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บทคัดย่อ
การศึกษาครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของสามเณรในโรงเรียนพระ
ปริยตั ธิ รรมแผนกสามัญศึกษาจังหวัดพะเยา 2. ศึกษาปั จจัยทีมคี วามสัมพันธ์กบั การพัฒนาคุณภาพชีวติ ของ
สามเณรในโรงเรียนพระปริยตั ิธ รรมแผนกสามัญศึกษาจังหวัดพะเยา 3. ศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ของสามเณรทีเ่ หมาะสมกับบริบททางสังคม และวัฒนธรรมในโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมแผนกสามัญศึกษา
จังหวัดพะเยา
การศึกษาครัง้ นี้ใช้ระเบียบวิธวี จิ ยั เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยใช้วธิ กี ารศึกษาเอกสาร รายงาน
และแบบสอบถามประกอบในกลุ่มผู้ให้ขอ้ มูลการวิจยั ครัง้ นี้ จานวน 300 รูป/คน ประกอบด้วย 3 กลุ่ม คือ
ผูบ้ ริหาร โรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดพะเยา จานวน 20 รูป/คน ครูผสู้ อน โรงเรียนพระ
ปริยตั ธิ รรมแผนกสามัญศึกษา 30 รูป/คน ผูป้ กครองของนักเรียนโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมแผนกสามัญศึกษา
จังหวัดพะเยา จานวน 50 รูป นักเรียนโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดพะเยา จานวน 200
รูป
ผลการวิจยั พบว่า ตามความคิดเห็นของผูบ้ ริหาร ระดับการพัฒนาคุณภาพชีวติ ระดับพืน้ ฐาน ทัง้ 4
ด้าน ตามความคิดเห็นของผูบ้ ริหาร โดยรวม อยู่ในระดับดีมาก (  = 4.55) และด้านทีจ่ ะต้องปรับปรุงแก้ไข
เพื่อพัฒนาให้ดมี ากยิง่ ขึน้ คือด้านสังคม ซึง่ อยู่ในทีต่ ่ากว่าข้ออื่น ระดับดี (  = 4.41)
ตามความคิดเห็นของครูผสู้ อน ระดับการพัฒนาคุณภาพชีวติ ระดับพืน้ ฐาน ทัง้ 4 ด้าน ตามความ
คิดเห็นของครูผู้สอน โดยรวม อยู่ในระดับดี (  = 4.44) ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน และด้านจะต้อง
ปรับปรุงแก้ไขเพื่อพัฒนาให้ดมี ากยิง่ ขึน้ คือด้านอารมณ์และจิตใจ ซึง่ อยู่ในทีต่ ่ากว่าข้ออื่น ระดับดี (  = 4.35)
ตามความคิดเห็นของผูป้ กครองสามเณรนักเรียน ระดับการพัฒนาคุณภาพชีวติ ระดับพืน้ ฐาน ทัง้ 4
ด้าน ตามความคิดเห็นของผูป้ กครอง โดยรวม อยู่ในระดับดี (  = 3.86) และด้านทีจ่ ะต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อ
พัฒนาให้ดมี ากยิง่ ขึน้ คือด้านสังคม ซึง่ อยู่ในทีต่ ่ากว่าข้ออื่น ระดับดี (  = 3.73)
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ตามความคิดเห็นของสามเณรนักเรียน ระดับการพัฒนาคุณภาพชีวติ ระดับพืน้ ฐาน ทัง้ 4 ด้าน ตาม
ความคิดเห็นของสามเณรนักเรียน โดยรวม อยู่ในระดับดี (  = 4.22) และด้าน ทีจ่ ะต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อ
พัฒนาให้ดมี ากยิง่ ขึน้ คือด้านอารมณ์และจิตใจ ซึง่ อยู่ในทีต่ ่ากว่าข้ออื่น ระดับดี (  = 4.15)
จากการสรุปการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของสามเณรนักเรียนในโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมแผนกสามัญ
ศึกษา จังหวัดพะเยา ตามความคิดเห็นของ ผูบ้ ริหาร ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน ตามความคิดเห็นของ
ผูป้ กครองนักเรียน และตามความคิดเห็นของนักเรียน พบว่า ระดับพืน้ ฐาน ด้านการทีจ่ ะต้องปรับปรุงแก้ไข
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสามเณรนักเรียนให้ดีมากยิ่งขึ้น คือด้านสภาพแวดล้อมในโรงเรียน และด้าน
สภาพแวดล้อมในโรงเรียน เมื่อเราเรียนดีแล้วจา นาให้เขามีความรูค้ วามคิดทีด่ สี ามารถจะทาอะไรๆ ให้เกิด
ประโยชน์ความผาสุกและเป็ นศาสนทายาทสืบต่อไป.
คาสาคัญ: การพัฒนาคุณภาพชีวติ , โรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมแผนกสามัญศึกษา

ABSTRACT
This study aimed to: 1. Study the quality Development of novice’s life in Phayao General
Education Section of Phra Pariyattidhamma Schools. 2. Study the factors associated with quality
novice’s life in Samanara Educational Region, 3. To study the quality of novice’s life at the social
context, and culture in in Phayao General Education Section of Phra Pariyattidhamma Schools.
This study used quantitative and qualitative research methods.By means of reports and
questionnaires in the data of this study of 300 person, Includes 3 groups: 20 Administrators Phayao
General Education Section of Phra Pariyattidhamma Schools, 30 Instructors, 50 Parents and 200
Phayao Phra Pariyattidhamma Students
The result of this research was following: According to the opinion of the Principle quality of
life in four basic areas: Intelligence was good level at (  = 4.55). And a side, to be revised in order
to develop better society which is more than any other in the lower level (  = 4.41).
According to the opinion of Instructors, the quality of life in four basic areas: Intelligence
was good level at (  = 4.44). And a side, would be revised to improve even more, the emotional
and mental in the other lower level (  = 4.35).
According to the opinions of parent’s quality of life in four basic areas: Intelligence was at a
good level (  = 3.86). And must be revised in order to develop a more social aspect, which is the
lower. The other good level (  = 3.73).
According to the opinion of students the quality of life in four basic areas: Intelligence was
at a good level (  = 4.22). And must be revised in order to develop even more, is emotionally and
mentally in the other lower level (  = 4.15).
The life’s quality summarized of Phayao Phra Pariyattidhamma Students management
based on the instructors opinions , according to the review of student's parents , and the opinions of
students found the basic aspects that needed to be revised in order to improve the students novice’s

53
life even more about school environment as we well remember the school environments led them
have good idea to do anythings then be happy and be real religious successor evermore.
