงเรียนด้านการศึกษา ๔ ปี
และ๕ปี และเยาวชนที่มีความสัมพันธ์กับโรงเรียนด้านการศึกษา ๓ ปีมีระดับภาวะผู้น าน้อยกว่า
เยาวชนที่มีความสัมพันธ์กับโรงเรียนด้านการศึกษา ๔ ปีและเยาวชนที่มีความสัมพันธ์กับ
โรงเรียนด้านการศึกษา ๔ ปีมีระดับภาวะผู้น ามากกว่าเยาวชนที่มีความสัมพันธ์กับโรงเรียนด้าน
การศึกษา ๕ ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ๐ .๐๕ และมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ ๐ .๐๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักฆราวาสธรรม  ๔    

 ความสัมพันธ์ด้านการศึกษากับโรงเรียน 

ต่ ากว่า ๓  ปี ๓  ปี ๔  ปี ๕  ปี 
๓.๔๗ ๓.๕๘ ๓.๙๕ ๓.๖๕ 

ต่ ากว่า ๓  ปี ๓.๔๗ - -๐.๑๑ -๐.๔๘** -๐.๑๘* 

๓  ปี ๓.๕๘ - - -๐.๓๘** -๐.๐๘ 

๔  ปี ๓.๙๕ - - - ๐.๓๐* 

๕  ปี ๓.๖๕ - - - - 





๑๑๖ 
 

 

 
ตารางที่ ๔.๒๓    การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ระดับภาวะผู้น าของเยาวชน 
ตามหลักฆราวาสธรรม  ๔  : กรณีศึกษาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม     จ าแนกตามความสัมพันธ์
ด้านการศึกษากับโรงเรียน ด้านจาคะ 
 
                  (n = ๓๔๘) 

*  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐ .๐๕               
 
จากตารางที่ ๔.๒๓  พบว่า เยาวชนที่มีความสัมพันธ์กับโรงเรียนด้านการศึกษา ต่ า

กว่า ๓  ปีมีระดับภาวะผู้น าน้อยกว่า เยาวชนที่มีความสัมพันธ์กับโรงเรียนด้านการศึกษา ๔ปี
และ๕ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ๐ .๐๕ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักฆราวาสธรรม  ๔    

 ความสัมพันธ์ด้านการศึกษากับโรงเรียน 

ต่ ากว่า ๓  ปี ๓  ปี ๔  ปี ๕  ปี 
๓.๕๘ ๓.๗๘ ๔.๐๙ ๓.๘๑ 

ต่ ากว่า ๓  ปี ๓.๕๘ - -๐.๒๐ -๐.๕๑* -๐.๒๓* 

๓  ปี ๓.๗๘ - - -๐.๓๑ -๐.๐๓ 

๔  ปี ๔.๐๙ - - - ๐.๒๘ 

๕  ปี ๓.๘๑ - - - - 





๑๑๗ 
 

 

 
สมมติฐานที่ ๕      เยาวชนที่มีระดับการอบรมคุณธรรมต่างกัน  มีระดับภาวะผู้น าของเยาวชน  
ตามหลักฆราวาสธรรม  ๔   กรณีศึกษาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม   จังหวัดเพชรบูรณ์   
แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ ๔.๒๔           การเปรียบเทียบระดับภาวะผู้น าของเยาวชนตามหลักฆราวาสธรรม ๔   
กรณีศึกษาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม    จังหวัดเพชรบูรณ์   
จ าแนกตามการอบรมคุณธรรม 
                                     (n = ๓๔๘) 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ๐ .๐๕ 
   จากตารางที่ ๔.๒๔   พบว่าเยาวชนที่มีการอบรมคุณธรรมต่างกัน  มีระดับภาวะ
ผู้น าของเยาวชนตามหลักฆราวาส ๔  :  กรณีศึกษาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม โดยภาพรวมไม่
แตกต่างกัน เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านจาคะ แตกต่างกัน เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้ง
ไว้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ส่วนด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกันซึ่งไม่เป็นไปตาม
สมมุติฐานท่ีตั้งไว้ 
  
 
  ดังนั้นจึงได้ท าการเปรียบเทียบ ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นคู่   ด้านจาคะ 
จ าแนกตามระดับการอบรมคุณธรรมด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด (Least Significant 
Difference: LSD) รายละเอียดดังแสดงใน ตารางที่ ๔.๒๕  
 

หลัก
ฆราวาส     
ธรรม  ๔ 

การอบรมคุณธรรม 

F Sig. 
อบรมคุณธรรม 

๑ ปี 
อบรมคุณธรรม๒

ปี 
อบรมคุณธรรม๓ปี 

ขึ้นไป 
ไม่เคยอบรม
คุณธรรม 

(๑๐๑ คน) (๕๖ คน) (๕๒ คน) (๕๘ คน) 
 S.D  S.D  S.D  S.D 

ด้านสัจจะ ๓.๘๒ .๕๒๗ ๓.๘๔ .๕๗๒ ๓.๘๒ .๕๐๖ ๓.๙๓ .๕๔๕ ๑.๐๘๘ .๓๖๗ 

ด้านทมะ ๓.๕๔ .๕๘๕ ๓.๖๐ .๕๗๓ ๓.๔๕ .๕๙๒ ๓.๖๑ .๖๒๓ ๑.๑๓๔ .๓๔๒ 

ด้านขันติ ๓.๕๓ .๗๘๔ ๓.๕๗ .๕๗๓ ๓.๔๖ .๕๑๕ ๓.๖๐ .๖๐๑ ๑.๐๐๑ .๔๑๗ 

ด้านจาคะ ๓.๖๔ .๖๑๙ ๓.๗๔ .๖๙๔ ๓.๕๔ .๕๔๓ ๓.๘๑ .๖๖๓ ๒.๓๖๔* .๐๔๐ 

รวม ๓.๘๒ .๕๒๗ ๓.๘๔ .๕๗๒ ๓.๘๒ .๕๐๖ ๓.๙๓ .๕๔๕ ๑๐๘๘ .๓๖๗ 

   



๑๑๘ 
 

 

 
ตารางที่ ๔.๒๕  การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ระดับภาวะผู้น าของเยาวชน 
ตามหลักฆราวาสธรรม  ๔   :   กรณีศึกษาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม   
จ าแนกตามการอบรมคุณธรรม  ด้านจาคะ 
                                         (n = ๓๔๘) 

หลักฆราวาส 
ธรรม  ๔ 

 การอบรมคุณธรรม 

อบรม
คุณธรรม๑ ปี 

อบรม
คุณธรรม๒ ปี 

อบรม
คุณธรรม๓ ปี

ขึ้นไป 

ไม่เคยอบรม
คุณธรรม 

๓.๖๔ ๓.๗๔ ๓.๕๔ ๓.๘๑ 
อบรมคุณธรรม 

๑ปี 
๓.๖๔ - -๐.๑๐ ๐.๑๐ -๐.๑๗* 

อบรมคุณธรรม 
๒ปี 

๓.๗๔ - - ๐.๒๐ -๐.๐๗ 

อบรมคุณธรรม๓ปี
ขึ้นไป 

๓.๕๔ - - - -๐.๒๗ 

ไม่เคยอบรม
คุณธรรม 

๓.๘๑ - - - - 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ๐ .๐๕   
 
จากตารางที่ ๔.๒๕  พบว่า เยาวชนที่มีการอบรมคุณธรรม ๑ ปี มีระดับภาวะผู้น า

น้อยกว่าเยาวชนที่ไม่เคยอบรมคุณธรรม  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ๐ .๐๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





๑๑๙ 
 

 

 
สมมติฐานที่ ๖   เยาวชนที่มีสถานภาพครอบครัวมีรายได้ต่างกันมีระดับภาวะผู้น าของเยาวชน 
ตามหลักฆราวาสธรรม ๔  :กรณีศึกษาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม   จังหวัดเพชรบูรณ์  
แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ ๔.๒๖    การเปรียบเทียบระดับภาวะผู้น าของเยาวชนตามหลักฆราวาสธรรม ๔  :   
กรณศีึกษาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม    จังหวัดเพชรบูรณ์   
จ าแนกตามสถานภาพครอบครัวมีรายได้ 

(n = ๓๔๘) 

หลัก
ฆราวาส     
ธรรม  ๔ 

สถานภาพครอบครัวมีรายได้ 

F Sig. 

ต่ ากว่า 
๕,๐๐๐บาท ๕,๐๐๑-๑๐,๐๐๐บาท ๑๐,๐๐๑-๑๕,๐๐๐บาท ๑๕,๐๐๑-๒๐,๐๐๐บาท 

๒๐,๐๐๑ 
บาทขึ้นไป 

(๗๓ คน) (๑๓๙ คน) (๔๖ คน) (๒๙ คน) (๖๑ คน) 
 S.D  S.D  S.D  S.D  S.D 

ด้านสัจจะ ๓.๙๑ 
.

๕๗๔ ๓.๗๗ .๕๗๑ ๓.๙๔ .๓๗๙ ๓.๙๒ .๕๒๒ ๓.๙๙ 
.

๔๙๗ ๒.๓๕๐ ๐๕๔ 

ด้านทมะ ๓.๖๖ 
.

๖๐๔ ๓.๕๓ .๖๔๑ ๓.๕๓ .๔๘๖ ๓.๕๗ .๕๘๒ ๓.๖๓ 
.

๕๗๘ .๗๒๒ ๕๗๗ 

ด้านขันต ิ ๓.๗๒ 
.

๘๘๗ ๓.๕๑ .๕๙๘ ๓.๖๐ .๔๓๔ ๓.๔๗ .๔๗๐ ๓.๕๑ 
.

๕๘๔ ๑.๖๐๐ ๑๗๔ 

ด้านจาคะ ๓.๗๙ .๖๙๑ ๓.๖๔ .๖๗๕ ๓.๖๑ .๔๓๙ ๓.๘๗ .๖๑๒ ๓.๘๗ 
.

๖๓๒ ๒.๒๙๐ ๐๕๙ 

รวม ๓.๙๑ 
.

๕๗๔ ๓.๗๗ .๕๗๑ ๓.๙๔ .๓๗๙ ๓.๙๒ .๕๒๒ ๓.๙๙ 
.

๔๙๗ ๒.๓๕๐ ๐๕๔ 

 
 จากตารางที่ ๔.๒๖ พบว่า เยาวชนที่มีสถานภาพครอบครัวมีรายได้ต่างกันมีระดับ 
ภาวะผู้น าของเยาวชนตามหลักฆราวาส ๔  :  กรณีศึกษาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม โดย
ภาพรวม ไม่แตกต่างกันไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านทุกด้าน
พบว่า ระดับภาวะผู้น าของเยาวชน ไม่มีแตกต่างกันซึ่งไม่เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว้  
 
 
 
 
 

   



๑๒๐ 
 

 

ตารางที่ ๔.๒๗   สรุปโดยรวมการเปรียบเทียบระดับภาวะผู้น าของเยาวชนตามหลักฆราวาส
ธรรม  ๔   :  กรณีศึกษาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม   จังหวัดเพชรบูรณ์  
 จ าแนกตาม สมมติฐานที่ ๑-๖  
 

สถานภาพ
ส่วน
บุคคล 

ด้านสัจจะ ด้านทมะ ด้านขันติ ด้านจาคะ  
เป็นไป
ตาม 

สมมติฐาน 

ไม่เป็นไป
ตาม 

สมมติฐาน 

เป็นไป
ตาม 

สมมติฐาน 

ไม่เป็นไป
ตาม 

สมมติฐาน 

เป็นไป
ตาม 

สมมติฐาน 

ไม่เป็นไป
ตาม 

สมมติฐาน 

เป็นไป
ตาม 

สมมติฐาน 

ไม่เป็นไป
ตาม 

สมมติฐาน 
๑.เพศ         
๒.อาย ุ         
๓.ระดับ
การศึกษา         

๔.ความ 
สัมพันธ์กับ
โรงเรียน 

        

๕.เข้า
อบรม
คุณธรรม 

        

๖.สถานะ 
ภาพราย 
ได้ทาง
ครอบครัว 

 

       

 
 จากตารางที่ ๔.๒๗ สรุปได้ว่า  
    โดยภาพรวมระดับภาวะผู้น าของเยาวชนตามหลักฆราวาสธรรม ๔ : กรณีศึกษา
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์  เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้คือ ด้านอายุ ด้าน
ระดับการศึกษา , ด้านความสัมพันธ์กับโรงเรียน , ส่วนด้านเพศ ,  ด้านเข้าอบรมคุณธรรม  , 
ด้านสถานะภาพรายได้ทางครอบครัว,  ส่วนใหญ่ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ดั้งที่แสดงไว้
ในตาราง  

 
 
 
 



๑๒๑ 
 

 

๔.๔   ข้อมูลแบบสอบถาม ปัญหาและอุปสรรคข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข เก่ียวกับ เร่ือง 
ภาวะผู้น าของเยาวชนตามหลักฆราวาสธรรม ๔ : กรณีศึกษาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม  
จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขจากความคิดเห็นที่มีต่อภาวะผู้น าของ
เยาวชนตามหลักฆราวาสธรรม ๔ :กรณีศึกษาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์
จ าแนกรายด้าน รายละเอียดดังแสดงใน         ตารางที่ ๔.๒๘ – ๔.๓๑ 
 
ตารางที่ ๔.๒๘   ปัญหาและอุปสรรคข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข เรื่องภาวะผู้น าของเยาวชน
ตามหลักฆราวาสธรรม ๔ :กรณีศึกษาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์    ด้านสัจจะ 
 

ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 

-พูดโกหกคนอื่น พูดได้แต่ท าไม่ได้ 
-พูดไม่ตรงความเป็นจริง พูดโกหกพ่อแม่  
-พูดไปว่าจะท าแต่ไม่ท าอย่างที่พูด  
-ไม่ค่อยซ่ือสัตย์ซ่ือตรงมีสิ่งล่อใจท าให้พูด
โกหก 
 

-เราต้องพูดความจริงซื่อสัตย์ซ่ือตรงจริงใจ  
-ไม่โกหกพ่อ-แม่และผู้อื่นจะได้ไม่ผิดศีล   
-พูดแล้วต้องท าให้ได้บังคับตนเองไม่ให้ท าอีก  
-ไม่ขโมยสิ่งของคนอื่น 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
-มาโรงเรียนสาย  
-พูดโกหกผู้อื่น ไม่ซ่ือตรงต่อกัน 
-เพื่อนหลอกลวงไม่จริงใจ  
-บางเวลาก็ไม่สามารถท าหรือปฏิบัติอย่างที่
พูดเอาไว้ 

-มาโรงเรียนเร็วกว่าเดิม  
-พูดความจริง  
-ไม่สนใจท าเฉยเดินหนี  
-ควรเปิดใจพูดกันตรงๆ  
-พยายามเป็นคนรักษาค าพูดค าไหนค านั้น 

ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
-พูดโกหกคนอื่น พูดไม่ตรงกับที่คิด   
-พูดโกหกเวลาท าผิดอะไรไม่ยอมรับความจริง   
-ไม่ค่อยซ่ือสัตย์ซ่ือตรงขโมยตรังค์แม่มาซื้อ
เสื้อผ้า  

-ให้พูดความจริงไม่หลอกลวง  
-พูดให้ตรงกับท่ีคิดยอมรับตัวเอง  
-เวลาท าผิดต้องยอมรับความจริง   
-ต้องเป็นคนซ่ือสัตย์ซ่ือตรง  
-ห้ามขโมยไม่ใช่ความดี 



๑๒๒ 
 

 

 

ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 

-บางครั้งต้องพูดโกหกเพราะความจ าเป็น 
-ปากอย่างใจอย่าง   
-พูดแต่ไม่ท าไม่จริงใจต่อกัน 
-พูดไม่ตรงกับใจไม่พูดความจรงิชอบพูดโกหก  
-ไม่ค่อยท าตามค าพูด 

-พูดแต่ไม่ท าถ้าท าไม่ได้ก็ไม่ต้องพูด 
-มีความจริงใจต่อกันพูดความจริง  
-มีความซื่อตรงจริงใจไม่โกหก  
-เราคิดอย่างไรควรพูดอย่างนั้น 
-ท าให้ได้อย่างที่พูดหรือคิดก่อนพูด 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 

-พูดโกหก พูดเท็จ ไม่ค่อยมีความซื่อสัตย ์
-พูดได้แต่ท าไม่ได้บางครั้งก็ไม่พูดความจริง  
-เวลาสอบชอบถามเพื่อน  
-ไม่จริงใจกับคนที่เราไม่ชอบ   
-ท าการบ้านท่ียากไม่ได้มักลอกเพื่อน 

-ไม่พูดโกหกคิดไตร่ตรองให้ดีก่อนท่ีจะพูด 
- พยายามพูดความจริง  
-ไม่ท าสิ่งที่ผิดพลาดเพราะจะได้พูดความจริง
จะได้ไม่มีใครเสียใจ 
-ควรขยันอ่านหนังสือต้องพยายามศึกษาให้
เข้าใจกว่านี้ท าด้วยตัวเอง 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
-ชอบพูดโกหกพูดแล้วไม่ปฏิบัติ  
-พูดก่อนคิด พูดเรื่อยเปื่อย บางครั้งพูดแล้วท า
ไม่ได ้

