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ค าน า 
 

 การศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.)   รุ่น
ที่ 15 ต่อการปฏิบัติธรรม ณ  ส านักปฏิบัติธรรมแสงธรรมส่องชีวิต สาขาปากช่อง ฉบับนี้  เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิจัย
ส่วนบุคคลหลักสูตรนักบริหารงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 15 สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยเป็นการศึกษาเพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของ
นักศึกษาหลักสูตรนักบริหารงานปูองกันและบรรเทา   สาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 15 ต่อการปฏิบัติธรรม ณ  ส านักปฏิบัติ
ธรรมแสงธรรมส่องชีวิต สาขาปากช่อง  
            ผู้ศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้จะมีประโยชน์ต่อผู้ทราบความคิดเห็นของนักศึกษา
หลักสูตรนักบริหารงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ 15 ต่อการปฏิบัติธรรม ณ ส านักปฏิบัติธรรมแสงธรรมส่องชีวิต 
สาขาปากช่องและข้อเสนอแนะ รวมถึง เพื่อจะได้น าเสนอผู้บริหารสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย เพื่อใช้ประกอบ การตัดสินใจในการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
และหลักสูตรอื่นต่อไป 
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 นักศึกษาหลักสูตร นบ.ปภ. รุ่นที่ 15 

                                                              เมษายน  2562 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 
 การศึกษาเรื่อง “ความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ 15 ต่อ
การปฏิบัติธรรม ณ ส านักปฏิบัติธรรมแสงธรรมส่องชีวิต สาขาปากช่อง” ฉบับนี้ ส าเร็จลงได้ด้วยดี ด้วยความช่วยเหลืออย่าง
ดีจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังสดาล เชาว์วัฒนกุล อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย ดร.ปนัดดา ภู่เจริญศิลป์ และนางวชรพร 
เพชรสุวรรณ คณะกรรมการตรวจงานวิจัย ที่ได้เสียสละเวลาให้ค าปรึกษาและให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการศึกษา
ตลอดจนเป็นก าลังใจให้กับผู้วิจัยด้วยดีเสมอมา ผู้วิจัยจึงขอขอบพระคุณ เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณ ผู้อ านวยการสถานบันพัฒนาบุคลากรด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย นักศึกษา
หลักสูตรนักบริหารงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ 15 และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ให้ความกรุณาเสียสละเวลาใน
การให้ข้อมูล ข้อคิดเห็นต่างๆ   
     สุดท้ายขอขอบพระคุณและคณาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิประสาทวิชา ตลอดระยะเวลาที่ฝึกอบรม  ขอขอบคุณ
สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่เป็นแหล่งข้อมูลด้านความคิดเห็น และกลุ่มตัวอย่าง จนท า
ให้งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลงด้วยดี  
 
 

     วันดี  เอี่ยมจ ารัส 
 นักศึกษาหลักสูตร นบ.ปภ. รุ่นที่ 15 

                                                                  เมษายน  2562 
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1.1 หัวข้อการวิจัย/ปัญหาการวิจัย  
    1.1.1 หัวข้อการวิจัย 

ความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ 15 
ต่อการปฏิบัติธรรม ณ ส านักปฏิบัติธรรมแสงธรรมส่องชีวิต สาขาปากช่อง 

1.2 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
                         ข้าราช                                   ัติให้             ให้  

ข้าราช          ต้องเป็น                 ต่อ            ความ                ความคุ้มค่า                    
โดยข้าราช                อย่าง                                                          ให้
        หน้าที่          ให้                            เสริมสร้าง        แก่ข้าราช                ให้ 
ข้าราช                                                                           ปฏิบัติ       
ให้              ต่อ             

   ปูองกัน                         หน่วย                  หน้าที่
                                                ปูองกัน                            ได้ให้
ความ      ต่อ                      ปูองกัน                            ต าแหน่ง            ก้าว
ขึ้ น   ่   แหน่ ง                                   ผู้ ปฏิบั ติ ง านด้ าน   ปูองกัน
                     หน่วย        เครือข่ายได้        ให้                  ด้าน   ปูองกัน
                        หลักสูตร              ปูองกัน                  ขึ้น 
                            ให้ เป็นผู้ บ                                         ความ
                                  ผู้    ความพร้อม    ความ   รู้            ความ                      
ความ         ต่อ           ให้           ปฏิบัติงาน                          โดยกลุ่มเปูาหมายผู้
เข้า      ฝึก     ประกอบด้วยข้าราช      กรมปูองกัน                      หน่วย       
เครือข่าย                    ต่อรุ่น               ฝึก        หลักสูตร                     ข้อ
วิชา             ประกอบด้วย 4     วิชา 17 กลุ่มวิชา 74 วิชา                       ได้ แก่  1)     
วิชา               ความ                           วิชา   เสริมสร้าง            ปฏิบัติงาน 3) 
    วิชาเสริมสร้างประสบการณ์             วิชา                   ่                          
      วิชา   เสริมสร้าง            ปฏิบัติงานกลุ่มวิชา                  ได      ให้  
วิชา                                              ฝึก  รม                   

ข้าราช      ปูองกัน                         ผู้     หน้าที่           ทุกข ์
บ ารุงสุข ให้แก่        ด้าน   ปูองกัน                      ช่วย     ผู้               
โดย                 เปลี่ยน           ภิวัตน์                     ไร้           ให้           
มนุษย์เปลี่ยน  ค่า               ความฟูุงเฟูอ   ขึ้น ก่อให้                            ส่วน   ความ



 

จ าเป็น  ต้องใช้                                ใช้เป็น           ปฏิบัติงาน           ทุกข์ บ ารุง  ข 
ด้านการปูองกัน                  ให้แก่       ด้วยความมุ่งมั่น             หน้าที่ด้วยความถูกต้อง
ต า ม                  ข้ อ       ต่ า ง            ข้ อ ง ด้ ว ย ค ว า ม ซื่ อ สั ต ย์        โ ด ย
                               องค   เป็นข้าราช                              ความ    ่    
       ต่อความต้อง    ด้วยความ   ต้อง   เป็น          ประโยชน์                ส่วนร่วม
      เป็น               งข้าราช                     เป็น   ส่ง          สร้าง                ให้
    ขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติ ผู้                             ความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตร นักบริหารงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ 15 ต่อการปฏิบัติธรรม ณ ส านักปฏิบัติธรรมแสงธรรมส่องชีวิต สาขาปากช่อง  

1.3      ประสงค์ของก รวิจัย 
                   ั้           ประสงค์       ท าการ     ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตร            

นักบริหารงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ 15 ต่อการปฏิบัติธรรม ณ ส านักปฏิบัติธรรมแสงธรรมส่อง
ชีวิต สาขาปากช่อง 

1.4 ขอ เข ของก รวิจัย 
1.4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา  

การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ  และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ ส าหรับ
การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ 15 ต่อการ
ปฏิบัติธรรม ณ ส านักปฏิบัติธรรมแสงธรรมส่องชีวิต สาขาปากช่อง 

1.4.2 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
การศึกษาครั้งนี้ ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารงานปูองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ 15 ต่อการปฏิบัติธรรม ณ ส านักปฏิบัติธรรมแสงธรรมส่องชีวิต สาขาปากช่อง 
ระหว่างวันที่ 21–25 มกราคม 2562 

1.4.3.       ด้านประชากร :           ใช้                   ได้แก่         หลักสูตร
            ปูองกัน                             รุ่        เป็นกลุ่มตัวอย่าง                     

1.5 ประโยชน์     ไดร้    ก ร  ก   
                    ประโยชน์     ได้    ความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารงานปูองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ 15 ต่อการปฏิบัติธรรม ณ ส านักปฏิบัติธรรมแสงธรรมส่องชีวิต สาขาปากช่อง   
ข้อ        รวมถึง        ผู้บ                       ด้าน   ปูองกัน                        ใช้
ประกอบ                      หลักสูตร   พัฒนาบุคลากรด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และ
หลักสูตรอื่นต่อไป  
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                    เป็น                                           ข้อง                                  
ผู้ศึก        ได ้     สืบค้น            วิชา                  แหล่งต่าง  แบ่ง       เป็น 4 ส่วน        

2.1 แนวคิดเก่ียวกับความคิดเห็นและแนวคิดเกี่ยวกับการวัดความคิดเห็น 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมของนักบริหาร 
2.3 หลักการปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชน 
2.4 หลักสูตรนักบริหารงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 15 
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.6 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
2.7 นิยามศัพท์ 

2.1               เก    ก  ความคิดเห็นและแนวคิดเกี่ยวกับการวัดความคิดเห็น 
2.1.1 แนวคิดเกี่ยวกับความคิดเห็น 

        2.1.1.1 ความหมายของความคิดเห็น 
       Foster and Richard(1942) ได้สรุปเกี่ยวกับความคิดเห็นว่า เกิดจากมูลเหตุ 2 ประการ คือ 
ประสบการณ์ที่บุคคลมีต่อสิ่งของบุคคล หมู่คณะ เรื่องราวหรือสถานการณ์ต่าง ๆ โดย ความคิดเห็นจะเกิดขึ้น
ในตัวบุคคลจากการได้พบเห็นความคุ้นเคย ซึ่งถือว่าเป็นประสบการณ์ตรง และจากการได้ยินได้ฟังได้เห็น     
รูปถ่าย หรืออ่านจากหนังสือโดยไม่ได้พบเห็นของจริงถือว่าเป็นประสบการณ์ทางอ้อม 
       Feld M. P. Man(1980) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับความคิดเห็นไว้ว่า การส ารวจความคิดเห็น เป็นการศึกษา 
ความรู้สึกของบุคคล กลุ่มคนที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แต่ละคนจะแสดงความเห็น และความรู้สึกใด ๆ ออกมาโดย
การพูด การเขียน เป็นต้น การส ารวจความคิดเห็นจะเป็นประโยชน์ต่อการวางนโยบายต่าง ๆ การเปลี่ยนแปลง
นโยบาย หรือการเปลี่ยนแปลงระบบงาน รวมทั้งในการ ฝึกหัดท างานด้วย เพราะว่าจะท าให้การด าเนินงาน   
ต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามความพอใจของผู้ร่วมงาน 
      Hurlock(1983) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับความคิดเห็นไว้ว่า ความคิดเห็นเป็น การแสดงออกด้านความรู้สิ่ง
หนึ่งสิ่งใด เป็นความรู้สึกเชื่อถือที่ไม่ได้อยู่บนความแน่นอนหรือ ความจริง แต่ขึ้นอยู่กับจิตใจบุคคลจะแสดงออก
โดยมีข้ออ้าง หรือการแสดงเหตุผลสนับสนุน หรือ ปกปูองความคิดเห็นนั้น ความคิดเห็นบางอย่างเป็นผลของ
การแปลความหมายของข้อเท็จจริง ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติเฉพาะตัวของแต่ละคน เช่น พ้ืนความรู้ ประสบการณ์
การท างานสภาพแวดล้อม และมีอารมณ์เป็นส่วนประกอบที่สคัญ การแสดงความคิดเห็นอาจจะได้รับการ
ยอมรับ หรือปฏิเสธ จากคนอื่น ๆ ก็ได้ 



 

     ศรีสมบูรณ์ แย้มกมล(2558) ความคิดเห็นเป็นการแสดงออกทางความรู้สึกหรือความเชื่อมั่นต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด
หรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ซึ่งอาจเกิดจากการประเมินผล สิ่งหนึ่งหรือเหตุการณ์นั้น โดยมีอารมณ์ 
ประสบการณ์ และสภาพแวดล้อมในขณะนั้นเป็นพ้ืนฐาน การแสดงออก ซึ่งอาจจะถูกต้องหรือไม่ก็ได้ อาจจะ
ได้รับการยอมรับหรือปฏิเสธจากคนอ่ืนก็ได้ ความคิดเห็นนี้อาจเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา การแสดงความ
คิดเห็นอาจจะท าด้วยค าพูดหรือการเขียนก็ได้ 
    สิริพร บุญนันทน์(2559) ความคิดเห็นเป็นการแสดงออกทางด้านความรู้สึกหรือ เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง 
ซึ่งอาจเกิดจากการประเมิลสิ่งนั้นหรือเหตุการณ์นั้นโดยมีอารมณ์ ประสบการณ์ และสภาพแวดล้อมในขณะนั้น
เป็นพ้ืนฐานการแสดงออก ซึ่งอาจจะถูกต้องหรือไม่ ก็ตาม อาจจะได้รับการยอมรับหรือปฏิเสธจากคนอ่ืนก็ได้       
ความคิดเห็นอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตาม กาลเวลา การแสดงออกความคิดเห็นอาจท าด้วยค าพูดหรือการเขียนก็
ได้ความคิดเห็นว่าเป็นการ แสดงออกทางถ้อยค าเก่ียวกับทัศนคติความเชื่อหรือค่านิยมแต่ความคิดเห็น ไม่ใช่สิ่ง
เดียวกับทัศนคติ เพราะในตัวของมันเองไม่จ าเป็นต้องประกอบด้วยองค์ประกอบทางอารมณ์หรือพฤติกรรม 
     สรุปได้ว่า ความคิดเห็นเป็นการแสดงออกของบุคคลทางอารมณ์ ความรู้สึกหรือทางความเชื่อต่อ   สิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง หรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง โดยไม่ต้องมีหลักฐานพิสูจน์ยืนยันเสมอไปแล้วน าไปสู่การแปล
ความหมาย หรือการคาดคะเน โดยอาศัยความรู้ อารมณ์ ประสบการณ์ และสภาพแวดล้อมขณะนั้นเป็น
พ้ืนฐานแสดงออก  ซึ่งอาจจะถูกต้องหรือไม่ก็ได้อาจได้รับการยอมรับหรือปฏิเสธก็ได้  นอกจากนี้ ความคิดเห็น
ยังอาจเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาและแสดงออก ได้ทั้งในทางบวกหรือทางลบก็ได้ผ่านทางค าพูด การเขียน
หรือเครื่องหมายสัญลักษณ์ การส ารวจ ความคิดเห็นเป็นการศึกษาหาความรู้สึกของบุคคล กลุ่มคนที่มีต่อสิ่งใด
สิ่งหนึ่ง แต่ละคนจะแสดงความเชื่อและความรู้สึกใด ๆ ออกมาโดยการพูด การเขียน ความคิดเห็นเป็นเรื่องของ
แต่ละบุคคลที่แสดงออกต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด ซึ่งเรื่องเดียวกันก็ไม่จ าเป็นที่บุคคลต้องมีความคิดเห็นคล้ายคลึง
เหมือนกันเสมอไป ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยพ้ืนฐานของแต่ละบุคคลที่ได้รับว่ามีอิทธิพลต่อการความคิดเห็นในเรื่อง
นั้นๆ มากน้อยเพียงใด 

