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Guideline the Application of the Four Paths
of Accomplishment for Development of the Students’
Learning in Phrapariyattidhamma, General Education eection
of the Secondary School, in the Area of Muaeng Nongkhai
District Nongkhai
สมเดช นามเกตุ*
พระราชรัตนาลงกรณ, ดร., ผศ.ดร.ประยูร แสงใส, ดร.ประภาภรณ ภูขาว**

บทคัดยอ
งานวิจยั เรือ่ งนี้ มีวตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับหลักอิทธิบาท ๔ ในคัมภีรพ ระพุทธ
ศาสนาเถรวาท เพื่อศึกษาการประยุกตใชอิทธิบาท ๔ ในการพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนในโรงเรียน
ปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย และเพือ่ ศึกษาผลประยุกตใชหลักอิทธิบาท
๔ ในการพัฒนาการเรียนรูข องนักเรียนโรงเรียนปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา ในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
หนองคาย การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใชในการวิจัยแบงเปน ๒ ประเภท คือแบบ
สัมภาษณกลุม เปาหมายสําหรับคนวิจยั เชิงคุณภาพ จํานวน ๕๔ คน แลวนําเสนอการวิจยั ดวยการพรรณนา
วิเคราะห และแบบทดสอบนักเรียนหลังเขาอบรมคายพัฒนาคุณธรรมอิทธิบาท ๔ โดยใชคา เฉลีย่ ( ) และ
สวนเบี่ยงเบนมาตฐาน (S.D.)
ผลการวิจัยพบวา แนวคิดเกี่ยวกับหลักอิทธิบาท ๔ ในพระพุทธศาสนา ใหความสําคัญในการ
ดําเนินชีวิตดวยหลักธรรมที่นําไปสูความสําเร็จ คือ เสนทางที่นําไปสูความสําเร็จ หรือคุณธรรมที่ใหถึง
ความสําเร็จในการทําหนาที่การงาน ชวยใหผูปฏิบัติประสบผลสําเร็จไดตามความมุงหมาย ไมวาจะเปน
* นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
** อาจารยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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งานทางราชการ การคาขาย การทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม การทําการเกษตร และประกอบอาชีพอืน่ ๆ
ทีต่ นดําเนินการอยูป ระสบผลสําเร็จไดตามความประสงค ถาหากมีความพอใจในการทํางานดวยความขยัน
หมัน่ เพียร โดยการตัง้ จิตมัน่ และใชปญ
 ญาพิจารณาอยางแนบคายในการดําเนินงาน การทํางานถาประกอบ
ดวยธรรม ๔ ประการ คือฉันทะ ความพอใจ วิริยะ ความเพียร จิตตะ เอาใจใส วิมังสา หมั่นตริตรอง นี้จะ
ประสบผลสําเร็จในการทําอยางแนนอน
กระบวนการในการประยุกตใชหลักอิทธิบาท ๔ ในการจัดการเรียนรูกิจกรรมกลุมชวยแกไข ขอ
จํากัดในเรือ่ งนี้ คือเนือ้ หาในดานจริยธรรมความขยัน ซึง่ คอนขางเปนนามธรรม ทําใหผสู อนสรางแนวทาง
ในการสอนขึ้นมาประกอบในเรียนการสอนขึ้นมาเพื่อใหเปนรูปธรรม สามารถประเมินผลได โดยการใช
กระบวนการกลุม แลวแบงงานใหผเู รียนศึกษาและปฏิบตั ใิ หสอดคลองกับหลักอิทธิบาท ๔ แลววัดผลและ
ประเมินตามที่กําหนดไวในรูปที่สรางขึ้นมานั้น พบวา ผลการพัฒนาความรูความเขาใจและการนําอิทธิ
บาท ๔ ไปสงเสริมการเรียนรูของนักเรียนโรงเรียนพระปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษา ในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดหนองคาย โดยจัดโครงการอบรม ๒ วันและติดตามผลในระยะเวลา ๑ เดือนแลวทําการประเมิน
พฤติกรรมของนักเรียน พบวา (๑) ผลการเปรียบเทียบคะแนนกอนฝกอบรมและหลังฝกอบรมการใชหลัก
อิทธิบาท ๔ โดยภาพรวม และรายโรงเรียนนักเรียนมีคะแนนความรูความเขาใจการใชหลักอิทธิบาท ๔
หลังฝกอบรมสูงขึ้นกวากอนฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ (๒) ดัชนีประสิทธิผลของ
โครงการเขาคายฝกอบรมคุณธรรมตามหลัก อิทธิบาท ๔ แกนกั เรียนโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญ
ศึกษา ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดหนองคายมีคาเทากับ ๐.๕๓๐๒ แสดงวานักเรียนมีคะแนนความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการนําอิทธิบาท ๔ เพิ่มขึ้นรอยละ๕๓.๐๒ และ (๓) ผลการประเมินการนําอิทธิบาท ๔ ไป
ใชในการปฏิบัติหลังฝกอบรมโดยภาพรวมอยูในระดับมากถึงมากที่สุด
ผลที่ไดจากการนําหลักอิทธิบาท ๔ มาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียนปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษานัน้ ปรากฏวา ผูบ ริหาร ครูผสู อน ตลอดจนนักเรียนทุกคน มีความพอใจในกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนดวย หลักอิทธิบาท ๔ ถือวาการจัดการเรียนโดยวิธีนี้ เปนวิธีที่ดีที่จะนํามาใชในการ
เรียนการสอนในสถาบันตอไป
คําสําคัญ: อิทธิบาท ๔, การเรียนรู, โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