-ควรคิดก่อนพูด ห้ามพูดโกหก  
-นึกถึงใจเขาใจเรา พยายามปฏิบัติตามที่พูด 
-พูดในความเป็นจริงฝึกความซื่อสัตย์ พูด
จริงท าจริง 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



๑๒๓ 
 

 

 
ตารางที่ ๔.๒๙   ปัญหาและข้อเสนอแนะ ภาวะผู้น าของเยาวชนตามหลักฆราวาสธรรม ๔ :
กรณีศึกษาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์    ด้านทมะ 
 

ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 

-ข่มใจตนเองไม่ค่อยได้อารมณ์ร้อนชอบโมโห
โวยวายอยากได้อยากมี 
-โกรธง่ายทนไม่ไหวทะเลาะกับเพื่อนแล้วมี
การตบตีกันอาจารย์ว่าแล้วเถียงแอบว่า
อาจารย์เวลาโมโห 

-พยายามข่มใจตนเองให้ได้ควบคุมสติตนเอง
รู้จักบังคับจิตใจตนเองลดกิเลสตัณหา 
-มีความอดทนมีเหตุผลตั้งสติก่อนท่ีจะพูดและ
ท าอะไร 
-ไม่เถียงครูอาจารย์เป็นเรื่องไม่ควร 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒  

-บังคับควบคุมจิตใจข่มใจตนเองไม่ค่อยได้   
-จิตใจไม่ค่อยสงบหวั่นไหวง่าย ควบคุม
อารมณ์ไม่ได้มีสิ่งยั่วกิเลสมากมายในปัจจุบัน    
-อารมณ์ชอบร้อนสมาธิสั้นไม่ค่อยมีสมาธิ 

-พยายามควบคุมจิตใจตนเองเชื่อม่ันในตนเอง
ให้มากขึ้นหัดท าสมาธิควบคุมอารมณ์ 
-มีสมาธิมากขึ้นหาที่สงบๆอยู่   
-อดทนและอดกลั้นอย่าคิดมาต้องเข้มแข็ง 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
-โกรธเวลาเพื่อนด่าพูดสิ่งที่กระทบจิตใจ   
-เพื่อนย่ัวโมโหจิตใจไม่สงบ    
-หวั่นไหวต่อปัญหาต่างๆ 

-ควบคุมจิตใจให้ได้พยายามอย่าคิดค าที่เขาพูด
กับเราเดินออกจากคนๆนั้น 
-มีสมาธิมากขึ้น ควบคุมจิตใจไม่มีความ
หวั่นไหว 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 

-ไม่ม่ันใจในตัวเองเก็บอารมณ์ไม่อยู่เวลาโกรธ  
-ข่มใจตนเองไม่ได้มีกิเลสสมาธิสั้นขี้โวยวาย
อารมณ์ร้อนหวั่นไหวง่าย 
-ข่มใจไม่อยูบั่งคับหรือควบคุมจิตใจไม่ค่อยได้
ไม่ค่อยมีความนักแน่น 

-มีสติอยู่ตลอดเวลาควรระงับอารมณ์ 
-ควรแข็งใจกับสิ่งยั่วยุปฏิบัติธรรมตั้งใจให้สงบ 
-นั่งสมาธิท าจิตให้สงบฝึกการบังคับควบคุม
จิตใจมีความหนักแน่น   
-ท าจิตใจให้สงบและควบคุมจิตใจให้ได้สร้าง
ความม่ันใจให้ตนเอง           



๑๒๔ 
 

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 

-ตั้งสติไม่ค่อยได้ไม่ค่อยมีสมาธิ อารมณ์
อ่อนไหว  ควบคุมจิตใจตนเองไม่อยู่  
-ถูกชักชวนดื่มเหล้า ถูกชวนเที่ยวในเวลา
กลางคืน  เห็นคนอื่นมีก็อย่ามีเหมือนคนอื่น 
-ควบคุมจิตใจไม่ได้  ในบางครั้งเวลาเรียนไม่
มีสมาธิ  ในบางครั้งจะบังคับควบคุมจิตใน
ตนเองไม่ได้ ปัญหาการตบตีกันในโรงเรียน  
-โกรธกับเพื่อนด่าเพื่อนด้วยค าหยาบ  เมื่อมี
ความโกรธจะควบคุมตนเองไม่ได้จะโวยวาย
โมโหง่ายเอาแต่ใจตนเอง   
-มีความต้องการอยากได้เรื่อยๆเวลาท า
การบ้านชอบดูทีวีไปด้วยท าให้ท าการบ้านไม่
เสร็จ  มีปัญหาเข้ามาในชีวิตชอบหนีปัญหา
และร้องไห้บางครั้งชอบหงุดหงิดโวยวาย  

 

-ควรน่ังสมาธิหายใจเข้า-ออกให้สม่ าเสมอ  ท า 
-จิตให้สงบ รู้จักปฏิเสธสิ่งไม่ดี ภูมิใจในสิ่งที่
ตนเองมี   
-ควรสอนให้นักเรียนใจเย็นไม่ใช้ก าลังแก้ปัญหา 
รู้จักบังคับใจตนเอง 
-รู้จักพอใจในสิ่งที่ตนเองมี ตั้งสติและให้อภัย
ควบคุมตนเองท าใจให้หนักแน่น  
-ท าการบ้านให้เสร็จแล้วค่อยดูทีวี   
-ค่อยๆแก้ปัญหาด้วยสติและมีเหตุผล  
-ต้องท าใจให้สบายพยายามเงียบท าสติให้เกิด
ความใจเย็นไว้ก่อน 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

-บังคับควบคุมจิตใจไม่ได้รู้สึกหวั่นไหว 
-ปัญหาคือชอบโมโหง่ายโกรธบ่อยใช้เงิน
ฟุ่มเฟือย  
-เกิดความโลภบ่อยไม่มีความรับผิดชอบ 
อ่อนแอไม่หนักแน่น 
 
 

-ต้องหนักแน่นพยายามควบคุมจิตใจ ฝึกสมาธิ 
ท าจิตใจให้สงบ ข่มใจตนเองจากกิเลส  
-ควรเก็บเงินไว้ใช้ในยามจ าเป็น  
-ฝึกความอดทนขยันมีความรับผิดชอบ 
พยายามข่มใจท าใจให้เข้มแข็ง 

 
 
 
 
 



๑๒๕ 
 

 

ตารางที่ ๔.๓๐  ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะแนะแนวทางแก้ไข ภาวะผู้น าของเยาวชนตาม
หลักฆราวาสธรรม ๔ :กรณีศึกษาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์    ด้านขันติ    
               

ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 

-ไม่มีความอดทน อดกลั้นเร่ืองบางเรื่องท า
อะไรชอบท้อถอยเบื่อง่าย  
-ไม่ค่อยขยันหม่ันเพียร อ่อนแอง่าย โดดเรียน
แล้วโดนท าโทษให้วิ่งรอบสนาม 

-ต้องเข้มแข็งฝึกตนเองให้อดทนให้ขยันมากขึ้นไม่
ย่อท้อต่ออุปสรรคต่างๆ   
-มีความเข้มแข็งขยันหม่ันเพียรกับการท างานที่
ได้รับมอบหมายมากขึ้นอย่าท้อถอย 
-เราควรจะน่ังฟังคนอื่นบ้างอย่าเอาแต่ใจมาก
เกินไปในบางเรื่องที่ไมเป็นเรื่องท าให้ดีที่สุด 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
-ไม่มีความอดทน ต่อปัญหาต่างๆไม่มีมานะใน
สิ่งนั้นๆ และต้องเจอการบ้านที่ต้องท าหนัก
แล้วต้องส่งให้ทันเวลามีความขี้เกียจความ
อดทนน้อยอ่อนแอ อาจารย์สั่งงานเยอะเบื่อ
และเหนื่อย 
-ย่อท้อต่อปัญหาไม่ชอบท าในสิ่งที่ต้องใช้
เวลานานมีความอดทนน้อยท้อถอยง่าย 
-เจอกับงานบ้านท่ีหนักๆ  ความยากจน  
 

-ฝึกตนเองให้มีความอดทนอดกลั้นพยายาม
เข้มแข็งให้มากไม่ท้อถอย 
-อดทนต่องานที่เราท าไม่แสดงอาการว่าเราท้อถอย   
-ขยันหม่ันเพียรหรือนั่งท ากับเพื่อนๆในห้อง ท าจน
เสร็จ 
-เป็นคนต้องมีความอดทนช่วยพ่อ แม่ประหยัด   
-ต้องต่อสู้กับปัญหาค่อยๆตั้งใจท า มีสมาธิ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
-เวลาครูสั่งให้ท างานเจอกับงานบ้านที่หนักๆ  
มีความอดทนน้อย อาจารย์สั่งงานเยอะ   
-อุปสรรคทีใหญ่กว่าที่จะแก้ไขได้เพื่อนย่ัวโมโห
เพื่อนชอบล้อไม่มีความอดทนการบ้านท่ีหนักๆ  
-เวลาในการท าการบ้านน้อยเบื่อง่ายโดดเรียน
แล้วอาจารย์ให้วิ่งรอบสนาม   

-อดทนต่องานที่เราจะท าขยันให้มากๆ   
-ท าจนเสร็จหาทางแก้ไข เราควรจะฟังผู้อื่นบ้าง 
พยายามท าเฉยไว้ไม่แสดงอาการ  
-ต้องใจเย็นอดทนเท่านั้นต้องท าให้ได้ ต้องเข้มแข็ง
บอกตัวเองว่าต้องท าให้เสร็จ   มีความขยันขึ้น   
 

 
 
 



๑๒๖ 
 

 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 

-ใจไม่สู้ย่อท้อไม่ค่อยมีความอดทน 
-ท้อแท้ต่ออุปสรรค์ อดทนอดกลั้นไม่ได้ไม่ค่อย
ขยันไม่ค่อยเข้มแข็ง เวลามีงานหนักๆ ใจร้อน  
ท้อถอยง่าย   
-ไม่ชอบรออะไรท่ีเป็นเวลานานไม่มีก าลังใจ 

-ฝึกให้ใจสู้ขยันหม่ันเพียร มีความอดทน  ตั้งใจ
ท างานให้เสร็จฝึกให้ใจเย็น ตั้งใจพยายามท าใน
สิ่งที่จะท าให้ส าเร็จยอมรับฟังและแก้ไขในสิ่งที่
ไม่ดี   
-ฝึกตนให้มีความอดทนอดกลั้นมากๆเพื่อ
อนาคตที่ยาวไกลหัดรอคอยบางปล่อยวางท า
จิตใจให้รู้จักการรอ   

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 
-ขี้เกียจงานเยอะ ชอบหิวในเวลาเรียนไม่มีความ
อดทนบางครั้งรู้สึกท้อแท้ในอุปสรรคที่เข้ามา  
-เมื่อเจอปัญหาหนักหนาใจมีความท้อแท้และสิ้น
หวัง 
-งานที่ยากเกินความสามารถไม่มีความอดทน  
อารมณ์ร้อนเอาแต่ใจ มีงานที่เข้ามาในตัวเองก็
อาจจะทนไม่ไหว  
-ไม่ชอบอ่านหนังสือหรือท าการบ้านไม่มีความ
อดทนเวลามีงานมากๆและงานท่ีท าไม่ได้ 
-ไม่มีก าลังใจโกรธถ้าคนพูดใส่ร้ายอ่านหนังสือไม่รู้
เรื่อง 
 
 

-ขยันมีความอดทน  รู้จักให้ก าลังใจซึ่งกันและ
กันเพื่อชีวิตในวันข้างหน้า ควรรู้จักท าใจให้มี
ความอดทนปรับตัวให้ได้ อดทนต่ออุปสรรคที่
เข้ามาท างานท่ีได้รับมอบหมายให้เสร็จก่อน 
-สู้กับปญัหาที่เกิดขึ้นและหาทางแก้ไขพยายาม
ให้ก าลังใจตนเองและท าให้เสร็จ   
-พยายามขยันหม่ันเพียรระงับความโกรธด้วย
ความไม่โกรธ ท าใจให้เย็นท าจิตให้สบาย   
-ตั้งใจเรียนเม่ือมีปัญหาอุปสรรคควรท าจิตใจให้
เข้มแข็งมากกว่าเดิมสู้ต่อถ้าเรามีความพยายาม
เราก็จะท าทุกอย่างส าเร็จหรืออาจปรึกษาผู้อื่น
หาก าลังใจ อดทนต่อความหิว  ไม่คิดฟุ้งซ่าน  
รู้จักแบ่งเวลาให้เป็น 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
-ไม่มีความอดทนท้อถอยเอาแต่ใจตนเองไม่ค่อย
อยากท าชอบขี้เกียจบ่อยๆ  
-ไม่รู้จักรับผิดชอบในตนเองชอบท้อแท้ไม่เข้มแข็ง
ไม่ขยันชอบขี้เกียจต่องานบางชิ้นไม่อดทน 

-ขยันหม่ันเพียรต่อความยากล าบากของงานฝึก
คาวมอดทนไม่ท้อถอยไม่ขี้เกียจ  
-อดทนอดกลั้นรู้จักแบ่งเวลาในการรับผิดชอบต่อ
ตนเองมีความขยันหมั่นเพียร ไม่ท้อถอย 
-เข้มแข็งพยายามสู้ต่อไปท างานให้ส าเร็จตาม
เวลา   

 
 



๑๒๗ 
 

 

 
ตารางที่ ๔.๓๑  ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะแนะแนวทางแก้ไข ภาวะผู้น าของเยาวชนตาม
หลักฆราวาสธรรม ๔ :กรณีศึกษาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์    ด้านจาคะ 
 

ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 

-ไม่ให้เพื่อนยืมของไม่ช่วยเพื่อนท าเวรและงาน  
ไม่มีความเสียสละแบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่นไม่ได้  
เช่นความยากจน   
-ไม่ค่อยท าบุญตักบาตรช่วยเหลือเป็นบ้างครั้ง   

-รู้จักเสียสละแบ่งปันของให้ผู้อื่นรู้จักมีน้ าใจ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ผู้อื่นและตนเองเราควรจะ
มีความเสียสละแบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่น   
-ของที่เราไม่ใช้แล้วควรจะเอาไปให้เขาเช่น
เสื้อผ้ารองเท้าอื่น ๆท าบุญตักบาตรบ้างต้อง
ช่วยเหลือบ่อย ๆ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
-เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนใส่บาตรไม่ทัน   
-ไม่ช่วยเวลาต้องการอาสาสมัครไม่ค่อยมีเวลา
ให้กับผู้อื่นท าเพื่อตัวเองไม่ค่อยเสียสละเวลา  
ตัดใจจากของอันเป็นที่รักไม่ได้   
-เพื่อนไม่ค่อยช่วยท างานน้ ากินหาง่ายน้ าใจหา
ยาก   
-ไม่ค่อยมีความเสียสละเวลาเอาแต่ใจและใจ
แคบเอาแต่ใจตนเองไม่ลงรอยกับความคิดคน
อื่น 

-ให้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมตื่นให้เช้าขึ้น  
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเห็นแก่ผู้อื่นบ้าง 
-แบ่งเวลาให้เป็นควรมีความเสียสละเวลา
ให้กับผู้อื่นถ้าไม่มีประโยชน์แล้วก็ต้องตัดใจ 
-ควรมีความเสียสละเวลาความสุขของเราให้
คนอื่นท่ีมีความทุกข์ต้องเอาใจเขามาใส่ใจเรา
พยายามรับฟังผู้อื่นบ้าง 
 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
-ใส่บาตรไม่ทันท าเพื่อตนเองไม่เห็นผู้อื่นเพื่อน
ยืมของคนเรามักเห็นตัวช่วยคนเดือดร้อน   
-ตัดใจจากสิ่งของอันเป็นที่รักไม่ได้มีเพื่อนที่ไม่
ยอมช่วยงานท าเพื่อตัวเองไม่เห็นแก่ตัวเป็นคน
ไม่ชอบให้อะไรเพื่อนช่วยผู้ที่เดือดร้อนกว่า 
-อารมณ์ไม่ดี เพราะชอบโมโหเพื่อนมายืม
ปากกาแล้วไม่ให้คืน  ไม่มีความเสียสละ 

-ตื่นให้เช้าขึ้นเห็นแก่ผู้อื่นบ้างพยายามท า
เพื่อคนอื่นให้มากขึ้นให้เพื่อนยืมแล้วให้คืน
ด้วย   
-ควรเห็นแก่ส่วนรวมช่วยโดยไม่เสียดาย   
-ถ้าไม่มีประโยชน์แล้วก็ตัดสินใจเข้ามา
ตักเตือนเห็นแก่ผู้อื่นบ้างไม่เห็นแก่ตัวมี
ความเอื้อเฟื่อเผื่อแผ่มีอะไรควรแบ่งปันท าให้
มนุษย์มีจิตส านึกควบคุมสติตนเอง   



๑๒๘ 
 

 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 

-เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวไม่ชอบเสียสละเวลา
ไปเรียนไม่มีน้ าใจไม่เผื่อแผ่คนอื่นเป็นคนใจ
แคบไม่ค่อยเสียสละเวลาสิ่งของตระหนี่เห็นแก่
ตัว 
-มีความเสียสละน้อยอารมณ์ร้อนโกรธง่าย
หงุดหงิดง่ายเอาแต่ใจตนเองใจแคบ 
-เห็นแก่ประโยชน์ตนเองเป็นผู้รับมากกว่าผู้ให้
เห็นแก่ตัวเองบ้างครั้งเอาแต่ใจตัวเอง   
-ใจแคบเห็นแก่ตัวบ้างเอาแต่ใจตนเอง 