     2.1.2 แนวคิดเกี่ยวกับการวัดความคิดเห็น 
          จากการศึกษาเอกสารต่าง ๆ พบได้ว่าการวัดความคิดเห็นนั้น มีนักวิชาการได้กล่าวไว้ ดังนี้ 
          นีออน กลิ่นรัตน์(2555) ได้กล่าวว่า ความคิดเห็นและทัศนคติ มีความหมายและลักษณะต่าง ๆ 
ใกล้เคียงกันมาก ดังนั้น การวัดความคิดเห็นจึงใช้วิธีการวัดทางทัศนคติได้ด้วย แต่เนื่องจากทัศนคติเป็น
พฤติกรรมภายใน และไม่สามารถทราบได้เลยว่าบุคคลมีทัศนคติอย่างไร ดังนั้น จึงต้องใช้วิธีการอนุมานจาก
พฤติกรรม ภายนอกที่บุคคลแสดงออกและมีวิธีการวัดหลาย ๆ อย่างด้วยกัน 
          การรายงานตนเองเป็นการวัดทัศนคติโดยวิธีการให้ผู้ถูกวัดรายงานตนเองถึงความรู้สึกท่าทีต่อสิ่งนั้น ๆ 
อาจเป็นไปในรูปทางบวกหรือทางลบ ไม่ได้แยกวัดองค์ประกอบทั้ง 3 ด้าน คือ 
          ด้านความคิด ความรู้สึก หรือด้านพฤติกรรม แต่จะวัดเพียง-ไม่ดีสนับสนุนดี-คัดค้าน เห็นด้วย- 
ไม่เห็นด้วย มาตราวัด ทัศนคติแบบนี้แบ่งออกได้หลายประเภท เช่น ลักษณะของมาตรประเมินค่า (Rating  
Scale)ได้สร้างมาตรวัดทัศนคติโดยมีข้อความทั้งบวกและทางลบ ปะทะกันส่งไปให้ผู้ตอบตัดสินว่าข้อความใด
ตรงกับระดับความคิดเห็นของผู้ตอบมากที่สุด 5 ซึ่งมี ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่มีความเห็น ไม่



 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง แต่จากการใช้มาตรวัดแบบนี้มักจะพบว่า ผู้ตอบที่ช่องไม่มีความเห็นเป็นส่วนมาก 
จึงมีการใช้ค าว่าเห็นด้วยเพียง เล็กน้อย ละไม่เห็นด้วยเพียงเล็กน้อยแทนค าว่าเฉย ๆ เพ่ือให้สามารถวัด
ความเห็นของผู้ตอบได ้
        การสังเกตพฤติกรรมภายนอกของบุคคล เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ท าให้ทราบถึงทัศนคติของบุคคลได้ซึ่งอาจใช้
วิธีการสัมภาษณ์ประกอบด้วยเพ่ือให้ผู้ถูกสัมภาษณ์อธิบายเพ่ิมเติม  และนอกจากนั้นอาจจะใช้วิธีการต่าง ๆ 
ต่อไปนี้ เพ่ือวัดทัศนคติหรือความคิดเห็น ได้แก่ การใช้วิธีการกึ่งสะท้อนภาพ เช่น การใช้ผู้ถูกศึกษาบรรยาย
ภาพที่มองเห็นไม่ชัดเจน หรือใช้เติมค าหรือข้อความ หรือให้พูดค าใดคหนึ่งที่นึกขึ้นได้ทันทีหลังจากที่เสนอคาที่
ต้องการวัด การวัดด้วยการแสดงออกทางใบหน้าแบบนี้  แบ่งเกณฑ์การวัดออกเป็นอาการของปาก กล่าวคือ    
ถ้าริมฝีปากโคง้ขึ้นก็แสดงว่า มีความเห็นด้วย ถ้าริมฝีปากอยู่ในระดับแนวราบหรือปกติ แสดงว่า ไม่แสดงความ
คิดเห็นหรือไม่แน่ใจ แต่ถ้าริมฝีปากโค้งงอลงล่าง แสดงให้เห็นว่าไม่เห็นด้วย การวัดความคิดเห็นหรือทัศนคติ
ส่วนใหญ่จะใช้วิธีการแบบรายงานตนเอง เพราะสามารถจัดเก็บ ข้อมูลได้จากคนกลุ่มใหญ่ ซึ่งอาจกระท าได้โดย
การสัมภาษณ์ ซึ่งมีทั้งแบบสัมภาษณ์ที่มีลักษณะค าถามไว้ให้เลือกตอบ และลักษณะค าถามที่ผู้ตอบสามารถ
แสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ หรือ อาจใช้แบบสอบถามซึ่งสามารถใช้ได้รวดเร็ว ข้อมูลที่ได้สามารถนไป
อธิบายได้กว้างขวาง แต่มี ข้อจ ากัดเพราะอาจได้ข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริงกับพฤติกรรมของเขา เนื่องจาก
บุคคลเกิดความระมัดระวังในการตอบแบบสอบถาม เพราะฉะนั้น การวัดทัศนคติ จึงควรใช้หลายวิธีประกอบ
กัน เพ่ือช่วยเสริมข้อบกพร่องในวิธีใดวิธีหนึ่งสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ(2553) ได้กล่าวถึง มาตราวัดทัศนคติและคิดเห็นที่ใช้กันอยู่แพร่หลายมีวิธีวัดอยู่ 4 วิธี คือ 

1. วิธีของเธอร์สโตน (Thuston’s method) เป็นวิธีสร้างมาตราวัดออกเป็นปริมาณแล้ว 
เปรียบเทียบต าแหน่งของความคิดเห็นหรือทัศนคติไปในทางเดียวกันและเสมือนว่าเป็น 
Scale ที่มีช่วงห่างเท่ากัน (Equal-appearing intervals) 

2. วิธีของกัตต์แมน (Guttman’s scale) เป็นวิธีวัดทัศนคติหรือความคิดเห็นในแนวเดียวกันและ
สามารถจัดอันดับของทัศนคติสูงต่ าแบบเปรียบเทียบกันและกันได้  จากอันดับต่ าสุดถึงสูงสุด
ได ้และแสดงถึงการสะสมของข้อความคิดเห็น 

3. วิธีจ าแนกแบบ เอส ดี สเกล (Semantic differential scale) เป็นวิธีการวัดทัศนคติหรือ
ความคิดเห็น โดยอาศัยคู่คคุณศัพท์ที่มีความหมายตรงกันข้าม (Bipolar adjective) เช่น ดี-
เลว, ขยัน-ขี้เกียจ เป็นต้น 

4. วิธีของไลเคิร์ท (Likert’s method) เป็นวิธีสร้างมาตรวัดทัศนคติและความคิดเห็นที่  นิยม
แพร่หลาย เพราะว่าเป็นวิธีสร้างมาตราวัดที่ง่ายประหยัดเวลาผู้ตอบสามารถแสดงทัศนคติ
ในทางชอบหรือไม่ชอบ โดยจัดอันดับความชอบหรือไม่ชอบ ซึ่งอาจมีค าาตอบให้เลือก 4 หรือ 
5 ค าตอบและให้คะแนน 5, 4, 3, 2, 1 หรือ +2, +1, 0, -1,  -2 ตามล าดับ 

สรุปได้ว่าการวัดความคิดเห็น เป็นประเมินการแสดงออกทางด้านความรู้สึกของแต่ละ บุคคลในการตัดสินใจ 
ประเมินค่า หรือแสดงทรรศนะเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเรื่องใดเรื่องหนึ โดยมีความเชื่อ ทัศนคติ และค่านิยม



 

เป็นองค์ประกอบ ความคิดเห็นแสดงออกได้ทางการพูดหรือการเขียน โดยอาศัยพ้ืนฐานทางด้านความรู้ 
ประสบการณ ์สภาพแวดล้อม และข้อมูลข่าวสารของแต่ละบุคคลซึ่งไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว 

2.2               เก    ก      รร     ร   รร ของ  ก ร   ร 
2.2.1 ความ    ของ ร   รร  
                           กล่าว  ่า                          เป็นข้อปร             

                  
                 (2553)กล่าวว่า                                                   

                  เป็นประโยชน์ต่อ                   ให้    ความ    ความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตร
นักบริหารงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ต่อการปฏิบัติธรรม ณ ส านักปฏิบัติธรรมแสงธรรมส่องชีวิต 
สาขาปากช่อง            แก่   ฝุาย 

                     กล่าว  ่า              ความ          ว่า        ไว้        
  1.                      เกณฑ์        เกณฑ์            ความ                          
ไม ่                เหล่า     
  2.                                              ความ                เป็น 
         ถ้า           ต่อ  ว่า         กล่าว                                         กล่าว    
             อยู่            กล่ า ว    เป็ น                            ร  ส่ วน
                        เป็น           ไม ่  ไม ่     ไม ่      

3.                                                    ความ          ้            
(   ้               ว่าเน้น       เกณฑ์   เกณฑ์            เน้น            เช่น   องค           
โดย      ่ ความ                 ี่ไม ่ ไม ่     ไม่          ไม่ใช่         

           ส่ง (2552) กล่าวว่า                  เกณฑ์            เป็นแ           
                                           ว่า  เป็น                ไม่             ก่อให้    
ความ   แก่      ผู้              

กล่าว    ได้ว่า                             เกณฑ์                                  
ความ         ต้อง                  หน้าที่     ให้ ครบถ้วนสมบูรณ์                  ้  ความ       
ความรู้     รู้   รู้                                            ั่    เป็น      ความ       ้องสร้าง
                   ด้วย          โดย  เปู        ไม่                         ความ      รม       
ความ  น้ า  ต่อ    ความ                                                         ต่อ            เป็นความรู้ 
      ฝึกฝ         ให้      เป็น          ได ้ 

2.2.2 องค์ประกอบของ ร   รร  
                           กล่าว  ่า  มนุษย ์     ข้อ                                   ่น 

ความรู้             ใช้                 ต่าง          



 

1. ความรู้                           ความเข้า                       ่าความรู้
                                                   ้น  

2.                             ความรู้สึก                                      ง 
        ต่าง            ไม่                                                                ญ  ใช้ 
                         ได้อย่าง   ่     

3.                                       ใช้                                
                                         

4.                                                                       
         ้น                   ฝ ่ ฝ ื   เกณฑ ์    ค่า                
                        เป็น                                  ต่าง       มนุษย์     
แบ่งเป็น 4               

1. ด้านความรู้                             ่า        องค      คว  รู้   ว่า
                                           ้                                ไม่        
      ความรู้               ขึ้นอยู่                                         ั            

2. ด้าน                            ความรู้สึก                            
            ่น         ต่าง  ว่า         ไม่                     ไร                     
ความหมายกว้างกว่า ความรู้                               ความร ัก   ความรู้               เข้าด้วย   
ฉ                                                                    ่น    ว่า   ใช้ความรู้ 
                      อย่าง         ได ้ 

3. ด้าน                                      ใช้                               ไม ่ 
      อย่าง  อย่าง                  ให้                                 อยู่                   
ค                     ต่าง                                                                          
เป็น                                          

4. ด้าน                                                                     
          ้                ฝ ่ ฝ ื   เกณฑ์     ค่า      สิ่ง     

             ์             ไดก้ล่าว  ่า  องค์ปร                  เป็น 3               
      1. องค์ประกอบ     ั     Cognition)         ส่วน   เป็นความ    ความรู้ ความ
เข้า        ความ     ต่าง                                         ให้                           
ได ้ ่า                ไม ่         ไม ่          ไม ่  ได้ด้วยความ           ์   ใช้    กองค์    อบได้แก่ 
ความ                (moral thought) ค่                 (moral values) ความ                  
(moral belief)                       moral resoning     ความรู้ความเข้า              (moral 
cognition) 