Abstract
The purposes of this research aimed at studying the concept and theory concerning
the Four Paths of Accomplishment in the text of Theravada Buddhism, studying the
application of the Four Paths of accomplishment for developing the students’ learning
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in General Education of Pariyattidhamma, AmphoeMaung, Nongkhai Province and
studying the results of application of the Four Paths of Accomplishment for developing
the students’ learning in Pariyattidhammashools, General Education in the boundary of
AmphoeMaung, Nongkhai Province. This research was the qualitative research. The tools
used in this research were the forms of interviews. The targets consisted of 54 samples
and then brought for report with the descriptive analysis.
The results of research were found that: the Four Paths of accomplishment in
Buddhism played an important role for lives with the principle of Dhamma leading to
the accomplishment, that is, the paths leading to successfulness or the virtues leading
to the accomplishment in working and assisting the practitioners to reach the accomplishment
with the wishes whether official work, trade, working in the factory, agriculture, or the
occupation depended on the work that individuals act. if they are satisfied in working
with diligence, attention, and usage of wisdom in considering carefully in working.
Without four kinds of Dhamma, they could not finish their works certainly.
The process of application of the Four paths of accomplishment for managing
the groups of activities for assisting to solve the limitation of this matter, that is, the
contexts of morality that is the abstract, so the teachers built up the models for
teaching in order to be components for learning. So the components were built up for
concrete objects and they were able to evaluate by the process of group and the
assignments should be divided for the learners to practice in order compliance with the
Four Paths of accomplishment and the assessment and evaluation should be done as
provided in the created forms.
The results result from application of the Four Paths of accomplishment for
developing the learning and teaching processes in Pariyattidhamma schools, the
General education as appeared that administrators, teachers, including the students were
satisfied with the process of learning and teaching with the Four Paths of accomplishment.
The Four Paths of accomplishment are regarded as the best method for application of
learning and teaching in the institution in the long run.
Keywods: The Four Paths of accomplishment, Learning, PhrapariyattiDhamma School
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๑. บทนํา

วัดในพระพุทธศาสนามีบทบาทสําคัญตอ
การจัดการศึกษาของคนไทย ในฐานะ เปนแหลง
ความรูของประชาชนทั่วไป และของนักบวช ครั้น
ถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตนบทบาททางการ
ศึกษาพระปริยัติธรรมของวัดที่มีกับประชาชนเริ่ม
ลดลง เมื่ออารยธรรมตะวันตกรวมทั้งระบบการ
ศึกษาสมัยใหมเริ่มเขามามีบทบาท ในสังคมไทย
มากขึน้ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัวซึ่งครองราชยในระหวาง พ.ศ. ๒๔๑๑๒๔๕๓ ไดมกี ารปฏิรปู การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศอยางกวางขวาง รวมทั้ง
ระบบการศึกษา มีการแบงการศึกษาออกเปน ๒ สาย
อยางชัดเจน คือสายสามัญและอาชีพระบบหนึ่ง
และสายพระปริยัติธรรมอีกระบบหนึ่ง โดยที่สาย
สามัญเปนหนาที่ของรัฐและเอกชนที่จะจัดบริการ
ใหกบั ประชาชนทัว่ ไป สถานศึกษาทีใ่ ชคอื โรงเรียน
วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย สวนสายปริยัติธรรม
ยังคงเปนระบบเดิม คือใชวดั เปนสถานศึกษาใหกบั
พระภิกษุสามเณร ๑ การดําเนินการของโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มีลักษณะการ
บริหารโดยมีคณะสงฆเปนองคกรหลักทีค่ วบคุมสง
เสริมการจัดการศึกษาโดยตรง สวนการบริหาร
โรงเรียนใหอยูใ นการปกครองของคณะสงฆ ใหเจา
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คณะจั ง หวั ด มี ห น า ที่ เ ป น ผู บ ริ ห ารโรงเรี ย นพระ
ปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา ในระดับจังหวัดและ
เจาคณะอําเภอมีหนาที่เปนผูบริหารโรงเรียนพระ
ปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา ในระดับอําเภอโดย
มีเจาอาวาสเปนเจาสํานักเรียนของแตละโรงเรียน
เปนผูบ ริหารโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญ
ศึกษา ในแตละวัด แตละจังหวัด อําเภอตองไดรับ
การสนับสนุนจากผูแทนราษฎร และรัฐบาล ๒
ผูแ ทนราษฎร ไดยนื่ เรือ่ งราวขอใหกระทรวง
ศึกษาธิการเปดการสอบสมทบในชัน้ ตัวประโยคให
แกพระภิกษุสามเณร แตกรมการศาสนารวมกับ
กรมตางๆ ที่เกี่ยวของไดพิจารณาลงความเห็นรวม
กันวาควรจะตัง้ โรงเรียนขึน้ เพือ่ สนองความตองการ
ของพระภิกษุสามเณร โดยใหเรียนทัง้ วิชาธรรมและ
วิชาสามัญศึกษาควบคูก นั ไป โดยไมมกี ารสอบสมทบ
แตใหกระทรวงศึกษาธิการดําเนินการสอบเอง ๓
และโดยพระปรารภของสมเด็จพระอริยวงศาคต
ญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
(จวน อุฏฐายีมหาเถระ) วา “การศึกษาทางโลก
เจริญกาวหนามากขึ้นตามความเปลี่ยนแปลงของ
โลก การศึกษาพระปริยัติธรรม ก็จําเปนตองอนุวัต
ไปตามความเปลี่ ย นแปลงของโลกบ า ง จึ ง เห็ น
สมควรทีจ่ ะมีหลักสูตรในการเรียนพระปริยตั ธิ รรม
เพิ่มขึ้นอีกแผนกหนึ่ง คือหลักสูตรพระปริยัติธรรม