-คิดในแง่ที่ดีไม่เห็นแก่ได้เอาใจเขามาใส่ใจ
เรา  -หัดไปเรียนท างานบ้านบ้างเป็นผู้ให้
มากกว่าผู้รับควรแบ่งปันมีน้ าใจต่อผู้อื่นต้อง
หัดฟังคนอื่นบ้างฝึกให้เป็นคนใจกว้างเอื้อ
เฟื่อช่วยเหลือผู้อื่นเลิกเห็นแก่ตนเองรู้จักให้
อภัย 
-ต้องมีความเอื้อเฟื่อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนมนุษย์
ท า ใจให้ เย็นพยายามท าประโยชน์แก่
ส่วนรวม  ฝึกฝนให้เป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ 
-เห็นแก่ส่วนใหญ่มากกว่าส่วนน้อย 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 
-ไม่มีเวลาว่างความขี้หวงบ้างเรื่องก็ให้คนอื่น
ไม่ได้ เช่น   เรื่ อ งเงินเห็นแก่ตัว มีทิฏฐิ มัก
เสียดายของที่จะบริจาคไม่มีก าลังใจในการ
เสียสละท าดีไม่ได้ดีถูกพูดเสียดสี   
-มีความคิดเห็นไม่ตรงกันเสียสละให้กับการ
ท างานไม่ได้เพราะไม่ว่างกิ เลสมีจึงไม่คิด
เสียสละไม่ชอบหน้าผู้ร่วมงานบ้างคนคนอื่นไม่
รับฟังทีเรายังรับฟังคนอื่น 
-เป็นคนใจแคบบ้างเอาแต่ใจตนเองท าให้คนอื่น
อึดอัดเวลาท างานด้วยกันอยากให้แต่เสียดาย
ของอยากเก็บเอาไว้เองบ้างครั้งก็ชอบเอาแต่ใจ
ตนเอง   
-ท างานกับผู้อื่นไม่ได้เพราะไม่ค่อยถูกใจตนเอง
และก็ไม่อยากท าไม่ยอมให้เพื่อนยืมการบ้าน  
ไม่ค่อยมีเวลาว่างไม่มีทุนมากหนัก 

-หาเวลาที่สามารถบ าเพ็ญประโยชน์แก่
ส่วนรวมไม่ขี้หวงเปิดใจให้กว้างยอมรับ
ความคิดเห็นของผู้อื่นรู้จักเอื้อเฟื่อเผื่อแผ่ให้
ตัดใจว่าเราเสียสละเพียงน้อยนิดแต่คนอื่นได้
ประโยชน์   
-ยอมรับความเห็นของผู้อื่นชี้แจ้งให้เพื่อน ๆ
รู้ว่าเราไม่ว่างมีใจเมตตาต่อผู้อื่นพยายาม
เปิดใจรับฟังความคิดทุกคน 
-รู้ จักการให้แบ่งปันเสียสละเพื่อส่วนรวม
หม่ันท าตัวให้เป็นคนเสียสละคิดถึงคนที่เขา
ไม่มีและต้องการมากกว่าเราพยายามเอาใจ
เขามาใส่ใจเรานึกถึงคนอื่นต้องรู้จักเสียสละ   
-ควรบอกวิธีในการท าสิ่งนั้นให้เขาฝึกท าเอง
บ้างมีความแบ่งปันของให้คนจนรู้จักแบ่ง
เวลาให้เป็นท าบุญหรือช่วยเหลือผู้อื่นบ้างไม่
ท าอะไรเกินตน  
 
 
 



๑๒๙ 
 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
-ไม่บ าเพ็ญประโยชน์ไม่เอื้อเฟื่อเงินไม่พอ
ความเห็นแก่ตัวเป็นส่วนใหญ่ 
-ไม่ม่ันคงขาดก าลังทรัพย์ไม่มีเวลาเห็นแก่ตน 
เองเป็นส่วนมากขี้หวงบางครั้งก็ใจแคบบางครั้ง
ก็ มีทิฏฐิ 

-บ าเพ็ญประโยชน์มีความเอื้อเฟื่อเพื่อแผ่มี
จิตเมตตากรุณาต่อกันแลกันเสมอ  
-มองโลกในแง่ดีและท าสิ่งดีดีต่อคนในครอบ 
ครัวช่วยเหลืออย่างสม่ าเสมอ มีจิตใจเมตตา
กรุณาต่อสัตว์โลกมีความรักความเข้าใจ 
-เห็นใจให้กันเสมอพยายามมองโลกในแง่ดี
ไม่ยึดติดเกินไป  

 
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ภาวะผู้น าของเยาวชนตามหลักฆราวาสธรรม ๔ :กรณีศึกษาโรงเรียนหล่มสัก
วิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์   ส่วนใหญ่ตอบแบบสอบถามปัญหาและอุปสรรคว่า ด้านสัจจะยังมี
การพูดโกหกกันอยู่พอสมควรไม่ค่อยจริงใจ แต่ด้านความชื่อสัตย์มีพอประมาณ เรื่องเวลายัง
บริหารเวลาไม่เป็นในการมาโรงเรียนช้า  ด้านทมะยังควบคุมอารมณ์จิตใจตนเองไม่ได้ ไม่มี
สมาธิและเอาแต่ใจตนเองใจร้อนถูกเพื่อนชวนให้ท าสิ่งที่ไม่ดี  ควรผ่อนข้อปฏิบัติให้สามารถ
ปฏิบัติได้  ด้านขันติไม่ค่อยมีความอดทนและเม่ือมีการวิ่งรอบสนามบอลจะมีความขยันอดทน
ขึ้นบางครั้งขาดความรับผิดชอบในการท างานชอบท้อแท้ ไม่เข้มแข็งไม่ขยันไม่ชอบรออะไรเป็น
เวลานานไม่มีก าลังใจ  ด้านจาคะส่วนหนึ่งไม่ค่อยมีการเสียสละบริจาคสิ่งของ เสียสละเวลาและ
การช่วยเหลือผู้อื่น ช่วยเหลือสังคมส่วนหนึ่งยังท างานร่วมกับผู้อื่นไม่ได้และบางส่วนไม่ค่อย
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เป็นต้น   
 ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขดังนี้  ด้านสัจจะต้องพูดความจริง จริงใจ มาโรงเรียนให้
ทันเวลา พูดว่าจะท าต้องปฏิบัติท าตามที่พูดไว้   ด้านทมะท าจิตใจให้สงบ นั่งสมาธิสม่ าเสมอ  
พยายามมีสติและให้อภัย ควบคุมตนเองท าใจให้หนักแน่น ค่อยๆแก้ปัญหาด้วยสติและมีเหตุผล 
ไม่ใช้อารมณ์  รู้จักปฏิเสธสิ่งไม่ดี ภูมิใจในสิ่งที่ตนเองมี  ใจเย็นไม่ใช้ก าลังแก้ปัญหา ใช้การ
พูดคุยกัน  รู้จักบังคับใจตนเอง รู้จักพอใจในสิ่งที่ตนเองมี  ด้านขันติฝึกตนเองให้มีความอดทน  
อดกลั้น พยายามเข้มแข็งไม่ท้อถอย ต่องานที่เราท า ขยันหม่ันเพียร ช่วยพ่อ แม่ประหยัดต้อง
ต่อสู้กับปัญหา  ด้านจาคะรู้จักการให้แบ่งปันเสียสละบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมไม่ขี้หวง  
เปิดใจให้กว้าง รู้จักเอื้อเฟื่อเผื่อแผ่เสียสละเพียงน้อยนิดแต่คนอื่นได้ประโยชน์ ยอมรับความเห็น
ของผู้อื่น  มีใจเมตตาต่อผู้อื่น  เปิดใจรับฟังความคิดทุกคน  หม่ันท าตัวให้เป็นคนเสี ยสละ  
พยายามเอาใจเขามาใส่ใจเรา  มีความแบ่งปันของให้คนจน  รู้จักแบ่งเวลาให้เป็น  ท าบุญหรือ
ช่วยเหลือผู้อื่นบ้าง  ไม่ท าอะไรเกินตน.    



๑๓๐ 
 

 

 บทสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญทั้ง ๑๐ ท่าน โดยรวม พบว่าการน าหลักฆราวาส
ธรรม  ๔ (หลักธรรมส าหรับคฤหัสถ์)  มาใช้ในการศึกษาภาวะผู้น าเยาวชนของโรงเรียนหล่มสัก
วิทยาคม มีความเหมาะสมท าให้นักเรียนมีความเป็นผู้น าที่ดีมีคุณภาพมีประสิทธิภาพทั้งเรียน
เก่งเป็นคนดีควบคู่กันและรู้ว่าอะไรควรท าอะไรไม่ควรท าได้สอดแทรกหลักธรรมมาประยุกต์ใช้
กับชีวิตประจ าวัน โดยจ าแนกปัญหาเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่ ๑. ปัญหาจากความยากจนและด้อย
โอกาสมีมา แต่ก าเนิด หรือผลมาจากครอบครัว สังคม ๒. ปัญหาที่เกิดจากพฤติกรรมเบี่ยงเบน 
เช่น เรื่องเพศ สัมพันธ์ในวัยเรียน การดื่มเหล้าเบียร์ ของมึนเมาต่างๆ เสพบุหรี่ ยาเสพติด 
ทะเลาะวิวาท เล่นการ พนัน เที่ยวเตร่ ติดเกม อินเตอร์เน็ต เข้าถึงสื่อลามกอนาจารหรือที่แสดง
ความรุนแรงและขับรถเร็ว และการหนีโรงเรียนเป็นต้น                       
     สาเหตุ ปัญหา อุปสรรค  ปัญหาทางบ้านสภาพครอบครัวเกิดความแตกแยก 
ครอบครัวไม่ใส่ใจดูแล ครอบครัวเปลี่ยนบทบาทจากเดิม ความไม่เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของ
เด็กไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง เด็กเยาวชนไม่รู้เรื่องเพศสัมพันธ์เท่าที่ควร  ตัดสินใจไม่
ถูกเป็นปัญหาต่อสังคม ยังขาดความรับผิดชอบ ขาดการเสียสละ  อยากรู้อยากลอง  สื่อโฆษณา
มีสิ่งยั่วยุให้เกิดการกระท าตามใจตนเอง ตามกระแสสังคม ความสะดวกสบายท าให้เกิดความมัก
ง่ายขาดความอดทน ขาดความรับผิดชอบ  ตัวอย่างไม่ดีในสังคมมีมากจนคิดว่าเป็นเรื่องปกติที่
ทุกคนยอมรับ สื่อต่างๆถ่ายทอดตัวอย่างที่ไม่เหมาสม สังคมมีแต่ความเห็นแก่ตัวแข่งขันเอาตัว
รอด นักเรียนแก้ปัญหาไม่ได้ไม่กล้าปรึกษา ไม่เข้าใจวิธีแก้ปัญหา ไม่รู้เรื่องผลดีผลเสีย เม่ือติด
สิ่งเสพติดและอบายมุข ไม่มีวิธีเลิก. 

ข้อเสนอแนะแนวทางวิธีแก้ไข ผู้ปกครองผู้ใหญ่คุณครูหรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบ
ต้องรู้จักเสียสละ  เป็นแบบอย่างที่ดีและเอาจริงกับเรื่องที่ไม่ดีเหล่านี้ จะต้องชี้ถึงโทษและผลที่
ตามมา สอนให้รู้จักคิดและท าในสิ่งที่ถูกต้อง  สร้างความรักในโรงเรียนชี้แนะและบอกหลักการ
ด าเนินชีวิตให้ถูกต้อง ดูแลเอาใจใส่ครอบครัวดูแลเอาใจใส่บุตรใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เช่น
ออกก าลังกายเล่นกีฬาฟังเพลงหากิจกรรมที่ตนเองชอบหาคบเพื่อนดีๆกวดขันไม่เผยแพร่สื่อไม่
ดี  ให้ความรู้ความเข้าใจให้มีหน้าที่ในครอบครัว.  



บทที่ ๕ 
สรุปผล อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

  
การวิจัยเรื่องภาวะผู้น าของเยาวชนตามหลักฆราวาส ๔ : กรณีศึกษาโรงเรียนหล่ม

สักวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะผู้น าของเยาวชนตามหลักฆราวาส
ธรรม ๔ เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้น าของเยาวชนตามหลักฆราวาสธรรม ๔ โดยจ าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคลเพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะแนวทางการประยุกต์ใช้หลักฆราวาสธรรม 
๔ กับภาวะผู้น าของเยาวชนตามหลักฆราวาส ๔ : กรณีศึกษาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม จังหวัด
เพชรบูรณ์ ด าเนินการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียน
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ชั้นมัธยมปีที่ ๑ ถึง ชั้นมัธยมปีท่ี ๖ ผลการวิจัยสามารถน ามาสรุป ได้ดังนี้ 
 
๕.๑ สรุปผลการศึกษา 

 ๕.๑.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
   ผลการส ารวจผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง ๓๘๔  คน  พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน ๒๐๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๘  มีอายุระหว่าง 
๑๓-๑๕ปี  จ านวน ๑๘๗ คน  คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๗ ๘.๐  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ถึง 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖   จ านวนชั้นละ  ๕๘  คน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๗  ความสัมพันธ์ด้านการศึกษา
กับโรงเรียน ต่ ากว่า ๓ ปี  จ านวน ๑๔๓ คน  คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๑  ไม่เคยเข้าอบรมคุณธรรม 
จ านวน ๑๓๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๙  ครอบครัวมีรายได้ต่อเดือน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ครอบครัวมีรายได้ ๕,๐๐๐ – ๑๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน จ านวน ๑๓๙  คน คิดเป็นร้อยละ 
๓๙.๙    

๕.๑.๒  ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะผู้น าเยาวชนตามหลักฆราวาสธรรม ๔  : 
กรณีศึกษาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า มีระดับภาวะผู้น าเยาวชน
ตามหลักฆราวาสธรรม ๔   โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =๓.๘๗ ) เม่ือพิจารณาในแต่ละด้าน
พบว่า   ระดับภาวะผู้น าของเยาวชนตามหลักฆราวาสธรรม ๔ อยู่ในระดับมาก ทุกด้าน  ดังนี ้

 ด้านสัจจะ พบว่า เยาวชนมีระดับภาวะผู้น า ตามหลักฆราวาสธรรม ๔  โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก( X = ๓.๘๗)  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าเยาวชนมีระดับภาวะผู้น า
ของเยาวชนตามหลักฆราวาสธรรม ๔ อยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ข้อ.๔ ท่านจริงใจต่อบุคคล  
คือ คบกับใคร  ก็ต้องมีความจริงใจ  ไม่ใช่คบเพื่อหวังผลประโยชน์ ส าหรับข้ออื่นๆ ที่เหลือ 
เยาวชนมี ระดับภาวะผู้น าอยู่ในระดับมาก 



๑๓๒ 
 

 ด้านทมะ พบว่า เยาวชนมีระดับภาวะผู้น าของเยาวชนตามหลักฆราวาสธรรม ใน
ด้านสัจจะ โดยรวมอยู่ในระดับมาก( X =๓.๕๘) เม่ือพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อพบว่า
เยาวชนมีระดับภาวะผู้น า อยู่ในระดับมากทุกข้อ 

 ด้านขันติ พบว่า เยาวชนมีระดับภาวะผู้น าตามหลักฆราวาสธรรม๔ ในด้านขันติ 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X = ๓.๕๖) เม่ือพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อพบว่าเยาวชนมีภาวะ
ผู้น าอยู่ในระดับปานกลางข้อ ๓ ว่าท่านอดทนต่ออ านาจกิเลส คือการไม่เอาแต่ใจตนเอง ไม่ยอม
สบายต่อความฟุ้งเฟ้อต่างๆ ส าหรับข้อที่เหลืออื่นๆ อยู่ในระดับมากทุกข้อ 
  ด้านจาคะ พบว่า เยาวชนมีระดับภาวะผู้น าตามหลักฆราวาสธรรม ๔ ในด้านจาคะ 
โดยรวมอยู่ในระดับ มาก( X =๓.๗๓)  และเม่ือพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อพบว่าเยาวชนมี
ระดับภาวะผู้น าอยู่ในระดับมากทุกข้อ. 
                   ๕.๑.๓ ผลการเปรียบเทียบ “ ภาวะผู้น าของเยาวชนตามหลักฆราวาสธรรม ๔ 
: กรณีศึกษาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม  จังหวัดเพชรบูรณ์ ”  โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล  สรุปได้ดังนี้ 
   เยาวชนที่มีเพศต่างกัน มีภาวะผู้น าของเยาวชนตามหลักฆราวาส ๔  :กรณีศึกษา
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม โดยรวมไม่แตกต่างกัน  จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยเม่ือพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า เยาวชนมีภาวะผู้น าไม่แตกต่างกันทุกด้าน 