Keywords: Quality of life development, The General Education Section of Phra Pariyattidhamma
Schools

บทนา
ก่อนพุทธศักราช 45 ปี ได้มพี ระพุทธศาสนาเกิดขึน้ ตัง้ อยู่บนพืน้ ฐานแห่งความสงบสุขไม่เบียดเบียน
กันและกันรวมทัง้ ไม่รบกวนธรรมชาติสภาพแวดล้อม และสภาพแวดล้อมเป็ นหลักการใหญ่ดงั เช่นพระบรม
ศาสดาส่งอรหันตสาวกไปประกาศคุ ณพระรัตนตรัยด้วยดารัสเป็ นต้นว่า “เธอทัง้ หลายจงเที่ยวจาริก เพื่อ
ประโยชน์และความสุขแก่ชนหมู่มาก เพื่ออนุ เคราะห์โลก เพื่อประโยชน์เกือ้ กูลและความสุขแก่ทวยเทพและ
มนุษย์พวกเธออย่าได้ไปรวมทางเดียวกันสององค์ จงแสดงธรรมงามในเบือ้ งต้น งามในท่ามกลางงามในทีส่ ุด
จงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทัง้ อรรถทัง้ พยัญชนะครบบริบรู ณ์ บริสทุ ธิ ์ สัตว์ทงั ้ หลายจาพวกทีม่ ธี ุลคี อื กิเลศใน
จักษุน้อย มีอยู่ เพราะไม่ได้ฟังธรรมย่อมเสื่อม ผูร้ ทู้ วถึ
ั ่ งธรรม จักมี” จะเห็นได้ว่าพระพุทธศาสนาไม่เคยละทิง้
ประชาชนแล้วก็มคี วามปรารถนาทีจ่ ะพัฒนาส่งเสริม สร้างสรรค์ เกือ้ หนุ นทัง้ แนวทางแห่งโลกิยสุข ความสุข
สาหรับผูค้ รองเรือน และโลกุตรสุข ความสุขขัน้ ปรมัตถ์สาหรับผูต้ อ้ งการแสวงหาความสุขอันสูงสุด ต่อมา เมื่อ
พระพุทธศาสนาได้แพร่เข้ามาสู่ประเทศไทยเป็ นเวลาหลายร้อยปี มาแล้ว และได้แทรกซึมซับเข้าไปในหมู่
ประชาชนชาวไทยในระดับต่ างๆ จนได้กลายเป็ นส่วนหนึ่งแห่งชีวติ ของชนชาติไทย ดังจะเห็นได้จากการ
แสดงออกทางวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ของชาวไทยทัวไป
่ การศึกษาพระพุทธศาสนาก็
1
ได้มมี าตัง้ แต่สมัยโบราณ ได้มกี ารพัฒนามาเป็ นลาดับ
มนุษย์เป็ นทรัพยากรทีส่ าคัญทีส่ ดุ ในการพัฒนาประเทศแต่จะต้องพัฒนาจิตใจเป็ นจุดเริม่ ต้นของการ
พัฒนาทัง้ มวล ถ้าประชาชนในประเทศมีจติ ทีพ่ ฒ
ั นาดีแล้วย่อมจะนาประโยชน์สขุ มาให้ ถ้าประชาชนมีจติ ทีถ่ ูก
ความโลภ ความโกรธ ความหลง ครอบงามีอทิ ธิพลเหนือกว่าปั ญญาความรอบรูใ้ นการรับรูอ้ ารมณ์ระดับต่างๆ
แล้วไซร้กย็ ่อมนามาซึง่ ความทุกข์ดว้ ยการปรุงแต่งของจิตวิญญาณตลอดจนถึงภัยทางอ้อมไม่จะเป็ นภัยพิบตั ิ
จากธรรมชาติ ความแห้งแล้ง และภัยโดยตรงจากมนุษย์เป็ นต้นเหตุเอง อีกทัง้ ภัยจากสงครามระหว่างศาสนา
หรือ ศาสนาเดียวกันแต่ คนละนิกาย ภัยจากระบบเศรษฐกิจ ภัย จากระบบการปกครองและภัยอื่นๆ อีก
นานาประการ รัฐบาลจึงถือเป็ นนโยบายสาคัญที่จะต้องพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ รวมถึงอนุ รกั ษ์
ส่งเสริมทุนทางสังคมที่เข้มแข็งของประเทศไทยซึง่ เป็ นรากฐานสาคัญที่จะทาให้เศรษฐกิจมีความมันคงและ
่
ยังยื
่ นได้ และรัฐบาลจะสร้างสังคมแห่งการเรียนรูต้ ลอดชีวติ โดยการพัฒนาให้มคี วามรูแ้ ละจริยธรรม เริม่ ตัง้ แต่
เด็กแรกเกิด โดยให้ความ สาคัญแก่การสร้างสภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสม ครอบครัวทีอ่ บอุ่น และสถานศึกษาที่
เอาใจใส่ดแู ลเด็กอย่างใกล้ชดิ ด้วยการปลูกฝั งความรูท้ เ่ี ท่าทันโลกในปั จจุบนั และคุณค่าทีด่ ขี องวัฒนธรรมไทย
สร้างความเข้าใจให้แก่พ่อแม่ถึงวิธกี ารดูแลบุตรที่ถูกต้องตามระดับการพัฒนาของสมองด้วยหน่ วยบริการ
เคลื่อนทีเ่ ข้าถึงตัวซึง่ เรียกว่า “คาราวานเสริมสร้างเด็ก”2

1
2

ซีดรี อม (CD-ROM), ธรรมานุกรมประมวลจากพระนิพนธ์สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์, คาจี้แจง.
คาแถลงนโยบายรัฐบาลของคณะรัฐมนตรี, 23 มีนาคม 2548, หน้า 7.
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ตามแนวนโยบายพืน้ ฐานทีว่ ่า “รัฐต้องให้ความอุปถัมภ์ดูแลและคุม้ ครองพระพุทธศาสนาและศาสนา
อื่น ส่ง เสริม ความเข้าใจอันดีและสร้า งความสมานฉัน ท์ร ะหว่า งศาสนิก ชนของทุ กศาสนา รวมทัง้ ให้ การ
สนับสนุ นการนาหลักธรรมของศาสนามาใช้เ พื่อส่งเสริม สร้างคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวติ ”3 ด้วยว่า
ปั ญหาชีวติ ทีล่ กึ ซึง้ ทีส่ ุดคือปั ญหาความทุกข์ในจิตใจของมนุ ษย์ แม้แต่อย่างหยาบทีส่ ุด คือความเครียดก็เป็ น
ปั ญหาหนักยิง่ ของมนุ ษย์ยุคปั จจุบนั พระพุทธศาสนาเป็ นคาสอนที่ยดึ หลักของเหตุผลเรียกได้ว่า ชานาญ
พิเศษในการกาจัดปั ญหาชีวิตขัน้ สุดท้าย คือความทุกข์ในใจนี้ ถึงขัน้ ที่เข้าถึงความจริงของธรรมชาติด้วย
ปั ญญา หลักการและวิธกี ารในการดารงรักษาสันติภาพให้แก่โลกมนุ ษย์ รอบตัวมนุ ษย์และสังคมมนุ ษย์ ก็คอื
สิง่ แวดล้อมทัง้ หลาย โดยเฉพาะระบบนิเวศ ซึ่งเวลานี้ได้เกิดปั ญหาร้ายแรงทีส่ ุดซึ่ งคุกคามต่อความอยู่รอด
ปลอดภัยของมนุษยชาติ มนุษย์เป็ นองค์ประกอบพิเศษโดยเป็ นส่วนทีเ่ รียนรู้ ฝึ กหัด พัฒนาได้ เมื่อมนุ ษย์นนั ้
ได้พ ัฒ นาตนให้มีคุณภาพดีง าม ทัง้ ในด้า นพฤติก รรมที่ จ ะเป็ น ไปในทางเกื้อ กูลกัน ทัง้ ในด้า นจิต ใจให้มี
เจตจานงในทางสร้างสรรค์ และทัง้ ในด้านปั ญญาให้เข้าใจถูกต้องถึงระบบความสัมพันธ์ทอ่ี งิ อาศัยกันว่าจะต้อง
ให้ระบบสัมพันธ์นนั ้ ดาเนินไปด้วยดีได้อย่างไร เมื่อมนุษย์ได้พฒ
ั นามีคุณภาพดีงามแล้ว ก็จะรูจ้ กั ในการดาเนิน
ชีวติ และจัดดาเนินการทัง้ หลายที่เกื้อหนุ นให้ระบบความสัมพันธ์แห่งธรรมชาติทงั ้ ปวงนัน้ เป็ นไปในทางที่
สมานฉันท์ เกือ้ กูลกันมากยิง่ ขึน้ เป็ นทางนามนุษย์ให้เข้าถึงโลกทีเ่ ป็ นสุข ไร้การเบียดเบียนกันและกัน4 อีกทัง้