กรมการศาสนา, กระทรวงศึกษาธิการ, คูมือการปฏิบัติงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา,
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๔๒) , หนา ๓.
๒
กิตติ ธีรศานต, กลุมวิชาการพระพุทธศาสนาและจริยศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : กองศาสนศึกษา กรม
การศาสนา, กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๓๙) , หนา ๔-๕.
๓
วิชัย ธรรมเจริญ, คูมือการปฏิบัติงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา, (กรุงเทพมหานคร :
โรงพิมพคุรุสภา, ๒๕๔๑) , หนา ๓.
๑
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แผนกสามั ญ ศึ ก ษา เพื่ อ ให ผู ศึ ก ษาได มี โ อกาส
บําเพ็ญตนใหเปนประโยชนไดทั้งทางโลกและทาง
ธรรมควบคูกันไป” การจัดการศึกษาในกระทรวง
ศึกษาธิการนั้น จึงประกาศระเบียบของกระทรวง
ศึกษาธิการวาดวยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา๓
สังคมในปจจุบนั มีความเจริญกาวหนาทาง
ดานวัตถุอยางรวดเร็ว มีลักษณะเปนโลกาภิวัตน
เราคงไมสามารถปฏิเสธไดวาสังคมไทยปจจุบัน
ต อ งเป ด รั บ อิ ท ธิ พ ลและ ค า นิ ย มจากภายนอก
ประเทศ โดยผานการสื่อสารดานเทคโนโลยีที่ทัน
สมัย และสิ่งที่ไดหลั่งไหลเขาสูประเทศของเราจะ
เปนไปในทิศทางบวกและลบ ถาความเจริญงดงาม
ทางด า นจิ ต ใจของสมาชิ ก ในสั ง คมไม ส ามารถ
พัฒนาใหเทาทัน ถูกตอง เพือ่ เปนภูมคิ มุ กันในตัวที่
ดีแลว ยอมกอใหเกิดปญหามากมายที่จะนําพา
ความไมสงบสุขเกิดขึ้นในสังคม ดังนั้น การจัด
ระบบการศึกษาตาม๔ พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงมีการกําหนดกระบวนการ
พัฒนาบุคคลเพื่อใหคิดเปน มีสํานึกที่ดีในการกลั่น
กรองข อ มู ล มี ก ารสอนให รู จั ก ประเมิ น คุ ณ ค า
มีความสามารถและมีคุณธรรม จริยธรรม การ
จัดการศึกษาอยางจริงจัง โดยใหโรงเรียนเปนฐาน
ในการพัฒนาสมาชิกในสังคมใหมีคุณภาพ จึงเปน
ความหวังของสังคมในการแกไขปญหความไมสงบ
สุขของสังคม และอนาคตของประเทศไทยขึ้นอยู
กับเด็กและเยาวชนในวันนี้ เพราะในโลกยุคใหม
การแขงขันขึน้ อยูก บั ความรู และความสามารถของ
๔

คนในชาติ โดยเฉพาะเศรษฐกิจทีใ่ ชความรูเ ปนฐาน
(Knowledge-based Economy) ประเทศไทย
จําเปนตองปฏิรูปการเรียนรูโดยเร็วที่สุด เพื่อเสริม
สรางศักยภาพของเยาวชนใหสามารถคิดเปน ทํา
เปน มีทักษะในการจัดการ มีคุณธรรมและคานิยม
ที่ดีงามและรักการแสวงหาความรูอยางตอเนื่อง
สภาพปญหา การจัดการเรียนรูไมสอดคลองกับ
สภาพการจัดการเรียนรูใ นโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม
แผนกสามั ญ ศึ ก ษา โดยเฉพาะผลการสอบ
Bnetคือวิชาที่เกี่ยวกับ ธรรม-บาลี นักเรียนมีผล
การสอบไมเปนที่นาพึ่งพอใจ ทําใหคณะสงฆผูรับ
ผิดชอบการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา วิตกปญหาดังกลาว การจัดกิจกรรม
เขาคายธรรมอิทธิบาท ๔ แกนกั เรียนโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดหนองคาย
การจัดสภาพแวดลอมของโรงเรียน การ
สํารวจปญหาจริยธรรมที่ตองการของนักเรียนทั้ง
ระยะสั้น และระยะยาว ยังไมเอื้อตอการสงเสริม
จริ ย ศึ ก ษา ครู อ าจารย ส ว นใหญ มี แ นวคิ ด และ
ทัศนคติในเรื่องระเบียบตางๆ ของโรงเรียนไมตรง
กันปญหาเรือ่ งหลักสูตรและกระบวนการเรียนการ
สอน ขาดสื่อการเรียนการสอน และขาดเวลาใน
การฝกอบรมจริยศึกษาใหแกนักเรียน นอกจากนี้
สาระสําคัญของเนื้อหาจริยธรรมที่สอดแทรกใน
หลักสูตรยังไมเหมาะสมกับสภาพสังคมของวัยเด็ก
สําหรับทางโรงเรียนครูจํานวนมากยังมีพฤติกรรม
ทีม่ งุ เนนครูเปนศูนยกลางการเรียนการสอน ใหเด็ก

