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บรรณาธิการ

 วารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศนฉบับน้ีเปนปท่ี 7 ฉบับท่ี 2 เปนฉบับพิเศษเน่ือง
ในโอกาสวิสาขะบูชาโลก..ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปนเจาภาพ..คณะ
กองบรรณาธิการไดพิจารณาบทความโดยเสนอบทความตอคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กล่ันกรอง..(Peer..Review)..พิจารณาตรวจแกไข..เพ่ือความสมบูรณและมีคุณภาพมาก
ที่สุด ควรคาแกการตีพิมพเผยแพรและเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดทางวิชาการและเปนการ
พัฒนาศักยภาพทางดานการสรางสรรคผลงานวิชาการโดยเลมน้ีนําเสนอบทความวิจัย
และบทความวิชาท่ีประกอบไปดวย..4..ประเด็นใหญๆ..คือ..พระพุทธศาสนากับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ,..การศึกษาเชิงพุทธกับการเสริมสรางพลังของเยาวชน,.. พระพุทธศาสนา
เพื่อสรางสวัสดิการสังคม , การอนุรักษอัตลักลักษณทางวัฒนธรรมในโลกที่เชื่อมโยงกัน
 คณะกองบรรณาธิการขอขอบคุณเจาของผลบทความทุกทานท่ีใดมีสวนรวม
ทําใหวารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศนไดเผยแพรความรูทางวิชาการสูสาธารณะตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย ขอบพระคุณคณะกรรมกลั่นกรองทุกทานที่ไดใชความเพียร
พยายามช้ีแนะใหมีการปรับปรุงแกไขงานของแตละทานใหมีคุณภาพใหออกมาไดอยางถูก
ตองนาอาน เปนประโยชนตอแวดวงวิชาการ และทายสุดขอขอบคุณผูมีสวนเกี่ยวกับทุกทา
นที่ไดสรางสรรคจัดทําวารสารฉบับนี้ขึ้นมา

ดวยความปรารถนาดียิ่ง

(รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม)
บรรณาธิการ
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THE  EMPOWER  OF  ADMINISTRATION  AND  MANAGEMENT  
ACCORDANCE  TO  GOOD  GOVERNANCE  IN   

MAHAMAKUT  BUDDHIST  UNIVERSITY 
 

Phrakhruwichitpanyaporn* 

พระครูวิจิตรปญญาภรณ 
 

ABSTRACT 
The specific objectives of this research were to study current states and 

problems of empowerment of administrations and managements in accordance 
with good governance in Mahamakut Buddhist University’s Roi Et Campus, and 
propose guidelines on the empowerment of administrations and managements in 
here. The steps and methods of conducting the research were divided into five 
phases, comprised of: 1) seeking for current states and problems of good 
governance-based managements here, 2) analyzing, 2) thoroughly analyzing 
documents regarded as ‘best practice’ managements in the university, 3) 
synthesizing findings in order to find index of concordance and solutions to 
empowerment of administrations and managements here by five experts, earning 
IOC between 0.60 and 1.00, and revamping guidelines on reinforcing such 
managements in the university following suggestions of seven qualified experts 
participating in the focus group discussion, 4) trying out the guidelines on reinforcing 
such managements, 5) evaluating university administrators’, lecturers’ and office 
staffs’ satisfaction with the tryout guidelines on reinforcing such suitable 
managements in here. The instrument used for carrying out the quantitative 
research was comprised of document analyzing forms and recordings of the focus 
group discussion, and processing the qualitative data through interpretation to 
create conclusions. As for the instrument used for collecting quantitative data, it 
was the questionnaires, computing them with the computer software package. The 
statistical tools encompassed frequency, percentage, mean and standard deviation.  

Results of the research have found the following findings::  

                                                 
* Ph. D. in Educational Administration, incumbent instructor to Mahamakut Buddhist 

University’s Roi Et Campus. 
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Mahamakut Buddhist University’s Roi Et Campus has undergone numerous 
changes to enter into newly educational systems and approaches of worldly 
university education. These changes unavoidably affect cognitive bases in fields of 
curricula and academic services so as to have developed bodies of knowledge with 
the research and quality assurance systems and participatory administration of all 
work units within the campus. 

The most striking point of the university in the field of self-development has 
laid in that it has systematically implemented the first round of assessment to 
develop administrations and managements to enhance flaws in every field with 
having entities responsible for their developments to the great extent that such 
developments have the university be in much progressive.  Consequently, such 
developments have enabled the university to have units of instructional 
administrations and managements together with support of arts and cultures, which 
they have been regarded as the outstanding features for the university group to 
which it had chosen to attach.  

Some looming problems of the university are that it lacks premises, 
unfamiliarity with modern academic systems and the arrangements of original 
structures against those of modern managements of new establishments. 

The guidelines on empowerment of administrations and managements with 
good governance in its Roi Et Campus are comprised of seven aspects. They 
include: 1) graduates’ quality, 2) research and creative jobs, 3) academic services to 
communities, 4) arts restoration and cultural preservation, 5) developments of 
university and personnel, 6) curricula and instructions and 7) the quality assurance 
system. All of which make up three operational steps: 1) preparation/planning, 2) 
planned implementation and 3) evaluation of results of performance after carrying 
out them. In each point, it consists of six components with explanation matching six 
headings of good governance, which were:  1) rule of law, 2) morality, 3) 

accountability, 4) participation, 5) responsibility and 6) cost-effectiveness or 
economy. To implement good governance, the following aspects have to be taken 
into consideration: 1) recruitment of personnel had to be conducive to principle of 
participation,  2) budget allocation had…to that of cost-effectiveness,  3) enactment 
of laws and issuance of regulations had…to that of rule of law, 4) carrying out tasks 
had…to that of responsibility, 5) assessment had…to that of morality. Above all, 
every point mentioned had to be conducive to principle of transparency.  
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   The results of assessing respondents’ satisfaction with guidelines on  the 
empowerment of administrations and managements in Mahamakut Buddhist 
University’s Roi Et Campus have found that most of 67 correspondents were male, 
aged 31-45 years, graduating M.A., doing their jobs in the field of academic services 
for the society; they were satisfied with guidelines on reinforcing good governance-
based managements ‘very good’ scale in the overall aspect. 