 

2. องค์ประกอบ         ์  (affection)         ความรู้สึก                   ต่อ
                  ว่า  ความ        ไม่                ใช้      องค์ประกอบส่วน   ได้แก ่
             ยธรรม (moral attitude) ความรู้สึก             moral feeling of moral affection  
                        

3. องค์ประกอบ              ehavior                                      
สถานการณ์แวดล้อมต่าง                                ได้ว่า               ไม่          ์         ใช้
องค์ ระกอบส่วน    ได้แก่                   moral conduct                        moral act  
                      moral character                         (moral behavior) 
กล่าว    ได ้ ่า องค์ประกอบ                    ประกอบด้วย 2 ส่วน     

1. องค์ประกอบ      ได้แก่  ความรู้        ์                ฝ ั ค่า     
               ปัญญา                 เหล่า     เป็น  ต่อความ                    ความ   ต้อง   
ความไม่       เป็น  ต่อความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ต่อการปฏิบัติธรรม ณ ส านักปฏิบัติธรรมแสงธรรมส่องชีวิต สาขาปากช่อง                 เป็น              

2. องค์ประกอบ       เป็นพ                                         
           ์   แวดล้อมต่าง            ว่า       ส่วน     ขึ้นอยู่    องค์ประกอบ            ส่วน   อยู่
   องคป์ระกอบ         ่น ความ                               ์  

2.2.3         เก    ก   ร   รร  
                         ได้กล่าว                                    

1.         วิเคราะห์  (psychoanalytic theory)      กล่าวว่า             
       เป็น                     มนุษย์อยู่       กลุ่ม           รู้ ความ                      แวดล้อม   
                แต่               ว่า         ์        ให้เป็น  เกณฑ์                  ข้อ      โดย
                     แล้วรู้สึก            ว่าได้           ด้วย                 แล้ว        ้ ไม่          
โดยไม่ต้อง                      เป็น   สร้าง       ขึ้น   โดยไม่    ต่อองค์ประกอบ
                           

2.              รู้         (social learning theory) กล่าว                   ว่า
เป็น                         โดย           เกณฑ์ต่าง                 ่            กลุ่ม
  ้         เป็น             

3.                    ปัญญา (cognitive development theory) 
                                      ใ ห้ สั ม พั น ธ์                    กล่ า ว ต้ อ ง
                                            ั      แต่                        ขึ้น       รู้
                ขึ้น          

              า (2552) กล่าว  ่า                  ้                   ไว้ 3           



 

1.                     ต่ อ                              
ความ                              ความ     ว่า           ส่วน    รสร้างมนุษย์ ให้        ต่าง   ขึ้นอยู่ 
   มนุษย์       อยู่   กลุ่ม                             ่าเด็กจะเรียนรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีจากผู้ ใหญ่   อยู่
    ้                               ่        ใช้       ความ     ่        ได้    ตัวอย่าง
                      ผู้       ้                         ด้แก่      ผู้            ผู้                  เช่น   ่  
   ่       ้                 ้แ ต่                ใ ช้         ่                  
    ม่แ                      เกณฑ ์       เป็น                 

2.                    ส่ ง                            ว่ า
                   ั    ละ      ์ เป็น                              โดย                      
ขึ้น   ความ                 รู้     ปัญญา          ์       เป็น        ้          ความว่า      
ความ              ั             ขึ้นโดย                     ขึ้น                รู้        ขึ้น 
                                ขึ้น     ด้วย 

3.              รู้                                     
                             ผู้อ่ืน                                                   ผู้    แล้ว
                                                     
                                       ได้ เช่น         ผู้                      ่         ว่า
               ต้ อง        ได้   ความ              แล้ ว        ความรู้ สึ กว่ า   ได้ อยู่
    ้                    ่                   ได้                                  ่     ่   ยท า ถึงแม้ว่าพ่อ
แม่จะไม่อยู่                      รู้                   (bandura)          ว่า “  ้  บ ” (model) 
         เป็น   อย่าง   ต่อ        รู้โดย           ์  ใช้                      ้     

กล่าว    ได้  ่า            ต่าง                              ไม่   ่    ขึ้นอยู่            
ประสบการณ ์  ได้                          ด้าน        เป็น            ให้ความ      ด้         ว่า     
                ่  ส่ง  โดย   ต่อ              ด้าน                     เป็น          ให้เข้า      
                         ์ต่าง            

2.2.4       เก    ก      รร     ร   รร ของ  ก ร   ร 

        ์        ก (2552) กล่าวว่า        ผู้บ              ความ                       อย่าง
  อย่าง             ข้าม                     ความ                     อย่างไรอย่าง              
ผู้บ                               น้อย   ผู้                       น้อย ผู้                ว่า        
ได ้     ยกย่องว่าเป็น     ส่วนผู้              ว่า         ได้            ว่าเป็น  ไม่                 
ผู้บ     เป็น            เป็นความ        ความ         อยู่     ผู้บ                       
                               เป็น            ประโยชน์ให้         ผู้อยู่   ้                     



 

               ร่วม                                เช่น ผู้บ       ความ            ความ        
  น้ า     รู้     ให้     เข้า  รู้จัก            ผู้     เป็นต้น  

       ผู้บ      เป็นปัจจัย           สร้างความ          ความ     ให้แก่      เป็นส่วน    
   แก่          เป็นส่วน         ว่า        ผู้บ      เป็        ช่วยให้ผู้บ     แต่          
ความ      ความ                  เช่น  
 1.         เป็น                     ความเป็นมนุษย์   ไม่  ค่า   มนุษย์เป็น        
แต่        ค่าด้วย        ผู้   ได้      ยกย่องว่าเป็น       ผู้         เป็น       ค่า   ส่วนผู้   ไร้
                      ว่า      ไม่ใช่      เป็น    ค่าน้อย 
 2.            ให้เป็น                ยกย่อง       องค              ยกย่อง
        น       ด้วย       น้ า   
 3.         เป็น                      เช่น ความซื่อสัตย์    ให้  สมบูรณ์   
ความ                         ความ      ้    ว่า                               ให้เป็น  สมบูรณ์ 
         ความ               ให้  ความ            กต ิ
 4.         เป็น            สัมพันธ          ภาพระหว่างมนุษย์ด้วย     เช่น 
ความ          ให้ความสัมพันธ์            เป็น  อย่าง        
 5.            ให้  เป็น   สร้างความ      เป็น     ปูองกัน                 
                ปฏิบัติ                แตไ่ม ่              เป็น       องค              ้วย  
 6.         เป็น       ส่ง     ความ                 ความ                  
ประกอบ                                                       ผู้        ความ               
              ผู้บ          ความ           ความ   เป็นอย่าง    ที่ผู้บริหาร                   ต่อ      
 1.        เป็น        ผู้บ          ผู้บ     เป็นผู้    องค เป็นผู้         ต้อง
          ให้                ยกย่อง                อย่าง        ผู้   ้                            ก
ผู้บ                องค์            ั่   ่     ความ               ้    ้                 หวัง 
 2. ผู้บ            หน้าที ่          ต้อง      ข้องสัมพันธ์                   ง
            ผู้บ                               
       3. ผู้บ       หน้าที่ส่ง          ผู้   ้            ผู้บ        ต้องเป็นผู้         ว่า 
ผู้   ้           ด้วย 

4.  ผู้บ           หน้า   เป็น         หน่วย       ผู้บ               
       ให้หน่วย      ความ     ก้าวหน้าเป็น                     ผู้บ                  เป็น
                   ช่วยสร้าง      

                ์(                           กล่าวว่า         ต้อง  ปัญญา     ความ   รู้ 
              หน้าที่                 ข้องโดย             ต้อง   หน้าที่                          



 

          ต้อง  ความ   รู้                              ความ                 ต้อง  ีความรู้ 3        
ไดแ้ก่ รู้   รู้      รู้    
 1. รู้       ความว่า          ต้องรู้จักความ   ่    ความ  ้              รู้
ความ   ่                            ความ                                  เป็นความ
               ้  ได้  ่   แต่    ข้ามความ                   ว่า “ความ        องค          ได้ 
  ่   แต่ความ                   ได้    ”                            เ  ลูกน้องไม่   ้ บอก
                            ต้อง                                           ว่า “                  
         ด้วย     ” เช่น ถ้า      หาร                แต่     ้  ไม่เข้า             
     ่   ่             ้  ว่า   ่   ่                 าจสั่งการไม่        เป็นได้                      ไม่    
ความ                   เป็น                                          ไว้                   ไม่ได้
             ลอด                                     แต ่                            ไม่             
                         ต้อง        ้                  ั            เป็น            ่า Insight     
   ด้าน              ั           เน้น                                                   ความ
     ความ               

2. รู้           ความ อ รู้              ่ว              ต้องรู้ ว่า     ความ        ด้าน   
          ได้ใช้  ให้                            ต้องรู้จัก     องค ร่วม         ใช้                 
                ได้แก่                อย่าง        เป็น                                  องคน ๖ 
   ด้วย       

1)                                     ไร             ้                        
         ต้องใช้ ความ              

2)                    ้      ความ                     ่  ถ้า                     
         ต้องใช้ความ        

3)                           ความ      รือร้น                                    
      เป็น       

4)                         ่           ่            แต่              ไม่             ก่อ     
        ถ้า              ให้        

5)                   ฝ ่รู้ เป็น    ่                     ความรู้     ต้อง           ยด 
    ว่า                         ด้านวิชา    

6)                   ่        เป็น  ไม่   ้                ่      องค้  ไว้ เป็น        
โ ด ย ไ ม่                       อ ย่ า ง   อ ย่ า ง       ถ้ า    ต้ อ ง         ่    
ให้                                                             ร่วม            ได้ 
               ต้อง     ให้                ฝ เข้า    องค์การ 



 

3. รู้            ความ   รู้              ความ              ประโยชน์             
                                         ความรู้                          รู้   ่     รู้     

“รู้   ่ ”     ความรู้   ด้าน            ว่า         อย่างไร      ส่วน      ข้อง       อย่างไร 
             ความรู้   ่         ์                แล้ว   ว่า    ไร       แล้ว    ียม   ปูองกันไว้ 
                                      ้    ว่า              เป็น      ้        แล้ว   อย่าง           
               ความรู้   ่    ช่วยให้     ปูองกันไว้ก่อ  
  “รู้   ”     ความรู้   ่             ์           ปัญหาขึ้น        แก้ปัญหา      ได้           อง
ค                   แล้ว      แต                 ปัญหาเช่น                 บพลันว่า     อย่างไร 
    เป็นความรู้        แก้ปัญหา        ้า  

                ์ (2552) กล่าว  ่า                ผู้บ             
1. เป็นผู้                           ด้วย                          ไดแ้ก่  

1)       ความ             ต้องเป็นผู้             หน้าที่         อยู่          ต้อง    
     ่       รือร้น          รู้              วิชาความรู้ความ                          
มุ่งม่ัน              หน้าที่                                ให้ ำเร็จอยู่     

2)        ความ            ต้องเป็นผู้  ความ               ประกอบด้วยความ    ไม ่
  ่   ้ ต่อความ              ประกอบ           หน้าที่                        
ความ          ความ     ก้าวหน้าได ้ 

3)       ความเป็นผู้        ่ อยู่          ผู้         ได้ ำ    ด้วย                     
   ต้องเป็นผู้        ่ต่อ                      ่       อย่างต่อ         ว่า          ไม่        
            ไม่เป็น                                        ้ หน่วย       ผู้บ       ต้อง
ค    ูแล         ่  “                            ” หน่วย   ต่าง       องค์การ
          ประกอบ                                       ให้            หน่วย
                         ให้  ึงความ               ประสงค ์        ไว้  

4)         ความเป็นผู้รู้จัก                        ปฏิบัติงาน              ผู ้ ้อย 
       ผู้อยู่   ้                                             ไว้     ไม่ได้                ความ
      ้า          ประสงค์          ไว้     ไม่      ไร              ปัญหา      ได้               แก้ไข 
ปฏิบัติงาน                               ให้                 ประสงค์ได้อย่างไร           เป็น      ข้อมูล
      ได้                                        วิเคราะห์      ให้             ปัญหา       
ข้อ   ข้อง     ปฏิบัติงานแล้ว        แก้ไขปัญหาเหล่า                               บัติให้            ่
ความ       ให้    ความ     ก้าวหน้า       ขึ้น  ได ้ 
 2. รู้จัก           ต่อ   ด้วย      ว่างผู้                   ้       ผู้อยู่   ้บังคับบัญชาตาม
                  เจ้า      “        ”        ความ  ่า “        ”              ต่ า เจ้า        ผู้       
        บ ารุง  ่       ผู้   ้           ด้ว             



 

1) ด้วย         ให้           กล่าว           หน้าที่      ให้          ความรู้  
   ปัญญา ความ        Put the right man on the right jo  รู้   ใช้  ให้           