รัฐบาลปั จจุบนั มีนโยบายทางด้านวัฒนธรรม อีกสองปี ต่อไปนี้ จะเน้นที่การส่งเสริมให้วยั รุ่นไทยได้เตรียม
ความพร้อมเพื่อเข้าสู่สงั คมอาเซียน (Asians) ทัง้ เกิดการเรียนรูท้ ถ่ี ูกต้อง รักชาติในทางทีถ่ ูก มีคุณธรรมเอื้อ
อาทรต่อผูอ้ ่นื และเข้าใจถึงคุณค่า ซาบซึง้ ในความสุนทรียะของศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อก่อ ให้เกิดการเรียนรู้
ของคนรุ่นใหม่ๆ ที่สร้างสรรค์งานศิลปและวัฒนธรรม ได้ทดั เทียมนานาอารยประเทศ โดย (1) จัดหาพืน้ ที่
ถาวรทางศิลปะประเภทต่างๆ ให้เด็กและเยาวชนได้เข้ามาทากิจกรรมร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ และเป็ นเวที
พบปะศิลปิ น (2) ส่งเสริมสนับสนุน และให้ทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่มศี กั ยภาพหรือส่อแววด้านศิลปะ
(3) ส่งเสริมให้เกิดการประกวด แข่งขันผลงานศิลปะหลากหลายประเภท ทัง้ ในระดับท้องถิน่ ระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ เพื่อค้นหาศิลปิ นรุ่นใหม่ และ (4) ประสานกับหน่วยงานทางการศึกษา เพื่อจัดหาแหล่งเรียนรู้
ทางวัฒนธรรม ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ศลิ ปะอย่างสร้างสรรค์ 5 ถึงกระนัน้ ปั ญหาเยาวชนเพิม่ ขึน้ เรื่อยๆ
นอกจากนี้ ยังมีปัญหาของอบายมุข อาชญากรรม ความรุนแรง เด็กนักเรียนตีกนั ติดเกมส์ ติดอินเตอร์เน็ต
ติดเฟทบุ๊คมีสงั คม ออนไลน์ หนีเรียน หนีเทีย่ ว โกหกครูอาจารย์ โกหกผูป้ กครอง โกหกเพื่อนร่วมห้องเรียน
ชอบซื้อสิน ค้า และแบรนด์ด ังๆ ฟุ้ ง เฟ้ อ กินอาหารประเภทจานด่ ว น มีพ ฤติกรรมเสี่ย งตาย มีพ ฤติก รรม
เบีย่ งเบนทางเพศ ให้คุณค่าของรูปลักษณะภายนอกมากกว่าจิตใจ และปั ญหาอื่นๆ อีกมากมาย6
เพื่อต้องการจะปลูกฝั งคุณความดีงามแก่เยาชนจึงเล็งเห็นความสาคัญระดับครอบครัวเป็ นระดับต้น
ๆ จึงได้บญ
ั ญัตริ ฐั ธรรมนูญทีว่ ่า “รัฐต้องคุม้ ครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน ส่งเสริมความเสมอภาคของหญิง
และชาย เสริมสร้างและพัฒนาความเป็ นปึ กแผ่นของครอบครัวและเข้มแข็งของชุมชน”7 ดังที่ บัญญัติ สุขศรี
3

มาตราที่ 73 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2540.
พระพรหมคุณาภารณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พระไตรปิ ฎก สิ่ งที่ ชาวพุทธต้องรู้, (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธพิ ุทธธรรม,
2547), หน้า 30-31.
5
คาแถลงนโยบายรัฐบาลของคณะรัฐมนตรี, 23 มีนาคม 2548, หน้า 9.
6
นภินทร ศิรไิ ทย, การพัฒนาองค์ความรู้การรู้เท่าทันสื่อเพื่อสุขภาพ สู่หลักสูตรในระบบและนอกกระบบ
การศึกษาของไทย. สานักงานกองทุนสนับสนุนเพือ่ การสร้างเสริมสุขภาพ, 2547
7
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2540. มาตรา 80
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งาม8 กล่าวถึงการหย่าร้าง ปั ญหาสังคมยุคใหม่ไว้ว่า นับตัง้ แต่ได้มวี ิวฒ
ั นาการก่อกาเนิดมนุ ษย์ข้นึ มานัน้
มนุษย์นบั ว่าเป็ นสัตว์ทต่ี ้องอยู่รวมกันเป็ นสังคมมากกว่าสัตว์อ่นื ๆ ในสัง คมของมนุ ษย์นนั ้ สถาบันครอบครัวมี
ความสาคัญอย่างยิง่ เพราะนอกจากจะก่อให้เกิดการสร้างเผ่าพันธุม์ นุษย์รุ่นใหม่ไว้ค่โู ลกแล้ว ยังเป็ นแหล่งแรก
ทีใ่ ห้การศึกษาอบรมสมาชิกในครอบครัว เพื่อให้มกี ารดารงชีวติ ทีถ่ ูกต้องและเหมาะสม ดังนัน้ สามีภรรยาซึง่
ถือว่าเป็ นผูน้ าของครอบครัวจึงมีความสาคัญ ในการดาเนินภารกิจนี้ร่วมกัน จึงถึงกับกล่าวกันว่าแต่ละสังคม
จะดีมากน้อยเพียงใด ก็ให้ดูจากสถาบันครอบครัวเป็ นหลักสาคัญ ถ้าหากครอบครัวดี ก็ทาให้สงั คมดีไปด้วย
ทุกคนในสังคมก็จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข นอกจากจะเกิดปั ญหาครอบครัวแล้วยังมีปัญหาของเยาวชนอีก
ซึง่ สะท้อนถึงความผิดปกติทางสังคมตัวชีค้ วามเป็ นไปในอนาคตของชาติ วิกฤติวยั รุ่นทีต่ อกย้าสังคมป่ วย ว่า
“วัยรุ่นขาดความรัก ความอบอุ่น ไม่เห็นค่าตัวเอง” แทบไม่เชื่อว่า ตลอดช่วงทีผ่ ่านมาข่าวคราวของ “วัยรุ่น
ไทย” ได้เข้ายึดพืน้ ทีส่ ว่ นหนึ่งบนหน้าหนังสือพิมพ์ไปครอบครอง จนกลายเป็ นข่าวสารทีห่ าอ่านได้ทุกวัน กลับ
สะท้อนให้เห็นถึงความผิดปกติทางสังคมที่กาลังอยู่ในภาวะวิกฤติ เพราะท่ามกลางกระแสการพัฒนาความ
เจริญทางด้านเศรษฐกิจ ทว่าพัฒนาการทางสังคมกลับอยู่ในช่วง “ขาลง” ถึงขัน้ ทีเ่ รียกว่า “สังคมป่ วย” ทุกฝ่ าย
ต้องช่วยกันแก้ไข
สถาบันการศึกษาของไทย ต้องได้รบั การปฏิรปู โดยเร่งด่วนเช่นเดียวกัน “ปฏิบตั กิ ารความรุนแรงต่อ
ตัวตนของนักเรียน” ว่าโรงเรียนถือเป็ นพืน้ ทีข่ องอานาจในการควบคุมนักเรียน ผ่านการจัดการที่ผมู้ อี านาจ
กฎระเบียบที่ถูกบัญญัติข้นึ มาโดยกลุ่มผู้มีอานาจ ต่ างตอกย้าเด็กนักเรีย นว่า โรงเรียนเป็ นสถานที่สาคัญ
สาหรับ สร้างมนุ ษ ย์ใ ห้เ ป็ นพลเมือ งที่ดีข องสัง คม ซึ่งต้อ งกระทาด้ว ยการใช้ค วามชานาญอย่ างสูง มีก าร
ตรวจสอบ กากับควบคุมอย่างใกล้ชดิ การกระทาในลักษณะนี้ ไม่เพียงแต่กระทาความรุนแรงต่อเด็กเท่านัน้
แต่ยงั เป็ นการกระทาความรุนแรงกับทุกคนทีเ่ กี่ยวข้องกับโรงเรียน ผ่านทางอานาจ และสิง่ ทีเ่ ป็ นเครื่องมือใน
การใช้ควบคุมนักเรียน ซึง่ ทาให้เกิดการสยบยอมอย่างราบคาบ มันคงและถาวร
่
พระธรรมปิ ฎก (ป.อ.ปยุตฺ
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โต) พระพุทธศาสนาพัฒนาคนและสังคมมีท่มี าจากหลักพุทธธรรมซึ่งเป็ นระบบการพัฒนาที่ยงยื