 

1. SIGNIFICANCE AND ORIGINS OF PROBLEMS FOR CONDUCTING THE 

RESEARCH 
For administrations and managements in the age of competition on the 

current globe, all economic, social, political organizations and local administration 
agencies, (including state and enterprise sectors or business one), entirely 
encounter high risks of creating better competitive opportunities. They or those 
concerned must accustom themselves to new settings and seek for freshly 
managerial devices with new innovations to help manage and successively develop 
their potential scales.  Managerial devices in the present age and future trends 
include ‘Balanced Scorecard’, ‘Change Management, ‘Transformational Leadership’, 
and ‘Success Organization’. In government sector, good governance has been 
integrated in educational managements since B.E. 2542/1999. It involves: rule of 
law, morality, transparency, participation, accountability and values of money. 
 Mahamakut Buddhist University was established on October 1, B.E. 
2436/1893 by King Rama V in response to his Buddhist monk relative’s initiative. 
One of his objectives was to have it served as an institution for advanced studies 
on Buddhism for Buddhist monks and novices. It has been under State’s jurisdiction 
following Buddhist University Act of B.E. 2542/1999, retaining a legal status as an 
individual under supervision of Ministry of Education. On account of the preceding 
act, the model of its administrations and managements have been drafted as 
stipulated by the act, thereby setting policies leading to university’s administrations 
and management so as: 1) to adapt and banish systems of managements in its own 
establishment, 2) to place personnel’s positions on the bases of ‘knowledge and 
competency’ and ‘put the right man on the right job’, 3) to support personnel 
developments in every chain of commands to achieve qualifications according to 
standard criteria of educational administrations and managements and education 
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quality assurance, 4) to accelerate drafts of new university development plans, 5) 
to step up and carry out the construction projects of the new university buildings 
conducive to the project management plans, 6) to develop and upgrade 
educational administrations and managements of campuses, colleges and 
education centres of the university to have the same qualities and standards, 7) to 
develop systems of providing services to students and visitors as service recipients 
of the university, 8) to develop university curricula and educational administrations 
and managements to be diversified in different disciplines, 9) to promote the 
research on Buddhism and on developing establishments at all levels. 
 From the reports on external quality assessments of the university, 
findings have found in various aspects, especially in financial administration. 
Accordingly, findings have indicated that the university prioritizes its administrations 
relative to effective administrations and managements of other higher education 
institutions with lay students. In this case. It ought to have a person with 
professionalism in the field of educational and financial administrations and 
managements to assume the posts. As it really is, the university has had high 
expenses for personnel but less productions. .Administrations and managements 
have not responded to values of money and cost-effectiveness. There are no 
administrative and management plans in conformity to policies and comprehensive 
prospects of the university. Suggestions for administrators are that administrations 
and managements of big-sized institutions with a number of campuses must 
implement modern administrations and managements to reduce ongoing problems 
and will deserve values of money, not resorting to problems of legal risks. There 
should have experienced experts in laws, financial administrations and 
managements and planning to help the university administrations and 
managements of personnel, division of commanding chains in different sectors. At 
present, personnel do their jobs with clearly unspecified descriptions of tasks, 
having them shoulder heavy burdens at a time. Sometimes they do not have 
knowledge and skills to cope with the assigned tasks. Therefore, the university must 
pay utmost attention to enhance and change administration and management 
systems to further develop it. 
 As an author of the research, an active instructor and administrative panel 
to Mahamakut Buddhist University’s Roi Et campus, with administrative roles and 
tasks  at a level, significance in empowerment of administrations and managements 
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with good governance at the university has been emphasized to pave the way to 
the highest effective and efficient administrations and managements with good 
governance further. 
 

2. QUESTION OF THE RESEARCH 
How should good governance be carried out in the university?    
 

 

 

3. OBJECTIVES OF THE RESEARCH 
3.1  to study states and ongoing problems of administrations and 

managements in the university 
 3.2  to suggest approaches to empowerment of administrations  
and managements with good governance in the university 
 

4. BENEFITS FROM CONDUCTING THE RESEARCH.  
4.1 to realize conditions and problems of administrations and managements 

in the university 
 4.2 to gain proper approaches for empowerment o administrations and 
managements with good governance in here 
 

 

5. METHODS OF CONDUCTING THE RESEARCH 

5.1 Populations were: nine experts from three universities passing 
assessments at the highest scale from Office of Accrediting Standards and 
Assessments of Education, five informants from the universities as such, 
administrators, teaching staffs and authorities from the main central office together 
with seven campuses, numbering 316 participants. 

5.2 The sampling groups included nine experts from three universities 
passing assessments at the highest scale from Office of Accrediting Standards and 
Assessments of Education, five informants from the universities as such, 
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administrators, teaching staffs and authorities of the university, numbering 67 
individuals. 

5.3 Research devices were 1) manuals for analyzing documents, 2) forms 
 for recording focus group discussions, 3) forms for filling data, 4) questionnaire 

5.5 The statistics used for conducting the research comprised frequencies, 
percentages, arithmetic means, standard deviation, t-test and F-test (One-way 
ANOVA. 

 

6. RESULTS OF THE RESEARCH 
6.1 Summary of conditions and ongoing problems of administrations 

and managements in Mahamakut Buddhist University  
 The university has undergone drastic changes to enter into educational 
systems and approaches as lay student universities have. The entire changes have 
had adverse impacts on cognitive bases of academic affairs and academic services 
of the university since it has to enter into the tougher scrutiny systems with criteria 
of lay student universities, which some issues may not suitable for Buddhist ones. 
However, some issues have not been carried out from the scratch, e.g. effective 
administration as a modern organization does, development of body of research-
based knowledge and quality assurance systems, etc. Generally speaking, the 
university ought to consolidate fundamental bases together with addressing 
problems in a specific aspect so that both reinforce each other. The case in point is 
the university has to focus on ‘participatory administration’. At the university level, 
it should let every sector including campuses take part in administrations, and so 
do sectors of personnel. 

Strengths of managements in Mahamakut Buddhist University. 
 The most important point of the university in its self-development is it has 
brought results of assessments in the first round into use to develop and mend 
flaws systematically.  It is evident that every case has its responsibility for 
development to the extent that it has been in much progress.  With such 
developments, they prompt the university to have tasks of academic affairs services 
and restoration of cultures as outstanding undertakings that are considered to be 
most appropriate for the group to which the university choose to belong.  
 6.2 Approaches for empowerment of administrations and 
managements with good governance in Mahamakut Buddhist University. 
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 Results arising from analyzing approaches for empowerment of 
administrations and managements with good governance at three universities – 
Mahidol, Mahasarakham and Khon Kaen Universities,  consist of seven aspectes: 1) 
graduates’ qualities, 2) research and creative work, 3) academic affairs services to 
society, 4) restoration of arts and cultures, 5) development of university and 
personnel, 6) curricula and instructions and 7) quality assurance systems. 
 6.3 Assessments of respondents’ satisfaction with approaches for 
empowerment of administrations and managements with good governance in 
Mahamakut Buddhist University.  
 Respondents comprised 67 participants. Most of them were male, aged 
between 31 and 45 years. All of them graduated M.A., rendering academic affairs 
services to society. They were satisfied with approaches as such at the high scale in 
the overall aspect as the same as in every single aspect. Of all aspects in the 
descending order of means, they were: research and creative work, restoration of 
arts and cultures, development of the university and personnel, quality assurance, 
qualities of graduates, curricula and instructions, and academic affairs services to 
society.  