2) ด้วย   ให้                        กล่                   รู้จักยกย่อง               
                ให้ได้                                 ต าแหน่ง         แก่             ไม่
                       ให้             ให้  ขึ้น ถ้าไม่   แก้ไข       ให้  ขึ้น   ต้องท า
        เกณฑ์โดย        

3) ด้วย                          ้  กล่าว    ต้องรู้จัก       ทุกข์                      
ผู้   ้            ไม่เป็นผู้   ้งน้ าใจ  

4) ด้วยการ               ก   ให้         ความว่า ให้รู้จัก  น้ า  แบ่ง  ั          ใช้
    ให้     ้   

5) ด้วยการ   ่             รู้จัก ห้ลูกน้อง     ผู้อยู่ใต้           ได้       ่    ้       
ส่วน  ่            ้  ผู้อยู่   ้                 เจ้า        ผู้                 บ ารุงอย่าง   แล้วก พึง
ปฏิบัติอนุเคราะห์ เจ้า    ผู้           ด้วย     ๕       ด้วยเช่น        

  (1)    ขึ้น      ก่อ         ให้          ผู้           ด้วยความ    ขัน        
      ก่อ         ผู้            อย่  น้อย    ให้              ไม่       

(2)        ปฏิบัติงาน               ท างานด้  ความ            ควรมาท างานก่อนนาย 
หรือผู้บังคับบัญชา อย่  น้อยก อยู่       ให้           ่า       ก่อ             
(3)       แต ่        ให้        ความซื่อสัตย์           ไม ่            ผู้           ไม่

    ์              ้     โดยไม่เป็น       อไม่ท า    กว่า     
(4)       ให้  ขึ้น     ต้  รู้                 ความรู้ความ                    ์       

ปฏิบัติงานให้ได ้                    
(5)                            รู้จัก      ค่าความ     เจ้า    ผู้          ายกย่อง 

            ความเป็น                          
    3. เป็นผู้  มนุษย์สัมพันธ์ (Human Relation)      ด้วย                             ะ 
    หวั    เป็นต้น 

                            อยู่     ู้ใหญ่ 4         
1)           ความ                ให้ ผู้    อยู่         
2)           ความ             ให้ผู้  ทุกข์  เ      ้   ให้  ้ ทุกข์   
3)            ความ             ได้      ผู้ไม่                 
4)             ความ       ไม ่         ้        ผู้           ความ       โดยช่วย  ไรไม่ได้     ต้อง

   ่                ด้วยปัญญา                 “     ์   ย่อมเป็น         ” 
    หวั                      
1)     รู้   ให้เ  ็             แก่ผู้          ให้เ  ็  



 

2)   ิ      รู้จัก       ่อ           กล่าวแต่               ่       
3)           รู้                 เป็นประโยชน์แก่ผู้      
4)           เป็นผู้                      ่      ไม ่            

        4           เป็น                         ผู้    ไว้ได้         ร                 ให้    ขึ้น
   ว่า          ด้วย           ว่าเป็น “               ่  ์”   ได ้เป็นผู้มีความ           (Initiatives) ด้วย
ความ   สร้าง     ์ (Creative)        ให้  ีประโยชน์   แก่คน    ่                            
ปฏิบัติงานให  ่   ให้                           ได ้                              ขึ้น 

1.   ความ         (Development)     เป็น                แก้ไข         ้    ง
หรือข้อ  พร่อง     ปฏิบัติงานให้  ขึ้นอยู่     

2. เป็นผู้              หน้าที่ความ               ense of  esponsi ilites      
           ความ         ต่อ      โดย          ความรู้                                  ้าง
                       หน้าที่ความ         ต่อส่วน       ต่อ         ต่อองค์การ       ่
                 อยู่   ต่อ               ให้                       โดย      อย่าง     
                 ต่อ                                                                          
                        ์  1                                              ไม่        เป็น     
ไม่  ่า      รู                  รู                  ่                                  
            าให้              ่      ด้วย  ผู้              ่  ต้อง               ต้อง  ความ
           ้ ที่         ต่อ                 อย่า            ต้อง   ช่วย              ให้ความ   ้     
ปูองกันแก้ไข บ ารุง     อย่า    ้        ่าง           ต่อ      ให้    ความ         ความ        อย่าง
      ให้ได ้ 

3.   ความ           สูง (Self Confidence)           ความ      โดย           
ความ         ความรู้  ความ            ั                ์                    ความเป็นผู้
                ได้              แล้ว   ใช่   ความ      อย่าง          อย่าง                 
      ้           ได ้                             ไม่       ต้องรู้จัก    ความ                   ด
                                             ด้วย 

7. เป็นผู้ประกอบด้วย“               ”                        ผู้บ             Good 
Governance      

1)     ความ   ต้อง                         ปัญหา                     ecision 
Making)            (Command) ด้วยความ   ต้อง           ้                     ข้อ 
          องค์การ                  ต้อง                                            ต้อง
 าม          ผู้           หน่วย            ต้อง                 วิชา   ได้   ความ
คิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตร          นักบริหารงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ต่อการปฏิบัติ
ธรรม ณ ส านักปฏิบัติธรรมแสงธรรมส่องชีวิต สาขา     ปากช่อง   ค          ข้อง   ฝุาย 



 

2)     ความ            รู้                           ปฏิบัติงานได้                  
                             ์กล่     เป็นผู้                                                
          ๗              

(1)           รู้        รู้แก่ได้    ั   รู้        ่                      เป็น  ้น  
  (2)            รู้          รู้         รู้    ปัญญา                   เป็น     
แล้ว     ให้       แก่     

(3)           รู้          รู้         รู้    ปัญญา                   เป็น      
(4)           รู้จัก                      ให้       แก ่      รู้จัก 

                 ใช้         ์     อยู่           เกิดได้  
(5)          รู้จัก        รู้จัก                          ไม่          อ 

         ต่าง   
(6)           รู้จัก      ว่า                   ความเป็นอยู่      

                          ่  ต่าง       ให้รู้         ให้        
(7)                    รู้ว่                                         อย่างไร

                        ให้                              
3)     ความ                                                    ด้วยความ      ธิ์     ด้วย      

ความ     ่า              
4)     ความ                                             ต่อผู้อยู่   ้     ง              วข้อ ด้วย

ความ                 ห่                             ข้อมูล      ต้อง        ได้                
   ด้วยความ               ไม่                 ด้วยความ          ด้วยความ   ไม่รู้         
     ้          ต้อง        ได้   สมบูรณ์เป็        ประกอบ           เป็นการ        ให้ความ           
กล่าว    ได้ว่า                 เป็น                             เป็น                     สร้าง
                    ให้อยู่                                       องค์การ              เป็น
          ให้               ผู้               เป็นประโยชน์แก่        ผู้                  ผู้บ         
                                                   ่        ขึ้นได้           ขึ้นแล้ว  ่      ่งความ
       แก่          องค์       ได้                                 องค์   เช่น ผู้   ้          า
                

2.3          กก ร        รร ของ         ก   
            (2551)  ได้ให ้                      ั                    ความได้ว่า 

                  วิชา               ให้รู้ว่า  ไรเป็น  ไร           ให้รู้ว่า   ว่า  ไรเป็น  ไร         เป็น
                            ให้รู้ว่า     ์         ิ่ง   เป็น                    ได้                   ได้
      ่ อยู่      เหล่า     แล้ว   ให้    ต่อ  ว่า            เป็น               หรับจะให้ตัด       ได้ 
      ให้            ว่า      ์  5      ส่วน 5 ส่วน    ประกอบ   ขึ้นเป็น         เป็น                



 

     ต้อง     ให้ รู้จัก        ์  5                ให้   ต้อง      เป็น         รู้แจ้ง              เป็น
                  ่อ          ้ ได้ด้วย                   ท่าน            บัติ   ได้กล่าว  แล้วเป็น    
                              ให้  แล้ว                                 ให้เป็น           ให้
                           ต่อ                               เป็น     ั    

                      ่                     ได้              ั           ไว้ว่า  ให้      
       โดย          ์  5   เป็น      ์ ก่อ        เป็น         ์       ปัญญา   รู้    ้          น 
              ความได้ ว่า            ั    โดย          นธ์ 5 (รูป                             ) 
           ้  เข้า     ่          ์                           ด้วย              ั               า        
       แต่    ว่ารู ไม่       เป็นทุกข์ เป็น        ว่า         ้         ้             ว่ารู ไม่      เป็น
ทุกข์ เป็น             แต่                  อยู่                       เป็น                ้   ิด
        รู                                          เป็น   ปฏิบัติเป็น             ให้      เป็น
     ได ้         

                          ์               ,  (2551) ได้ให้ ทั                  
                     ้ ว่า         ท่าน                   ต้อง                                         ให้
   ด               ความ          แต ่         ์    โดย             ั        (                 ) ให้     ิ 
   รู้   ่                     แต่       รู้   ่           ่      ความไม่                                       ไม่
       เข้า               มนุษย์        ่               ได ้                            โดย       ย์      ว่า   
อยู่  ความ            ให้      ต้อง               ได้   ประโยชน์            เป็นมนุษย์
                   เป็น                                            ได้ไม่            ไม่           
          ว่า              แล้วได้  ไรเป็น   เป็นเปูา                                  เป็น     องอยู่ใน
       ั        เป็น          ่ อยู่    อยู่ร่วม         ความ   ไม่   แก่    ่            ่ เป็นมนุษย์  แต่
                 ว่า              ้    ทุกข์         ว่า                             ด รู้จัก           เป็น
จุด    อย่าง   ้                      ถ้า           ไม่      ้   ได้  ไร  กการ                
ท่าน       ความ                                    ถ้า                             เป็น           
ต่อ                 ่                         มนุษย์                                             ไม่       ่
                ต อ            ์                    ไม ่              ร                     

กล่าว    ได้ ว่า                                                                   ให้ 
              โดย   ฝึกฝ                  โดยต้อง      ไตร                ความ                 
ให้         ้                                   ให้                ปัญญา        รู้
                         รู้                      เป็น             ฝึก      องค  เป็น
                              เป็น     าติ มนุษย์       ฝึก                                   แบ่ง
   เป็น 2        ได้แก่                                            ให้
                                      ั                        ัติ               ให้      ั    



 

       ้ รู้         ทุกข์                                                        ค์         ได้กล่าว  
ข้างต้น 

 
 

2.4        หลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) 
               หลักสูตรนักบริหารงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) เป็นส่วนหนึ่งในภารกิจของกรม
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งมีหน้าที่ในการจัดท าแผนแม่บท วางมาตรการ ส่งเสริมสนับสนุนการปูองกัน 
การบรรเทาและฟ้ืนฟูจากสาธารณภัย การฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจะเป็นรูปแบบในการฝึกอบรมโดยกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเท่านั้น ตามหลักสูตรการ
ฝึกอบรมการด าเนินการจะเป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของสถาบันในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2557 ส าหรับหลักสูตรนักบริหารงานปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 15    ใช้ระยะเวลาในการอบรม 89 วัน ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย โดยวิทยาลัยปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตปทุมธานี โดยมีผู้เข้าอบรม
ทั้งสิ้น 22 คน ก าหนดระยะเวลาการฝึกอบรมตั้งแต่วันที่  7 มกราคม ถึงวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562 โดยมี
เปูาหมายเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารให้มีวิสัยทัศน์เข้าใจถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลง และพร้อมที่จะ
เผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงพัฒนาข้าราชการของกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยและผู้ปฏิบัติงานใน
หน่วยภาคีเครือข่ายที่อยู่ในระดับผู้บริหารระดับกลางให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการบริหารจัดการ
สาธารณภัยได้อย่างมืออาชีพสอดคล้องกับกรอบการบริหารจัดการ     สาธารณภัยของโลกและเพ่ือสร้างภาคี
เครือข่ายการปฏิบัติงานด้านการปูองกันสาธารณภัยในทุกระดับ 
 ตารางการอบรมปฏิบัติธรรมส าหรับนักบริหาร ณ ส านักปฏิบัติ “แสงธรรมส่องชีวิต” สาขา ปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา บ้านหนองตาแก้ว ต าบลปากช่อง อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ตาม หลักสูตรนัก
บริหารงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย(นบ.ปภ.) รุ่นที่ 15 ระหว่างวันที่ 21–25 มกราคม 2562 มีดังนี ้
  เวลา 04.00 น.    ตื่นนอน 
เวลา 04.30-06.00 น.   ท าวัตรเช้า (สวดมนต์  และปฏิบัติธรรม) 
เวลา 06.15-07.30 น.   ตักบาตรพระสงฆ ์ / รับประทานอาหารเช้า 
เวลา 09.00-11.00 น.   ปฏิบัติธรรม 
เวลา 11.00-12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 12.00-13.00 น.   พักผ่อน 
เวลา 13.00-16.00 น.   ปฏิบัติธรรม 
เวลา 16.00-18.00 น.   ทานน้ าปานะและพักผ่อน 
เวลา 18.00-21.00 น.   ท าวัตรเย็น (สวดมนต์ และปฏิบัติธรรม) 
เวลา 21.00 น.    พักผ่อน 
  



 

2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
1.การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการระหว่างศาสตร์เพ่ือการพัฒนาบัณฑิตยุค