ั ่ นอย่าง
แท้จริง แต่มไิ ด้ใช้ช่อื ว่าการพัฒนาทีย่ งยื
ั่ น
ถึงแม้รฐั ธรรมนูญจะบัญญัตติ ามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็ นประมุขเพื่อความ
เป็ นเอกภาพของคนในชาติซง่ึ ธงไตรรงค์เป็ นหลักชัยอันหมายถึงชาติ ศาสนา พระมหา กษัตริย์ และเพื่อความ
มันคง
่ ความรุ่งเรือง ความเจริญเท่าทันนานาประเทศ รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยพยายามกาหนดนโยบายอันความ
อยู่ดกี นิ ดีของประชาชนเป็ นเป้ าหมายใหญ่ตลอดมา แต่ความยากจนและความด้อยโอกาสทางการศึกษา ได้
ก่อตัวและทวีความรุนแรงมาโดยตลอด สร้างปั ญหาหลายประการเป็ นต้นว่า
ด้านเศรษฐกิจ ประชาชนมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย ทาให้ผดู้ ้อยโอกาสจากชนบทต้องอพยพ
เข้ามาประกอบอาชีพอยู่ในตัวเมืองใหญ่ๆ รวมทัง้ ประชาชนมีความหลงใหลในวัตถุนิยมมากเกินความจาเป็ น
จะเห็นได้ว่า สังคมไทยถูกกระแสความเจริญทางวัตถุทห่ี อ้ มล้อมอยู่น้ี เป็ นรากเหง้าของปั ญหาเยาวชน
ด้านสังคม จะพบเด็กเกเร เร่ร่อนมากขึน้ บางทีก่ออาชญากรรมคือลักขโมยสิง่ ของ ทาร้ายกันเพราะ
แย่งทีอ่ ยู่ทท่ี ากิน ขาดน้ าใจทีม่ ตี ่อกันและเกิดความเห็นแก่ตวั มากขึน้ เด็กและเยาวชนมีความคิดและค่านิยม
ผิดๆ ซึง่ ส่วนใหญ่จะเลียนแบบมาจากสือ่ มวลชนประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ น โฆษณา ละคร ภาพยนตร์ รวมไป
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นิตยสารใกล้หมอปี ท่ี 23 ฉบับที่ 9 กันยายน 2542.
พระธรรมปิ ฎก (ป.อ. ปยุตโต), พระพุทธศาสนาพัฒนาคนและสังคม. (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์กรมการ
ศาสนา, 2542).
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ถึงเกมประเภทต่อสูท้ งั ้ จากเครื่องเล่นเกม Play Station และจากเกมคอมพิวเตอร์ หรือ online นอกจากนี้
ปั ญหาของอบายมุข อาชญากรรม ความรุนแรง เด็กนักเรียนตีกนั ติดเกมส์ ติดเน็ต มีสงั คม online หนีเรียน
หนีเทีย่ ว ลักเล็กขโมยน้อย โกหกพ่อแม่ ผู้ปกครอง ชอบซื้อสินค้าและแต่งกายของแบรนด์ดงั ๆ ฟุ้ งเฟ้ อ กิน
อาหารประเภทจานด่วน ดื่มเครื่องดื่มมึนเมา ติดพนัน ชอบวัดดวง บ้าดารา หลงนักร้อง เลียนแบบคนดัง มี
พฤติกรรมเสีย่ งตาย มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ ให้คุณค่าของรูปลักษณะภายนอกมากกว่าจิตใจ และ
ปั ญหาอื่นๆ อีกมากมาย
ด้า นการศึก ษา นอกจากเยาวชนไม่ มีทุ น ในการศึก ษาแล้ว บางคนยัง ไม่ มีโ อกาสอัน เนื่ อ งจาก
สถาบันการศึกษาอยู่ไกล ระบบการศึกษาไม่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนสถาบันการศึกษาไม่ได้
มาตรฐาน รวมทัง้ สถาบันการศึกษาของไทย ไม่ได้ทาหน้ าที่กล่อมเกลาเยาวชนด้านนิสยั ใจคอเท่าที่ควร
เหมือนแต่ก่อน ซึง่ โรงเรียนในปั จจุบนั กลายเป็ นแค่ “โรงสอน” กวดวิชาให้เด็กเข้ามหาวิทยาลัยได้มากกว่าจะ
กวดขันความเป็ นมนุษย์ ความสัมพันธ์ระหว่างครูกบั ศิษย์กห็ ่างเหินกันมากขึน้ ขาดทีพ่ ง่ึ ทางความคิดและจิต
วิญญาณ กลายเป็ นวัยรุ่น “หลักลอย” เพราะทัง้ บ้าน ทัง้ โรงเรียนต่างก็ลม้ เหลวในการทาหน้าทีค่ รูทด่ี ขี องเด็ก
ดังนัน้ เพื่อเป็ นการส่งเสริมอุดหนุ นการพัฒนาคุณภาพชีวติ พร้อมกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไป
ด้วย พุทธศาสนิกชนจะต้องรับภาระในการให้ความอุปถัมภ์บารุง ในการจัดการศึกษา ของพระสงฆ์อย่าง
จริงจังเพิม่ ขึน้ อีกประการหนึ่ง ผู้ท่จี ะมาบวชในพระพุทธศาสนา ในเขตชนบท โดยบวชเป็ นพระภิกษุ หรือ
สามเณรนัน้ ส่วนมากขาดโอกาสทางการศึกษาทีส่ งู ขึน้ ดังนัน้ จึงจาเป็ นทีจ่ ะต้องให้การศึกษาแก่ท่านเหล่านัน้
เพื่อเป็ นการช่วยรับภาระของทางรัฐ ในการจัดการศึกษาให้แก่เยาวชนของชาติ เมื่อโตขึน้ จะได้เป็ นทรัพยากร
บุคคลของชาติทม่ี คี ุณภาพ ทัง้ ความรูแ้ ละคุณธรรมคู่กนั ไปดังพระพุทธพจน์ทว่ี ่า “วิชฺชาจรณสมฺปนฺ โน โส เสฏฺ
โฐ เทวมานุเสสุ ผูถ้ งึ พร้อมด้วยความรูแ้ ละความประพฤติเป็ นประเสริฐทีส่ ดุ ในหมู่มนุษย์และทวยเทพ”10 อีกทัง้
ยังส่งเสริมให้ผทู้ ด่ี มี คี วามรูแ้ ม้จะกลับไปท้องถิน่ เดิมของตนเองก็จะสามารถเป็ นผูน้ าในโอกาสต่อไป โดยเห็น
ว่าการให้การศึกษาที่ถูกต้องเป็ นหัวใจของการพัฒนาคุณภาพชีวติ ทุกรูปแบบ การศึกษาอันเป็ นหัวใจสาคัญ
ของการพัฒนาคุณภาพชีวติ จึงได้ส่งบุตรหลานเข้าบรรพชาอุปสมบทเป็ นจานวนมาก เมื่อบรรพชาอุปสมบท
แล้ว พระภิกษุ สามเณรเหล่านี้ จะได้รบั อบรมการศึกษาพระธรรมวินัย และวิชาการต่างๆ ทัง้ สายปริยตั ิ และ
สายสามัญ ส่วนหนึ่งเมื่อลาสิกขาบท จะออกไปประกอบสัมมาอาชีพเป็ นพลเมืองดีของสังคม อีกส่วนหนึ่งที่
ไม่ได้ลาสิกขาบท จะได้รบั การส่งเสริมให้ศกึ ษาต่อ ถึงขัน้ อุดมศึกษา และออกปฏิบตั งิ านเป็ นผูน้ าชุมชนด้านจิต
วิญญาณในพื้นที่หมู่บ้านของตน ด้วยเหตุผลดังกล่าวมา ผู้วจิ ยั เห็น ว่า การบวชเรียนเป็ นหนทางแห่งการ
พัฒนาคุณภาพชีวติ ของเยาวชนไทย เพื่อเป็ นแนวทางแห่งการปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม สร้างเสริมคุณภาพชีวติ
ตามทีช่ ุมชน ประเทศชาติตอ้ งการ

วัตถุประสงค์ในการวิ จยั
1. เพื่อศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสามเณรในโรงเรียนพระปริยตั ิธรรมแผนกสามัญศึ กษา
จังหวัดพะเยา