 เพศ เยาวชนที่มีเพศต่างกัน มีระดับภาวะผู้น าของเยาวชนตามหลักฆราวาสธรรม 
๔  :  กรณีศึกษาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยรวม  ไม่มีความแตกต่างกันจึง
ไม่เป็นตามสมมติฐานที่ตั้งไว้เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านสัจจะ ด้านทมะด้านขันติ ด้าน
จาคะ ไม่แตกต่างกัน จึงไม่เป็นตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
   อาย ุเยาวชนที่มีอายุต่างกัน มีภาวะผู้น าของเยาวชนตามหลักฆราวาส ๔  :  กรณี 
ศึกษาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์  โดยรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ๐.๐๑ซึง่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าเยาวชนมีระดับ
ภาวะผู้น าตามหลักฆราวาสธรรม ๔   ด้านสัจจะ  ด้านขันติ  แตกต่างกัน    อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ ทีร่ะดับ๐.๐๕ ด้านทมะ ด้านจาคะแตกต่างกันอย่างแตกต่างกัน   อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ทีร่ะดับ ๐.๐๑ 
   การศึกษา เยาวชนมีระดับการศึกษาต่างกัน มีภาวะผู้น าของเยาวชนตามหลัก
ฆราวาส ๔ : กรณีศึกษาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์  โดยภาพรวมแตกต่างกัน  
อย่างมีนัย ส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐ .๐๕ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้   เม่ือพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า ด้านสัจจะ  ด้านทมะ ด้านจาคะ แตกต่างกันซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้  แต่
ระดับภาวะผู้น า ของเยาวชนด้านขันติ ไม่แตกต่างกันซึ่งไม่เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว้ 



๑๓๓ 
 

ความสัมพันธ์ด้านการศึกษากับโรงเรียน  เยาวชนที่ มีความสัมพันธ์ด้าน
การศึกษากับโรงเรียน ต่างกันมีระดับภาวะผู้น าของเยาวชนตามหลักฆราวาสธรรม ๔  :  
กรณีศึกษาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม  จังหวัดเพชรบูรณ์โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ๐ .๐๑ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่าด้านสัจจะ,ด้านทมะ, ด้านจาคะแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑   
   การอบรมคุณธรรม เยาวชนที่มีการอบรมคุณธรรมต่างกันมีระดับภาวะผู้น าของ
เยาวชนตามหลักฆราวาสธรรม ๔  :  กรณีศึกษาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม โดยภาพรวมไม่
แตกต่างกันเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านจาคะ แตกต่างกัน เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้ง
ไว้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ส่วนด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน 
  สถานภาพครอบครัวมีรายได้ เยาวชนที่มีสถานภาพครอบครัวมีรายได้ต่างกัน   
มีระดับภาวะผู้น าของเยาว ชนตามหลักฆราวาสธรรม ๔ : กรณีศึกษาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 
จังหวัดเพชรบูรณ์โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกันไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  เม่ือพิจารณา
เป็นรายด้านทุกด้านพบว่าระดับภาวะผู้น าของเยาวชนด้านอื่น ไม่แตกต่างกันซึ่งไม่เป็นไปตาม
สมมุติฐานท่ีตั้งไว้ 
   ๕.๑.๔ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะแนวทางการประยุกต์ใช้หลักฆราวาส
ธรรม ๔ กับ ภาวะผู้น าของเยาวชนตามหลักฆราวาสธรรม ๔ : กรณีศึกษาโรงเรียนหล่ม
สักวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์   โดยภาพรวม ด้านสัจจะ  ยังมีการพูดโกหกกันอยู่พอสมควร
ไม่ค่อยจริงใจ แต่ด้านความชื่อสัตย์เรื่องการเก็บของได้ในโรงเรียนแล้วน าส่งให้ครูประกาศตาม
หาเจ้าของมีพอประมาณเรื่องของเวลายังบริหารเวลาไม่เป็นในการมาโรงเรียนช้า พูดว่าจะท าแต่
ท าไม่ได้หรือก็ไม่ได้ท าต้องปฏิบัติตามที่พูดไว้    ด้านทมะยังควบคุมอารมณ์จิตใจตนเองไม่ได้ 
ไม่มีสมาธิและเอาแต่ใจตนเองใจร้อนถูกเพื่อนชวนให้ท าสิ่งที่ไม่ดี  ควรผ่อนข้อปฏิบัติให้สามารถ
ปฏิบัติได้   ด้านขันติ  ไม่ค่อยมีความอดทนและเม่ือมีการวิ่งรอบสนามบอลจะมีความขยันอดทน
ขึ้นบางครั้งขาดความรับผิดชอบในการท างานชอบท้อแท้ไม่เข้มแข็งไม่ขยันไม่ชอบรออะไรที่เป็น
เวลานานไม่มีก าลังใจ    ด้านจาคะส่วนหน่ึงไม่ค่อยมีการเสียสละบริจาคสิ่งของเสียสละเรื่องเวลา
และการช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือสังคมส่วนหนึ่งยังท างานร่วมกับผู้อื่นไม่ได้และบางส่วนไม่ค่อย
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเป็นต้น    
   เยาวชนได้เสนอแนะแนวทางแก้ไขดังนี้ ด้านสัจจะต้องพูดความจริงจริงใจมา
โรงเรียนให้ทันเวลา พูดว่าจะท าต้องปฏิบัติท าตามที่พูดไว้    ด้านทมะควรนั่งสมาธิสม่ าเสมอ  
ท าจิตให้สงบพยายามเงียบมีสติและให้อภัยควบคุมตนเองท าใจให้หนักแน่นค่อยๆแก้ปัญหาด้วย
สติและมีเหตุผลรู้จักปฏิเสธสิ่งไม่ดีภูมิใจในสิ่งที่ตนเองมีใจเย็นไม่ใช้ก าลังแก้ปัญหาใช้การพูดคุย
กันไม่ใช้อารมณ์เข้าหากันพยายามคุยกันดีๆ มีเหตุผลรู้จักบังคับใจตนเองรู้จักพอใจในสิ่งที่
ตนเองมีต้องท าใจให้สบายท าสติให้เกิดความใจเย็นไว้ก่อน  ด้านขันติ  ฝึกตนเองให้มีความ



๑๓๔ 
 
อดทนอดกลั้นพยายามเข้มแข็งไม่ท้อถอยอดทนต่องานที่เราท าไม่แสดงอาการว่าเราท้อถอย  
ขยันหม่ันเพียรเป็นคนต้องมีความอดทนช่วยพ่อ แม่ประหยัดต้องต่อสู้กับปัญหา    ด้านจาคะ
รู้จักการให้แบ่งปันเสียสละบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมไม่ขี้หวงเปิดใจให้กว้างยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่นรู้จักเอื้อเฟื่อเผื่อแผ่ให้ตัดใจว่าเราเสียสละเพียงน้อยนิดแต่คนอื่นได้ประโยชน์  
ยอมรับความเห็นของผู้อื่นมีใจเมตตาต่อผู้อื่นพยายามเปิดใจรับฟังความคิดทุกคนหม่ันท าตัวให้
เป็นคนเสียสละพยายามเอาใจเขามาใส่ใจเรา แบ่งปันของให้คนจนรู้จักแบ่งเวลาให้เป็นท าบุญ
หรือช่วยเหลือผู้อื่นบ้างไม่ท าอะไรเกินตน.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๑๓๕ 
 

๕.๑.๕ องค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัย “เรื่องภาวะผู้น าของเยาวชนตามหลัก
ฆราวาสธรรม ๔  : กรณีศึกษาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์” 

 

 

 

  
               
 

          ขั้นตอนที่ ๑ แผนงาน โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ 

      ขั้นตอนที่ ๒ การประยุกต์ใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ 

๑.ด้านสัจจะ ๒.ด้านทมะ ๓.ด้านขันติ ๔.ด้านจาคะ 

๑.) เยาวชนควรพูด

ค ว า ม จ ริ ง มี ค ว า ม

ซื่อสัตย์ซื่อตรงจริงใจ

ต้องปฏิบัติตามที่พูด 

๒.)เยาวชนต้องเป็น
คนตรงเวลาใช้เวลา
อย่ า ง มีป ร ะ  โ ยชน์
ที่สุด  
๓.)เยาวชนต้องไม่พูด
โกหกพ่อแม่ คุณครู
อาจารย์  เพื่ อนและ
ผู้อื่น 

๑.)เยาวชนควรบังคับ
ควบคุมจิตใจตนเอง
ลดกิเลสตัณหาข่มใจ
ให้มีสมาธิมั่นคงได้   
๒ . ) เ ย า ว ชนคว ร มี
เหตุผลตั้งสติก่อนที่จะ
พูดและท าอะไรไม่ใช้
อารมณ์ตัดสินปัญหา 
๓.)ครูอาจารย์ควร
น าเสนอปัญหาและ
แก้ไขจริงในโรงเรียน
บันทึ ก ไว้ มีหนั งสื อ
เกี่ยวกับเรื่องนี้    
 

๑.)เยาวชนควรมีความ
อ ด ท น มี ค ว า ม
รับผิดชอบต่อหน้าที่
การงาน ไม่ย่อท้อต่อ
อุปสรรคต่างๆ ท างาน
นั้นให้ได้ดีที่สุด  
๒.)เยาวชนต้องขยัน 
หม่ันเพียร ตั้งใจเล่า
เรียนประ พฤติตนเป็น
คนดีควรรับฟั งผู้ อื่ น
บ้าง  ช่วยเหลือบิดา
มารดาได้ในทุกโอกาส 
๓. ) ค รู อ าจา รย์ แ ล ะ
เยาวชนควรมีส่วนร่วม
ในการท ากิจกรรมของ
โรงเรียนส่วนรวมและ
สังคมด้วยกัน    

๑.) เยาวชนต้องมี
การเสีย สละ ผู้อื่นมี
ความทุกข์ มาเราก็
ต้องให้ช่วยเหลือเขา 
๒.)เยาวชนต้องเป็น
ผู้มีจิตใจกว้างขวาง
เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ไม่
คับแคบเห็นแก่ตัวให้
เห็ นแก่ ปร ะ โยชน์
ส่วนรวม 
๓.)ครูอาจารย์และ
เยาวชนควรจัดกิจ 
กรรมเช่นการให้ทาน
บ า เพ็ญประ โยชน์ 
ก า ร เ สี ย ส ล ะ ไ ม่
เบียดเบียนคนอื่นท า
ให้เกิดความสงบสุข 

ขั้นตอนที่ ๓ ภาวะผู้น าของเยาวชนโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ระดับปฏิบัติการสูงสุดของเยาวชน 



๑๓๖ 
 

แผนภาพที่ ๕.๒  รูปแบบแนวทางการประยุกต์ใช้ ภาวะผู้น าของเยาวชนตามหลัก
ฆราวาสธรรม ๔  : กรณีศึกษาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ 

  จากแผนภาพที่ ๑.๒ รูปแบบการประยุกต์ใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ เพื่อสร้างภาวะ
ผู้น าของเยาวชน : กรณีศึกษาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์โดยแบ่งออกเป็นเป็น 
๓ ขัน้ตอน คือ ๑) แผนงานโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ ๒) การประยุกต์ใช้หลัก
ฆราวาสธรรม ๔และ๓)ระดับปฏิบัติการสูงสุดของเยาวชน ซึ่งอธิบายในรายละเอียด ดังนี ้

ขั้นตอนท่ี ๑ แผนงานโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นการก าหนด
นโยบายโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ในภาพรวม และก าหนดเป็นแผนงานเพื่อ
พัฒนาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ในระดับการปฏิบัติ 

ขั้นตอนที่ ๒ การประยุกต์ใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ ของโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 
จังหวัดเพชรบูรณ์ทั้ง ๔ ด้าน คือ ด้านสัจจะ ด้านทมะ ด้านขันติ ด้านจาคะ มาก าหนดเป็น
รูปแบบของโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยเป็นการประยุกต์ใช้ร่วมกับโรงเรียน
หล่มสักวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ จะออกมาเป็นแนวทางการประยุกต์ใช้และวิธีการส าหรับ
น าไปใช้กับอาจารย์และเยาวชน โดยรวม คือ 

๒.๑ ด้านสัจจะ ๑.)เยาวชนควรพูดความจริงมีความซื่อสัตย์ซื่อตรงจริงใจต้องปฏิบัติ

ตามที่พูด๒.)เยาวชนต้องเป็นคนตรงเวลาใช้เวลาอย่างมีประ โยชน์ที่สุด ๓.)เยาวชนต้องไม่พูด

โกหกพ่อแม่ คุณครูอาจารย์ เพื่อนและผู้อื่น 

๒.๒ ด้านทมะ ๑.)เยาวชนควรบังคับควบคุมจิตใจตนเองลดกิเลสตัณหาข่มใจให้มี
สมาธิม่ันคงได้  ๒.)เยาวชนควรมีเหตุผลตั้งสติก่อนที่จะพูดและท าอะไรไม่ใช้อารมณ์ตัดสิน
ปัญหา๓.)ครูอาจารย์ควรน าเสนอปัญหาและแก้ไขจริงในโรงเรียนบันทึกไว้มีหนังสือเกี่ยวกับเรื่อง
นี้    

๒.๓ ด้านขันติ ๑.)เยาวชนควรมีความอดทนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน 
ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่างๆ ท างานนั้นให้ได้ดีที่สุด ๒.)เยาวชนต้องขยัน หมั่นเพียร ตั้งใจเล่าเรียน
ประ พฤติตนเป็นคนดีควรรับฟังผู้อื่นบ้าง ช่วยเหลือบิดามารดาได้ในทุกโอกาส ๓.) ครูอาจารย์
และเยาวชนควรมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมของโรงเรียนส่วนรวมและสังคมด้วยกัน    

๒.๔ ด้านจาคะ ๑.) เยาวชนต้องมีการเสีย สละ ผู้อื่นมีความทุกข์ มาเราก็ต้องให้
ช่วยเหลือเขา ๒.)เยาวชนต้องเป็นผู้มีจิตใจกว้างขวางเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ไม่คับแคบเห็นแก่ตัวให้
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ๓.)ครูอาจารย์และเยาวชนควรจัดกิจ กรรมเช่น การให้ทาน บ าเพ็ญ
ประโยชน์ การเสียสละไม่เบียดเบียนคนอื่นท าให้เกิดความสงบสุข 

ขั้นตอนที่ ๓ ระดับปฏิบัติการสูงสุดของเยาวชนเป็นขั้นตอนสูงสุดของภาวะผู้น า
ของเยาวชนกรณีศึกษาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์  เม่ือผ่านขั้นตอนที่ ๑ 
ขั้นตอนท่ี ๒ แล้วจะสามารถสร้างระดับปฏิบัติการสูงสุดแก่เยาวชนได้ 



๑๓๗ 
 
 
๕.๒ อภิปรายผลการศึกษา 
  ผลการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับภาวะผู้น าเยาวชนตามหลักฆราวาสธรรม ๔  
ของโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นที่ส าคัญและ
น่าสนใจ สามารถอภิปรายได้ดังนี้  พบว่าภาวะผู้น าเยาวชนตามหลักฆราวาสธรรม ๔ : 
กรณีศึกษาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก( X =๓.๘๗) 
เม่ือพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า   ระดับภาวะผู้น าของเยาวชนตามหลักฆราวาสธรรม ๔ อยู่ใน
ระดับมาก ทุกด้าน ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักเรียนมีระดับภาวะผู้น าเยาวชนตามหลักฆราวาสธรรม 
๔ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านมีประเด็นท่ีจะน ามาอภิปราย ดังนี้ 
      ๕.๒.๑ ภาวะผู้น าของเยาวชนตามหลักฆราวาสธรรม ๔ : กรณีศึกษาโรงเรียน
หล่มสักวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์    
  ด้านสัจจะ     จากการศึกษาพบว่าเยาวชนมีระดับภาวะผู้น าตามหลักฆราวาส
ธรรม ๔  ของโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ด้านสัจจะ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณา
รายละเอียดพบว่า มีระดับภาวะผู้น ามากที่สุดในเร่ือง ท่านจริงใจต่อบุคคล  คือคบกับใคร  ก็ต้อง 
มีความจริงใจ ไม่ใช่คบเพื่อหวังผลประโยชน์ รองลงมาคือเรื่อง ท่านจริงใจต่อหน้าที่ คือตนเองมี 
หน้าที่อะไรก็ท าหน้าที่นั้นให้ดีที่สุดระดับน้อยที่สุดคือเรื่องท่านจริงใจกับเวลาคือใช้เวลาให้เป็น
ประโยชน์และคุ้มค่า มากที่สุดข้อค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ด้านสัจจะเยาวชนโรงเรียนหล่ม
สักวิทยาคมมีความจริงใจต่อตนเองและผู้อื่นจริงใจต่อหน้าที่จริงใจต่อเวลา มีการบริหารจัดการมี
ทั้งต่อตนเองและส่วนรวม ความรับผิดชอบเรื่องเวลา ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาผลงาน วิจัยของสมหมาย รัตตัญญู๑ ได้ท าการวิจัยเรื่อง “ศึกษาความพึงพอใจการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างในกรมชลประทานตามหลักฆราวาสธรรม ๔”ผลการวิจัย
พบว่า  ข้าราชการและลูกจ้างประจ ากรมชลประทานมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวม
อยู่ในระดับมากและรายด้านได้แก่ด้านสัจจะด้านทมะด้านขันติด้านจาคะอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
   ด้านทมะ   จากการศึกษาพบว่า เยาวชนมีระดับภาวะผู้น า ตามหลักฆราวาสธรรม 
๔  ของโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ด้านทมะโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ื อพิจารณา
รายละเอียดพบว่า มีระดับภาวะผู้น ามากที่สุดในเรื่อง ท่านพัฒนาเปลี่ยนแปลงความคิดจิตใจตน
ให้มคีวามใฝ่รู้ในความเจริญก้าวหน้า และมีระเบียบวินัย รองลงมาคือเรื่องท่านทนล าบาก หมายถึง
ความทุกขเวทนาอันเกิดจากโรคภัยไข้เจ็บและเอาชนะความเจ็บป่วยของตนเองได้ ระดับ น้อย