 

7. DISCUSSION ON RESEARCH FINDINGS 
 7.1 States of administrations and managements in Mahamakut Buddhist 
University 
 The university has experienced turbulent changes to enter into educational 
systems as lay student universities do. Such changes have adverse impacts on 
cognitive bases of academic affairs and academic services of the university since it 
has to enter into the tougher scrutiny systems with criteria of lay student 
universities, of which some issues my not suitable for Buddhist ones. However, 
some issues have not been carried out from the scratch, e.g. effective 
administration as a modern organization does, development of body of research-
based knowledge and quality assurance systems, etc. Generally speaking, the 
university should consolidate fundamental bases together with addressing 
problems in a specific aspect so that both reinforce each other. The case in point is 
the university has to focus on ‘participatory administrations and managements’. At 
the university level, it should let every sector including that in campuses take part 
in administrations and managements, and so do sectors of personnel. As far as 
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finance is concerned, the university has had high expenses for personnel but high 
cost of expenses yield less productions. Administrative and managerial systems still 
lack cost-effective systems.  Administrative and managerial plans conform to 
policies and comprehensive prospects of the university are to no avail. As a matter 
of facts, administrations and managements of big institutions with a number of 
campuses must implement modern managements to reduce problems and 
deserve values of money, thereby resorting to legal problems. Financial allocations 
to each sector have yet to be clear. Expenses for managements of the head office 
are too high, in which the quotation has been coincided with Mr. Narakorn 
Pholhan’s research, stating that managements of the university with good 
governance were rather high in the overall aspect. 
 7.2 Strengths of administrations and managements in Mahamakut 
Buddhist University 

The most important point of its self-development is that it has brought 
results of assessments in the first round into use to develop and mend flaws 
systematically. It is evident that every case has its responsibility for development to 
the extent that it has been in much progress. The study has quoted Phramaha 
Wera Keram’s research as saying in his study on “Evolution of Thai Sangha 
universities: Case Study of Mahalongkornrajavidyalaya. Results of the study has 
found in the aspect of production of undergraduates that they are of good 
qualities, acceptable by Sangha (Buddhist clergy) and the public.  Those graduates 
have become key figures for developing Buddhism to be glorious in the future. In 
respect of curricula developments, they have been developed to international 
standards. Both standards have been established at two levels – one for the 
undergraduates and another one for the graduates; descriptions of each expired 
curriculum have been revised and reshaped to suit curricula standard of State 
University Bureau. In the field of Mahamakut Buddhist University’s administrations 
and managements, they have been organized according to administrations and 
managements of universities in general. The aspect of academic affairs services to 
society is a form of providing education to serve social communities, promotion of 
Buddhism and restoration of arts and cultures with holding activities by different 
sectors of the university.  

7.3 Problems of administrations and managements in Mahamakut 
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sectors of the university.  
7.3 Problems of administrations and managements in Mahamakut 

Buddhist University  
 

Problems of administrations and managements in the university are in 
minimal degrees since it has been concretely improved and developed. 
Unfamiliarity  with modern academic systems arrangements of original structures 
towards modern ones has gradually disappeared. It is intentionally and potentially 
believed that the university can solve ongoing problems and develop further. This 
is because radical changes in order to enter into such educational systems and 
concepts have adverse impacts on personnel’s cognitive bases both in academic 
and administrative fields.as it has to enter into tougher scrutiny systems with same 
rules, which some cases will even unsuitable for Buddhist universities. However, 
some cases have not been carried out from the scratch, for example, effective 
administration as a modern organization does, development of body of research-
based knowledge and quality assurance systems, etc. The setback conforms to Mr. 
Manit Bunprosoet and Associates (B.E. 2546: 5-22), who undertook their research on 
a new approach of managements in higher education institutions. 
  

8. SUGGESTIONS 
 8.1  Policy-orientated suggestions 
  1) As the research was focused on the comprehensive prospects of 
the university, it is necessary for adjusting findings to be served as such approaches 
for each campus. 
  2) There should have controls and scrutiny from administrators, 
supervisors, students, instructors, others concerned in the university and 
outsourcers so that administrators and managements are conducive to good 
governance. 
  3)  Administrators and others concerned ought to craft strategies 
leading to better changes for administrations and managements, carrying out 
operations, doing activities or supporting personnel to follow up their duties to 
have their own awareness of accountability. These strategies also refer to 
consumption of resources, expenditures of budgets and states of transparency. All 
in all, they reap the greatest benefits to the university. 
 8.2 Suggestions for conducting a further study 

Vol7 No._61.indd   9 24/7/2561   20:50:40



10
Vol.7 No.2 (Special Issue) April - Jun 2018

 

including developing indicators for administrations and managements in the 
university. 
  2) The study ought to be focused on influences of good governance 
on managements of Buddhist universities in Thailand.  
  3) Another study on successful factors of implementing good 
governance for its administrations and managements of the university ought to be 
prioritized.   
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in all, they reap the greatest benefits to the university. 
 8.2 Suggestions for conducting a further study 
  1) As this research was focused on the comprehensive prospects of 
seven tasks, it is most suitable for undertaking it in each of aspects in detail, 
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STRATEGIC FOR POTENTIAL DEVELOPMENT OF SANGHA 

TO CREATE RECONCILIATION IN COMMUNITY. 