2. เพื่อศึกษาปั จจัยทีมคี วามสัมพันธ์กบั การพัฒนาคุณภาพชีวติ ของสามเณรในโรงเรียนพระปริยตั ิ
ธรรมแผนกสามัญศึกษาจังหวัดพะเยา
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3. เพื่อศึก ษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสามเณรที่เหมาะสมกับ บริบททางสังคม และ
วัฒนธรรมในโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมแผนกสามัญศึกษาจังหวัดพะเยา

ขอบเขตการวิ จยั
1. ขอบเขตด้านประชากร
1.1 สามเณรนักเรียน จานวน 200 คน
1.2 ผูบ้ ริหาร ครู จานวน 50 คน
1.3 ผูป้ กครองของนักเรียน จานวน 50 รูป
2. ด้านเนื้ อหาตัวแปรที่ศึกษาได้แก่ 2 ปัจจัย
2.1 ปั จจัยส่วนบุคคล, อายุ, ปั จจัยภายในโรงเรียน, การเรียนการสอน, กิจกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวติ
2.2 ปั จจัยแวดล้อม ผูบ้ ริหาร, ครู, ผูป้ กครอง, สามเณรนักเรียน
3. ด้านพืน้ ที่
3.1 โรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมแผนกสามัญศึกษาจังหวัดพะเยา จานวน 9 โรงเรียน

กรอบแนวคิ ดการวิ จยั
มวลมนุ ษ ย์ ล้ว นมีวิถีท างแห่ ง การด าเนิ น ชีวิต ที่แ ตกต่ า งกัน ขึ้ น อยู่ก ับ ความเชื่อ ความศรัท ธา
ผูป้ กครองทีค่ อยปลูกฝั ง่ ค่านิยม พฤติกรรมทีแ่ สดงออกมาของเยาวชน และระบบเศรษฐกิจย่อมมีอทิ ธิพลต่อ
การบวชเรียนของเยาวชน อันมีจุดมุ่งหมายคือการพัฒนาคุณภาพชีวติ ทัง้ ด้านเศรษฐกิจ ความเป็ นอยู่ รวมทัง้
การพัฒนาทางด้านจิตใจ การบวชเรียนเป็ นอีกหนทางหนึ่งทีจ่ ะนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวติ 3 ระดับคือ
ระดับพืน้ ฐาน ระดับพัฒนาการ และระดับเอื้อโอกาส ไปพร้อมๆ กับการสร้างเสริมความรู้ควบคู่การปลูกฝั ง
คุณธรรม (วิชชาจรณะ)
ระดับการพัฒนาคุณภาพชีวติ
1. ปั จจัยภายในโรงเรียน
- การเรียนการสอน
- การบวชเรียน,ความรู,้ คุณธรรม
- สามเณร, ภาวนา 4, กิจกรรม
2. ปั จจัยแวดล้อม:
-ผูป้ กครอง, ครู, อาจารย์

การดาเนิ นการวิ จยั
ขัน้ ตอนการวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นแบบสอบถามเพื่อใช้เก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบบสอบถาม แบ่งเป็ น 3
ขัน้ ตอน ดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกีย่ วกับข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม
ขัน้ ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกีย่ วกับข้อมูล การพัฒนาคุณภาพชีวติ ของสามเณร
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ขัน้ ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกีย่ วกับข้อมูล การพัฒนาคุณภาพชีวติ ของสามเณร
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั แบบมีสว่ นร่วมทัง้ 3 กลุ่ม ได้แก่
1. สามเณรนักเรียนในโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมแผนกสามัญศึกษา จานวน 200 คน
2. ผูบ้ ริหาร ครู ในโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมแผนกสามัญศึกษา จานวน 50 คน
3. ผูป้ กครองของนักเรียนโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมแผนกสามัญ จานวน 50 รูป
เครือ่ งที่ใช้ในการวิ จยั
เครื่อ งมือ ที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ เป็ น แบบสอบถามเพื่อใช้เก็บ รวบรวมข้อ มูล โดยแบบสอบถาม
แบ่งเป็ น 3 ขัน้ ตอน ดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ย วกับ ข้อ มูลทัว่ ไปของผู้ต อบแบบสอบถาม คือ เพศ สถานภาพ
หลักสูตร ชัน้ ปี ทก่ี าลังศึกษา ซึง่ เป็ นข้อคาถามมีลกั ษณะเป็ นแบบสารวจรายการ (Check list) จานวน 5 ข้อ
ขัน้ ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกีย่ วกับข้อมูล การพัฒนาคุณภาพชีวติ ของสามเณรในโรงเรียนพระปริยตั ิ
ธรรมจังหวัดพะเยา
ขัน้ ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูล การพัฒนาคุณภาพชีวติ ของสามเณรในโรงเรียนพระ
ปริยตั ธิ รรมจังหวัดพะเยา ใน 11 ด้าน คือ 1) ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวติ ระดับพืน้ ฐาน 2) การพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ด้านร่างกาย 3) การพัฒนาคุณภาพชีวติ ด้านสังคม 4) การพัฒนาคุณภาพชีวติ ด้านอารมณ์และจิตใจ 5)
การพัฒนาคุ ณภาพชีวิต ด้านสติปัญญา 6) การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการบริหารจัดการ 7) การพัฒนา
คุ ณ ภาพชีวิต ด้า นวิช าการ 8) การพัฒ นาคุ ณ ภาพชีวิต ด้า นสวัส ดิก าร 9) การพัฒ นาคุ ณ ภาพชีวิต ด้า น
สภาพแวดล้อมในโรงเรียน 10) การพัฒนาคุณภาพชีวติ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับครู 11) การ
พัฒนาคุณภาพชีวติ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับเพื่อนในโรงเรียน โดยมีลกั ษณะข้อคาถามเป็ นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) จานวน 107 ข้อ ตามแนวคิดของ ลิเคอร์ท (Likert) มี 5 ระดับ ดังนี้
5 หมายถึง มีระดับพัฒนาคุณภาพชีวติ ดีมาก
4 หมายถึง มีระดับพัฒนาคุณภาพชีวติ ดี
3 หมายถึง มีระดับพัฒนาคุณภาพชีวติ ปานกลาง
2 หมายถึง มีระดับพัฒนาคุณภาพชีวติ น้อย
1 หมายถึง มีระดับพัฒนาคุณภาพชีวติ น้อยทีส่ ดุ
สถิ ติที่ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ ใช้ค่าสถิติ ดังต่อไปนี้
8.1 ค่าร้อยละ (Percentage)
8.2 ค่าเฉลีย่ (Mean หรือ  )
8.3 ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard deviation หรือ S.D.)