รุง แกวแดง, ปฏิวัติการศึกษาไทย, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมติชน, ๒๕๔๓), หนา ๒-๔.
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ทองจําเนื้อหาวิชาเปนหลัก เพื่อนําไปสอบแขงขัน
คัดเลือกเขาเรียนตอในระดับอุดมศึกษา ไมไดสง
เสริมใหนักเรียนคิดเปนทําเปน และแกปญหาเปน
ไมเชื่อมโยงภาคทฤษฏีไปสูภาคปฏิบัติ เด็กจึงไม
คอยมีโอกาสไดคดิ เพือ่ แสดงออกหรือมีสว นรวมใน
กิจกรรมทีส่ ง เสริมการพัฒนาบุคลิกภาพตามความ
เหมาะสมของวัย เปนการศึกษาที่ทําใหเกิดความ
ออนแอทางปญญา๕ ประกอบกับหลักสูตรยังลา
หลังและลาสมัย ทําใหการสอนของครูไมสอดคลอง
กับสภาพความเปนจริงของสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
อยางใกลชดิ การแกไขปญหาเด็กเยาวชนตางทําไป
โดยขาดความรวมมือ ซึง่ กันและกันทําใหขาดความ
ตอเนื่องไรประสิทธิภาพ
ผูวิจัยตองการทําวิจัยเรื่องนี้ เพื่อศึกษา
พฤติกรรมการเรียนรูดวยการใชอิทธิบาท ๔ เปน
แบบอยาง ของวัยเด็กของนักเรียนโรงเรียนพระ
ปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา ในฐานะ ผูว จิ ยั เปน
นักการศึกษาเคยเปนครูสอนประจําในโรงเรียนดัง
กลาว โดยตองการทราบวาสามเณรซึ่งอยูในวัยรุน
มีพฤติกรรมการเรียนรูโดยใช หลักอิทธิบาท ๔ ได
มากนอยเพียงใดและผลจากการใชอิทธิบาท ๔ ที่
มีผลตอการพัฒนาการเรียนรูอยูในระดับใด ทั้งนี้
เพื่ อ นํ า ผลที่ ไ ด จ ากการศึ ก ษาไปเป น ข อ สนเทศ
ทางการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา
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๑. เพื่อศึกษาแนวคิดหลักอิทธิบาท๔ใน
คัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท
๒. เพือ่ ศึกษาการประยุกตใชอทิ ธิบาท ๔
เพื่อพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดหนองคาย
๓. เพื่อศึกษาแนวทางการประยุกตใช
หลักอิทธิบาท๔ในการพัฒนาการเรียนรู ของใน
พัฒนาการเรียนรูข องนักเรียนโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม
แผนกสามัญศึกษา ในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
หนองคาย

๓. วิธีดําเนินการวิจัย

การศึกษาการวิจยั ครัง้ นีเ้ ปนการศึกษาวิจยั
เชิงคุณภาพ (Quality Research) โดยใชวิธีการ
วิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดย
การศึกษาขอมูลปฐมภูมิ (Primary sources) จาก
พระไตรป ฎ ก อรรกถา และข อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ
(secondary sources) จากเอกสาร บทความตางๆ
ทีเ่ กีย่ วของ และวิจยั ภาคสนามสัมภาษณแบบเจาะ
ลึก (Indept interview) จากประชากรคือ นักเรียน
โรงเรี ย นพระปริ ยั ติ ธ รรม แผนกสามั ญ ศึ ก ษา
ในอําเภอเมืองหนองคายของตัวแทนกลุม เปาหมาย
๔ ระดับ คือทีเ่ ปนผูบ ริหาร ครู ผูป กครอง โรงเรียนละ
๓๐รูป/คน รวมเปน ๕๔ รูป/คน ประชากรและ