 

Asst.Prof. Dr.Anan Upasod* 

อนันต อุปสอด 
 

ABSTRACT 

 Refer to the Buddhist college that had be supported education for the 
monks who were students. The part of education for course outline was find out 
students’ potential in their activities  after their were finished course outline of 
Bachelor degree according to university regulation that gave precedence to monks 
roles as the abbot in Thai community that be supported to create reconciliation in 
there. As the reason the researcher was interested in the Strategic for potential 
development of sangha to create reconciliation in community by integration 
between Buddhism and modern science for conflict management. The researcher’s  
intention  was created the model for this issue to support potential of the monks 
as students who were  volunteers  in Nakornlampang Buddhist college.  The 
objectives of this study were 1) to study the potential of sangha roles in community  
2) to study the concepts , theory of the potential of sangha roles in community 3 ) 
to create the model of Strategic for potential development of sangha to create  
reconciliation in community.  
 The research used the mixed research method to study samples consisting 
of Qualitative Research and Quantitative Research. The samplings in Qualitative 
Research were specialists such as academician , community leader , community 
developer and the monks who were learnt in final year total 18 persons and   
Quantitative Research were 255 questionairs  from people in Tambon Nayang , 
AmphurSobprab , Lampang province  that were selected by  Taro Yamane formula . 
The research findings were as follows: 1) The potential in sangha roles and 
reconciliation in community under the conceptual that Buddhism and the monks 
are the main factors for develop Thailand people quality of life, Buddhist 
propagation drive Thailand social to be happiness and sustainable. 2) The concepts 
, theory of the potential of sangha roles in community found that the practice level 
                                                 

* Lampang Rajabhat University , Thailand. 

Vol7 No._61.indd   11 24/7/2561   20:50:41



12
Vol.7 No.2 (Special Issue) April - Jun 2018

 

 

of reconciliation in community at love and unity aspect were in high level (  

=3.08, S.D.= 0.751) , the respect in people were in high level ( =3.06, S.D.= 0.728), 
the sacrifice  were in high level (  =3.17, S.D.= 0.729) ,  and the service mind were 
in high level ( =3.03, S.D.= 0.787). 3) The model of Strategic for potential 
development of sangha to create  reconciliation in community was build universal 
characteristic and potential  such as learning to know for education to potential 
development as a continue issue and long life learning., In the additional  Learning 
to do for improve capability to apply the knowledge to the practice in the art of 
living with others , team building , human relation skill , management skill , ethics 
and merit. The present education should be create the education course with 
above items that could be supported the monks build the reconciliation in 
community. 
Key words : potential development, reconciliation, community 
 
1. INTRODUCTION 
 The confliction is procedures that are occurred from the attempt of 
groups against other groups to not achieve targets, progression, or benefits by some 
methods. Differences of cultural values, objectives and working methods lead to 
notions (Robbins, S.P., 1991). Sensation of action that has difference can occur 
generally between persons which that can be pro and con in institution. Study or 
learning of causes is one producer in management of confliction for protecting the 
violent confliction in institution and managers can arrange properly with conflicting 
situation that is happened any places and any times. The confliction is occurred by 
step and each step will happen respectively. For instance, indignation of someone 
causes from action of another such as disagreement, obstruction, insult, discredit 
and so on. Thus, each group tries to find the reasons that make them to be right 
and defeat another group. There are many solutions such as harmony, 
reconciliation, avoidance and so on. Although, institution will have many people or 
two people to work in department, we will find out the result to make them be 
compatible. Nobody never have conflicted with others so nowadays there are 
many problems of confliction in department both obvious performances and 
hidden performance that can destroy mental workers and institution. Moreover, 
institution will ruin ability of competition and potential due to confliction of 
workers. 

C

C

C

C

Vol7 No._61.indd   12 24/7/2561   20:50:42



13

 

 

 In period of the end of using constitution Buddhist era 1997 occurred the 
controversial ideas of people caused the disturbance in nation that destroyed 
economy within country. After incidence of seizing control of the administrative 
reform. To remedy the situation of the political confliction builds the peace and 
reconciliation will require cooperation from several parties with patience and 
focuses the positive thinking as the initiative of His Majesty King Rama 9 by 
beginning at the reconciliation to happen to family first and then gradually 
extended to the community. While the situation of distrust of political parties, 
government and public sector still persist, who would play a role in creating 
harmony in the community should be monks. It has been recognized as a 

politically neutral. As people in the community respect the worship and be ready 
to follow spiritual leaders. A model of Songtham person and holy canon person 
trains son and daughter to be a good citizen for a long time. 
 In the past, when there was a conflict in the community, sangha played 
an important role in conflict resolution which people in the community respected 
and became a long tradition. Despite studying and practicing the discipline, 
Buddhist monks are responsible to assist people. It was called Sagcha Thura. The 
students of Chulalongkorn University's College conduct and aid to propagate 
Buddhism and also use the ability from studying to be the benefits to society. Each 
year, the university produced sangha who have knowledge in undergraduate to go 
out operating and propagating Buddhism and engaged in development and is 
recognized by communities and throughout societies. 
 If students can use these skills to share with people in the community as 
well as other organizations both public and private. To create harmony in the 
community is one way to resolve political conflicts and build reconciliation in the 

community to be not difficult. The role of monks in management conflicts in the 

community encourages with building the model of role in the management of 
conflicts in the community by sangha.  
 Sangha is closer to people, especially the abbot level who has been a 
faithful public that will help raise the level of the community to be strong, immune 
with the things that come into a threat to the community. People know that 
whatever people involved the corrections, they were the virtual formula. The main 
ideas and understanding of the issue and understanding the environment of a 
problem are generous and open-minded listening to analyze and make as smooth 
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and be harmony and cooperation in the end. Thus, every time we have decided to 
resolve the conflict. Everyone always hope that when the conflict ended. Society 
and communities will be strengthened respectively. 
 The research is a professor of Buddhist College Lampang. Maha 

Chulalongkorn University College that is responsible for the education of the 

students to aware of the potential of the students in the field of education and the 
ministry after graduation and the undergraduate level according to regulations of 
the university. Sangha who have role in society are to have the abbot level that has 
the knowledge of the graduate and can be leaders in creating harmony in the 
community if they receive to develop the potential in the management of conflicts 
by peaceful means and reconciliation based on Buddhist principles.Those reasons, 
the researchers created a model for the development of sangha to build 

reconciliation in the community in order to develop the students of Lampang. 
Maha Chulalongkorn University College and join the research to be the model of 
sangha in the reconciliation to take place in the society and nation. 
 
 
2. OBJECTIVE 

2.1 To study the potential role of sangha in the community and the 
reconciliation in the community. 

2.2 To study the ideas of potential theory of the role of sangha participates 
in community that characterized the conflict in the community to develop and 

manage conflicts and Buddhist principles.  
          2.3 To create the development of potential strategy for sangha to build 

reconciliation in the community. 
 