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สรุปผลการวิ จยั
1. กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ จานวน 300 รูป/คน ประกอบด้วย 3 กลุ่ม คือ ผู้บริหาร
โรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดพะเยา จานวน 20 รูป/คน ครูผสู้ อน โรงเรียนพระปริยตั ิ
ธรรมแผนกสามัญศึกษา 30 รูป/คน ผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนพระปริยตั ิธรรมแผนกสามัญศึกษา
จังหวัดพะเยา จานวน 50 รูป นักเรียนโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดพะเยา จานวน ๒๐๐
รูป
2. การพัฒนาคุณภาพชีวติ ของสามเณรในโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมจังหวัดพะเยา ใน 11 ด้าน คือ
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวติ ระดับพืน้ ฐาน การพัฒนาคุณภาพชีวติ ด้ านร่างกาย การพัฒนาคุณภาพชีวติ ด้าน
สังคม การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านอารมณ์ และจิตใจ การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสติปั ญญา การพัฒนา
คุณภาพชีวิตด้า นการบริห ารจัด การ การพัฒ นาคุ ณภาพชีวิต ด้า นวิช าการ การพัฒ นาคุ ณภาพชีวิต ด้า น
สวัสดิการ การพัฒนาคุณภาพชีวติ ด้านสภาพแวดล้อมในโรงเรียน การพัฒนาคุณภาพชีวติ ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างนักเรียนกับครู การพัฒนาคุณภาพชีวติ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับเพื่อนในโรงเรียน โดยมี
ลักษณะข้อคาถามเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) จานวน 107 ข้อ ตามแนวคิดของ ลิเคอร์ท
(Likert) มี 5 ระดับ ดังนี้ และนาข้อมูลทีไ่ ด้รบั ไปหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ด้วยค่าสัมประสิทธิ ์ อัลฟ่ าของ
ครอนบาค (Cronbach’s coefficient alpha) โดยใช้โปรแกรม สาเร็จรูป SPSS นาข้อมูลมา วิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยการแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ นาเสนอข้อมูลในรูปตารางประกอบคาบรรยาย
3. ข้อมูลเกีย่ วกับงานวิจยั มาวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่าเฉลีย่ (  ) และหาส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
(S.D.) ในภาพรวม และรายด้านนาเสนอข้อมูลในรูปตารางประกอบคาบรรยายโดยกาหนดเกณฑ์การแปล
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ความหมายค่าเฉลีย่ ดังนี้
3.1 สาหรับสถานภาพผูต้ อบแบบสอบถามที่เป็ นผูบ้ ริห าร ที่ดารงตาแหน่ งเกิน 16 ปี ขึน้ ไปคิด
เป็ นร้อยละ 55.0 รอง ผูบ้ ริหารที่ดารงตาแหน่ งระยะเวลา 11-15 ปี คิดเป็ นร้อยละ 25.0 และผูบ้ ริหารที่ดารง
ตาแหน่ งระยะไม่เกิน 5 ปี 6-10 ปี คิดเป็ นร้อยละ 10.0 เท่าเดียวกัน และระดับการศึกษาของผูบ้ ริหารทีต่ อบ
แบบสอบถาม ผู้บริหารที่มีการศึกษาระดับ ปริญญาตรี คิด เป็ น ร้อ ยละ 6.0 ผู้บริหารที่ต อบแบบสอบถาม
ผูบ้ ริหารทีม่ กี ารศึกษาระดับปริญญาโท คิดเป็ นร้อยละ 40.0 ตามลาดับ
สาหรับผู้ตอบแบบสอบถามที่สถานภาพเป็ นครูผสู้ อน ผู้ตอบแบบสอบถามเรียงตามลาดับจาก
มากไปหาน้อย ลาดับแรก เป็ นครูผู้สอน ที่ปฏิบตั กิ ารสอนระยะเวลา ไม่เกิน 5 ปี จานวน 16 รูป/คน คิดเป็ น
ร้อยละ 53.3 ลาดับรอง เป็ นครูผสู้ อน ทีป่ ฏิบตั กิ ารสอนระยะเวลา 6-10 ปี จานวน 10 รูป/คน คิดเป็ นร้อยละ
33.3 ลาดับที่ 3 เป็ นครูผสู้ อน ทีป่ ฏิบตั กิ ารสอนระยะเวลา 11-15 ปี จานวน 3 รูป/คน คิดเป็ นร้อยละ 10.0 และ
ลาดับที่ 4 เป็ นครูผู้สอน ทีป่ ฏิบตั กิ ารสอนระยะเวลา 16 ปี ขน้ึ ไป จานวน 1 รูป/คน คิดเป็ นร้อยละ 3.3 เท่า
เดีย วกัน และระดับการศึกษาของครูผู้สอน ลาดับแรก เป็ นครูผู้ สอน ที่ต อบแบบสอบถาม ครูผู้สอน ที่มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 28 รูป/คน คิดเป็ นร้อยละ 93.3 ลาดับรอง ครูผสู้ อน ที่มกี ารศึกษาระดับ
ปริญญาโท จานวน 2 รูป/คน คิดเป็ นร้อยละ 6.7 ตามลาดับ
สาหรับ ผู้ต อบแบบสอบถามที่ส ถานภาพเป็ น ผู้ป กครองนั ก เรีย น ผู้ต อบแบบสอบถามเรีย ง
ตามลาดับจากมากไปหาน้อย ลาดับแรกสาหรับผูป้ กครองนักเรียน อายุผปู้ กครองระหว่าง 41-45 ปี จานวน
20 รูป คิดเป็ นร้อยละ 40.0 ลาดับรอง อายุผปู้ กครองระหว่าง 46 ปี จานวน 15 รูป คิดเป็ นร้อยละ 30.0 ลาดับ
11
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ที่ 3 อายุ ผู้ปก ครองระหว่าง 36-40 ปี ปี จานวน 10 รูป คิดเป็ นร้อยละ 20.0 ผู้ปกครองระหว่าง 30-35 ปี
จานวน 5 รูป/คน คิดเป็ นร้อยละ 10.0 ตามลาดับ ส่วนระดับการศึกษาของผูป้ กครอง ลาดับ แรก ผูป้ กครองที่
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 20 รูป คิดเป็ นร้อยละ 40.0 ลาดับรอง ผูป้ กครองทีจ่ บการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา ชัน้ ปี ท่ี 3 จานวน 14 รูป คิดเป็ นร้อยละ 28.0 ลาดับที่ ผูป้ กครองทีจ่ บการศึกษา ระดับปริญญาตรี
จานวน 12 รูป คิดเป็ นร้อยละ 24.0 ผูป้ กครองทีจ่ บการศึกษาระดับปริญญาโท จานวน 4 รูป คิดเป็ นร้อยละ
8.0 ตามลาดับ
สาหรับผูต้ อบแบบสอบถามทีส่ ถานภาพเป็ น สามเณรนักเรียน เรียงตามลาดับจากมากไปหาน้อย
ลาดับแรกจาแนกตามอายุ และระดับการศึกษา ลาดับแรกสามเณรนักเรียน ผูต้ อบมี อายุ 16 ปี ขน้ึ ไป คิดเป็ น
ร้อยละ 65.0 และสามเณรนักเรียน อายุ 13-15 ปี คิดเป็ นร้อยละ 35.0 และมีระดับการศึกษาสามเณรนักเรียน
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็ นร้อยละ 65.0 และสามเณรนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็ น
ร้อยละ 35.0 ตามลาดับ
3.2 ระดับปั จจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การพัฒนาและการพัฒนาคุณภาพชีวติ ที่เหมาะสมกับบริบท
ทางสังคมและวัฒนธรรมของสามเณร ในโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมแผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดพะเยา ตาม
ความคิด เห็น ของผู้บ ริห าร พบว่ า ปั จ จัย ที่มีค วามสัม พัน ธ์ก ับ การพัฒ นา และการพัฒ นาคุ ณ ภาพชีวิต
ระดับพืน้ ฐาน ทัง้ 4 ด้าน 1) ด้านร่างกาย 2) ด้านสังคม 3) ด้านอารมณ์และจิตใจ 4) ด้านปั ญญา โดยรวม อยู่
ในระดับดีมาก (  = 4.55)
และพิจารณาเป็ นรายด้านทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การพัฒนาและการพัฒนาคุณภาพชีวติ ตามความ