ประเวศ วะสี, การศึกษาทีท่ าํ ใหเกิดความออนแอทางปญญา, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมลู นิธโิ กมล
คีมทอง, ๒๕๓๕), หนา ๑๓-๓๐.
๕
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กลุม ตัวอยาง กําหนดขนาดกลุม ตัวอยางโดยใชสตู ร
ของ Yamane แลวนํามาเขียนขยายความหมายวิธี
การใชหลักสูตร ที่เปนนักเรียน จาก ๖ โรงเรียน
รวม ๓๑๐ รูป รวมทัง้ หมดเปน ๓๖๔ รูป ไดมาโดย
วิธสี มั ภาษณ การไดประชากรกลุม เปาหมายมาโดย
ใชวธิ ีเจาะจง (Purposive Sampling) โดยผูวิจัย
จะไดดําเนินการวิจัย (Research Process) ตาม
ขั้นตอนตางๆ ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ การพัฒนารูปแบบการเรียน
รูตามหลักอิทธิบาท ๔ ของนักเรียนโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขตอําเภอเมือง
หนองคายจังหวัดหนองคายวิธีการแบบพัฒนารูป
แบบการเรียนรูตามหลักอิทธิบาท ๔ ของนักเรียน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม ผูวิจัยศึกษา ทฤษฎีการ
เรียนรู ศึกษาเอกสาร บทความ หรืองานวิจัยที่
เกีย่ วของ นํามากําหนดเปนรูปแบบการพัฒนาการ
เรียนรูของนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผน
สามัญศึกษา โดยศึกษาจากแหลงขอมูลและหอง
สมุดตางๆ เชน หองสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน หอสมุดแหงชาติ
หองสมุดมหาวิทยาลัย ราชภัฏอุดรธานี และหอง
สมุ ด มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น เป น ต น จากตํ า รา
วารสาร วิทยานิพนธ รายงานการวิจัย บทความ
ทางวิชาการ และเว็บไซตทนี่ า เชือ่ ถือ ในสวนทีเ่ กีย่ ว
กับงานวิจัยของตนเองผูวิจัยจะทําการวิเคราะห
ความหมาย ความเป น มาและหลั ก ธรรมต า งๆ
ที่เกี่ยวของ ดวยการวิเคราะหตีความและอธิบาย
ขยายความข อ มู ล จากเอกสารต า งๆ โดยการ
สังเคราะหมาสรางเปนแบบในการพัฒนาการเรียนรู

หรือขยายความเพือ่ ทีจ่ ะใหเกิดความชัดเจนมากยิง่
ขึ้น
ขัน้ ตอนที่ ๒ การนําแบบทดสอบการเรียนรู
ของนักเรียนโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญ
ศึกษา ตามหลักอิทธิบาท ๔ ไปทดสอบกับนักเรียน
กลุม เปาหมายทีก่ าํ หนด แบบทดสอบวัดพัฒนาการ
เรียนรูข องนักเรียนโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนก
สามั ญ ศึ ก ษา ตามหลั ก อิ ท ธิ บ าท ๔ และแบบ
ประเมิ น ความตรงเชิ ง เนื้ อ หาและความตรงเชิ ง
โครงสรางของแบบทดสอบวัดพัฒนาการเรียนรูข อง
นักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔
การสรางและหาคุณคาภาพเครือ่ งมือการวิจยั
๒.๑ การสรางและหาคุณภาพแบบประเมิน
ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษา เอกสารหลักสูตรการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๔ เลือกเครื่อง
มือและแบบประเมินความตรงตามเนือ้ หาของแบบ
ทดสอบวัดพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตามหลักอิทธิ
บาท ๔ ไดดําเนินการสรางและตรวจสอบคุณภาพ
ของเครือ่ งมือ ปรับปรุงเพือ่ นําไปใชตอ ไป การสราง
และคุณภาพแบบทดสอบวัดการใชหลักอิทธิบาท
๔ เปนแบบในการพัฒนาการเรียนรู ของนักเรียน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ๑)
ระยะที่ ๑ การดําเนินการสรางและหาคุณภาพของ
แบบทดสอบ ผูวิจัยดําเนินการโดยศึกษาเอกสาร
หลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๔ และ
แนวคิดทฤษฎี ของศิริชัย กาญจนวาสี๖

ศิริชัย กาญจนวาสี อางใน วรรณี แกมเกตุ, วิธีวิทยาการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร, พิมพครั้งที่ ๒,
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หนา ๒๑๕-๒๑๗.
๖
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สรุป ไดดังนี้