                                                   
 ๑สมหมาย รัตตญัญู, “ศึกษาความพงึพอใจการปฏิบตัิงานของข้าราชการและลูกจ้างในกรม
ชลประทานตามหลักฆราวาสธรรม ๔”, วิทยานิพนธม์หาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาจฬุาลงกรณราช
วิทยาลัย), ๒๕๕๒.(บทคัดย่อ) 



๑๓๘ 
 
ที่สุดคือเรื่องท่านทนเจ็บใจ มีความอดกลั้น มีใจสะอาด สบาย ปลอดโปร่ง เม่ือมีอารมณ์ใด  ๆมากระทบก็ไม่
แสดงออกมาข้อค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าด้านทมะเยาวชนโรงเรียนหล่มสักวิทยคมจะต้องมี
สติรู้เท่าทันอารมณ์และจิตใจตนเองที่มีการอบรมและฝึกฝนมาตั้งแต่วัยเด็กๆ  สามารถอยู่ได้ทุก
สถานการณ์ทุกสถานที่ทุกเวลา โอกาสแม้ขณะเจ็บป่วยและทนเจ็บใจอดทนอดกลั้นได้ท าให้มี
เพื่อนท่ีดีร่วมงานมีมนุษย์สัมพันธ์จิตใจมีความสุขปลอดโปร่งสบายมีความควบคุมทางใจที่ดีเม่ือ
มีอารมณ์ใดมากระทบซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาผลงานวิจัยสมหมาย รัตตัญญู๒ ได้ท าการวิจัย
เรื่อง “ศึกษาความพึงพอใจการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างในกรมชลประทานตามหลัก
ฆราวาสธรรม ๔”ผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการและลูกจ้างประจ ากรมชลประทานมีความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับมากและรายด้านได้แก่ ด้านสัจจะ ด้านทมะ ด้านขันติ
และด้านจาคะอยู่ในระดับมากทุกด้าน  
   ด้านขันติ   จากการศึกษาพบว่าเยาวชนมีระดับภาวะผู้น า ตามหลักฆราวาสธรรม 
๔  ของโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ด้านขันติ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณา
รายละเอียดพบว่า มีระดับภาวะผู้น ามากที่สุดในเรื่อง ท่านมีความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียรใน
ความยากล าบากต่องานและอนาคตของตนและผู้อื่นได้ รองลงมาคือเรื่อง ท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความอดทนตรงต่อเวลาและมีมารยาทที่ดีอยู่เสมอ ระดับน้อยท่ีสุดคือเรื่องท่านอดทนต่ออ านาจ
กิเลส คือการไม่เอาแต่ใจตนเอง ไม่ยอมสบายต่อความฟุ้งเฟ้อต่างๆข้อค้นพบดังกล่าวแสดงให้
เห็นว่า ด้านขันติเยาวชนโรงเรียนหล่มสักวิทยคมมีความรับชอบขยันหม่ันเพียรในความ
ยากล าบากและอนาคตของตนเองได้  มีความอดทนตรงต่อเวลา มีมารยาทที่ดีอยู่เสมอ อดทน
ต่อกิเลสไม่เอาแต่ใจตนเองซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาผลงานวิจัยของสมหมาย รัตตัญญู๓ ได้ท า
การวิจัยเร่ือง “ศึกษาความพึงพอใจการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างในกรมชลประทาน
ตามหลักฆราวาสธรรม ๔”ผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการและลูกจ้างประจ ากรมชลประทานมี
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับมากและรายด้านได้แก่ ด้านสัจจะ ด้านทมะ 
ด้านขันติและด้านจาคะอยู่ในระดับมากทุกด้าน  
   ด้านจาคะ   จากการศึกษาพบว่า เยาวชนมีระดับภาวะผู้น าตามหลักฆราวาสธรรม 
๔  ของโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ด้านจาคะ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเม่ือพิจารณา
รายละเอียดพบว่า มีระดับภาวะผู้น ามากที่สุดในเรื่อง ท่านเป็นผู้ให้ได้และพร้อมที่จะรับฟังความ
ทุกข์ความคิดเห็นและความต้องการของคนอื่นได้ รองลง มาคือเรื่อง ท่านสละวัตถุหมายถึง การ
แบ่งปันกันกิน แบ่งปันกันใช้รวมท้ังการท าบุญให้ทานได้ ระดับน้อยที่สุดคือเรื่องท่านสละอารมณ์ 
หมายถึง ไม่ผูกโกรธ ไม่พยาบาทอาฆาตผู้อื่นได้ข้อค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ด้านจาคะ

                                                   
 ๒เรื่องเดียวกัน (บทคัดย่อ) 
 ๓อ้างแล้ว(บทคัดย่อ) 



๑๓๙ 
 
เยาวชนโรงเรียนหล่มสักวิทยคม เป็นผู้ให้ได้และรับฟังความคิดเห็น ความต้องการของคนอื่น
สามารถเสียสละร่วมท าบุญท าทานได้ ไม่ผูกโกรธอาฆาต พยาบาทผู้อื่นซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของสมหมาย รัตตัญญู๔ ได้ท าการวิจัยเรื่อง“ศึกษาความพึงพอใจการปฏิบัติงานของข้าราชการ
และลูกจ้างในกรชลประทานตามหลักฆราวาสธรรม ๔”ผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการและ
ลูกจ้างประจ ากรมชลประทานมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับมากและราย
ด้านได้แก่ ด้านสัจจะ ด้านทมะ ด้านขันติและด้านจาคะอยู่ในระดับมากทุกด้าน 

 

๕.๒.๒ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบภาวะผู้น าของเยาวชนตามหลักฆราวาส
ธรรม ๔ : กรณีศึกษาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์   จ าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล  จากการศึกษาการเปรียบเทียบ ภาวะผู้น าของเยาวชนตามหลักฆราวาสธรรม ๔ : 
กรณีศึกษาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์   จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ๖ ด้าน 
คือ ด้านเพศ ,  ด้านอาย ุ, ด้านระดับการศึกษา , ด้านความสัมพันธ์กับโรงเรียน , ด้านเข้าอบรม
คุณธรรม  , ด้านสถานะภาพรายได้ทางครอบครัว,  โดยภาพรวมที่แตกต่างกันออกไป เม่ือ
พิจารณาในแต่ละส่วนมีประเด็นท่ีจะน ามาอภิปราย ดังนี้ 

                  เพศ นักเรียนที่มีเพศต่างกัน มีระดับภาวะผู้น าของเยาวชนตามหลักฆราวาสธรรม 
๔  โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม  โดยรวมไม่แตกต่างกัน  จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย เนื่องจาก
ระดับภาวะผู้น าในแต่หน้าที่ไม่ได้จ ากัดอยู่ท่ีเพศ จะเป็นเพศใดก็สามารถปฏิบัติงานได้เหมือนกัน 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นภัสวรรณ ปรางค์พันธุ์๕ ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาคุณธรรม
ผู้น าเยาวชนตามหลักฆราวาสธรรม ๔” นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนสามพรานวิทยา  อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัย สรุปความต้องการของ
เยาวชนทั้งเพศชายและเพศหญิง มีความต้องการเป็นผู้น าในด้านต่าง ๆ ไม่แตกต่างกัน โดย
ระดับนัยส าคัญที่ ๐.๐๕ 
   อายุ นักเรียนที่มีอายุต่างกัน มีระดับภาวะผู้น าของเยาวชนตามหลักฆราวาสธรรม 
๔  โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ทีระดับ ๐.๐๕  ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากระดับภาวะผู้น าในแต่ละหน้าที่ความรับผิดชอบนั้นมีอายุ
เป็นเป็นตัวก าหนด จึงไม่สามารถปฏิบัติงานได้เหมือนกันซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนิธินันท์ 

                                                   

 ๔อ้างแล้ว(บทคัดย่อ)  
 ๕นภัสวรรณ  ปรางค์พันธุ์, “การพัฒนาคุณธรรมผู้น าเยาวชนตามหลักฆราวาสธรรม ๔ : 
ศึกษากรณีโรงเรียนสามพรานวทิยา อ าเภอสามพราน จงัหวัดนครปฐม”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร
มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๒.( บทคัดย่อ) 



๑๔๐ 
 
นาคบุรี๖  ได้ท าการวิจัยเรื่อง “ทัศนะของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่มีต่อ
การบริหารงานของส านักงานต ารวจแห่งชาติตามหลักฆราวาสธรรม ๔ ” ผลการวิจัยพบว่า การ
เปรียบเทียบทัศนะของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่มีต่อ การบริหารงานของ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติตามหลักฆราวาสธรรม ๔ พบว่า นิสิตที่มีอายุ พรรษา คณะท่ีศึกษา 
การศึกษานักธรรมและการศึกษาบาลี โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง สถิติที่ระดับ .๐๕  
จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

การศึกษา นักเรียนที่มีการศึกษาต่างกันมีระดับภาวะผู้น าของเยาวชนตามหลัก
ฆราวาสธรรม ๔  โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม  โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ ๐ .๐๕ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้   เนื่องจากมีการศึกษาที่แตกต่างกัน จึงท าให้มี
ระดับภาวะผู้น าของเยาวชนแตกต่างกันซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัย นิธินันท์ นาคบุรี๗  ได้ท า
การวิจัยเรื่อง “ทัศนะของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่มีต่อการบริหารงาน
ของส านักงานต ารวจแห่งชาติตามหลักฆราวาสธรรม ๔ ” ผลการวิจัยพบว่า การเปรียบเทียบ
ทัศนะของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่มีต่อ การบริหารงานของส านักงานต ารวจ
แห่งชาติตามหลักฆราวาสธรรม ๔ พบว่า นิสิตที่มีอายุ พรรษา คณะที่ศึกษา การศึกษานักธรรมและ
การศึกษาบาลี โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง สถิติที่ระดับ .๐๕ จึงยอมรับสมมติฐาน
ทีต่ั้งไว้ 

ความสัมพันธ์กับโรงเรียน ความสัมพันธ์ด้านการศึกษากับโรงเรียนต่างกัน 
นักเรียนที่มีความสัมพันธ์ด้านการศึกษากับโรงเรียนมีระดับภาวะผู้น าของเยาวชนตามหลัก
ฆราวาสธรรม ๔  โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ
๐ .๐๑ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  เนื่องจากมีความสัมพันธ์ด้านการศึกษากับโรงเรียน
ต่างกัน  จึงท าให้มีระดับภาวะผู้น าของเยาวชนแตกต่างกัน เพราะแต่ละสถานที่แต่ละโรงเรียน 
ย่อมมีนโยบายไม่เหมือนกันมีเทคโนโลยีไม่เหมือนกันครูอาจารย์และความเจริญไม่เหมือนกันจึง
ท าให้มีผลถึงนักเรียนมีระดับภาวะผู้น าของเยาวชนแตกต่างกันซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ 
อนุพงษ์  รัฐิรมย์๘ ได้ท าวิจัยเรื่อง “การสร้างแบบวัดฆราวาสธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น”  ผลการวิจัยพบว่า การเปรียบเทียบการสร้างแบบวัดฆราวาสธรรมของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นพบว่า ด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา ความสัมพันธ์กับโรงเรียน การเข้า

                                                   
 ๖นิธินันท์ นาคบุรี “ทศันะของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัยที่มตี่อการ
บริหารงานของส านักงานต ารวจแห่งชาติตามหลักฆราวาสธรรม ๔ ”, วิทยานิพนธม์หาบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๒.(บทคัดย่อ) 
 ๗เรื่องเดียวกัน (บทคัดย่อ) 
 ๘อนุพงษ์  รัฐิรมย์, “การสร้างแบบวัดฆราวาสธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น”, 
วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่), ๒๕๓๒.(บทคัดย่อ) 



๑๔๑ 
 
อบรมคุณธรรม และสถานะภาพรายได้ทางครอบครัวแตกต่างกัน มีการสร้างแบบวัดฆราวาส
ธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง สถิติที่ระดับ .๐๕ จึง
ยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
   การอบรมคุณธรรม นักเรียนท่ีมีการอบรมคุณธรรม ต่างกันมีระดับภาวะผู้น าของ
เยาวชนตามหลักฆราวาสธรรม ๔  โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม  โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่ง
ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้   เนื่องจากการอบรมคุณธรรมนั้นไม่ได้เน้นให้เป็นผู้น าแต่ส่วน
ใหญ่จะเน้นให้เป็นดีมีศีลธรรม มีคุณธรรมและจริยธรรม จึงท าให้มีระดับภาวะผู้น าของเยาวชน
ไม่ได้เกิดจากการอบรมคุณธรรม ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของอนุพงษ์รัฐิรมย์๙ ได้ท าวิจัย
เรื่อง “การสร้างแบบวัดฆราวาสธรรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น” ผลการวิจัยพบว่าการ
เปรียบเทียบการสร้างแบบวัดฆราวาสธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นพบว่า ด้าน เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา ความสัมพันธ์กับโรงเรียน การเข้าอบรมคุณธรรม และสถานะภาพรายได้
ทางครอบครัวแตกต่างกันมีการสร้างแบบวัดฆราวาสธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง สถิติที่ระดับ .๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้  

สถานภาพครอบครัวมีรายได้นักเรียนที่มีสถานภาพครอบครัวมีรายได้ ต่างกัน 
มีระดับภาวะผู้น าของเยาวชนตามหลักฆราวาสธรรม ๔   โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม โดย
ภาพรวมไม่แตกต่างกันไม่เป็นไปตามสมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากระดับภาวะผู้น าในโรงเรียนและ
สถานศึกษานั้นไม่ได้เอารายได้สถานภาพครอบครัวเป็นเป็นตัวก าหนดในเรื่องภาวะผู้น าในวัย
เรียน จึงสามารถเป็นผู้น าได้เหมือนกันซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของสมหมาย รัตตัญญู๑๐ ได้
ท าการวิจัยเรื่อง“ศึกษาความพึงพอใจการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างในกรชลประทาน
ตามหลักฆราวาสธรรม ๔”ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตามหลักฆราวาส 
๔ ระหว่างข้าราชการและลูกจ้างประจ า พบว่า ข้าราชการและลูกจ้างประจ าที่มีสภานภาพ
ต าแหน่ง เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน รายจ่ายต่อเดือน สถานภาพสมรส จ านวน
สมาชิกในครัวเรือนและรายได้รวมต่อครัวเรือนแตกต่างกัน มีความพึงพอในในการปฏิบัติงาน
ตามหลักฆราวาสธรรม ๔ ไม่แตกต่างกัน 

๕.๓ ข้อเสนอแนะ 
    ๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะผลการวิจัยที่ค้นพบไปเพื่อการปฏิบัตดิังนี ้
   ๑. ด้านสัจจะ 
   ๑.๑ เยาวชนควรพูดความจริงมีความซื่อสัตย์ซื่อตรงจริงใจพูดว่าจะท าต้องปฏิบัติ
ตามที่พูด 

                                                   
 ๙เรื่องเดียวกัน (บทคัดย่อ) 
 ๑๐อ้างแล้ว(บทคัดย่อ) 



๑๔๒ 
 

  ๑.๒ เยาวชนต้องเป็นคนตรงเวลาใช้เวลาอย่างมีประโยชน์ที่สุด  
  ๑.๓ เยาวชนต้องไม่พูดโกหกพ่อแม่ คุณครูอาจารย์ เพื่อนและผู้อื่น 

  ๒. ด้านทมะ   
  ๒.๑ เยาวชนควรบังคับควบคุมจิตใจตนเองลดกิเลสตัณหาข่มใจให้มีสมาธิมั่นคงได้   
   ๒.๒เยาวชนควรมีเหตุผลตั้งสติก่อนท่ีจะพูดและท าอะไรไม่ใช้อารมณ์ตัดสินปัญหา 
  ๒.๓ ครูอาจารย์ควรน าเสนอปัญหาและแก้ไขจริงในโรงเรียนบันทึกไว้มีหนังสือ
เกี่ยวกับเรื่องนี้    
  ๓. ด้านขันติ   