ใหม่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดย รศ.ดร. พรหทัย ตัณฑ์จิตานนท์ และผศ.ดร.พีระ  จูน้อย
สุวรรณ (2555) ศึกษาแนวทางการบูรณาการระหว่างศาสตร์และสร้างรูปแบบการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ระหว่างศาสตร์ที่เหมาะสมในการพัฒนาบัณฑิตยุคใหม่ของมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
80 คน ผลการวิจัยพบว่าแนวทางการบูรณาการระหว่างศาสตร์เพ่ือพัฒนาบัณฑิตอุดมคติของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ควรมุ่งพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวมด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการศาสตร์ที่เหมาะสมในการการพัฒนาบัณฑิตยุคใหม่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา ได้แก่ รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน และรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการกับโครงงานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.00 

2.การพัฒนาการเรียนการสอนแบบบูรณาการในรายวิชาของสาขาสังคมศึกษาระดับปริญญาตรีที่
ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดย มณฑา ชุ่มสุคนธ์, นิลมณี พิทักษ์ และอังคณา ตุงคะสมิต 
(2557) โดยพัฒนาการเรียนการสอนแบบบูรณาการในรายวิชาของสาขาสังคมศึกษาระดับปริญญาตรีที่ส่งเสริม
การเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และศึกษาผลของโปรแกรมรวมถึงความคิดเห็นของนักศึกษา 
ทั้งหมด 31 ราย ผลการศึกษาพบว่านักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าโครงการอยู่ในระดับมาก 
ส่วนทักษะกระบวนการในภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด และเจตคติ รวมถึงความคิดเห็นต่อการ
จัดการเรียนการสอนแบบส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของนักศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด 

3.ความคาดหวังและความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดย อารีรักษ์ มีแจ้ง (2557) ศึกษาความคาดหวัง และความ พึงพอใจของ
นิสิตที่มีต่อการศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ านวน 250 
คน และเปรียบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจของนิสิต โดยแยกตามเพศ ชั้นปี และผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน พบว่าในภาพรวมนิสิตมีความหวังและความพึงพอใจต่อการศึกษาในหลักสูตรนี้อยู่ในระดับมาก มีเพียงชั้น
ปีที่ส่งผลความคาดหวังและความพึงพอใจของนิสิต เพศและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่มีผลต่อความแตกต่าง
ของความคาดหวังและความพึงพอใจของนิสิต 

4.ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรของภาควิชาสถิติคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเกวลี ผังดี และพิมพ์รดา ครองยุติ (2556) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา ระดับ
ปริญญาตรีและปริญญาโท จ านวน 306 คน ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรของภาควิชาสถิติ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
โดยเรียงอันดับจากค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยตามรายด้าน ได้แก่ 1. ด้านรายวิชาในหลักสูตร 2. ด้านวิธีการ
สอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 3. ด้านผู้สอน 4. ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน และ   5. 
ด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 



 

5.การศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ที่มีต่อการเรียนการสอน
วิชาการบัญชี และการเงินของมหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยรมิดา คงเขตวณิช (2556) ศึกษาความคาดหวังและ
ความพึงพอใจที่มีผลต่อการเรียนการสอนรายวิชาบัญชีการเงินของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยศรี
ปทุม จ านวน 227 คน พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังต่อการจัดการเรียนการสอนด้าน   การด าเนินการ
สอนของอาจารย์อยู่ในระดับมากที่สุด และมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากโดยมีความพึงพอใจใน
การจัดการเรียนการสอนด้านการด าเนินการสอนของอาจารย์อยู่ในระดับมากที่สุดของนักศึกษาที่อยู่ในสาขา
ต่างกันมีความคาดหวังต่อการเรียนการสอนรายวิชาบัญชีการเงินไม่แตกต่างกัน และมีความพึงพอใจต่อการ
เรียนการสอนรายวิชาบัญชีการเงินของมหาวิทยาลัยศรีปทุมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05  
    2.6 กรอ         ก ร  ก   
                                               ้                          ให้          าน        
    ประโยชน์      แก่        โดยเน้น     ส่วนร่วม                 เครือข่าย                  
                       ให้   แล้ว       ล่วง                       เปู                      เป็น
ข้าราช                   ผู้   องค ์     ผู้บ       ต้อง                                 ว่าเป็นความ  
   เป็นอย่าง         ต้องสร้างให้    ขึ้น            หลักสูตร           นปูองกันและ                
วิชา                                                      ไว้  2      ง  
        ประกอบด้วย                             ้            ใช้        ์                          
                                                                        ข้างต้น    วิชา
                                  เป็น   วิชา     ความ            เป็นต่อ      ผู้ เข้า      
ฝึก              ์ ใช้กั                   ใช้    ผู้น า ตัวผู้                              องความ
คิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตร นักบริหารงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ต่อการปฏิบัติธรรม ณ ส านัก
ปฏิ บั ติ ธ ร รมแสงธร รมส่ อ งชี วิ ต  สาขาปากช่ อ ง         ได้                ได้     
ผู้                        ด้าน   ปูองกัน                        ใช้ประกอบ        หลักสูตร
            ปูองกัน                                วิชา                            ิหาร
               ต่อ   
  
ตัวแปรอิสระ        ตัวแปรตาม 
     ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ศาสนา 
4. ระดับการศึกษา 
5. สังกัด 

 ความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตร
นักบริหารงานปูองกันและบรรเทา  
สาธารณภัย รุ่นที่ 15 ต่อการ
ปฏิบัติธรรม ณ ส านักปฏิบัติธรรม
แสงธรรมส่องชีวิต สาขาปากช่อง 

- ด้านเนื้อหา 
- ด้านระยะเวลา        



 

- ด้านสถานที่ 
 
       กรอบแนวคิดเก่ียวกับความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
รุ่นที่ 15 ต่อการปฏิบัติธรรม ณ ส านักปฏิบัติธรรมแสงธรรมส่องชีวิต สาขาปากช่อง 

2.7 นิยามศัพท์  
     ค านิยามศัพท ์เฉพาะในการศึกษาในครั้งนี้ได้แก่ 
             ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) หมายถึง 
บุคคลที่เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรนักบริหารงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 15 
จ านวนทั้งสิ้น 22 คน 
             ความคิดเห็น หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 15 ที่มีต่อการปฏิบัติธรรม ณ ส านักปฏิบัติธรรมแสงธรรมส่อง
ชีวิต สาขาปากช่อง 
              หลักสูตรนักบริหารงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 15 หมายถึง แผนการ
เรียน    การสอนที่จัดโอกาสให้แก่ส าหรับข้าราชการในสังกัดและหน่วยงานภายนอกที่เป็นนักบริหาร
ระดับกลาง ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ต าบลบางพูน อ าเภอเมืองปทุมธานี 
จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 6 มกราคม – 5 เมษายน 2562 โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือเน้นการพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้สามารถบริหารจัดการสาธารณภัยให้บรรลุเปูาหมาย 
              วิชาการปฏิบัติธรรมของนักบริหาร หมายถึง การศึกษาวิชาการปฏิบัติธรรมของนักศึกษา หลักสูตร      
นักบริหารงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 15 ซึ่งอยู่ในกลุ่มวิชาคุณธรรมและจริยธรรมตาม
หลักสูตรนักบริหารงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 15 ของสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งใช้วิธีการศึกษา ได้แก่ การบรรยายการ
ตอบข้อซักถาม และการฝึกปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 7 มกราคม – 5 เมษายน 2562  ณ ส านักแสงธรรมส่องชีวิต 
สาขาปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
               ความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  รุ่นที่ 15 ต่อ
การปฏิบัติธรรม ณ ส านักปฏิบัติธรรมแสงธรรมส่องชีวิต สาขาปากช่อง หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติของ
นักศึกษาหลักสูตร  นักบริหารงานปูองกัน และบรรเทาสาธารณภัย(นบ.ปภ.) รุ่นที่ 15 ต่อการปฏิบัติธรรมของ
นักบริหาร 3 ด้าน ได้แก่        1) ด้านเนื้อหาวิชาการศึกษา(หลักธรรม) 2) ด้านระยะเวลาการศึกษา และ 3) 
ด้านสถานที่และสภาพแวดล้อม 
               ความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ 15 ต่อ
การปฏิบัติธรรม ณ ส านักปฏิบัติธรรมแสงธรรมส่องชีวิต สาขาปากช่อง ด้านเนื้อหาวิชาการศึกษา(หลักธรรม) 
หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติของ นักศึกษาหลักสูตร นักบริหารงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย(นบ.ปภ.) 



 

รุ่นที่ 15 ต่อเนื้อหาวิชาการศึก (หลักธรรม) ได้แก่  เนื้อหาการสวดมนต์  ท าวัตรเช้า – เย็น, เนื้อหาการฟังธรรม
, เนื้อหาวิธีการเดินจงกรม เนื้อหาการนั่งสมาธิ 
               ความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  รุ่นที่ 15 ต่อ
การปฏิบัติธรรม ณ ส านักปฏิบัติธรรมแสงธรรมส่องชีวิต สาขาปากช่อง ด้านระยะเวลาการปฏิบัติธรรม 
หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติของนักศึกษาหลักสูตร นักบริหารงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย(นบ.ปภ.) 

รุ่นที่ 15 ต่อระยะเวลาการศึกษา ได้แก่ เวลาในการสวดมนต์ ท าวัตรเช้า–เย็น, เวลาการฟังธรรม, เวลาการ
สนทนา และอภิปรายธรรม, เวลาการเดินจงกรม และ เวลาการนั่งสมาธิ 
               ความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  รุ่นที่ 15 ต่อ
การปฏิบัติธรรม ณ ส านักปฏิบัติธรรมแสงธรรมส่องชีวิต สาขาปากช่อง ด้านสถานที่และสภาพแวดล้อม 
หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติของนักศึกษา หลักสูตรนักบริหารงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย(นบ.ปภ.) 
รุ่นที่ 15 ต่อสถานที่และสภาพแวดล้อม ได้แก่  สถานที่ปฏิบัติธรรม, สถานที่พัก, โรงอาหาร, ห้องน้ า และสิ่ง
อ านวยความสะดวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

        
ร เ              

 
                เป็น                     urve    esearch                  ความคิดเห็น

ของนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ 15 ต่อการปฏิบัติธรรม ณ ส านัก
ปฏิบัติธรรมแสงธรรมส่องชีวิต สาขาปากช่อง      ใช้เป็นข้อมูล   ข้อ       แก่                  ด้าน
   ปูองกัน        า                     บุคลากรด้านการปูองกัน                   และ
พัฒนาบุคลากรด้านอื่นด้วย ผู้        ได ้                                                        

1.1         
1.2 วิธีการสุ่มตัวอย่าง  
1.3 ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
1.4                      
1.5 เกณฑ์ในการให้คะแนน 
1.6 การทดสอบความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม 
1.7 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

3.1  ร   กร 
               ใช้          ไดแ้ก่         หลักสูตร            ปูองกัน                   

         รุ่น    15    ว่า         7 มกราคม – 5 เมษายน  2562 จ านวน 22 คน 

3.2 กลุ่มตัวอย่าง 
     กลุ่มตัวอย่าง เป็น   ใช้ประชากรทั้งหมด ได้แก่  ข้าราช   กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

       20    กรมควบคุมโรค จ านวน 1 คน และพนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 1 คน รวมทั้งสิ้น 22 คน    
เป็น                  1                      1    

          
            ที ่    5   ี     น้อย       41   ี                  ี  

               
-           6    
-          14    



 

-           1    
       
กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน 20 คน ดังนี้ 

- สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน 1 คน 
- วิทยาลัยปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขต  จ านวน  2 คน 
-        ์ปูองกัน                         จ านวน  4     
-          ปูองกัน                     หวั    จ านวน 13 ค  
หน่วย                   หน่วย          จ านวน 2           
- การรถไฟฟูาขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย   จ านวน 1 คน 
- กรมควบคุมโรค      จ านวน 1 คน 

3.4 เ ร  อง  อ   ใช้  ก ร      

     ผู ้    ใช้         เป็น                         ข้อมูล   ตัวอย่างโดย                      
 ารสร้าง         เป็น              

1.             สร้าง                                           ข้อง 
2. สร้าง                 ความ       ของนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารงานปูองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย ต่อการปฏิบัติธรรม ณ ส านักปฏิบัติธรรมแสงธรรมส่องชีวิต สาขาปากช่อง   ด้านต่าง    
ส่วน     

1) ข้อมูลส่วน        ผู้             
2) ความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารงานปูองกันและบรรเทาสาธารณ

ภัย ต่อการปฏิบัติธรรม ณ ส านักปฏิบัติธรรมแสงธรรมส่องชีวิต สาขาปากช่อง  
ด้าน       วิชา    ด้าน            ด้าน               แวดล้อม 

3) ปัญหา            ข้อ        
3.                ได้ สร้างขึ้น      ต่อ       ์                       แก้ไข 
4.               แก้ไข          ให้        ์                 ควา   ต้อง