3. RESEARCH SCOPE 

Research "Strategic for potential development of sangha to create 
reconciliation in community " is defined as follows. 
 3.1 Scope and content 

  To study of theoretical ideas about strategy, potential sangha in building 
reconciliation in communities and the characterized conflict in the community and  
development and management of conflicts by Buddhist principles. 
 3.2 Demographic boundaries 
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 The population that were used to study including the population lived in 
Na Yang Ban Sop Prap Lampang and population who gave the key information from 
experts by building of strategic capacity development sangha and reconciliation in 
the community in Buddhist scholars, community leaders, people who were 
responsible for community development and sangha amount 18 persons by 
working in-depth interview and were random the purpose sampling. 
 3.3 Scope the places 
 The research areas include Na Yang Sop Prap District, Lampang Province. 
  
4. METHODOLOGY 

The research was mixed research method by the first part to study of 
qualitative research amount 18 persons to understand the point of the study in 

detail of reconciliation in living together in community and had the comprehensive 

study on the subject matter in its entirety. Simultaneously, the research will be 
aware of in-depth information that had clearly detail and could be analytic 
induction and the second part would be empirical analysis by asking people in the 
community of  Nayang , Sop Prap district , Lampang Province amount 705  persons 
and the samples were amount  255 persons to make a point that was critical of the 

practice of living together in harmony in the community. For information was 
brought to create the development strategy of sangha to build the reconciliation in 
the community. The data for studying of quantitative and qualitative were analyzed 

and explained the result together. 
 
5. THE FRAMEWORK AND STRATEGY IN ACTION 

Research "Strategic for potential development of sangha to create 
reconciliation in community" the researcher studied the theoretical concepts and 
research that was related to define the Conceptual Framework, as Figure 2.9 
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6. RESULT 

In Buddhist believed that people were enlightened and had the potential of 
enlightenment within as well as vertical humanist psychologists believed in. Every 
human being has the potential of developing into a human being authentic self or 
actualizing tendency. Sangha are regarded as the leader's soul and there is a huge 
role for rural communities. Sangha can lead the communities toward the 
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reconciliation by way appropriate criteria because the relationships between sangha 
and villagers are in good condition.  

Sangha is truly accessible to the public and villagers respect and obey with 

faith and respect. The role of sangha for a society would be beneficial to the 

society that contributes to the development and will guide the development of 
the best because it seeks to develop human resources to have quality that is 
important to consider the issue of potential development of sangha. 
            The researchers focused on issues that will improve the students' final year 
in college disciplines Lampang province which the ministry issued with strategic 
analysis, as detailed below. 
 1. Analysis of objectives and goals  
            Including the mutual reconciliation to the people by leading the 
doctrinal activities for all religions forces to operate and encourage people to 

cherish religious principles for applying in everyday life. People can subsist their 
way of life as well under the philosophy that is consisted of the principles of all 
religions. 
 2. Analysis of competitive environment  
            Including the introduction of Buddhism to engage with a solution to the 
conflict in the community has the base of the memorial consciously aware of what 
is going on in lives and the world. The intellectual enlightenment can notice in the 

natural inter-being of everything as the basis of peace. The practice covers for 
mindfulness , serving society and undertaking to reduce and stop social injustice 

without partisanship. It must be inserted with all activities of daily life of the 
community. Teachings and practices must be appropriate with times and places 
and can learn continuously and can learn from all things. 
 3. The Strategy 
              For knowledge of management strategy and supporting development of 
people and strong communities by supporting the development of village / 

community is participated. In the development of plan in the community and 

knowledge management, belonged Ms.Sumalee and she is development specialists. 
That was interested that used the teaching community to analyze together with the 
authorities as a nanny by technical SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities 
and Threats) that was the tool for analysis of organization. In terms of strengths and 
weaknesses was analyzed the status external environment to affect both positive 
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and negative aspects of that culture. The use of analysis processes adapted to 
propagate ideas which are a step below. 
 3.1 The first step 
                        To educate the villager committee, community board corporate 

networks uses SWOT analysis techniques in the community.  SWOT is an acronym 

that stands for Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats follow details. 
 Strengths are the strengths that mean the ability within the organization 

and a positive situation. This organization is used for working to achieve the 
purpose. Strengths mean the implementation within the organization as well. 
 Weaknesses are internal weaknesses that mean the negative situation 

and inferior talent. The organization cannot be used as an advantage in working to 

achieve the purpose. Weaknesses mean the implementation within the organization 

did not do well. 
   Opportunities are the favorable external factors and circumstances to 

achieve the objectives. The organization refers to the external environment that 
can be beneficial to operate the organization. 
 Threats are the external circumstances and factors that referred to the 
obstacles of the organization that cannot accomplish the objectives. Threats are 
referred to the external problems of the organization. 
 The identification of opportunities and threats are difficult because both 
of these things could be changed. The change could make the situation had 

become obstacles into opportunities and might convert to become a barrier as 
well. For these reasons, the organizations have a critical to adjust their strategies in 
order to keep the changing circumstances in time. 
   3.2 The second step 
 Practice and application brought to the preparation of a community plan 
by using SWOT analysis. The factors that are successful will be determined to teach 
the community to be able to analyze their communities. To use opportunity for 
the community resolves the problems of the community together. The coaching 
community management and strategy made the community to develop and use 
the development plans in line with the provincial, district, next to people in the 
community who have been involved in the community literally. 
 Staff must have knowledge to introduce the community and will be 
introduced to the community until they truly understand and have patience with 
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the vision. There is an obvious long-term target and have the analysis and 
competitive thinking in the future. The system needs to have the ability to adjust 
the high quality for working in an environment that is changing rapidly. The system 
is able to operate effectively in the highly prospective targets and can face the 
future changes to survive, progressive and growth of community.  
 3.3 Compliance Strategies  
 Strategy into action is the process of implementation in various areas, 
including the allocation of resources for the operation. The final goals are to obtain 

a defined contribution during practice. There are many factors to affect many 

processes. 
 Procedure of leading strategic plan into action by adopting this strategy into 
practice is the elaboration process of implementation in various areas, including the 
allocation of resources for the operation such as decisions about budget 
implementation strategy were used. Information, communication systems, 
motivation and rewards used to operate. Managers must take strategic analysis to 

lead for operating efficiently and effectively. It can be summarized as the following 
table. 

Analysis of strengths and weaknesses of the students of religious activities 
be in order to create the strategic development potential of sangha to build 

reconciliation in the community. 
 