 ๓.๑ เยาวชนควรมีความอดทนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน ไม่ย่อท้อต่อ
อุปสรรคต่างๆ  ถ้าเราได้รับมอบหมายงานอะไร เราก็ต้องท างานนั้นให้ได้ดีที่สุด  
  ๓.๒ เยาวชนต้องขยันหม่ันเพียร ตั้งใจเล่าเรียนประพฤติตนเป็นคนดี ควรรับฟัง
ผู้อื่นบ้าง ช่วยเหลือบิดามารดาได้ในทุกโอกาสเพื่อจะมีอนาคตที่ด ี
  ๓.๓ ครูอาจารย์และเยาวชนควรมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่อสู้กับปัญหาของ
โรงเรียนส่วนรวมและสังคมด้วยกัน    
  ๔. ด้านจาคะ  
  ๔.๑ เยาวชนต้องมีการเสียสละคือ เป็นการท าบุญท าทานคนอื่นมีความทุกข์มาเรา
ก็ต้องให้ช่วยเหลือเขา 
  ๔.๒ เยาวชนต้องเป็นผู้มีจิตใจกว้างขวางเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เสียสละไม่คับแคบเห็นแก่
ตัวให้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเห็นแก่ผู้อื่นบ้าง 
  ๔.๓ ครูอาจารย์และเยาวชนควรจัดกิจกรรมเช่นการให้ทานบ าเพ็ญประโยชน์เพราะ
การเสียสละการไม่เบียดเบียนคนอื่นท าให้เกิดความสงบสุข 

   ๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
   จากการวิจัยเรื่องภาวะผู้น าเยาวชนตามหลักฆราวาสธรรม๔ : โรงเรียนหล่มสัก
วิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นพื้นที่เดียวในการศึกษา ส าหรับการศึกษาวิจัยในครั้งต่อไป
ผู้วิจัยขอเสนอแนะการด าเนินการวิจัยดังนี ้

 ๒.๑ ควรมีการท าวิจัยเร่ืองภาวะผู้น าเยาวชนตามหลักฆราวาสธรรม ๔ ในพื้นที่อื่น 
ซึ่งอาจเป็นระดับต าบล อ าเภอ และจังหวัดก็ได้ 

 ๒.๒ ควรมีการท าวิจัยภาวะผู้น ากับผู้ปกครองนักเรียนตามโรงเรียนต่างๆในเชิง 
ปริมาณและคุณภาพด้วย 

 ๒.๓ ควรมีการท าวิจัยศึกษาความต้องการผู้น าด้านต่าง ๆ ของเยาวชนตาม 
โรงเรียนและสถาบันต่าง ๆด้วยหลักธรรมในพระพุทธศาสนาในเชิงลึก 

 ๒.๔ ควรมีการท าวิจัย คุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรมกับผู้น าองค์กรในสังคมไทยยุค 



๑๔๓ 
 
ปัจจุบัน เชิงปริมาณและคุณภาพด้วย 

 ๒.๕ ควรมีการศึกษาวิจัยปัญหาเยาวชนในโรงเรียนในสังคมปัจจุบัน เรื่องความ 
ต้องการ ด้านต่าง ๆ เชิงปริมาณและคุณภาพด้วยด้วย 

 



บรรณานุกรม 
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พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ผู้น า, พิมพ์ครั้งที ่๖, กรุงเทพมหานคร  : โรงพิมพ์มติชน, ๒๕๔๔. 
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 ๑๔๕ 
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 กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘.   
พระราชวรมุนี (ประยุทธ์  ปยุตฺโต), คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่,  
 กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,๒๕๒๘. 
พุทธทาสภิกขุ, ฆราวาสธรรม, กรุงเทพมหานคร : การพิมพ์พระนคร, ๒๕๒๓. 
พุทธทาสภิกขุ, ฆราวาสธรรม, กรุงเทพมหานคร : การพิมพ์พระนคร, ๒๕๒๓. 
ไพศาล ภู่ไพบูลย์ อังคณา ตติรัตน์ และปนัดดา มีสมบัติงาม. หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และ 
  การด าเนินชีวิตในสังคม ม.๑. พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์.  
 ม.ป.ป. 
รังสรรค์  ประเสริฐศรี, ภาวะผู้น า, กรุงเทพมหานคร : ธนธัชการพิมพ์, ๒๕๔๔. 
วิเชียร วิทยอุดม, ภาวะผู้น า, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ธีระฟิล์ม และไซเท็กซ์,  

 ๒๕๔๘. 
ศรีสว่าง  พั่ววงศ์แพทย์, “มุมมองการท างานของมูลนิธิเด็กและสถานการณ์ด้านเด็กครอบครัว  

 และชุมชน”,  กรุงเทพมหานคร  :  สถาบันสวัสดิการและพัฒนาการเด็ก มูลนิธิเด็ก,  
๒๕๔๙. 

สมพงษ์  เกษมสิน, การบริหาร, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๖. 
สมัย จิตต์หมวด, พฤติกรรมผู้น า, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 

๒๕๔๗.      
สุพานี  สฤษฎ์วานิช, พฤติกรรมองค์การสมัยใหม่ : แนวคิดและทฤษฎี, กรุงเทพมหานคร :  
  โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๙. 
สุวรีย์   ศิริโภคารภิรมย์, การวิจัยทางการศึกษา, ลพบุรี: ฝ่ายเอกสารการพิมพ์ สถาบันราชภัฏ    
  เทพสตร,ี ๒๕๔๖.  
 
๒. บทความ-เอกสาร 
คณะผู้บริหาร, เอกสารแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม   

                  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒.,๒๕๕๓.(อัดสําเนา) 
นกุล ว่องฐิติวงศ์, “เด็กในวันน้ีคือผู้ใหญ่ในวันหน้า,” มติชนสุดสัปดาห,์ ๒๗ ๒๕-๓๑ พ.ค. ๕  
มนตรี  ธีรธรรมพิพัฒน.์ “จริยธรรมกับภาวะผู้น า” วิทยานิพนธ์ สาขาวิชาจริยศาสตร์ศึกษา  
              มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๐. 
รัศมี  ภิบาลแทน, “คุณลักษณะความเป็นผู้นํา”, วารสารรามค าแหง, ๒๕๓๗. 
อมร รักษาสัตย,์ “สองนักวิชาการฟันธงชี้รัฐบาลชวน ๔”, เนชั่นสุดสัปดาห์, ปีท่ี ๓, สิงหาคม ๒๕๓๗.  
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๓. วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย  
เกษวรางค์ จิณะแสน, ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกระทําผิดซ้ําของเด็กและเยาวชนท่ีอยู่ระหว่างถูก 

 คุมประพฤติใน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกลาง, วิทยานิพนธ์        
 มหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ ๒๕๔๑. 

ชัยยุทธ เจียรศิริกุล, บทบาทของกองกํากับการสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนในการป้องกันและ 
 แก้ไขปัญหาการหนีเรียน : ศึกษาเฉพาะกรณีการหนีเรียนของเด็กนักเรียน ระดับ   
 มัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร, วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย  
:  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ ๒๕๔๐.  

ณัฐพงษ์ กระจ่าง, การเลียนแบบพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศแบบรักร่วมเพศชายของเยาวชนที่ 
 ปรากฏ ในรายการละครโทรทัศน์, วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย 
:  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, ๒๕๔๔. 

ดวงเด่น นุเรมรัมย,์ พุทธจริยศาสตร์กับแนวคิดเรื่องสงครามที่เป็นธรรม: กรณีศึกษาทรรศนะ 
  ของนักวิชาการ ในบริบทสังคมไทยร่วมสมัย, วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต, บัณฑิต  
  วิทยาลัย:มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๕. 
ทวีคูณ มาลยาภรณ,์ การศึกษาการขายบริการทางเพศของเด็กและเยาวชนชายเร่ร่อน : ศึกษา 

 เฉพาะกรณีสีลมและพัทยา, วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย : สถาบัน   
 บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๓๗. 

นพดล เจนอักษร, การศึกษาวิธีสอนของพระพุทธเจ้า, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต,  
 บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๒๖. 

นภัสวรรณ  ปรางค์พันธุ์, “การพัฒนาคุณธรรมผู้นําเยาวชนตามหลักฆราวาสธรรม ๔ : ศึกษา 
กรณีโรงเรียนสามพรานวิทยา อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ”, วิทยานิพนธ์
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๒. 

นิธินันท์ นาคบุร.ี “ทัศนะของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่มีต่อการ 
              บริหารงานของสํานักงานตํารวจแห่งชาติตามหลักฆราวาสธรรม ๔ ”, วิทยานิพนธ์ 
              มหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒. 
ประสิทธิ์ เขียวศร.ี การนําเสนอแบบจําลองการพัฒนาภาวะผู้นําของผู้บริหารโรงเรียนที่บริหาร 

 โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน, วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต,  บัณฑิตวิทยาลัย :   
 จุฬาลงกรณ์    มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔.  

ปรีชา  นาครัตน์. “การเปรียบเทียบคุณภาพของแบบวัดฆราวาสธรรมที่มีรูปแบบถามต่างกัน”,  
  วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๑. 
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พระมหารุ่งโรจน์  ธมฺมฏฺ เมธี (ศิริพันธ์), การศึกษาวิเคราะห์หลักภาวะผู้นําในพระพุทธศาสนา 
              เถรวาท, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย :  
              มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑. 
พระบุญเรือง  จิตธมฺโม (สุทธิชัย), “การศึกษาเชิงวิเคราะห์ผู้นําในพระพุทธสาสนา : ศึกษา 

 เฉพาะวิธีการแก้ปัญหาของพระพุทธเจ้า”, วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
, บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙. 

พวงทิพย ์นวลขาว, ความสัมพันธ์ระหว่างแบบภาวะผู้นํากับความพึงพอใจ ในการปฏิบัติงาน 
 ของพนักงานคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม, วิทยานิพนธ์  

มหาบัณฑิต,  บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๓๗. 
พิทยา เสวกพันธุ์, การนับถือพระพุทธศาสนาและชีวิตที่ดีในสังคมไทย : กรณีศึกษา 

  พุทธศาสนิกชนในกรุงเทพมหานคร, วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย :   
  มหาวิทยาลัย มหิดล,๒๕๔๕. 

ไพบูลย ์นาคเจือ, ศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารสถานสงเคราะห์ต่อการใช้หลักพุทธธรรมเพื่อ 
   พัฒนาผู้ รับบริการในสถานสงเคราะห์ สังกัดกรมประชาสงเคราะห์, วิทยานิพนธ์ 
   มหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย :  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๐. 
มนูญ ดวงหาคลัง, การศึกษาพฤติกรรมด้านมนุษยสัมพันธ์ตามแนวพุทธธรรมของผู้บริหาร 

โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี,   
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย 
มหาสารคาม, ๒๕๓๑. 

มาโนช ศึกษา, พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม : ศึกษาความคิดเห็นของ พระสังฆาธิการ 
ต่อการพัฒนาสังคมของพระพยอม กัลป์ยาโณ, วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต, บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ ๒๕๓๘ 

ลักขณา ฤชา, “ภาวะผู้นําของกํานันและผู้ใหญ่บ้านต่อประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์การ 
 บริหารส่วนตําบล กรณีศึกษา อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่”, วิทยานิพนธ์
รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต , บัณฑติวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๔๓.  

 
วันชัย นพรัตน,์ ภาวะผู้นําของผู้บริหารโรงเรียนที่สัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียน  

ประถมศึกษา สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ในเขต
การศึกษา ๑๒, วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยบูรพา, 
๒๕๓๙. 

ศรีสุวรรณ สรศักดิ์, การศึกษาทัศนคติของเด็กและเยาวชนต่อโครงการฝึกอบรมจริยธรรมใน 
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สถานสงเคราะห์ : ศึกษาเฉพาะกรณีสถานแรกรับเด็กหญิงพญาไท, วิทยานิพนธ์
มหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๑. 

ศรีไพร ชื่นชม, ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนเกี่ยวกับรูปแบบภาวะผู้นํา กับการใช้โรงเรียน 
เพื่อพัฒนาชุมชน กรณีศึกษา: ผู้บริหาร โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการ 
ประถมศึกษา จังหวัดนครราชสีมา, วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต,  บัณฑิตวิทยาลัย  
:  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๓๘. 

ศิริพันธ์ คําวะลี, การวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในการเป็นครูต้นแบบ 
ระดับ ประถมศึกษา,วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
บูรพา, ๒๕๔๔. 

สมจิต กัลป์ยาณกุล, แบบภาวะผู้นําของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา  
จังหวัดเชียงราย, วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต,  บัณฑิตวิทยาลัย :  สถาบันราชภัฏ  
เชียงราย, ๒๕๔๓. 

สมบูรณ์ ปัญญาคม, แบบภาวะผู้นําต่อการเกื้อหนุนความเจริญงอกงามในตัวบุคคล ขององค์กร 
 พัฒนาเอกชน : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์กรคอมแพสชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล อินคอร์ 

เปอรเ์รเต็ด (ประเทศไทย), วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต,  บัณฑิตวิทยาลัย  :   
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๖. 

สมศักดิ์ กิจธนวัฒน์, การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์สําหรับ 
ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อม โดยใช้หลักการจัดกิจกรรมตามแนวมนุษยนิยมและ
การเพิ่มพลังศักยภาพตนเองของแอนโทนี่ ร็อบบินส์,วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต, 
บัณฑิตวิทยาลัย :  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๕. 

สมหมาย รัตตัญํู, “ศึกษาความพึงพอใจการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างในกรม
ชลประทานตามหลักฆราวาสธรรม ๔”, วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต , บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒.(บทคัดย่อ) 

สมาน  ปางวัชรากร. “การเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของผู้นํารุ่นใหม่ : ศึกษาตําบล
หนองแก๋ว อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่”, วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต, บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ ๒๕๓๖. 

สุทัศน ์ศรีดาเดช, ภาวะผู้นําของพระรามจากรามเกียรติ์, วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต,  บัณฑิต 
วิทยาลัย :  มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๕๔๐. 

สุวิน สุขสมกิจ, พุทธปรัชญากับสร้างเสริมภาวะผู้นํา  : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้นําระดับกํานัน 
ผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดกาญจนบุรี”,  วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต, บัณฑิต
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๕๓ 
 

   ภาคผนวก  ก 
   แบบสอบถามเพื่อการวิจัย                       

ค าชี้แจงแบบสอบถาม 

เร่ือง ศึกษาภาวะผู้น าของเยาวชนตามหลักฆราวาสธรรม ๔ : กรณีศึกษาโรงเรียน
หล่มสักวิทยาคม  จังหวัดเพชรบูรณ์  
ค าชี้แจง ขอความอนุเคราะห์ในการหาความเที่ยงตรงของเครื่องมือวัด โดยผู้วิจัยได้ท าการวิจัย 
เรื่อง ศึกษาภาวะผู้น าของเยาวชนตามหลักฆราวาสธรรม ๔ : กรณีศึกษาโรงเรียนหล่มสัก
วิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 แบบสอบถามฉบับนี้มีความประสงค์ที่จะศึกษาภาวะผู้น าของเยาวชนตามหลัก
ฆราวาสธรรม ๔ : กรณีศึกษาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์  โดยมุ่งเน้นศึกษาใน
เชิงวิชาการ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านได้โปรดพิจารณาความเที่ยงตรงของเครื่องมือวัดทุกข้อ
ตามความคิดเห็นที่แท้จริงของท่าน เพื่อความถูกต้องในการวิเคราะห์และเป็นแนวทางในการ
น าไปใช้ประโยชน์ต่อองค์กรต่อไป ซึ่งแบบสอบถามชุดนี้ ประกอบด้วยข้อค าถามทั้งหมด ๓ 
ตอน ดังนี้ 
 ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ส่วนที่ ๒ ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาภาวะผู้น าของเยาวชนตามหลักฆราวาสธรรม ๔ 
:กรณีศึกษาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขและปัญหาอุปสรรค เพื่อศึกษาแนวทางการ
ประยุกต์ใช้ ภาวะผู้น าของเยาวชนตามหลักฆราวาสธรรม ๔ :กรณีศึกษาโรงเรียนหล่มสัก
วิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ผู้ศึกษา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คงจะได้รับความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม
เป็นอย่างดี จึงขออนุโมทนาขอบพระคุณมา ณ โอกาส นี้ 
               
 
 

พระสมทบ    ถิรปญฺโญ (รุ่งมิตรจรัสแสง) 
นิสิตปริญญาโท  หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 

 

    รหัสแบบสอบถาม 
   



๑๕๔ 
 

 
 
ตอนที่ ๑  ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย   ลงใน  (   )  หน้าข้อความที่ตรงตามสภาพความเป็นจริง

ของท่านมากที่สุด  
 
๑. เพศ 
 (   ) ชาย   (   ) หญิง 
๒. อาย ุ
 (   ) ต่ ากว่า ๑๐  ปี         (   ) ๑๐ -๑๒ ปี            (   ) ๑๓-๑๕ ปี  
 (   ) ๑๖-๑๘  ปี          (   ) ๑๙  ปีขึ้นไป   
๓. ระดับชั้น 
 (   ) มัธยมศึกษาปีท่ี ๑     (   ) มัธยมศึกษาปีท่ี ๒   (   ) มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
 (   ) มัธยมศึกษาปีท่ี ๔     (   ) มัธยมศึกษาปีท่ี ๕     (   ) มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
๔. ความสัมพันธ์ด้านการศึกษากับโรงเรียนหล่มสัก.................กี่ป ี
         (   )  ต่ ากว่า ๓  ปี        (   ) ๓  ปี                     (   ) ๔  ปี  
 (   ) ๕  ปี                    (   ) ๖   ปีขึ้นไป     
๕. ประสบการณ์เข้าอบรมคุณธรรม-ค่ายพุทธบุตร.....................ปี 
 (   ) ๑  ปี         (   )  ๒  ปี         (   )  ๓  ปี 
 (   ) ๔  ปี         (   ) ๕  ปี                    (   ) ไม่เคยเข้าอบรมคุณธรรม 
๖. สถานะภาพทางครอบครัวมีรายได้ต่อเดือน.........................บาท 
 (   ) ต่ ากว่า ๕,๐๐๐ บาท  (   ) ๕,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ บาท   
 (   ) ๑๐,๐๐๑ - ๑๕,๐๐๐ บาท (   ) ๑๕,๐๐๑ - ๒๐,๐๐๐ บาท        
 (   ) ๒๐,๐๐๑ บาทขึ้นไป   
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๕ 
 