                   ให้       ์                ก่อ              
5.                       ตัวอย่าง                     ค่าความ          
6.                         ให้       ์                 ก่อ              
7.                  กลุ่มตัวอย่าง 

3.4.1 การทดสอบคุณภาพเครื่องมือ 

1. สร้างแบบสอบถามตามแนวคิดทฤษฎีที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า    



 

2. น าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จแล้ว เสนออาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบในเรื่องการวัดการ
ตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) พร้อมทั้งขอค าแนะน าเพ่ือไปปรับปรุงก่อนน าไปทดลองใช้ (Try out) กับ
กลุ่มตัวอย่างที่จะการศึกษา 

3. น ามาค านวณหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) เพ่ือหาค่า Alpha เพ่ือน าไปใช้ศึกษาใน
ภาคสนาม 

 

3.4.2 องค์ประกอบของแบบส ารวจ 

ผู้ท าวิจัยได้ ออกแบบส ารวจซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วนพร้อมกับวิธีการตอบค าถามดังต่อไปนี้คือ 

ส่วนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบส ารวจ ได้แก่  เพศ อายุ  
การศึกษา และสังกัด ลักษณะค าถามเป็นค าถามปลายปิดแบบให้เลือกตอบ 

ส่วนที่  2  เป็นค าถามเกี่ยวข้องกับความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารงานปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ต่อการปฏิบัติธรรม ณ ส านักปฏิบัติธรรมแสงธรรมส่องชีวิต สาขาปากช่องที่มี ลักษณะ
ค าถามเป็นค าถาม ปลายปิดโดยแบ่งค าถามเป็น 5 ระดับตั้งแต่ มากที่สุด 5 คะแนน ถึงน้อยที่สุด 1 คะแนน
ลักษณะค าตอบเป็นแบบ มาตรวัดประเมินค่า (Rating - Scale) 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติธรรม หรือข้อเสนอแนะความคิดเห็น 
เพ่ิมเติม ซึ่งเป็นลักษณะค าถามปลายปิด 

3.5 การแปรผลข้อมูล 

     ประมวลผลและท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel 

3.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 

     สถิติเชิงพรรณา (Descriptive  Statistics) ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และ              
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Diviation)  

3.6.1 ค่าร้อยละ ใช้สูตรดังนี้ 
   ร้อยละของรายการใด  =  ความถี่ของรายการนั้น  x 100 
               ความถี่ท้ังหมด 

3.6.2  ค่าเฉลี่ย ใช้สูตรดังนี้ 
    เมื่อ      X แทน    ข้อมูล 

        x  แทน    ค่าเฉลี่ย 
    N แทน     จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
     ∑ แทน     ผลรวม 
 



 

3.6.3  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใช้สูตรดังนี้ 
 

            สูตร    S.D = √  N∑X 2  - (∑X )2 
                     N (N-1)   
 
 
            เมื่อ S.D แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
    ∑X  แทน ผลรวมของข้อมูล 
           (∑X )2 แทน ผลรวมของข้อมูลแต่ละคนยกก าลังสอง 
    N แทน  จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

3.7 ก รเก  ร  ร  ข้อมูล 
     ผู ้    ได ้             ข้อมูล          ต่อ         
     1. ผู้                                                                แก ่       ะ

       
     2. ผู้                        เข้า           ต่าง      ต้อง                       ือขอ

ความ   เคราะห์   ผู้                 ปูองกัน                                  จ 
     3. ผู้                        ส่ง          ้                ตัวอย่าง 
     4. ผู้         ผู้                                            วิเคราะห์   

3.8 ก ร   ผ ข้อมูล 
     ผู้        ได ้     ค่า                           ข้อมูลโดย      ค่า                    

ช่วง    ด้วย   ใช้                             แต่  ช่วง            
  อันตรภาคชั้น   =    (ค่าสูงสุด  -  ค่าต่ าสุด) 
     จ านวนชั้น 
    =   5  -  1 
            5 
    =       0.8 

ช่วงชั้น  ค าอธิบายส าหรับการแปลผล 
1.00 – 1.80  ระดับน้อยที่สุด 
1.81 – 2.61  ระดับน้อย 
2.62 – 3.42  ระดับปานกลาง 

3.43 – 4.23  ระดับมาก 
4.24 – 5.00  ระดับมากท่ีสุด 

 



 

 
 
 
 
 
 

บทที ่4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
          การศึกษาความเห็นของนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ 15 ต่อ
การปฏิบัติธรรม ณ ส านักปฏิบัติธรรมแสงธรรมส่องชีวิต ครั้งนี้  มีรูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลสรุปได้ ดังนี้ 
 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี้ 
 

เมื่อ      X แทน    ข้อมูล 

        x   แทน    ค่าเฉลี่ย 
    N แทน     จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
     ∑ แทน     ผลรวม 
 
การแปลความหมาย 
 

ช่วงชั้น  ค าอธิบายส าหรับการแปลผล 
1.00 – 1.80  ระดับน้อยที่สุด 
1.81 – 2.61  ระดับน้อย 
2.62 – 3.42  ระดับปานกลาง 
3.43 – 4.23  ระดับมาก 
4.24 – 5.00  ระดับมากท่ีสุด 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล ดังนี้ 

ตาราง 4.1 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพ 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 
   1. ชาย 
   2. หญิง 

รวม 

 
11 
11 
22 

 
50.00 
50.00 
100 

2. อายุ 
1. 35-40 ปี   
2. 41-45 ป ี
3. 46-50 ป ี
4. 51 ปีขึ้นไป 

รวม 

 
0 
10 
6 
6 
22 

 
0 

45.46 
27.27 
27.27 
100 

3. ศาสนา 
   1. พุทธ   
   2. คริสต์   
   3. อิสลาม  
   4. ศาสนาอื่นๆ   

รวม 

 
19 
2 
1 
0 
22 

 
86.36 
9.10 
4.54 

0 
100 

4. สังกัด 
   1. หน่วยงานส่วนกลาง 
   2. ศูนย์ ปภ.เขต 
   3. ส านักงาน ปภ.จังหวัด 
   4. หน่วยงานภาคีเครือข่าย 

รวม 

 
3 
4 
13 
2 
22 

 
13.64 
18.18 
59.09 
9.09 
100 

5. การศึกษา 
1. ต่ ากว่าปริญญาตรี   
2. ปริญญาตรี 

 
 0 
3 

 
0 

13.63 



 

3. ปริญญาโท 
4. ปริญญาเอก 

รวม 

18 
1 
22 

81.82 
4.55 
100 

 
 
 
          จากตาราง 4.1 พบว่า ข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้ 
 เพศ พบว่า อัตราส่วนเพศชายและเพศหญิงมีอัตราส่วนเท่ากัน คือ เพศชาย จ านวน 11 คน และเพศ
หญิง   11 คน   คิดเป็นร้อยละ 50.00  เมื่อรวมกันคิดเป็นร้อยละ 100 
 อายุ พบว่า ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41 – 45 ปี จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 45.46 รองลงมามีอายุ
ระหว่าง 46 – 50 ปี และ 51 ปีขึ้นไป มีจ านวนเท่ากัน คือ 6  คน คิดเป็นร้อยละ 27.27 และไม่มีผู้ที่มีอายุ
ระหว่าง 35 – 40 ปี ตามล าดับ 
 ศาสนา พบว่า ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ จ านวน 19 คน คิดเป็น ร้อยละ 86.36 รองลงมาเป็น
ศาสนาคริสต์ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 9.09 และศาสนาอิสลาม จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4.54  และ
ไม่มีผู้ที่นับถือศาสนาอ่ืน ๆ ตามล าดับ 
 สังกัด พบว่า ส่วนใหญ่สังกัดส านักงาน ปภ.จังหวัด จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 59.09 รองลงมา
สังกัด  ศูนย ์ปภ.เขต จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 18.18 และสังกัดหน่วยงานส่วนกลาง จ านวน 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 13.64 ตามล าดับ 
 ระดับการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่จบระดับปริญญาโท จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 81.82 รองลงมา
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 3  คน คิดเป็นร้อยละ 13.64 การศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน 1 คน 
คิดเป็นร้อยละ 4.55  และไม่มีผู้จบการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี ตามล าดับ 

ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารงานปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย ต่อการปฏิบัติธรรม ณ ส านักปฏิบัติธรรมแสงธรรมส่องชีวิต สาขาปากช่อง  ดังนี้ 

            ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ต่อการ
ปฏิบัติธรรม ณ ส านักปฏิบัติธรรมแสงธรรมส่องชีวิต สาขาปากช่อง  แบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1  ด้าน
เนื้อหาวิชาการปฏิบัติธรรม  ตอนที่ 2 ด้านระยะเวลาการปฏิบัติธรรม  ตอนที่ 3 ด้านสถานที่และ
สภาพแวดล้อม  ดังนี้ 

           ตาราง 4.1 ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยต่อ
การปฏิบัติธรรม ณ ส านักปฏิบัติธรรมแสงธรรมส่องชีวิต สาขาปากช่อง 

 

 

 



 

 

 

ประเด็นความเห็นของนักศึกษาหลักสูตร          
นักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     
รุ่นที ่15 ต่อการปฏิบัติธรรม ณ ส านักปฏิบัติ

ธรรมแสงธรรมส่องชีวิต สาขาปากช่อง 

ค่าเฉลี่ย 
 
 

x  

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

 
SD 

แปลผล 

ด้านเนื้อหาวชิาการปฏิบัติธรรม 
1. ท่านคิดวา่เนื้อหาในการสวดมนต์และท าวัตรเช้า-

เย็นมีประโยชน ์

 
 

4.27 

 
 

0.88 

 
 

มากที่สุด 
2. ท่านคิดว่าเนื้อหาวชิาการฟังธรรมมีประโยชน์     
ต่องานของท่าน 

 
4.14 

 
0.94 

 
มาก 

3.ท่านคิดว่าเนื้อหาวชิาการในการเดินจงกรมมี
ประโยชน์ต่องานของท่าน 

 
4.00 

 
1.07 

 
มาก 

4. ท่านคิดว่าเนื้อหาวชิาการของการนั่งสมาธิมี
ประโยชน์ต่องานของท่าน 

4.14 0.88 มาก 

รวม 4.14 0.94 มาก 
     ด้านระยะเวลาในการปฏิบตัิธรรม 
5.ท่านคิดว่าระยะเวลาในการสวดมนต์และท าวัตรเชา้-
เย็นมีความเหมาะสม 

 
 

3.90 

 
 

1.01 

 
 

มาก 
6. ท่านคิดว่าระยะเวลาในการฟงัธรรมมีความ
เหมาะสม 

 
3.50 

 
1.06 

 
มาก 

7.ท่านคิดว่าระยะเวลาในการเดนิจงกรมมีความ
เหมาะสม 

 
3.63 

 
1.09 

 
มาก 

8. ท่านคิดว่าระยะเวลาในการนัง่สมาธิมีความ
เหมาะสม 

3.59 1.00 มาก 

รวม 3.65 3.41 มาก 
ด้านสถานที่และสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติธรรม 

9.ท่านคิดว่าสถานที่และสภาพแวดล้อมในปฏิบัตธิรรม
ในภาพรวมมีความเหมาะสม 

 
 

4.27 

 
 

0.92 

 
 

มากที่สุด 
10. ท่านคิดวา่สถานที่และสภาพแวดล้อมในส่วนของที่
พักมีความเหมาะสม 

 
4.27 

 
0.88 

 
มากที่สุด 

11.ท่านคิดว่าสิง่อ านวยความสะดวกมีเพียงพอและ
เหมาะสม 

 
3.90 

 
0.93 

 
มาก 

รวม 4.15 2.11 มาก 



 

รวมทั้งสิ้น 3.97 0.97 มาก 

 
          จากตารางที่ 4.1  พบว่า ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารงาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ต่อการปฏิบัติธรรม ณ ส านักปฏิบัติธรรมแสงธรรมส่องชีวิต สาขาปากช่อง โดย

ภาพรวม ค่าเฉลี่ยอยู่ ในระดับมาก ( x = 3.97) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านสถานที่และ

สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติธรรม      มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมาก ( x = 4.15) รองลงมาคือ ด้าน

เนื้อหาวิชาการปฏิบัติธรรม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.14)  และ ด้านระยะเวลาในการปฏิบัติธรรม 

เป็นอันดับสุดท้าย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x = 3.65)        ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานหรือค่า SD น้อยกว่า 1 
เนื่องจากข้อมูลเกาะกลุ่มดีมาก การกระจายของข้อมูลน้อย 
 
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ต่อการปฏิบัติธรรม        
ณ ส านักปฏิบัติธรรมแสงธรรมส่องชีวิต สาขาปากช่อง   
           ความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ต่อการปฏิบัติธรรม       
ณ ส านักปฏิบัติธรรมแสงธรรมส่องชีวิต สาขาปากช่อง  แบ่งออกเป็น 2 ข้อ ดังนี้ 

1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม ณ ส านักปฏิบัติธรรมแสงธรรมส่องชีวิต สาขาปากช่อง มี
ดังนี้ 
1.1 มีความเหมาะสม และ มีประโยชน์อย่างสูง 
1.2 สถานที่มีความเหมาะสม สงบ ร่มรื่น 