ขัน้ ตอนการสรางแบบทดสอบ โดย

๑.๑) กําหนดจุดมุง หมายของการสอบ
๑.๒) ออกแบบการสรางแบบทดสอบ
เปนการกําหนดรูปแบบ ขอบเขต และแนวทางการ
สรางเพื่อใหไดมาซึ้งขอสอบและแบบทดสอบที่มี
คุณภาพ
๑.๓) เขียนขอสอบ รางขอสอบ
ทบทวนบรรณาธิการขอสอบ เรียงขอสอบ
๑.๔) ทดลองใชขอ สอบและวิเคราะห
ขอสอบ
๑.๕) นําแบบทดสอบไปใช
๑.๖) วิเคราะหคุณภาพของแบบ
ทดสอบ
ขั้นตอนการสรางแบบสัมภาษณ ไดดังนี้
แบบสัมภาษณเปนเครือ่ งทีใ่ ชประกอบการ
เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณ แบบออกเปน
๒ ประเภท คือ การสัมภาษณชนิดมีโครงสราง
ซึ่ ง เป น การสั ม ภาษณ ที่ มี ก ารกํ า หนดคํ า ถามไว
เรียบรอยแลวกอนการสัมภาษณ การสัมภาษณ
ชนิดไมมีโครงสราง งานวิจัยที่เกี่ยวของ และเลือก
ทฤษฎีทจี่ ะใชในการสรางแบบทดสอบ และกําหนด
จุดมุงหมายของการวัด กําหนดกรอบแนวคิด และ
การสรางนิยามเชิงปฏิบตั กิ าร จัดทําตารางโครงสราง
และกรอบในการสรางแบบทดสอบ จัดทําแบบ
ประเมินความตรงของแบบทดสอบ สรางผังขอสอบ
และเขียนขอสอบตามผังขอสอบ เสนอผูเชียวชาญ
และปรับปรุงตามขอเสนอแนะแลวนําแบบทดสอบ
ไปทดสอบครั้งที่ ๑ กับกลุมตัวอยาง ๒) ระยะที่ ๒
การหาคุณภาพของแบบทดสอบโดยวิเคราะหหาคา
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ความยากงาย อํานาจจําแนก ประสิทธิภาพของตัว
ลวง หาความเที่ยงของแบบทดสอบ ความคลาด
เคลือ่ นมาตรฐานของการวัด ความตรงเชิงโครงสราง
และความตรงตามสภาพของแบบทดสอบ และ ๓)
ระยะที่ ๓ การสรางเกณฑปกติในรูปคะแนนทีป่ กติ
แลวจัดทําคูมือดําเนินการสอบและรายงานผล
วิธีการวิเคราะห
๑) การวิเคราะห แบบสัมภาษณ การใช
หลักอิทธิบาท ๔ เพือ่ พัฒนาการเรียนรูข องนักเรียน
โดยใช วิ ธี ก ารวิ เ คราะห แ บบเนื้ อ หา (Content
Analysis)
๒) ประชากรและกลุม เปาหมาย การไดมา
ซึง่ กลุม เปาหมาย ไดมาโดยวิธเี จาะจง (Purposive
Sampling) ไดแก
๒.๑) ผู บ ริ ห ารโรงเรี ย นละ ๒ คน
จํานวน ๑๒ รูป
๒.๒) ครูผูสอน โรงเรียนละ ๒ คน
รวม ๑๒ รูป/คน
๒.๓) ผูป กครอง โรงเรียนละ ๕ ทาน
รวม ๓๐ รูป/คน
๒.๔) กลุ ม ตั ว อย า งที่ เ ป น นั ก เรี ย น
โรงเรียนละ ๕๐ รูป จํานวน ๖ โรงเรียน รวม ๓๐๐ รูป
ไดมาโดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามสูตร ยา
มาเน (TARO YAMANE) รวมทั้งสิ้น ๓๕๔ รูป/คน
๓) การติดตอประสานงานกับผูบ ริหาร
โรงเรี ย นพระปริ ยั ติ ธ รรม แผนกสามั ญ ศึ ก ษา
จํานวน ๓ โรงเรียน ในเขตอําเภอเมืองหนองคาย
จังหวัดหนองคาย โดยขอหนังสือรับรองจากศูนย
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน
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๔) การเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอน
ของการศึกษาภาคสนาม โดยอาศัยแบบสัมภาษณ
และแบบประเมินการเรียนรูของนักเรียนโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ที่สรางขึ้นเพื่อ
ใชเปนเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมเปา
หมาย การเรียบเรียงขอมูล เปนการเรียบเรียง
เนื้อหาและวิเคราะหขอมูลจากภาคสนาม ใชคา
เฉลี่ย ( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ที่
เกี่ยวของในการวิเคราะหขอมูลแลวสรุปและนํา
เสนอขอมูลที่ไดมา
ขั้นตอนที่ ๓ เสนอผลการใชแบบประเมิน
พัฒนาการเรียนรูของนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา ตามหลักอิทธิบาท ๔
ขั้นตอนที่ ๔ การสรุปผลและเสนอผลการวิจัย

๔. สรุปผลการวิจัย

หลักอิทธิบาท ๔ ในคัมภีรพ ระพุทธศาสนา
ซึง่ ใหความสําคัญการดําเนินชีวติ ดวยหลักของอิทธิ
บาท๔คือเสนทางไปสูความสําเร็จหรือคุณธรรมที่
ใหถึงความสําเร็จในการทํางานชวยใหการปฏิบัติ
หนาทีข่ องบุคคลไดผลสําเร็จตามความมุง หมายซึง่
ทางแหงความสําเร็จนั้นประกอบไปดวย
๑) ฉันทะ คือ ความพอใจความมีใจรักใน
สิ่งที่ทํา และพอใจใฝรักในจุดหมายของสิ่งที่ทํานั้น
อยากทําสิ่งนั้นๆ ใหสําเร็จอยากใหงานนั้นหรือสิ่ง
นั้นบรรลุถึงจุดหมาย และปรารถนาจะทําใหไดผล
ดียงิ่ ๆ ขึน้ ไป ซึง่ จะแสดงออกมาดวยการกระทําดวย
ความพอใจเต็มใจ และสนใจในสิง่ ทีต่ นกําลังกระทํา
อยูห รืองานทีไ่ ดรบั มอบหมายใหกระทําทํางานดวย
ใจรัก