 
ตอนที่ ๒  แบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาภาวะผู้น าของเยาวชนตามหลักฆราวาส     

ธรรม  ๔  : กรณีศึกษาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์  
 
ค าชี้แจง   โปรดกาเครื่องหมาย  √  ลงในช่องสภาพการปฏิบัติที่ท่านเห็นว่าเหมาะสม  โดยมี
หลักเกณฑ์การพิจารณาดังนี้ 
 

                 ๕     หมายถึง มีการปฏิบัติมากที่สุด 
๔ หมายถึง มีการปฏิบัติมาก 

    ๓ หมายถึง มีการปฏิบัติในปานกลาง 
๒ หมายถึง มีการปฏิบัติน้อย 
๑ หมายถึง มีการปฏิบัติน้อยท่ีสุด   
 
 

ข้อ
๑ 
 

  ด้านสัจจะ คือ ความจริง ซื่อสัตย์  ซื่อตรง 
   จริงใจ พูดจริง ท าจริง  

ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
 

ปาน
กลาง 

น้อย 
 

น้อย
ที่สุด 

   ๕ ๔ ๓ ๒   ๑ 

๑.๑ ท่านจริงใจต่อหน้าที่ คือตนเองมีหน้าที่อะไรก็ท า
หน้าที่นั้นให้ดีที่สุด 

     

๑.๒ ท่านจริงใจต่อการงานคือได้รับมอบหมายงานอะไรมา
ก็ตั้งใจท าให้ดีที่สุด แม้ว่างานน้ันจะไม่ใช่งานที่ส าคัญ 

     

๑.๓ ท่านจริงใจกับเวลา คือใช้เวลาให้เป็นประโยชน์และ
คุ้มค่ามากที่สุด   

     

๑.๔ ท่านจริงใจต่อบุคคล  คือคบกับใคร  ก็ต้องมีความ
จริงใจ  ไม่ใช่คบเพื่อหวังผลประโยชน์ 

     

๑.๕ ท่านซื่อตรงต่อความดี คือจะท าอะไรก็ตามจะต้องมี
คุณธรรมอยู่เสมอ ไม่ท าให้คนอื่นได้รับความเดือน
ร้อน 
 

     
 



๑๕๖ 
 

ขอ้
๒ 

ด้านทมะคือการข่มใจฝึกนิสัย ไม่หวั่นไหว รู้จัก
บังคับควบคุมอารมณ์ข่มใจระงับความรู้สึก ฝึกหัดดัด
นิสัยแก้ไขข้อบกพร่อง   ปรับปรุงตนเอง  ให้
เจริญก้าวหน้า 

ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
 

ปาน
กลาง 

น้อย 
 

น้อย
ที่สุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๒.๑ ท่านพัฒนาเปลี่ยนแปลงความคิดจิตใจตนให้มีความ
ใฝ่รู้ในความเจริญก้าวหน้า และมีระเบียบวินัย 

     

๒.๒ ท่านทนล าบากหมายถึงความทุกขเวทนาอันเกิดจาก
โรคภัยไข้เจ็บและเอาชนะความเจ็บป่วยของตนเองได้ 

     

๒.๓ ท่านทนเจ็บใจ มีความอดกลั้น มีใจสะอาด สบาย ปลอดโปร่ง 
เม่ือมีอารมณ์ใด  ๆมากระทบ ก็ไม่แสดงออกมา 

     

๒.๔ ท่านทนตรากตร าต่อความร้อน หนาว แดด ฝนหิวก็
กิน กระหายก็ดื่ม เสร็จแล้วก็รีบท างานต่อไปจนเสร็จ 

     

๒.๕ ท่านมีปัญญา หมายถึงแก้ไขปัญหาจนสามารถละวาง
ความชั่วความไม่ดี และทุจริตได้ 

     

ข้อ
๓ 

ด้านขันติคือความอดทน ขยันหม่ันเพียร  เข้มแข็ง  
ท าหน้าที่การงานด้วย  ความรับผิดชอบ มุ่งม่ันใน
จุดหมาย ไม่ท้อถอย 

ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
 

ปาน
กลาง 

น้อย 
 

น้อย
ที่สุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๓.๑ ท่านอดทนต่อความล าบากตรากตร า ต่อสภาพดินฟ้า

อากาศภูมิประเทศที่ทุรกันดาร อดทนได้ไม่ย่อท้อ 
     

๓.๒ ท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอดทนตรงต่อเวลาและมี
มารยาทท่ีดีอยู่เสมอ 

     

๓.๓ ท่านอดทนต่ออ านาจกิเลส คือการไม่เอาแต่ใจตนเอง 
ไม่ยอมสบายต่อความฟุ้งเฟ้อต่างๆ  

     

๓.๔ ท่านมีความรับผิดชอบขยันหมั่นเพียรในความ
ยากล าบากต่องานและอนาคตของตนและผู้อื่นได ้

     

๓.๕ 
ท่านมีวินัยใฝ่รู้และมีความอดทนต่อความเจ็บใจ คือ
อดทนต่อการกระทบกระเทือน ท าให้เจ็บอกเจ็บใจ 

     
 
 



๑๕๗ 
 

 
ข้อ
๔ 

ด้านจาคะ คือ ความเสียสละ ละกิเลส สละความสุข
สบายและผลประโยชน์ส่วนตนได้ ใจกว้าง พร้อมที่จะ
รับฟังความทุกข์ ความคิดเห็นและความต้องการของ
คนอื่น พร้อมที่จะร่วมมือช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่
คับแคบเห็นแก่ตนหรือเอาแต่ใจตนเอง 

ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
 

ปาน
กลาง 

น้อย 
 

น้อย
ที่สุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๔.๑ ท่านเสียสละละกิเลสในความสุขส่วนตนมีน้ าใจ

ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่นชุมชนและสังคมได้ 
     

๔.๒ ท่านมีความสามารถในการบริหารงานและบ าเพ็ญ
ประโยชน์ช่วยเหลือเมื่อผู้อื่นที่ประสบความทุกข์ยาก 
ความเจ็บไข้ได้ 

     

๔.๓ ท่านเป็นผู้ให้ได้และพร้อมท่ีจะรับฟังความทุกข์ความ
คิดเห็นและความต้องการของคนอื่นได้ 

     

๔.๔ ท่านสละวัตถุ หมายถึง การแบ่งปันกันกิน แบ่งปันกัน
ใช้รวมท้ังการท าบุญให้ทานได้ 

     

๔.๕ ท่านสละอารมณ์ หมายถึง ไม่ผูกโกรธ ไม่พยาบาท
อาฆาตผู้อื่นได้ 

     

 
ส่วนที่  ๓  ข้อเสนอแนะปัญหาอุปสรรคและข้อคิดเห็นอื่นๆ เพื่อศึกษาแนวทางการ
ประยุกต์ใช้  โปรดให้ค าแนะน าในการศึกษาภาวะผู้น าของเยาวชนตามหลักฆราวาสธรรม ๔ : 
กรณีศึกษาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ ในด้านต่างๆ ดังนี.้ 
ค าชี้แจง   โปรดกรอกข้อความตามความคิดเห็นของท่าน 
 
๓.๑  ด้านสัจจะ คือ ซื่อตรง ซื่อสัตย์ จริงใจ พูดจริง ท าจริง อย่างสม่ าเสมอ 
ปัญหาและอุปสรรค           
๑)            
๒)            
ข้อเสนอแนะ-แนวทางแก้ไข 
๑)               
๒)             
 
 



๑๕๘ 
 
๓.๒ ด้านทมะ คือ การฝึกตนการรู้จักบังคับควบคุมจิตใจ ข่มใจตนเองได้ มีความหนักแน่นไม่
หวั่นไหว แก้ไขปัญหาปรับปรุงตนให้ก้าวหน้าดีงามเจริญรุ่งเรือง 
ปัญหาและอุปสรรค           
๑)            
๒)            
ข้อเสนอแนะ-แนวทางแก้ไข 
๑)               
๒)             
 
๓.๓ ด้านขันต ิคือ ความอดทน ความขยันหมั่นเพียร เข้มแข็ง ไม่ท้อถอย 
ปัญหาและอุปสรรค           
๑)            
๒)            
ข้อเสนอแนะ-แนวทางแก้ไข 
๑)               
๒)             
 
๓.๔ ด้านจาคะ คือ มีความเสียสละ เวลา อารมณ์ สิ่งของวัตถุมีน้ าใจ เอื้อเฟื้อ ช่วยเหลือ 
บ าเพ็ญประโยชน์ สละโภคะละทิฏฐิมานะได้ ร่วมงานกับผู้อื่นได้ ไม่ใจแคบเห็นแก่ตัวหรือเอาแต่
ใจตน 
ปัญหาและอุปสรรค           
๑)            
๒)            
ข้อเสนอแนะ-แนวทางแก้ไข 
๑)               
๒)             

 
 

ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถามในครั้งนี้. 

 
 



๑๕๙ 
 

 
ภาคผนวก  ข 

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการท าวิทยานิพนธ์  ๕ ท่าน  
 
 

๑. พระราชวชิรเมธี(วีระ) ดร.ป.ธ.๙.,กศ.ม.,กศ.ด.  
ผู้อ านวยการหน่วยวิทยบริการ ก าแพงเพชร อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 

๒. พระมหาวรัญญู   วรญฺญู ดร. ปธ.๗,พธ.บ.,MA.,Ph.D.     
หัวหน้าศูนย์บัณฑิตวิทยาลัย ,อาจารย์พิเศษ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 

๓. ผศ.อานนท์   เมธีวรฉัตร     
อาจารย์ประจ า สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  คณะพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย   วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 

๔. พระมหาไฮ้   ธมฺมเมธี       
อาจารย์ประจ า สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    วิทยาลัย
สงฆ์นครสวรรค์ 

๕. อาจารย์วัฒนะ   กัลยาณ์พัฒนกุล  กศ.ม.,ปธ.๙.  
อาจารยป์ระจ า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๐ 
 

 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค 
ใบขอความอนุเคราะห์ตรวจแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการท าวิทยานิพนธ์ ๕ ท่าน 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



๑๖๒ 
 

 



๑๖๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๔ 
 

 
 



๑๖๕ 
 

 



๑๖๖ 
 

 
 
 

 
ภาคผนวก  ง 

รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ ๑๐ ท่าน 
 

 
 ชื่อ                - สกุล 

๑. คุณครู มนารัตน์     พลกลาง 
๒. คุณครู พรรลุณี      บุมี 
๓. คุณครู เกสสุดา      อาภรณ์เพชร 
๔. นาง เสาวภาคย์     เวียงวิเศษ 
๕. นาง พรสมัย         กาวน 
๖. นาง โปรยทิพย์      ทัพภมาน 
๗. นาย ธนโชติ         ดีมีหาร 
๘. นาย ประพล         ลาค า 
๙. น.ส. อาธิตยา       แสนสวาท 
๑๐. น.ส. อนุตรา       แก้ววิลัย 

 
 
 
 
 
 
 

 



๑๖๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  จ 
เรื่อง ใบขออนุญาตเก็บข้อมูล โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม จ.เพชรบูรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๘ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ฉ 
ใบบันทึกการตรวจสอบความเที่ยงตรงและความน่าเชื่อถือ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๐ 
 

แบบสอบถามเพ่ือท าการวิจัย 
เรื่อง ศึกษาภาวะผู้น าของเยาวชนตามหลักฆราวาสธรรม ๔ : 

กรณศีึกษาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมจังหวัดเพชรบูรณ์ 
A  STUDY OF YOUTH  LEADERSHIP IN  ACCORDANCE WITH 

GHARAVASADHAMMA  IV :  A  CASE STUDY OF  
LUMSAK SCHOOL  PHETCHABUN  PROVINCE 

 
 

 
 

ส าหรับผู้เชี่ยวชาญ 
   

 
 

 
 

 
 

พระสมทบ   ถิรปญฺโญ  รหัส ๕๒๒๓๔๐๕๒๖๒ 
นิสิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 

 
 
 
 
 



๑๗๑ 
 

ค าชี้แจงแบบสอบถาม 
 

เร่ือง ศึกษาภาวะผู้น าของเยาวชนตามหลักฆราวาสธรรม ๔ : กรณีศึกษาโรงเรียน
หล่มสักวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ 
  
ค าชี้แจง ขอความอนุเคราะห์ในการหาความเที่ยงตรงของเครื่องมือวัด โดยผู้วิจัยได้ท าการวิจัย 
เรื่อง ศึกษาภาวะผู้น าของเยาวชนตามหลักฆราวาสธรรม ๔ : กรณีศึกษาโรงเรียนหล่มสัก
วิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 แบบสอบถามฉบับนี้มีความประสงค์ที่จะศึกษาภาวะผู้น าของเยาวชนตามหลัก
ฆราวาสธรรม ๔ : กรณีศึกษาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์  โดยมุ่งเน้นศึกษาใน
เชิงวิชาการ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านได้โปรดพิจารณาความเที่ยงตรงของเครื่องมือวัดทุกข้อ
ตามความคิดเห็นที่แท้จริงของท่าน เพื่อความถูกต้องในการวิเคราะห์และเป็นแนวทางในการ
น าไปใช้ประโยชน์ต่อองค์กรต่อไป ซึ่งแบบสอบถามชุดนี้ ประกอบด้วยข้อค าถามทั้งหมด ๓ 
ตอน ดังนี้ 
 ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ส่วนที่ ๒ ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาภาวะผู้น าของเยาวชนตามหลักฆราวาสธรรม ๔ 
:กรณีศึกษาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา 
ระดับในการพิจารณา โปรดใส่คะแนน  + ๑, ๐ และ - ๑  โดยพิจารณาว่า ข้อค าถามใดตรง
เนื้อหา ซึ่งมีระดับในการพิจารณา ๓ ระดับ คือ 

๑) + ๑ หมายถึง ข้อค าถามครอบคลุมตรงตามเนื้อหาที่จะศึกษาและสามารถ
น าไปใช้ได้ 

๒)  ๐  หมายถึง ข้อค าถามไม่ครอบคลุมและตรงตามเนื้อหาที่จะศึกษาท าการแก้ไข 
๓) – ๑ หมายถึง ข้อค าถามไม่ครอบคลุมเนื้อหาที่จะศึกษาและไม่สามารถน าไปใช้

ได้ 
 

ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ 
ในการพิจารณาตรวจแบบสอบถาม 

 
          (พระสมทบ   ถิรปญฺโญ) 
 
 



๑๗๒ 
 
 

  

                           ค าชี้แจงแบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
 

 
เร่ือง ศึกษาภาวะผู้น าของเยาวชนตามหลักฆราวาสธรรม ๔ : กรณีศึกษาโรงเรียน

หล่มสักวิทยาคม  จังหวัดเพชรบูรณ์  
 
ค าชี้แจง 
 แบบสอบถามฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล   ในการท าวิทยานิพนธ์ 
เรื่อง ศึกษาภาวะผู้น าของเยาวชนตามหลักฆราวาสธรรม ๔  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น   และมัธยมศึกษาตอนปลายดังนั้นจึงขอให้ท่านตอบแบบสอบถามตรงตามความคิดของ
ท่านมากที่สุด     
 สว่นที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ส่วนที่ ๒ ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาภาวะผู้น าของเยาวชนตามหลักฆราวาสธรรม ๔ 
:กรณีศึกษาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แก่ 

๑. สัจจะ คือ ซื่อตรง ซื่อสัตย์ จริงใจ พูดจริง ท าจริง  
๒. ทมะ คือ การฝึกตนการรู้จักบังคับควบคุมจิตใจตนเองได้ แก้ไขปัญหา

ปรับปรุงตนให้ก้าวหน้าดีงาม 
๓. ขันติ คือ ความอดทน ความขยันหมั่นเพียร เข้มแข็ง ไม่ท้อถอย 
๔. จาคะ คือ เสียสละ มีน้ าใจ เอื้อเฟื้อ ช่วยเหลือ บ าเพ็ญประโยชน์ สละ

โภคะละทิฏฐิมานะได้ ร่วมงานกับผู้อื่นได้ ไม่ใจแคบเห็นแก่ตัวหรือเอาแต่ใจตน 
ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา 

 

 

 

 

 

    รหัสแบบสอบถาม 
   



๑๗๓ 
 
 

ตอนที่ ๑  ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย   ลงใน  (   )  หน้าข้อความที่ตรงตามสภาพความเป็นจริง