 Domestic Issues 
Weakness Strength 

Sides 

1.  Dimensions of love 
and harmony 

1.  The students find 
the ways to build 

unity among the 

affectionate 

sustainable. 
2.  The students are 
not clear in their roles 
both a leader and a 
good follower. 
3. The students do not 

1.  The students 
understand the 
difference between 

individual. 
2.  The students’ 
ministry has the main 
purpose to aid the 
public. 
3. The students aim to 
combining forces to 
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 Domestic Issues 
Weakness Strength 

Sides 

understand the 

acceptance of diversity 

of opinions and 
diversity in ethnicity 

help each other. 

2.  Dimension of mutual 
respect. 
 

1.  The students have 

to find a way to build 

person in household 
to consult and resolve 

problems in the 

family. 
2. The students do not 
accept the opinions of 
others. 
3. The students lack 
for planning to work 
together in groups. 
 
 
 

11. The students listen 
to others and follow to 
the end of the 
company and should 
consider the objection 
or support. 
2.The students have to 
the patience for 
criticisms of  others. 
3. The students do not 
show an improper 
manner during the 
others show the 
comments. 

3.  Dimension of helpful 
and well leniency  

1. The students do not 
understand how to 
find the problem of 
suffering in the 
community with the 
processes. 
2. The students do not 
understand to 
participate with 
conservation, culture 
and restructure local 
knowledge that causes 

1. The students have 
the sympathy and 
understand others who 
have suffered. 
2. The students are the 
volunteers and help 
others. 
3. The students act to 
alleviate the problems.  
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 Domestic Issues 
Weakness Strength 

Sides 

the community 
identity. 
3. The students lack to 

plan for proactive 
work and to contribute 
something good to 
happen.  

4. Dimension  of 
consciousness 

1. The students do not 
understand how the 
processes and people 
in the community love 
environment that 
consists of five factors 
as creating 
understanding, creating 
concepts of skills and 
strengthening the 
attitude with the 
process. 
2. The students do not 
understand to transfer 
points in the 
consciousness of the 
oppressed are the 
property of their 
corporate wealth. 
3. The students lack to 
plan to proactive jobs 
for doing the duties 
that assign for the 
public. 

1. The students take 
care of public and 
collect input. 
2. The students try to 
build a spiritual center 
that lacks of 
leaderships to lead and 
observe people in the 
community to solve 
their own problems 
that are a small and 
increase volunteers to 
lead the development. 
3. The students realize 
the importance of 
public consciousness as 
well as there are 
training for children to 
practice and act on the 
public truly and to 
develop the 
characteristic and 
should be age-

appropriate to learn 
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 Domestic Issues 
Weakness Strength 

Sides 

the proper age. 
 
7. RECOMMENDATIONS 
 7.1 Policy Recommendations 
 1. University should consider for developing potential sangha in creating 
harmony in the community by creating a profile of sangha and developing activities 
for capacity building and learning environment focused on the practice of ethics 
and morality with operating and strengthening the reconciliation in the community. 
 2. The public sector and the private sector should be encouraged to 

develop sangha to build reconciliation in the community. Each template of 
management and development must be based on knowledge of morality by 
promoting a knowledge management system and creating a learning organization to 
support sangha. 
 7.2 Operation Recommendations 
 1. Sangha should find out the network together with public organizations 
and all sectors to consider the development of sangha to build reconciliation in the 

community and focused on ethics and moral development by setting the training 
courses for sangha and ongoing. 
 2. Sangha should find out the network with private organizations. In the 

event of CSR is a concrete indicator of the ability to develop sangha to build 

reconciliation in the community by identifying mission, goals and strategies of 
sangha. 
 7.3 Suggestions for further research. 

 1. Should research organizations and other organizations that use 

horizontal development potential sangha to build reconciliation in the community 

or to compare the same and different issues in administration whether the 

principles set vision ecclesiastical organization. Development of Goals and 
techniques should be used in the administration of ecclesiastical organization on 
issues of development sangha in the country. 
 2. Should manage with knowledge in the development of sangha to 
build reconciliation in the community. 
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 3. Should have the research organization with neighboring country in the 
education sector to develop sangha in a Buddhist community reconciliation in 

order to prepare to participate with ASEAN  in 2015 in order to jointly develop 

sangha. 
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บทคัดยอ 

 การบริหารจัดการคนเกง ถือเปนกระบวนการท่ีใชเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาองคการ
เกิดจากมีแนวคิดหลักในการใหความสําคัญตอกลุมคนท่ีมีความสําคัญในการสรางผลการปฏิบัติงาน
ที่ดีและสรางเสริมความกาวหนาใหแกองคการ ซ่ึงเปนกลุมบุคคลท่ีมีอยูเปนจํานวนนอยในองคการ 
เปนการเตรียมความพรอมเพ่ือรับการเปล่ียนแปลง สรางความไดเปรียบในการแขงขันอยางตอเน่ือง 
และสรางความเติบโตอยางย่ังยืน ซ่ึงเปนเร่ืองท่ีแตละองคการจะตองออกแบบใหเหมาะสมกับ
องคการของตนเอง ไมมีสูตรสําเร็จ  เปนกระบวนการในการบริหารทรัพยากรมนุษยโดยการ
วิเคราะหและวางแผนมีความสอดคลองกันในการหาแหลงท่ีมา การกล่ันกรอง การคัดเลือก การ
นํามาใช การพัฒนา และการทําใหคงอยู ของทรัพยากรมนุษยท่ีมีศักยภาพสูงและสามารถทํางานได
มีประสิทธิภาพสูงสุด อยางไรก็ตามแนวทางการบริหารคนเกงสามารถดําเนินการตามหลักการได
ดังน้ี การระบุคนเกง การฝกอบรมและพัฒนาคนเกง การจายคาตอบแทน การใหรางวัลคนเกงและ
การรักษาคนเกงตามลําดับ 
 
คําสําคัญ : คนเกง,องคกร,บริหารจัดการ 

 
 

ABSTRACTS 
 Talent Management can be regarded as a tool for development of 
organizations derived from main concept to pay great attention for group of people 
who are important in creating a good performance and enhance advancement of 
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organization. This is small number of organizations to prepare for change, create 
advantage in the competition continuously and create sustainable growth that is 
each organization must be designed to suit their own organization and no formula 
(One-size could not fit all. It is just a process of human resource management by 
analyzing and planning to be consistent in finding source, screen, selection, 
application, development, and retention with great potential and work most 
effectively. Therefore, approaches for talent management are as followings: 
identification, training and development, compensation and Reward, and retention 
talent respectively. 
Keywords: Talent, organization, management.  
 