1.3 มีความเหมาะสมน่าไปปฏิบัติธรรมอย่างยิ่ง การปฏิบัติไม่เคร่งครัดหรือ
หย่อนยานเกินไป สามารถปฏิบัติตามก าหนดได้โดยไม่เกิดความรู้สึกอึดอัด และมีสิ่งอ านวย
ความสะดวกครบ 

1.4 มีความเหมาะสมต่อผู้ที่จะเป็นนักบริหาร สถานที่มีความสงบ ร่มเย็น  
1.5 มีความเหมาะสมส าหรับการน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
1.6 มีความเหมาะสมปานกลาง 
1.7 มีความเหมาะสมทั้งด้านเวลา และสถานที่ 
1.8 มีความเหมาะสมมาก ได้ฝึกสมาธิ ได้ฝึกการปฏิบัติธรรม และได้ความสงบ 
1.9 มีความเหมาะสม แต่ต้องมีการเปิดใจให้พร้อมยอมรับ และตั้งใจในการฝึกปฏิบัติอย่างจริงจัง 
1.10 มีความเหมาะสมด้านเนื้อหาในการปฏิบัติธรรม หลักธรรม น าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือพัฒนา

ตนเองและองค์กร 
1.11 มีความเหมาะสมส าหรับหลักสูตรนักบริหาร หรือเจ้าหน้าที่ ในด้านการฝึกควบคุมสมาธิ 

ความอดทน 
1.12 ด้านสถานที่มีความสวยงาม อากาศดี ร่มรื่น การเดินทางสะดวก สะอาด พระอาจารย์มี
ความรู้ 



 

1.13 ระยะเวลาในการปฏิบัตินานเกินไป ควรใช้ระยะเวลาเพียง 3 วัน 2 คืน 
1.14 มีความเหมาะสม ได้เรียนรู้การปฏิบัติธรรมหลายรูปแบบ 
1.15 มีความเหมาะสมทุกด้าน สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันด้านการครองตน ครองคน ครอง
งานได้ 
1.16 ได้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมมากขึ้น 
1.17 พระอาจารย์มีความสามารถในการสอนปฏิบัติธรรมดีมาก 
1.18 เป็นการฝึกปฏิบัติธรรมที่ดี เป็นการน าหลักธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้ามาปรับใช้ในการ

เป็นนักบริหาร 
 2. ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติธรรม ณ ส านักปฏิบัติธรรมแสงธรรมส่องชีวิต สาขาปากช่อง มีดังนี ้

2.1 ด้านเวลาในการปฏิบัติธรรมควรให้มีเวลาส าหรับพักผ่อนบ้าง 
2.2 ผู้นับถือศาสนาอื่นที่ไม่ใช่ศาสนาพุทธไม่ได้มีกิจกรรมอ่ืนท า และไม่ได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมใน

การปฏิบัติธรรม 
2.3 ควรหาแนวทางในการท ากิจกรรมที่สามารถด าเนินการได้ทุกศาสนา เนื่องจากกิจกรรมบาง

กิจกรรมผู้นับถือศาสนาอื่นไม่สามารถร่วมกิจกรรมได้ 
2.4 ขอเสนอให้ผู้บริหารเป็นคนดี มีสติ สมาธิ ปัญญา สามารถบริหารงาน บริหารคน และบริหาร

ตน ไม่ควรปฏิบัติเพียง 5 วัน 4 คืน ควรมีการฝึกที่บ้านด้วยเป็นประจ าทุกวัน หรือ เดือนละ 4 ครั้ง เป็นต้น 
2.5 ควรจัดให้มีการอบรมอย่างต่อเนื่อง 
2.6 ช่วงเวลาในการจัดควรเลือกช่วงเวลาที่ไม่หนาวมากนัก 
2.7 ควรเพ่ิมระยะเวลาในการปฏิบัติกรรมฐานให้มากขึ้น แต่ควรลดระยะเวลาในการฟังธรรมให้
น้อยลง 
2.8 ควรเพิ่มระยะเวลาในการฟังธรรมให้มากกว่านี้ และควรมีการฝึกปฏิบัติให้มากขึ้นด้วย 
2.9 ระยะเวลาในการปฏิบัติ ควรเป็น 3 วัน 
2.10 อาหารไม่จ าเป็นต้องเป็นอาหารเจ 
2.11 เวลาในการท าวัตรเช้า เช้าเกินไป 
2.12 การปฏิบัติธรรมช่วงบ่ายแบบแบ่งกลุ่ม ท าให้เข้าใจง่ายขึ้น 
2.13 ควรให้มีการระดมความคดิเพ่ือน าไปสู่การประยุกต์ใช้ 
2.14 สถานที่พักควรมีพ้ืนที่ส่วนตัว และเก็บสิ่งของมีค่าให้ปลอดภัย 
2.15 ควรน าวิชานี้ไปขยายผลในหลักสูตรอ่ืนด้วย 
2.16 ควรมีการฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
2.17 ควรมีกิจกรรมนันทนาการ ที่สอดคล้องกับการปฏิบัติธรรมบ้างระหว่างปฏิบัติธรรม 
2.18 ควรเพิ่มระยะเวลาการปฏิบัติเป็น 7 วัน 
2.19 เห็นด้วยกับการที่น าวิชาการปฏิบัติธรรมมาไว้ในหลักสูตรการฝึกอบรม ควรให้มีการน าวิชานี้

ต่อไปทุกหลักสูตร 



 

2.20 ที่พักควรเป็นกุฏิแบบพักคู่ หรือ เดี่ยวเพ่ือการปฏิบัติขณะอยู่ในห้องพักหลังจากการปฏิบัติ
แบบรวมกลุ่ม 

บทที ่5 
สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 
           การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาระดับความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ต่อการปฏิบัติธรรม ณ ส านักปฏิบัติธรรมแสงธรรมส่องชีวิต สาขาปากช่อง  โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ตอนที่ 1  ด้านเนื้อหาวิชาการปฏิบัติธรรม  ตอนที่ 2 ด้านระยะเวลาการปฏิบัติธรรม  
ตอนที ่3 ด้านสถานที่และสภาพแวดล้อม  การศึกษาในครั้งนี้มีรูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ  โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือระดับความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  รุ่นที่ 15 ต่อการ
ปฏิบัติธรรม ณ ส านักปฏิบัติธรรมแสงธรรมส่องชีวิต สาขาปากช่อง  รวมทั้งปัจจัยด้าน เพศ อายุ ศาสนา 
การศึกษา ที่มีผลต่อระดับความคิดเห็นต่อการปฏิบัติธรรม ซึ่งกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ประชากรที่
เป็นนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ 15 จ านวนทั้งหมด 22 คน เป็น
ข้าราชการสังกัดกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน 20 คน และหน่วยงานภาคีเครือข่าย จ านวน 2 
คน โดยใช้เครื่องมือในการวิจัย เป็นแบบสอบถามปลายปิด (Closed End  Question) และแบบสอบถาม
ปลายเปิด (Opened End Question) แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามด้านปัจจัยส่วนบุคคล 
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
รุ่นที่ 15 ต่อการปฏิบัติธรรม ณ ส านักปฏิบัติธรรมแสงธรรมส่องชีวิต สาขาปากช่อง ด้านเนื้อหาการปฏิบัติธรรม 
ด้านระยะเวลาในการปฏิบัติธรรม ด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม และส่วนที่ 3 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
           ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารงานปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย รุ่นที่ 15 ต่อการปฏิบัติธรรม ณ ส านักปฏิบัติธรรมแสงธรรมส่องชีวิต สาขาปากช่อง มีความคิดเห็นว่า 
การปฏิบัติธรรม ณ ส านักปฏิบัติธรรมแสงธรรมส่องชีวิต สาขาปากช่อง มีประโยชน์ต่อการอบรมหลักสูตร นัก
บริหารงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยมาก ทั้งในด้านเนื้อหาวิชาการปฏิบัติธรรม ด้านระยะเวลาในการ
ปฏิบัติธรรม และด้านสถานที่และสภาพแวดล้อม จากการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม สังเกตเห็นว่า เนื้อหาใน
การสวดมนต์ท าวัตรเช้า – เย็น, สถานที่และสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติธรรมในภาพรวม และสถานที่และ
สภาพแวดล้อมในส่วนของที่พัก มีผู้มีความคิดเห็นว่ามีความเหมาะสมมากที่สุด ส่วนเนื้อหาวิชาในการฟังธรรม, 
เนื้อหาวิชาในการนั่งสมาธิ, เนื้อหาวิชาในการเดินจงกรม, ระยะเวลาในการสวดมนต์และท าวัตรเช้า – เย็น, สิ่ง
อ านวยความสะดวก, ระยะเวลาในการเดินจงกรม, ระยะเวลาในการนั่งสมาธิ และระยะเวลาในการฟังธรรมมีผู้
มีแสดงความคิดเห็นว่ามีความเหมาะสมมาก  
          ส าหรับปัจจัยส่วนบุคคล ที่มีผลต่อระดับความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ 15 ต่อการปฏิบัติธรรม ณ ส านักปฏิบัติธรรมแสงธรรมส่องชีวิต สาขาปากช่อง ได้แก่ 
อายุที่ต่างกันส่งผลต่อระดับความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 



 

รุ่นที่ 15 ต่อการปฏิบัติธรรม ณ ส านักปฏิบัติธรรมแสงธรรมส่องชีวิต สาขาปากช่อง ระดับการศึกษาที่ต่างกันมี
ผลต่อระดับความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ 15 ต่อการ
ปฏิบัติธรรม ณ ส านักปฏิบัติธรรมแสงธรรมส่องชีวิต สาขาปากช่อง ศาสนาที่ต่างกันส่งผลต่อระดับความคิดเห็น
ของนักศึกษาหลักสูตร นักบริหารงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ 15 ต่อการปฏิบัติธรรม ณ ส านัก
ปฏิบัติธรรมแสงธรรมส่องชีวิต สาขาปากช่อง  

5.2 อภิปรายผล 
          จากผลการวิจัยที่สรุปข้างต้น ถือเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรด้านการปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย และพัฒนาบุคลากรของรัฐด้านอ่ืนด้วย เพ่ือเป็นการวางแผนในการพัฒนาบุคลากรภาครัฐอย่างมี
ประสิทธิภาพ ต่อเนื่อง และยั่งยืนต่อไป  ซึ่งผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติธรรม ณ ส านักปฏิบัติ
ธรรมแสงธรรมส่องชีวิต สาขาปากช่อง อยู่ในระดับมาก โดยภาพรวมแล้วสอดคล้องกับกรอบแนวคิด คือ ระดับ
ความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติธรรม ณ ส านักปฏิบัติธรรมแสงธรรมส่องชีวิต สาขาปากช่อง : ด้านเนื้อหาในการ
ปฏิบัติธรรม ด้านระยะเวลาในการปฏิบัติธรรม และด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก อย่างไรก็ตามผล
การศึกษายังมีประเดน็ที่นา่สนใจ ซึ่งผู้วิจัยมีจะน ามาอภิปรายดังนี้ 
         1. ด้านระดับความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติธรรม ณ ส านักปฏิบัติธรรมแสงธรรมส่องชีวิต สาขาปากช่อง   
            1.1 ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ต่อการ
ปฏิบัติธรรม ณ ส านักปฏิบัติธรรมแสงธรรมส่องชีวิต สาขาปากช่อง  : ต่อเนื้อหาในการปฏิบัติธรรม มีความ
สอดคล้องกับกรอบแนวคิดปัจจัยแวดล้อม ด้านเนื้อหาในการปฏิบัติธรรม 
            1.2 ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ต่อการ
ปฏิบัติธรรม ณ ส านักปฏิบัติธรรมแสงธรรมส่องชีวิต สาขาปากช่อง : ต่อระยะเวลาในการปฏิบัติธรรม มีความ
สอดคล้องกับกรอบแนวคิดปัจจัยแวดล้อม ด้านระยะเวลาในการปฏิบัติธรรม 
            1.3 ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ต่อการ
ปฏิบัติธรรม ณ ส านักปฏิบัติธรรมแสงธรรมส่องชีวิต สาขาปากช่อง : ต่อสถานที่และสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติ
ธรรม มีความสอดคล้องกับกรอบแนวคิดปัจจัยแวดล้อม ด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม 

1. ด้านปัจจัยส่วนบุคคล 
              ผลการศึกษาไม่พบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคล ทั้งด้านเพศ ด้านอายุ ด้านสังกัด และด้าน
การศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติต่อระดับความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ต่อการปฏิบัติธรรม ณ ส านักปฏิบัติธรรมแสงธรรมส่องชีวิต สาขาปากช่อง   0.05 แสดงให้ 
เห็นว่านักศึกษาหลักสูตร ดังกล่าวไม ่ว่าจะมีปัจจัยส่วนบุคคลอย่างไร้ก็มีระดับความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติธรรม ณ 
ส านักปฏิบัติธรรมแสงธรรมส่องชีวิต สาขาปากช่อง กรณีศึกษา : ใกล ดังนั้นการเข้าปฏิบัติธรรมของบุคคล
สามารถปฏิบัติธรรมให้ บรรลุผลส าเร็จได้ เท าเทียมกัน 
     แต่ผลการศึกษา พบความแตกต่างของปัจจัยด้านศาสนาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติต่อระดับความ
คิดเห็นของนักศึกษา หลักสูตรนักบริหารงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ต่อการปฏิบัติธรรม ณ ส านัก
ปฏิบัติธรรมแสงธรรมส่องชีวิต สาขาปากช่อง 