๒) วิ ริ ย ะ คื อ ความเพี ย รขยั น หมั่ น
ประกอบสิ่งนั้น ดวยความพยายามเขมแข็งอดทน
เอาธุระไมทอถอย ซึ่งแสดงออกมาดวยความเพียร
พยายามในการปฏิบัติหนาที่ ดวยความรูสึกไม
ทอถอยและมีความกลาที่จะกระทํางานนั้นๆ ถา
เห็นอะไรเปนอุปสรรคหรืองานทีม่ าอยูข า งหนาแลว
จะตองเอาชนะทําใหสําเร็จทํางานใหเปนเรื่องที่
ทาทายจะสูและจะพยายามเพื่อทําใหสําเร็จ
๓) จิตตะ คือ ความตัง้ ใจหรือเอาใจฝกใฝ
ไดแกความมีจิตผูกพันจดจอเฝาคิดเรื่องนั้นใจอยู
กับงานนัน้ ไมปลอยไมหา งไปไหนไมสนใจไมรบั รูเ รือ่
งอืน่ ๆ ตัง้ จิตรับรูใ นสิง่ ทีท่ าํ และทําสิง่ นัน้ ดวยความ
คิดเอาจิตฝกใฝไมปลอยใจใหฟุงซานเลื่อนลอยไป
อุทิศตัวอุทิศใจใหแกสิ่งที่ทํา ซึ่งแสดงออกมาดวย
การเอาใจใสจดจอตั้งใจในการทํางานอยางจริงจัง
ไมปลอยใหความคิดฟุงซาน
๔) วิมังสา คือ ความไตรตรองหมั่นใช
ปญญาพิจารณาใครครวญ ตรวจหาเหตุผลและ
ตรวจสอบขอยิ่งหยอน ในสิ่งที่ทํานั้นชอบคิดคน
หาเหตุผล ชอบสอบสวนทดลอง มีการวางแผน
วัดผล คิดคนวิธีแกไขปรับปรุง ซึ่งแสดงออกดวย
การใชปญญาพิจารณาไตรตรองหาเหตุผลในสิ่งที่
กระทําดวยความพินจิ พิเคราะหมกี ารวางแผน และ
วัดผลงานที่กระทําเสมอ ซึ่งสอดคลองกับ พระ
ธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ที่กลาววาเมื่อเกิดฉันทะ
มีใจรักแลวก็ทําใหพากเพียร เมื่อพากเพียรแลวก็
เอาใจใสอยูเสมอและเปดชวงใหใชปญญาไดอยาง
เต็มที่
กระบวนการในการประยุกตใชหลักอิทธิ
บาท ๔ ในการจัดการเรียนรูก จิ กรรมกลุม ชวยแกไข
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ขอจํากัดในเรือ่ งนี้ คือเนือ้ หาในดานจริยธรรมความ
ขยัน ซึ่งคอนขางเปนนามธรรม ทําใหผูสอนสราง
แนวทางในการสอนขึ้นมาประกอบในเรียนการ
สอนขึน้ มาเพือ่ ใหเปนรูปธรรม สามารถประเมินผล
ได โดยการใชกระบวนการกลุม แลวแบงงานใหผู
เรียนศึกษาและปฏิบัติใหสอดคลองกับหลักอิทธิ
บาท ๔ แลววัดผลและประเมินตามที่กําหนดไวใน
รูปที่สรางขึ้นมานั้น พบวา ผลการพัฒนาความรู
ความเขาใจและการนําอิทธิบาท ๔ ไปสงเสริมการ
เรียนรูข องนักเรียนโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนก
สามัญศึกษา ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
โดยจัดโครงการอบรม ๒ วันและติดตามผลในระยะ
เวลา ๑ เดือนแลวทําการประเมินพฤติกรรมของ
นักเรียน พบวา (๑) ผลการเปรียบเทียบคะแนน
กอนฝกอบรมและหลังฝกอบรมการใชหลักอิทธิ
บาท ๔ โดยภาพรวมและรายโรงเรียนนักเรียนมี
คะแนนความรูความเขาใจการใชหลักอิทธิบาท ๔
หลังฝกอบรมสูงขึ้นกวากอนฝกอบรมอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ (๒) ดัชนีประสิทธิผล
ของโครงการเขาคายฝกอบรมคุณธรรมตามหลัก
อิทธิบาท ๔แกนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา ในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
หนองคายมีคาเทากับ ๐.๕๓๐๒ แสดงวานักเรียน
มีคะแนนความรูความเขาใจเกี่ยวกับการนําอิทธิ
บาท ๔ เพิ่มขึ้นรอยละ ๕๓.๐๒ และ (๓) ผลการ
ประเมินการนําอิทธิบาท ๔ ไปใชในการปฏิบตั หิ ลัง
ฝกอบรมโดยภาพรวมอยูในระดับมากถึงมากที่สุด
ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ ดวงเดื อ น พั น ธุ ม นาวิ น ที่ ใ ห
แนวคิดวา อิทธิบาท ๔ เปนหลักพุทธธรรมที่สงผล
ตอพฤติกรรมของบุคคล ๔ ประเภท ไดแก ๑) ความ
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รูในดานอิทธิบาท ๔ คือวาเปนลักษณะที่สําคัญ
อยางหนึง่ ซึง่ ใชเปนหลักธรรมนําไปใชในการศึกษา
เล า เรี ย นของนั ก เรี ย นให เ หมาะสมตามหลั ก
จริยธรรม ๒) นักเรียนมีความรูความเขาใจจะนํา
เอาอิทธิบาท ๔ ไปใชในการศึกษาเลาเรียน ซึ่งจะ
ประสบผลสําเร็จ หรือไมมากเพียงใด ตองขึน้ อยูก บั
พฤติกรรมของนักเรียน ถามีนักเรียนมีวิจารญาณ
และมีปญญาหาเหตุผลในการกลั่นกรองที่จะทําให
อิทธิบาท ๔ ไปใชในการศึกษาเลาเรียน เปนดัช
ดรรชนีบง ชีท้ จี่ ะบอกถึงความสําเร็จ ๓) เหตุผลทาง
จริยธรรม เปนสวนประกอบ ในอีกอยางหนึ่งใน
การนําหลักอิทธิบาท ๔ ไปใชในการศึกษาเลาเรียน
ใหเกิดผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพสูงสุด จริยธรรม
เปนเครือ่ งจูงใจผลักดันใหนกั เรียนนําหลักอิทธิบาท
๔ ในการประยุกตใช ๔) พฤติกรรมดานจริยธรรม
ก็เปนสวนสําคัญทีจ่ ะทําใหนกั เรียนมีความนิยมชม
ชอบทีจ่ ะนําหลักอิทธิบาท ๔ ไปประกอบใชในการ
ศึกษาเลาเรียน
ผลที่ไดจากการนําหลักอิทธิบาท ๔ มาใช
ในการพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียนปริยัติ
ธรรมแผนกสามัญศึกษานัน้ ปรากฏวา ผูบ ริหาร ครู
ผูสอน ตลอดจนนักเรียนทุกคน มีความพอใจใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนดวย หลักอิทธิ
บาท ๔ ถือวาการจัดการเรียนโดยวิธีนี้ เปนวิธีที่ดี
ที่จะนํามาใชในการเรียนการสอนในสถาบันตอไป
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย พระสุนันทร กิตฺติสทฺโท
(สายพิมพพงษ) การประยุกตใชหลัก อิทธิบาท ๔
ในการทํางาน : ศึกษากรณีผูทําเครื่องปนดินเผา
ดานเกรียน จังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาใน
พื้ น ที่ ตํ า บลด า นเกรี ย นของผู ป ระกอบอาชี พ ทํ า
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หัตถกรรมเครื่องปนดินเผาชาวดานเกรียน ไดใช
หลักอิทธิบาท ๔ ในการทํางานครบทั้ง ๔ องค
ประกอบคือ ความพึงพอใจรักในอาชีพการงาน
(ฉันทะ) มีความขยันมั่นเพียร มุงมั่น (วิริยะ) มีการ