คิดเห็นของผูบ้ ริหาร พบว่า ระดับพืน้ ฐาน 1) ด้านร่างกาย (  = 4.56) 2) ด้านสังคม (  = 4.41) 3) ด้าน
อารมณ์และจิตใจ(  = 4.25) 4) ด้านปั ญญา (  = 4.47) และด้านทีจ่ ะต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อพัฒนาให้ดมี าก
ยิง่ ขึน้ คือด้านสังคม ซึง่ อยู่ในทีต่ ่ากว่าข้ออื่น ระดับดี (  = 4.41)
ระดับปั จจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การพัฒนาและการพัฒนาคุณภาพชีวติ ทีเ่ หมาะสมกับบริบททาง
สังคมและวัฒนธรรมของสามเณร ในโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมแผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดพะเยา ตามความ
คิดเห็นของครูผสู้ อน พบว่า ปั จจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การพัฒนาและการพัฒนาคุณภาพชีวติ ระดับพืน้ ฐาน
ทัง้ 4 ด้าน 1) ด้านร่างกาย 2) ด้านสังคม 3) ด้านอารมณ์และจิตใจ 4) ด้านปั ญญา โดยรวม อยู่ในระดับดี
(  = 4.44)
และพิจารณาเป็ นรายด้านทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การพัฒนาและการพัฒนาคุณภาพชีวติ ตามความ
คิดเห็นของครูผสู้ อน พบว่า ระดับพืน้ ฐาน 1) ด้านร่างกาย (  = 4.49) 2) ด้านสังคม (  = 4.56) 3) ด้าน
อารมณ์และจิตใจ(  = 4.35) 4) ด้านปั ญญา (  = 4.48) และด้านจะต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อพัฒนาให้ดมี าก
ยิง่ ขึน้ คือด้านอารมณ์และจิตใจ ซึง่ อยู่ในทีต่ ่ากว่าข้ออื่น ระดับดี (  = 4.35)
ระดับปั จจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การพัฒนาและการพัฒนาคุณภาพชีวติ ทีเ่ หมาะสมกับบริบททาง
สังคมและวัฒนธรรมของสามเณร ในโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมแผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดพะเยา ตามความ
คิดเห็นของผูป้ กครองสามเณรนักเรียน พบว่า ปั จจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การพัฒนาและการพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ระดับพืน้ ฐาน ทัง้ 4 ด้าน 1) ด้านร่างกาย 2) ด้านสังคม 3) ด้านอารมณ์และจิตใจ 4) ด้านปั ญญา โดยรวม
ระดับคุณภาพการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของสามเณรในโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมแผนกสามัญศึกษา ในจังหวัด
พะเยา โดยรวม อยู่ในระดับดี (  = 3.86)
และพิจารณาเป็ นรายด้านทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การพัฒนาและการพัฒนาคุณภาพชีวติ ตามความ
คิดเห็นของผูป้ กครองสามเณรนักเรียน พบว่า ระดับพืน้ ฐาน 1) ด้านร่างกาย (  = 4.03) 2) ด้านสังคม (  =
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3.73) 3) ด้านอารมณ์และจิตใจ (  = 3.81) 4) ด้านปั ญญา (  = 3.75) และด้าน ทีจ่ ะต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อ
พัฒนาให้ดมี ากยิง่ ขึน้ คือด้านสังคม ซึง่ อยู่ในทีต่ ่ากว่าข้ออื่น ระดับดี (  = 3.73)
ระดับปั จจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การพัฒนาและการพัฒนาคุณภาพชีวติ ทีเ่ หมาะสมกับบริบททาง
สังคมและวัฒนธรรมของสามเณร ในโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมแผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดพะเยา ตามความ
คิด เห็น ของสามเณรนัก เรีย น พบว่ า ปั จ จัย ที่มีค วามสัม พัน ธ์ก ับ การพัฒ นาและการพัฒ นาคุ ณภาพชีวิต
ระดับพืน้ ฐาน ทัง้ 4 ด้าน 1) ด้านร่างกาย 2) ด้านสังคม 3) ด้านอารมณ์และจิตใจ 4) ด้านปั ญญา โดยรวม
ระดับคุณภาพการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของสามเณรในโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมแผนกสามัญศึกษา ในจังหวัด
พะเยา โดยรวม อยู่ในระดับดี (  = 4.22)
และพิจารณาเป็ นรายด้านทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การพัฒนาและการพัฒนาคุณภาพชีวติ ทีเ่ หมาะสม
กับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของสามเณร ตามความคิดเห็นของสามเณรนักเรียน พบว่า ระดับพืน้ ฐาน
1) ด้านร่างกาย (  = 4.42) 2) ด้านสังคม (  = 4.17) 3) ด้านอารมณ์และจิตใจ (  = 4.15) 4) ด้านปั ญญา
(  = 4.29) และด้าน ทีจ่ ะต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อพัฒนาให้ดมี ากยิง่ ขึน้ คือด้านอารมณ์และจิตใจ ซึง่ อยู่ในทีต่ ่า
กว่าข้ออื่น ระดับดี (  = 4.15)
สรุป วิเคราะห์ สภาพปั ญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ของผูบ้ ริหาร ซึง่ เป็ นปั จจัยความสัมพันธ์กบั
การพัฒนาและการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของสามเณร โดยรวมสรุปทุกด้านของผู้บริหาร โรงเรียนพระปริยตั ิ
ธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดพะเยา อยู่ในระดับดีมากสูงสุด คือ ด้านการบริหารการจัด การ (  = 4.88)
เมื่อวิเคราะห์สภาพปั ญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ซึ่งเป็ นปั จจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การพัฒนา
และการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของสามเณรที่เหมาะสมกับบริ บททางสังคมและวัฒนธรรมของ สามเณร ด้านที่
ต้องพัฒนาโดยรวม อยู่ในระดับน้อยทีส่ ดุ คือ ด้านจิตใจ (  = 4.25)
สรุป วิเคราะห์ สภาพปั ญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ของครูผสู้ อน ซึง่ เป็ นปั จจัยความสัมพันธ์กบั
การพัฒนาและการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของสามเณร ในโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมแผนกสามัญศึกษา ในจังหวัด
พะเยา โดยรวมสรุปทุกด้านของครูผสู้ อน อยู่ในระดับดีมาก และระดับสูงทีส่ ุด คือ ด้านการบริหารการจัดการ
(  = 4.83)
เมื่อวิเคราะห์สภาพปั ญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ของครูผสู้ อน ซึง่ เป็ นปั จจัยที่มคี วามสัมพันธ์
กับการพัฒนาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสามเณรที่เหมาะสมกับบริบ ททางสังคมและวัฒนธรรมของ
สามเณร ที่ต้องพัฒนาโดยรวม อยู่ในระดับดีมาก แต่อยู่ระดับน้อยที่สุด คือ ด้านสภาพแวดล้อมในโรงเรียน
(  = 4.04)