1. INTRODUCTION 

In an organization there are a number of personnel who have good 
performance different from others. These groups of people are considered as 
talents of the organization. This is the personnel with a very good level of 
knowledge and skills being able to operate effectively, solve problems on their 
own, and be creative in working with high performance and potential. There are not 
many in each organization compared to the whole organization. It is the heart of 
the organization or new ideas in operation of the organization. 
 However, organizations still want these people to stay within the 
organization to strengthen their organization. As a result, there is competition for 
talent between organizations, also called the War of Talent. If the organization lost 
a good man, it results in the loss of both competent and highly skilled personnel 
and also the loss of expertise and knowledge in the work that is attached to the 
person. For this reason, organizations have begun to focus on managing talent in 
order to make the organization benefit from a limited number of talented people 
and can maintain these talents in the organization. They can also attract good 
people from outside to join the organization. Accordingly, talent management has 
played an important role in managing this matter so far. 
 
2. TALENT MANAGEMENT 
 Talent Management demonstrates the importance of people who 
contribute to the organization's good performance and advancement, and to 
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prepare for change and create competitive advantage. The 4 steps of management 
system are as follows: 
   1. Identification Talent 

 To identify who is a good person of the organization, it is necessary to 
assess personnel in the organization, who is the best person to be maintained in 
the organization. To identify the good of the organization must start with 
determining organization's goal; what is the ultimate goal of the organization? Then 
the goals of the organization must be transformed into the goals of each segment. 
Transforming the organization's goals into the goals of the division will help to align 
the goals of the division and to respond effectively to the goals of organization; 
when it clearly defines what are the organization's and division's goals?, it will be 
possible to define and identify qualities and attributes of talented people as 
required by each department and organization. This will allow the qualities and 
attributes of the talented people to be aligned with the real needs of the division 
and the organization. The qualities and attributes of talented people, both in terms 
of competence, knowledge and skill set in this way, it helps the organization to 
meet the needs and the ability to achieve the goals of department and 
organization. Generally, personnel in organizations can be grouped into groups to 
be able to manage each group appropriately as follows: 

 
 
 

Grouping Personnel in Organization  
 Potential 

 
 
 
 
 

 
Source : (Odiorne,2000 sited in Thitiporn Compookham,2004 : 1-5) 

 1. Stars: employees with high potential and performance. The 
organization must develop and maintain this group of employees or encourage 
them to work with great potential. 

ม้างาน 

(work Horse) 

ดาว 

(Stars) 

ไม้ตายซาก 

(Dead Wood) 

เด็กมีปัญหา 

(Problem Children) Low High 

ผลการประเมิน

การปฏิบติังาน 

(Performance) 
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 2. Work Horses: employees with low potential, but high performance. The 

organization must develop to find a way to raise their capacity or potential. This 
will be beneficial to the organization in the long run. 

 3. Problem Children: employees a high potential, but low performance. 
This group of employees depends on care of the organization, a good care or good 
work can encourage this group; if not, this may lead to low potential and low 
performance for this group of employees. 

 4. Dead Wood: employees with low potential and low performance to 
move to another responsible job that is not important or find a suitable job or if it 
is not developed, may be issued or dismissed. 
 2. Training and Development Talents 
 Berger & Berger (Berger, A.L and Berger, 2004: 297) stated that method to 
train and develop the talent consists of 10 categories: 
 1. Coaching is regarded as a strategy for personnel development, due to 
a talent needs coaches, trainers, and mentors to succeed in coaching and guiding 
to succeed in the job. The role of instructor or counselor may come from many 
people in the organization according to each role in work. 
 2. Job Rotation becomes useful to add new experiences and help 
personnel get new knowledge from different sectors in organization. Talent can 
learn new jobs and work quickly and have a high level of learning new work, and 
organization must carefully consider that the competence of each individual is 
appropriate, so that organization must define learning objectives and drive to have 
a mentor to help guide in work. 
 3. Task Force Assignment is in need to develop new functionalities for 
searching future career. 
 4. Internal Education and Training is to create a training curriculum that is 
consistent with competencies that the organization needs. 
 5. Executive Programs and External Course Work focus on training through 
the use of universities’ educational curriculum consisting of the executive 
education program with not long duration of study, and spend studying time during 
holidays. So that organization can send executives to study at those universities. 
 6. Guided Reading is the nature of self-learning. The talents will spend 
their free time to read and learn more books as guided by organization. 
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 7. Teaching as Learning is to appoint talent to teach. The talent being 
instructor will have to be of knowledgeable in the subject as well. 
 8. Extracurricular Activity is a special activity to develop the talent that 
can be a community or social activity, such as joining a community activity group to 
return benefits to the community that creates an image for the organization. 
 9. E-Learning is to learn by means of Web-based learning, which can 
access resources anywhere and anytime.  

 3. Compensation and Rewarding Talent 
 Compensation and reward to personnel including the talent of the 

organization. It is the role and the duty of organization to reward the personnel and 
talented people who create work and value of the organization. Therefore, 
consideration of compensation and reward to the talent should be designed with a 
difference and fair, and it can create more value for organization than the other 
personnel. 
 4. Retention Talent 

 To keep talents in the organization to stay with the organization as long 
as the organization needs is a challenging and difficult task for the organization in 
order to maximize the efficiency and effectiveness of management. The key to 
keep talent in the organization is to understand what motivates those people so 
that there are important ways to treat the talent with the organization. 

  
3. THE BUDDHIST PRINCIPLES FOR TALENT MANAGEMENT 

 In matter of fact, human capital being talent and good is in which 
organization, and the organization itself has a good strategy. It is certain that the 
organization is successful in every stage of competition. And in Buddhism, there is a 
system of reward and punishment being comparable to use of milord in present 
day, who do good, should be praised, and who do wrong, should be punished as 
the Pali that “Nigganhe niggārahaṃ pagganhe paggārahaṃ - to suppress person 
should be suppressed, to praise the person should be praised.” (khu.jā. (Pālī) 
27/2442/531) 

 In addition, the Buddhism has described that human beings need to live 
together and rely on one another. Additionally, to be together in society often 
leads to comments that do not match leading to conflict in the future, so it is 
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necessary to have rules or basic principles for people in the society and to be fair 
and bring prosperity to society. In this connection, the principle of 4 
Sangahavatthus (objects of sympathy) are considered as one of the principles that 
help coordinate masses to live together happily. And talent is one of many people 
in organization that we need to stay with our organization for as long as possible. In 
the Tipitaka, the 4 Sangahavatthus (D.III.152,232; A.II.32,248; A.IV.218,363.) have been 
regarded as Dhamma for social solidarity and retain in organization consisting of 4 
categories as follows: 

 1. Dāna – giving (generosity): A good manager must have a generous 
mind, give to colleagues and subordinates, giving them a helping hand that can 
bring friendship as the Buddha said that “Dado ganthati mittāni - Giving brings 
friendship.” Dana can be divided into 3 categories as follows: 

   A. Āmisadāna refers to supply of goods to colleagues and subordinates, 
especially to keep in mind when he is down or suffering as the English proverb, 
"True friends are companions who help in times of trouble." 