 

 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
          1.ข้อเสนอแนะทั่วไป 
            จากผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติธรรม ณ ส านักปฏิบัติธรรมแสงธรรมส่องชีวิต สาขาปาก
ช่อง กรณีศึกษา : ของนักศึกษาหลักสูตร นักบริหารงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 15 ผู้
ศึกษามีข้อเสนอบางประการ เพ่ือให้วิชาการปฏิบัติธรรมของนักบริหารมีประสิทธิผลสูงสุดและเป็นผลดีต่อการ
ส่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมไปปฏิบัติธรรม ณ ส านักปฏิบัติธรรม แสงธรรมส่องชีวิต หรือสถานปฏิบัติธรรมอื่นๆ 
ดังนี้ 
           1.1 นักศึกษาหลักสูตร นักบริหารงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย(นบ.ปภ.) รุ่นที่ 15 และ นัก
บริหารงานของกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจ าเป็นต้องมีการปฏิบัติธรรม เพราะภารกิจหลักของ 
หน่วยงานคือการช่วยเหลือผู้ประสบภัย และการท างานด้านนี้ให้ประสบผลส าเร็จบุคลากรจ าเป็นต้องม ฝึกการ
ปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนา หรือตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ ภารกิจที่ต้องปฏิบัติจ าเป็นต้องเสียสละ ทั้ง
แรงกาย แรงใจ สมอง และเวลา เพ่ือให้ทันต่อความต้องการของผู้ประสบภัย 
           1.2 ผู้บรหิารกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในทุกระดับ ควรเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็น
ผู้บริหารที่มีหลักคุณธรรมและจริยธรรม และให้การสนับสนุนข้าราชการหรือบุคลากรภายในองค์กร ให้เข้าฝึก
คุณธรรมจริยธรรม และการปฏิบัติธรรม เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
ข้าราชการ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ สุขแก่ตนเองและประชาชนอย่างสูงสุด 
           1.3 ควรส่งเสริมให้บคุคลในครอบครัว มีหลักคุณธรรมและจริยธรรมและการปฏิบัติธรรมใน
ชีวิตประจ าวัน เช่น การไหว้ พระสวดมนต์ในทุกเช้าและก่อนนอน การเข้าวัดฟังธรรม และการถือศีล 5 เป็นต้น 

3. ข้อเสนอแนะส าหรับการพัฒนาบุคลากรด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และบุคลากรของ
รัฐในด้านอ่ืนต่อไป 
               เพ่ือให้ผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถขยายต่อไปในทัศนะที่กว่างมากขึ้นอันจะเป็นประโยชน์ในการ
ด าเนินการพัฒนาบุคลากรด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และบุคลากรของรัฐในด้านอ่ืน  ในรายวิชา
การ 
ปฏิบัติธรรมส าหรับนักบริหาร ผู้ท าวิจัยจึงขอเสนอแนะประเด็นส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้  
                3.1 ควรท าการศึกษากับกลุ่มประชากร/กลุ่มตัวอย่างหลักสูตรอ่ืน ๆ ด้วยเพ่ือให้สามารถขยาย
ทัศนะความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นในการปฏิบัติธรรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง  ๆ ต่อ
การศึกษารายวิชาการปฏิบัติธรรม ส าหรับนักบริหาร เช่น หลักสูตรเจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
หลักสูตรผู้อ านวยการท้องถิ่น หลักสูตรพนักงานดับเพลิง หลักสูตรพนักงานดับเพลิงข้ันก้าวหน้า หลักสูตรครูฝึก
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งเป็นหลักสูตร ที่มีกลุ่มเปูาหมายเป็นบุคลากรจากภายใน และภายนอกกรม
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และมูลนิธิต่าง ๆ ซึ่งจะ
ท าให้มีความหลากหลายในการเสนอแนวความคิด ข้อคิดเห็น และระดับความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติธรรม 



 

การศึกษาต่อรายวิชาการปฏิบัติธรรมส าหรับนักบริหาร กลุ่มเปูาหมาย คือ เจ้าหน้าที่ ระดับบริหาร ซึ่งอาจจะมี
ระดับความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติธรรม และแนวคิดท่ีขยายกว้างออกไป 
              3.2 ในการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาเทคนิคเพ่ิมเติมหรือด้านอ่ืน ๆ ที่มีผลต่อระดับความคิดเห็น และ
ระดับการตัดสินใจ ของบุคลากรด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และบุคลากรของรัฐในด้านอ่ืน เพ่ือให้
เกิดการพัฒนาในองค์กรของรัฐเป็นไปในทางเดียวกัน 
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แบบสอบถาม ที่ใช้ในการวิจัย 
เรื่อง ความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

รุ่นที่ 15 ต่อการปฏิบัติธรรม ณ ส านักปฏิบัติธรรมแสงธรรมส่องชีวิต สาขาปากช่อง 
 

ค าชี้แจง    แบบสอบถามฉบับนี้ เป็นแบบสอบถามเพ่ือการวิจัยเรื่องความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตร      
นักบริหารงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ต่อการปฏิบัติธรรม ณ ส านักปฏิบัติธรรมแสงธรรมส่องชีวิต 
สาขาปากช่อง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตร นักบริหารงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) 
รุ่นที่ 15 สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
มีวัตถุประสงค์  เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
รุ่นที่ 15 ต่อการปฏิบัติธรรม ณ ส านักปฏิบัติธรรมแสงธรรมส่องชีวิต สาขาปากช่อง สอบถามข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของนักศึกษาหลักสูตร นักบริหารงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย(นบ.ปภ.) รุ่นที่ 15 ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาหลักสูตร นักบริหารงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) หรือหลักสูตรอ่ืนๆ 
รวมถึงการพัฒนาบุคลากรด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยต่อไป แบบสอบถามฉบับนี้มี 3 ตอน คือ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ต่อการปฏิบัติธรรม 
ณ ส านักปฏิบัติธรรมแสงธรรมส่องชีวิต สาขาปากช่อง 
ตอนที่ 3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติธรรม 
 
      แบบสอบถามฉบับนี้ ส าหรับหาข้อมูลในการศึกษาวิจัยเท่านั้น  และการตอบแบบสอบถามจะไม่มี
ผลกระทบใด ๆ    ต่อผู้ ตอบ โปรดตอบค าถามทุกข้อตามความเป็นจริง ผลการวิจัยในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์
โดยตรงต่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 15 เพ่ือ
ประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ 15 ต่อการ
ปฏิบัติธรรม ณ ส านักปฏิบัติธรรมแสงธรรมส่องชีวิต สาขาปากช่อง ในวิชาการปฏิบัติธรรมของนักบริหาร และ
เพ่ือจะเป็นข้อมูล ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร นักบริหารงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) หรือ
หลักสูตรอ่ืนๆ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยต่อไปให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ข้อมูลเพ่ือการวิจัย 



 

นางสาววันดี เอ่ียมจ ารัส 
นักบริหารงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุน่ที่ 15 
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ส่วนที่ 1 แบบสอบถามลักษณะส่วนบุคคล 
ค าชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย   √   ลงในช่องท่ี (   ) ตรงตามความเป็นจริงมากท่ีสุดเพียงข้อละ 1 ช่อง 
 
1. เพศ 

(     )  ชาย    (     ) หญิง 
2. อายุ 

(     ) 35 – 40 ปี   (     ) 41 – 45 ปี 
(     ) 46 – 50 ปี   (     ) 51 ปีขึ้นไป 

3. ศาสนา 
(     ) พุทธ    (     ) คริสต์ 
(     ) อิสลาม    (     ) อ่ืน ๆ (ระบุ)............................. 

4. สังกัด 
(     ) หน่วยงานส่วนกลาง  (     ) ศูนย์ ปภ.เขต 
(     ) ส านักงาน ปภ.จังหวัด  (     ) หน่วยงานเครือข่าย  

5. การศึกษา 
(     ) ต่ ากว่าปริญญาตรี  (     ) ปริญญาตรี 
(     ) ปริญญาโท   (     ) ปริญญาเอก  
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ตอนที่ 2 ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
รุ่นท่ี 15 ต่อการปฏิบัติธรรม ณ ส านักปฏิบัติธรรมแสงธรรมส่องชีวิต สาขาปากช่อง 
 
ค าชี้แจง     โปรดท าเครื่องหมาย  √  ลงในช่องท่ีตรงกับระดับความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตร
นักบริหารงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย รุ่นท่ี 15 ต่อการปฏิบัติธรรม ณ ส านักปฏิบัติธรรม
แสงธรรมส่องชีวิต สาขาปากช่อง 
 

ประเด็นความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตร         
นักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย       

รุ่นที่ 15 ต่อการปฏิบัติธรรม ณ ส านักปฏิบัติธรรม
แสงธรรมส่องชีวิต สาขาปากช่อง 

ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรนัก
บริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    
รุ่นที่ 15 ต่อการปฏิบัติธรรม ณ ส านักปฏิบัติ
ธรรมแสงธรรมส่องชีวิต สาขาปากช่อง 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

(5) (4) (3) (2) (1) 
1.ด้านเนื้อหาวิชาการ      
1.1ท่านคิดว่าเนื้อหาในการสวดมนต์และท าวัตรเช้า-
เย็นมีประโยชน์ 

     

1.2 ท่านคิดว่าเนื้อหาวิชาการฟังธรรมมีประโยชน์ต่อ
งานของท่าน  

     

1.3 ท่านคิดว่าเนื้อหาวิชาการในการเดินจงกรมมี
ประโยชน์ต่องานของท่าน 

     

1.4 ท่านคิดว่าเนื้อหาวิชาการของการนั่งสมาธิมี
ประโยชน์ต่องานของท่าน 

     

2.ด้านระยะเวลา      
2.1 ท่านคิดว่าระยะเวลาในการสวดมนต์และท าวัตร      



 

เช้า-เย็นมีความเหมาะสม 
2.2 ท่านคิดว่าระยะเวลาในการฟังธรรมมีความ
เหมาะสม 
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ประเด็นความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตร         
นักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย       

รุ่นที่ 15 ต่อการปฏิบัติธรรม ณ ส านักปฏิบัติธรรม
แสงธรรมส่องชีวิต สาขาปากช่อง 

ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรนัก
บริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    
รุ่นที่ 15 ต่อการปฏิบัติธรรม ณ ส านักปฏิบัติ
ธรรมแสงธรรมส่องชีวิต สาขาปากช่อง 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

(5) (4) (3) (2) (1) 
2.3 ท่านคิดว่าระยะเวลาในการเดินจงกรมมีความ
เหมาะสม 

     

2.4 ท่านคิดว่าระยะเวลาในการนั่งสมาธิมีความ
เหมาะสม 

     

3.ด้านสถานที่และสภาพแวดล้อม      
3.1 ท่านคิดว่าสถานที่และสภาพแวดล้อมในปฏิบัติ
ธรรมในภาพรวมมีความเหมาะสม 

     

3.2 ท่านคิดว่าสถานที่และสภาพแวดล้อมในส่วนของ
ที่พักมีความเหมาะสม 

     

3.3 ท่านคิดว่าสิ่งอ านวยความสะดวกมีเพียงพอและ
เหมาะสม 

     

 
ตอนที่ 3  ความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  รุ่นที่ 15 ต่อการ
ปฏิบัติธรรม ณ ส านักปฏิบัติธรรมแสงธรรมส่องชีวิต สาขาปากช่อง 
1.ท่านมีความคิดเห็นว่าการปฏิบัติธรรม ณ ส านักปฏิบัติธรรมแสงธรรมส่องชีวิต สาขาปากช่อง มีความ
เหมาะสมหรือไม่  อย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.ท่านมีข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติธรรม ณ ส านักปฏิบัติธรรมแสงธรรมส่องชีวิต สาขาปากช่องอย่างไรบ้าง  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

......ขอขอบคุณ ส าหรับข้อมูลที่ท่านให้เรา เพื่อน าไปปรับปรุงและพัฒนา...... 

 
ประวัติผู้เขียน 

 
ชื่อ  สกุล นางสาววันดี    เอ่ียมจ ารัส 
  
วัน เดือน ปีเกิด 14 กรกฎาคม 2517 
 
ประวัติการศึกษา - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2549 
 - ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม พ.ศ. 2542 
   
ประวัติการท างาน     -  ปัจจุบันต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ  
   รักษาการ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและยุทธศาสตร์ 
   ปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตพิษณุโลก 
   สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 
 - ศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 ก าแพงเพชร 
 - ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดก าแพงเพชร 
 - ส านักงานส่งเสริมการปกครองจังหวัดพิจิตร 
 - ที่ท าการปกครองจังหวัดก าแพงเพชร 
 
 

  
 

 
 
 