ของท่านมากที่สุด  
๑. เพศ 
 (   ) ชาย   (   ) หญิง 
๒. อาย ุ
 (   ) ต่ ากว่า ๑๐  ปี  (   ) ๑๑ -๑๒ ปี    (   ) ๑๓-๑๔ ปี  
 (   ) ๑๕-๑๖  ปี        (   ) ๑๗-๑๘   ปี    (   ) ๑๙  ปีขึ้นไป   
๓. ระดับชั้น 
 (   ) มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ (   ) มัธยมศึกษาปีท่ี ๒   (   ) มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
 (   ) มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ (   ) มัธยมศึกษาปีท่ี ๕   (   ) มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
๔. ความสัมพันธ์ด้านการศึกษากับโรงเรียน........กี่ป ี
 (   )  ต่ ากว่า ๓  ปี           (   ) ๓  ปี    (   ) ๔  ปี 
 (   ) ๕  ปี                      (   ) ๖   ปีขึ้นไป 
๕. ประสบการณ์เข้าอบรมคุณธรรม 
               (   ) ๑  ปี   (   )  ๒  ปี  (   )  ๓  ปี        
 (  ) อื่นๆ.............................      
๖. สถานะภาพทางครอบครัวมีรายได้ต่อเดือน.........บาท 
 (   ) ต่ ากว่า ๕,๐๐๐บาท  (   ) ๕,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐บาท   
 (   ) ๑๐,๐๐๑ - ๑๕,๐๐๐บาท            (   ) ๑๕,๐๐๑ - ๒๐,๐๐๐บาท        
 (   ) ๒๐,๐๐๑บาทขึ้นไป   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๔ 
 
 
ตอนที่ ๒  แบบสอบถามเก่ียวกับการศึกษาภาวะผู้น าของเยาวชนตามหลักฆราวาส     
ธรรม  ๔  : กรณีศึกษาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์  
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย ลงในช่อง ตามความเป็นจริง โดยได้ก าหนดระดับคะแนนไว้
ดังนี้  

ข้อ 
ด้านสัจจะ คือ ความจริง ซื่อสัตย์  ซื่อตรง จริงใจ  
พูดจริง ท าจริง 

ระดับการประเมิน 
 +๑ ๐  -๑ ข้อเสนอแนะ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ร
ว
ม 

ค่า
IOC 
 
 

แปร
ผล 
 
 

๑. 
ท่านจริงใจต่อหน้าที่ คือตนเองมีหน้าที่อะไรก็ท า
หน้าที่นั้นให้ดีที่สุด 

+
๑ 

+
๑ 

+
๑ 

+
๑ 

+
๑ 

๕ ๑.๐ ผ่าน 

๒. 
ท่านจริงใจต่อการงานคือได้รับมอบหมายงานอะไร
มาก็ตั้งใจท าให้ดีที่สุด แม้ว่างานนั้นจะไม่ใช่งานท่ี
ส าคัญ 

+
๑ 

+
๑ 

+
๑ 

+
๑ 

+
๑ ๕ ๑.๐ ผ่าน 

๓. 
ท่านจริงใจกับเวลา คือใช้เวลาให้เป็นประโยชน์และ
คุ้มค่ามากที่สุด   

+
๑ 

+
๑ 

+
๑ 

+
๑ 

+
๑ 

๕ ๑.๐ ผ่าน 

๔. 
ท่านจริงใจต่อบุคคล  คือคบกับใคร  ก็ต้องมีความ
จริงใจ  ไม่ใช่คบเพื่อหวังผลประโยชน์ 

+
๑ 

+
๑ 

+
๑ 

+
๑ 

+
๑ 

๕ ๑.๐ ผ่าน 

๕. 
ท่านซื่อตรงต่อความดี คือจะท าอะไรก็ตามจะต้องมี
คุณธรรมอยู่เสมอ ไม่ท าให้คนอื่นได้รับความเดือน
ร้อน 

+
๑ 

+
๑ 

+
๑ 

+
๑ 

+
๑ ๕ ๑.๐ ผ่าน 

ข้อ 

ด้านทมะคือการข่มใจฝึกนิสัย ไม่หวั่นไหว รู้จัก
บังคับควบคุมอารมณ์ข่มใจระงับความรู้สึก ฝึกหัดดัด
นิสัยแก้ไขข้อบกพร่อง   ปรับปรุงตนเอง  ให้
เจริญก้าวหน้า 

ระดับการประเมิน 
 +๑ 
 

  ๐ 
 

  -๑ 
 ค่า 

IOC 
 

แปรผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ร
ว
ม 

๖. 
ท่านพัฒนาเปลี่ยนแปลงความคิดจิตใจตนให้มีความ
ใฝ่รู้ในความเจริญก้าวหน้า และมีระเบียบวินัย 

+
๑ 

+
๑ 

+
๑ 

+
๑ 

+
๑ 

 
๕ 

๑.๐ ผ่าน 



๑๗๕ 
 

 

๗. 
ท่านทนล าบาก หมายถึงความทุกขเวทนาอันเกิด
จากโรคภัยไข้เจ็บและเอาชนะความเจ็บป่วยของ
ตนเองได้ 

+
๑ 

+
๑ 

+
๑ 

+
๑ 

+
๑ ๕ ๑.๐ ผ่าน 

๘. 
ท่านทนเจ็บใจ มีความอดกลั้น มีใจสะอาด สบาย 
ปลอดโปร่ง เม่ือมีอารมณ์ใดๆ มากระทบ ก็ไม่แสดง
ออกมา 

+
๑ 

+
๑ 

+
๑ 

+
๑ 

+
๑ ๕ ๑.๐ ผ่าน 

๙. 
ท่านทนตรากตร าต่อความร้อน หนาว แดด ฝน หิวก็
กิน กระหายก็ดื่ม เสร็จแล้วก็รีบท างานต่อไปจนเสร็จ 

+
๑ 

+
๑ 

+
๑ 

+
๑ 

+
๑ 

๕ ๑.๐ ผ่าน 

๑๐. ท่านมีปัญญา หมายถึงแก้ไขปัญหาจนสามารถละ
วางความชั่วความไม่ดี ทุจริตได้ 

+
๑ 

+
๑ 

+
๑ 

+
๑ 

+
๑ 

๕ ๑.๐ ผ่าน 

ข้อ 
ด้านขันติ คือ ความอดทน ความขยันหม่ันเพียร  
เข้มแข็ง  ท าหน้าที่การงานด้วย  ความรับผิดชอบ 
มุ่งม่ันในจุดหมาย ไม่ท้อถอย 

ระดับการประเมิน 
 +๑   ๐ -๑ 

ค่า 
IOC 

 
แปรผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ร
ว
ม 

๑๑. 
ท่านอดทนต่อความล าบากตรากตร า ต่อสภาพดิน
ฟ้าอากาศภูมิประเทศที่ทุรกันดาร อดทนได้ไม่ย่อท้อ 

+
๑ 

+
๑ 

+
๑ 

+
๑ 

+
๑ 

๕ ๑.๐ ผ่าน 

๑๒. ท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอดทนตรงต่อเวลาและมี
มารยาทท่ีดีอยู่เสมอ 

+
๑ 

+
๑ 

+
๑ 

+
๑ 

+
๑ 

๕ ๑.๐ ผ่าน 

๑๓. ท่านอดทนต่ออ านาจกิเลส คือการไม่เอาแต่ใจตนเอง 
ไม่ยอมสบายต่อความฟุ้งเฟ้อต่างๆ  

+
๑ 

+
๑ 

+
๑ 

+
๑ 

+
๑ 

๕ ๑.๐ ผ่าน 

๑๔. ท่านมีความรับผิดชอบขยันหมั่นเพียรในความ
ยากล าบากต่องานและอนาคตของตนและผู้อื่นได้ 

+
๑ 

+
๑ 

+
๑ 

 
๐ 

+
๑ 

๔ ๐.๘ ผ่าน 

๑๕. ท่านมีวินัยใฝ่รู้และมีความอดทนต่อความเจ็บใจ คือ
อดทนต่อการกระทบกระเทือน ท าให้เจ็บอกเจ็บใจ 

+
๑ 

+
๑ 

+
๑ 

+
๑ 

+
๑ 

๕ ๑.๐ ผ่าน 

 
ข้อ 

ด้านจาคะ คือ ความเสียสละ ละกิเลส สละความสุข
สบายและผลประโยชน์ส่วนตนได้ ใจกว้าง พร้อมที่
จะรับฟังความทุกข์ ความคิดเห็นและความต้องการ
ข อ ง ค น อื่ น  พ ร้ อ ม ที่ จ ะ ร่ ว ม มื อ ช่ ว ย เ ห ลื อ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่คับแคบเห็นแก่ตนหรือเอาแต่ใจ

ระดับการประเมิน 
+๑   ๐   -๑  

 
ค่า 
IOC 

 

แปรผล 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ร
ว
ม 



๑๗๖ 
 

ตนเอง 

๑๖. ท่านเสียสละละกิเลสในความสุขส่วนตนมีน้ าใจ
ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผือ่แผ่ต่อผู้อื่นชุมชนและสังคมได้ 

+
๑ 

+
๑ 

+
๑ 

 
๐ 

+
๑ 

๔ ๐.๘ 
ผ่าน 

 
๑๗. ท่านมีความสามารถในการบริหารงานและบ าเพ็ญ

ประโยชน์ช่วยเหลือเมื่อผู้อื่นที่ประสบความทุกข์ยาก 
ความเจ็บไข้ได้ 

+
๑ 

+
๑ 

+
๑ 

 
๐ 

+
๑
   

๔ ๐.๘ ผ่าน 

๑๘. ท่านเป็นผู้ให้ได้และพร้อมท่ีจะรับฟังความทุกข์ความ
คิดเห็นและความต้องการของคนอื่นได้ 

+
๑ 

+
๑ 

+
๑ 

+
๑ 

+
๑ 

๕ ๑.๐ ผ่าน 

๑๙. ท่านสละวัตถุ หมายถึง การแบ่งปันกันกิน แบ่งปัน
กันใช้รวมทั้งการท าบุญให้ทานได้ 

+
๑ 

+
๑ 

+
๑ 

+
๑ 

+
๑ 

๕ ๑.๐ ผ่าน 

๒๐ ท่านสละอารมณ์ หมายถึง ไม่ผูกโกรธ ไม่พยาบาท
อาฆาตผู้อื่นได้ 

+
๑ 

+
๑ 

+
๑ 

+
๑ 

+
๑ 

๕ ๑.๐ ผ่าน 

 
 
ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นอื่นๆ เพื่อการประยุกต์ใช้และการพัฒนาโปรดให้ค าแนะน า
ในการศึกษาภาวะผู้น าของเยาวชนตามหลักฆราวาสธรรม ๔ : กรณีศึกษาโรงเรียนหล่มสัก
วิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ ในด้านต่างๆ ดังนี.้ 
๓.๑ ข้อเสนอแนะ ด้านสัจจะ คือ ซื่อตรง ซื่อสัตย์ จริงใจ พูดจริง ท าจริง อย่างสม่ าเสมอ 
           
           
            
 

ระดับความคิดเห็น  
+๑ ๐ -๑   

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม 
ค่า 
IOC 

 
แปรผล 

+
๑ 

+
๑ 

+
๑ 

+
๑ 

+
๑ 

๕ ๑.๐ ผ่าน 

 
 



๑๗๗ 
 
 
 
๓.๒ ข้อเสนอแนะ ด้านทมะ คือ การฝึกตนการรู้จักบังคับควบคุมจิตใจ ข่มใจตนเองได้ มีความ
หนักแน่นไม่หวั่นไหว แก้ไขปัญหาปรับปรุงตนให้ก้าวหน้าดีงามเจริญรุ่งเรือง 
           
           
            
 

ระดับความคิดเห็น  
+๑ ๐ -๑   

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม 
ค่า 
IOC 

 
แปรผล 

+
๑ 

+
๑ 

+
๑ 

+
๑ 

+
๑ 

๕ ๑.๐ ผ่าน 

 
 
 
๓.๓ ข้อเสนอแนะ ด้านขันต ิคือ ความอดทน ความขยันหมั่นเพียร เข้มแข็ง ไม่ท้อถอย 
           
           
            
 

ระดับความคิดเห็น  
+๑ ๐ -๑   

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม 
ค่า 
IOC 

 
แปรผล 

+
๑ 

+
๑ 

+
๑ 

+
๑ 

+
๑ 

๕ ๑.๐ ผ่าน 

 
 
 



๑๗๘ 
 
๓.๔ ข้อเสนอแนะ ด้านจาคะ คือ มีความเสียสละ เวลา อารมณ์ สิ่งของวัตถุมีน้ าใจ เอื้อเฟื้อ 
ช่วยเหลือ บ าเพ็ญประโยชน์ สละโภคะละทิฏฐิมานะได้ ร่วมงานกับผู้อื่นได้ ไม่ใจแคบเห็นแก่ตัว
หรือเอาแต่ใจตน 
           
           
            
 

ระดับความคิดเห็น  
+๑ ๐ -๑   

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม 
ค่า 
IOC 

 
แปรผล 

+
๑ 

+
๑ 

+
๑ 

+
๑ 

+
๑ 

๕ ๑.๐ ผ่าน 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๗๙ 
 

ภาคผนวก  ช 
ใบบันทึกผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงและความน่าเชื่อถือ ค่าแอลฟ่า(Alpha) 

 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
_ 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
                             Mean        Std Dev       Cases 
  1.     A1                3.9667          .6687        30.0 
  2.     A2                3.6000          .6747        30.0 
  3.     A3                3.6333          .9643        30.0 
  4.     A4                4.6667          .4795        30.0 
  5.     A5                3.8333          .7466        30.0 
  6.     B1                3.7667          .6261        30.0 
  7.     B2                3.8000          .8867        30.0 
  8.     B3                3.4000          .8944        30.0 
  9.     B4                3.4000          .9322        30.0 
 10.     B5                3.4333          .6789        30.0 
 11.     C1                3.7000          .7022        30.0 
 12.     C2                3.6000          .6747        30.0 
 13.     C3                3.3000          .8769        30.0 
 14.     C4                3.5667          .8172        30.0 
 15.     C5                3.2333         1.1351        30.0 
 16.     D1                3.8000          .6103        30.0 
 17.     D2                3.7333          .5833        30.0 
 18.     D3                4.0667          .7849        30.0 
 19.     D4                4.0667          .7849        30.0 
 20.     D5                3.4333          .8584        30.0 
 
                                                   N of 
Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables 
      SCALE       74.0000    48.6897     6.9778         20 
_ 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
A1            70.0333        44.0333        .4743           .7718 
A2            70.4000        44.9379        .3644           .7777 
A3            70.3667        46.6540        .0839           .7987 



๑๘๐ 
 
A4            69.3333        49.0575       -.0890           .7962 
A5            70.1667        44.4885        .3658           .7774 
B1            70.2333        45.3575        .3487           .7788 
B2            70.2000        44.7172        .2687           .7842 
B3            70.6000        42.5241        .4600           .7705 
B4            70.6000        42.5241        .4357           .7722 
B5            70.5667        44.4609        .4162           .7749 
C1            70.3000        43.4586        .5117           .7692 
C2            70.4000        43.0069        .5908           .7653 
C3            70.7000        43.0448        .4237           .7732 
C4            70.4333        45.0126        .2744           .7832 
C5            70.7667        39.7023        .5382           .7633 
D1            70.2000        43.8207        .5565           .7687 
D2            70.2667        46.7540        .2000           .7859 
D3            69.9333        44.2713        .3640           .7774 
D4            69.9333        46.0644        .1886           .7882 
D5            70.5667        44.8057        .2739           .7835 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     30.0                    N of Items = 20 
 
Alpha =    .7871 

 

พระสมทบ   ถิรปญฺโญ (รุ่งมิตรจรัสแสง) 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พุทธศักราช  ๒๕๕๔ 
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ภาคผนวก   ซ 



 

ภาพแผนผังบริเวณโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 
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ภาพแผนที่ต้ังโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 
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ประวัติผู้วิจัย 
ชื่อ-ฉายา-สกุล : พระสมทบ     ถิรปญฺโญ (รุ่งมิตรจรัสแสง) 
วัน/เดือน/ปี เกิด :    วันเสาร์ที่  ๙  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๐๕ 
ภูมิล าเนา :    ๗๓ / ๒  ถ. ประชาอุทิศ   หมู่ที่  ๙  แขวง/เขต  ราษฎรบูรณะ        

กรุงเทพมหานคร    ๑๐๑๔๐ 
อุปสมบท :    วันที่   ๑๑   พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕   ณ วัดสหธรรมิการาม ต.ท่ายาง   

อ.ท่ายาง  จ.เพชรบุร ี
การศึกษา :    นักธรรมเอก  /  ปริญญาตรีพุทธศาสตรบัณฑิต (เอกศาสนา)  

รุ่นที่  ๕๔  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ห้องเรียนจังหวัดเพชรบูรณ์ 

ปัจจุบัน :   สังกัดวัดสามัคคีวัฒนา  ต.หล่มสัก  อ.หล่มสัก  จ.เพชรบูรณ์    
 ๖๗๑๑๐ โทร.๐๕๖-๗๐๓๑๓๐  /๐๘๖-๙๓๘๓๖๕๔ 

หน้าที่การงาน :    ครูพระสอนศิลธรรม โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม  จ.เพชรบูรณ์ 
เข้าศึกษาเมื่อ     :    ๑๓ พฤษภาคม   ๒๕๕๒ 
จบการศึกษา :     
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