เอาใจใสดูแล (จิตตะ) และมีการพิจารณาหาชอง
ทางในการปรับงาน ใหเหมาะสม (วิมังสา) ทําให
เจริญกาวหนาในอาชีพ การงานสรางอาชีพ และ
รายไดแกตัวเองเปนอยางดี

บรรณานุกรม
๑. ภาษาไทย
(๑) หนังสือ :
กรมการศาสนา, กระทรวงศึกษาธิการ. คูม อื การปฏิบตั งิ านโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา.
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๔๒.
กิตติ ธีรศานต. กลุมวิชาการพระพุทธศาสนาและจริยศึกษา. กรุงเทพมหานคร : กองศาสนศึกษา กรม
การศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๓๙.
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. คูมือพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ ศิลธรรม และ จริยธรรม.
กรุงเทพมหานคร : ศูนยแนะแนวการศึกษาและอาชีพ, ๒๕๔๔.
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภา, ๒๕๔๖.
กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ. การสังเคราะหรูปแบบการพัฒนาศักยภาพของเด็กไทยดานการ
ควบคุมตนเองไดและความรับผิดชอบ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, ๒๕๔๒
ดวงเดือน พันธุมนาวิน. ทฤษฎีตนไมจริยธรรมการวิจัยและการพัฒนาบุคลากร. กรุงเทพมหานคร :
โรงพิมพองคการสงเคราะหทหารผานศึกษา, ๒๕๔๔.
ทิศนา แขมมณี. กลุม สัมพันธเพือ่ การทางานและการจัดการเรียนการสอน. กรุงเทพมหานคร : นิชนิ แอด
เวอรไทซิ่งกรุฟ, ๒๕๔๕.
ประเวศ วะสี. การศึกษาทีท่ าํ ใหเกิดความออนแอทางปญญา. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมลู นิธโิ กมล
คีมทอง, ๒๕๓๕.
วิชัย ธรรมเจริญ. คูมือการปฏิบัติงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา. กรุงเทพมหานคร :
โรงพิมพคุรุสภา, ๒๕๔๑.
รุง แกวแดง. ปฏิวัติการศึกษาไทย. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมติชน, ๒๕๔๓.
วรรณี แกมเกตุ. วิธีวิทยาการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร. พิมพครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๑.
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(๒) วิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ/สารนิพนธ/รายงานการวิจัย :
ณิชาภัทร เงินจัตรุ สั . “การประยุกตหลักอิทธิบาท ๔ ใชในการแกปญ
 หาพฤติกรรมการเรียนรูข องนักเรียน
ชัน้ ประถมศึกษา ปที่ ๔-๖ โรงเรียนวรรณรัตนศกึ ษา อําเภอเมืองจังหวัดขอนแกน”. วิทยานิพนธ
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖.
พระสุนันทร ภิตฺติสทฺโท (สายพิมพพงษ). “การประยุกตใชหลักอิทธิบาท ๔ ในการทํางาน : ศึกษากรณี
ผูทําเครื่องปนดินเผาดานเกรียน จังหวัดนครราชสีมา”. วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต.
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑.