สรุป วิเคราะห์ สภาพปั ญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ของผูป้ กครอง ซึง่ เป็ นปั จจัยความสัมพันธ์
กับการพัฒนาและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของสามเณร โดยรวมสรุปจาแนกในทุ กๆ ด้า นของผู้ปกครอง
นักเรียน อยู่ในระดับดีมากสูงสุด คือ ด้านการบริหารการจัดการ (  = 4.41)
เมื่อ วิเ คราะห์ สภาพปั ญ หา อุ ป สรรค และข้อ เสนอแนะ วิเ คราะห์สภาพปั ญ หา อุ ป สรรค และ
ข้อเสนอแนะ ของผู้ปกครอง ซึ่งเป็ นปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั การพัฒนาและการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของ
สามเณรทีเ่ หมาะสมกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของ สามเณร ทีต่ ้องพัฒนาโดยรวม อยู่ในระดับดี แต่
อยู่ระดับน้อยทีส่ ดุ อย่างมีนยั สาคัญ คือ ด้านสังคม (  = 3.72)
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อภิ ปลายผลการวิ จยั
ผลการค้นคว้าข้อมูลเกีย่ วกับศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของสามเณรในโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม
แผนกสามัญศึกษาในจังหวัดพะเยา พบว่า การพัฒนาคุณภาพชีวติ ของสามเณร คือ การทาให้เจริญ การ
เปลี่ยนแปลงในทางที่เจริญขึน้ การคลีค่ ลายไปในทางดี ถ้าเป็ นกิรยิ า ใช้คาว่า พัฒนา หมายความว่า ทาให้
เจริญ คือ ท าให้ เ ติบ โตงอกงาม ท าให้ ง อกงามและมากขึ้น ตามรู ป ศัพ ท์ ค าว่ า การพัฒ นา มาจากค า
ภาษาอังกฤษว่า Development แปลว่า การเปลีย่ นแปลงทีละน้อย โดยผ่านลาดับขึน้ ตอนต่างๆ ไปสู่ระดับที่
สามารถขยายตัวขึน้ เติบโตขึน้ มีการปรับปรุงให้ดี และก้าวหน้าไปถึงขัน้ อุดมสมบูรณ์เป็ นที่พ อใจ และการ
พัฒนา มาจากคาภาษาบาลีว่า วัฒนะ แปลว่า เจริญซึ่งแบ่งออกได้เป็ น 2 ส่วน คือ การพัฒนาคน เรียกว่า
ภาวนา กับการพัฒนาสิง่ อื่นๆ ทีไ่ ม่ใช่คน เช่น วัตถุและสิง่ แวดล้อมต่างๆ เรียกวาพัฒนาหรือวัฒนา เช่น การ
สร้างถนน บ่อน้า อ่างเก็บน้า เป็ นต้น ซึงเป็ นเรื่องการเพิ่มพูนขยายทาให้มากหรือทาให้เติบโตขึน้ ในทางวัตถุ
คนทุกคนทีห่ ยุดอยู่คงที่ ไม่งอกงามเติบโตออกไป ก็ไม่ทาชาติทเ่ี กิดมาให้เจริญดีขน้ึ ได้, พึงพิจารณาดูคนทีเ่ ขา
เจริญทางดี ก็ปรากฏผลเป็ นคนดี, แต่ทเ่ี จริญทางชัวก็
่ มี ก็ปรากฏผลเป็ นคนชัว่ ในการดารงชีวติ ของมนุษย์โดย
ได้รบั การตอบสนองความต้องการด้านปั จจัยพืน้ ฐาน 4 ด้าน คือ ด้านโภชนาอาหาร เครื่องนุ่ งห่ม ทีอ่ ยู่อาศัย
และยารักษาโรค นอกจากนี้ยงั มีดา้ นการศึกษาซึง่ เป็ นแนวทางแห่งการพัฒนาสรรพสิง่ ในมนุ ษยชาติ ถ้าได้รบั
การศึกษาที่ถูกต้องตามทานองคลองธรรมซึ่งตัง้ อยู่บนพื้นฐานแห่งความสุข ความพึงพอใจในการดาเนิน
ชีวิตประจาวัน คุณภาพชีวติ จะเป็ นระดับของการมีชวี ิตที่ดี ความสุข ความพึงพอใจในชีวติ เป็ นเครื่องที่
เกีย่ วข้องกับสภาพความเป็ นอยู่การดาเนินชีวติ ของปั จเจกบุคคลในสังคม และได้จาแนกคุณภาพชีวติ ออกเป็ น
3 ระดับคือ 1) คุณภาพชีวติ ระดับพืน้ ฐาน 2) คุณภาพชีวติ ระดับพัฒนาการ 3) คุณภาพชีวติ ระดับเอือ้ โอกาส
คุณภาพชีวติ ว่าไม่ได้จากัดเพียงประเด็นภายนอกในแง่กายภาพแต่เน้นไปถึงเรื่องของจิตใจด้วยโดยได้ระบุ
คุณภาพชีวติ ไว้ 4 ระดับ คือ 1) ระดับกายภาพ 2) ระดับสังคม 3) ระดับจิตใจ 4) ระดับปั ญญา เมื่อเราเรียนดี
แล้วจานาให้เขามีความรูค้ วามคิดทีด่ สี ามารถจะทาอะไรๆ ให้เกิดประโยชน์ความผาสุก แต่สว่ นรวมของสังคมโลกได้
เป็ นอย่างดี

ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวติ ของสามเณรในโรงเรียนพระปริยตั ิธรรมแผนกสามัญศึกษา
จังหวัดพะเยา ผูศ้ กึ ษามีขอ้ เสนอแนะดังนี้
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิ จยั ไปใช้
1. ผลการศึกษาพบว่าระดับการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของผูบ้ ริหารทีม่ ตี ่อสามเณรนักเรียน อยู่ในระดับ
ดีมาก นับว่าเป็ นสิง่ ทีด่ สี ่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพชีวติ สามเณรนักเรียนใน
โรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมแผนกสามัญศึกษา ต้องรักษาระดับการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของสามเณรนักเรียนให้คง
อยู่และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2. สานักงานพระพุทธศาสนา ประจาจังหวัดพะเยาต้นสังกัด ควรสนับสนุ นส่งเสริมให้ ผู้บริหาร
โรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมแผนกสามัญศึกษาจังหวัดพะเยา พัฒนาตนเองด้วยการศึกษาต่อและประสาน MOU
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในท้องถิน่ เพื่อเป็ นศูนย์กลางให้บริการ การพัฒนาคุณภาพชีวติ ระดับพืน้ ฐาน ทัง้ 4
ด้าน คือ 1) ด้านร่างกาย 2) ด้านสังคม 3) ด้านอารมณ์และจิตใจ 4) ด้านปั ญญา แก่ผบู้ ริหารและครูผสู้ อนใน
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สังกัด หรือเพื่อให้เปิ ดสอนในสาขาวิชาอื่นทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวติ ตามความต้ องการของบุคลา
ในสังกัด
3. ได้ทราบแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของสามเณรที่เหมาะสมกับบริบททางสังคม และ
วัฒนธรรม โดยนาความคิดเห็นของครูผสู้ อน ผูป้ กครองสามเณรนักเรียน และนักเรียน ทีจ่ ะต้องปรับปรุงแก้ไข
เพื่อพัฒนาให้ดมี ากยิง่ ขึน้ คือด้านสังคม และด้านอารมณ์และจิตใจ เพื่อประสบผลสาเร็จตามความมุ่งหมาย
ของผูบ้ ริหารทีว่ างไว้
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิ จยั ไปใช้
1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบ การพัฒนาคุณภาพชีวติ ของสามเณรในโรงเรียนพระปริยตั ิธรรม
แผนกสามัญศึกษาจังหวัดพะเยา ตามตัวแปรอื่นๆ เช่น ขนาดของโรงเรียน ประเภทของโรงเรียน
2. ควรมีการศึกษาปั จจัยทีส่ ง่ ผลต่อโรงเรียนทีไ่ ด้รบั เกียรติบตั ร รับรองจาก สมศ. สกอ. เพื่อเป็ นแนว
ทางการพัฒนาโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมแผนกสามัญศึกษาจังหวัดพะเยา
3. ควรมีการศึกษาปั จจัยทีส่ ่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของสามเณรในโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม
แผนกสามัญศึกษาจังหวัดพะเยา ตามตัวแปร ด้านสังคม และด้านอารมณ์และจิตใจ
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