   B. Vidyādāna stands for Dhammadāna means to give advice or teach 
the correct way including the development of personnel or sent to study and go 
for field trip. 

  C. Abhayadāna means forgiveness when working errors or abusive to 
each other. Forgiveness does not make the giver lose, but cheap investment with 
high return that is friendship in return. There is a Chinese proverb that says "500 
friends are too small, 1 enemy is still too many." And also Abraham Lincoln said, 
"The best way to destroy enemy is to convert enemy into friend, so that having 
known to do that only when we know forgiveness. 

2. Piyavācā refers to the negotiation of words that are beloved, captivating 
to each other, which is polite words because the spoken word, if it is not polite, 
not as pleasant as pleasant, it is probably a verbal statement of others. Hence, it is 
suitable to apply sati (mindfulness) to control mind and speech all time, so that all 
speech will be polite and suitable; even if sometimes it would be tired from work, 
but mindfulness is to control all speech. So every speech or expression must 
always be mindful. 

3. Atthacariyā stands for good deeds being beneficial to others, means that 
the person is unselfish, caring, and helping other people's affairs, know how to do 
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benefit for others or society as appropriate for status and opportunities, not be 
selfish when people or society face sufferings. 

4. Samānattatā stands for even and equal treatment; it is a good behavior 
for others consistently. When life is progressing or better, do not hold or act pride 
with relatives or friends being of a good relationship with each other. It is good 
practice to always respect one another like before; so that it can be said that this 
principle supports friendship, the others are friendly to each other as well. (Phra 
Bhawanawisutthikhun, 2012) 
 

4. CONCLUSION 

Accordingly, talent management has been regarded as a tool for 
development of organizations derived from main concept to pay great attention for 
group of people who are important in creating a good performance and enhance 
advancement of organization. This is small number of organizations to prepare for 
change, create advantage in the competition continuously and create sustainable 
growth that is each organization must be designed to suit their own organization 
and no formula. It is just a process of human resource management by analyzing 
and planning to be consistent in finding source, screen, selection, application, 
development, and retention with great potential and work most effectively by 
applying talent management to develop organization. In applying talent 
management in organization, the highest manager needs to participate and support 
seriously, have method to identify and develop talent effectively, and 
communicate all personnel effectively in order to realize, accept tool of 
organization development and other ability, as well as be able to supportively work 
together to produce great result for organization. However, the organization must 
still have a system to develop personnel to work effectively and effectively with 
others and enable to be talent in the future. In addition, organizations must create 
or promote values or organizational cultures that support talent management, have 
developed a complete knowledge: capabilities, potential and moral as well as ethic 
in order to get a leader with complete leadership, both the "talent" and the "good" 
in the future. 
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ABSTRACT 

The objectives of this research were 1) to study the achieved 

outcomes of the five precepts project in Lampaimat district Buriram province                                     

2) to study factors affecting to the achieved outcomes of the five precepts 

project in Lampaimat district Buriram province and 3) to propose for developing 

of the five precepts project in Lampaimat district Buriram province.        

 This research was the mixed methods research between the qualitative 

research and quantitative research. The populations of this research were the 8,611 

people at Bangyang Sub-District, Lampaimat District, Buriram Province.                   

The calculation of the sampling group was used by Taro Yamane formula. The 

sampling group was 400 people. The tool for data collection was used by the 

questionnaire that with reliance as 0.804 and the research findings analysis was used 

by the ready computer program of social sciences. The statistics used the frequency, 

percentage, mean, standard deviation (S.D.) to explain the general status from the 

person data of respondents of questionnaires and tested hypothesis for studying the 

factors affecting to the achieved outcomes of the Five Precepts by Multiple 

Regression and the qualitative research through in depth interview from 10 key 
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informants and the data analysis was used by interview as the tool and then 

analyzed the data through the Content Analysis Technique.   

The findings of the research were as follow: 

   1. The result data analysis of level agreement to achieved outcomes 

of the five precepts project in Lampaimat district Buriram province in overall, 

was the highest level with an average and deviation scale at highest level ( = 

4.29, S.D.= 0.355) considered with each section found that the highest means 

that society section was highest level ( = 4.31, S.D. = 0.443) and community 

section was highest level ( = 4.30, S.D. = 0.473) and next, morality section was 

highest level ( = 4.28, S.D. = 0.448) last, family section was highest level ( = 

4.25, S.D. = 0.448) respectively.   

2. The levels of factors effects on achieved outcomes of five precepts 

project in Lampaimat district , Buriram province in overall , was the highest 

level with an average and deviation scale at ( = 4.25, S.D. = 0.389) considered 

with each the section showed that the planning section was highest level ( = 

4.28, S.D. = 0.482)  and next, acting section was highest level ( = 4.24, S.D. = 

0.496), checking section was highest level ( = 4.23, S.D. = 0.429) and last doing 

section was highest level ( = 4.22, S.D. = 0.457).   

3. The factors effecting on achieved outcomes of five precepts 

project in Lampaimat district, Buriram province such as acting section (X4), doing 

section (X2), and checking section (X3) to effect on achieved outcomes of the 

project with significantly statistics at the level of 0.05 by the having the 

effectiveness of forecast (Adjusted R2) with 0.588 and can forecast the achieved 

outcomes of the Five Precepts project as 58.80 percent.  

4. The guidelines  for development to the five precepts project               

in Lampaimat district , Buriram province , found that should have the plan for 

the best practice, should have the activity continuously  for the successful 

project as the objectives efficiently. The leader should promote the participants 

have the encouragement for activity and leader should have the responsibility 

in the best administration and always control it.     
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บทคัดยอ 

 บทความน้ีวัตถุประสงค คือ 1. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ของโครงการหมูบานรักษาศีล 
5 ในอําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย 2. เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
หมูบานรักษาศีล 5 ในอําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย 3. เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนา
โครงการหมูบานรักษาศีล 5 ในอําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย  

     การวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ระหวางการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ประชากรใน
การวิจัยคือ ประชาชนในตําบลบานยาง อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมยในการวิจัย จํานวน 
8,611 คนคํานวณขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ไดกลุม
ตัวอยางจํานวนท้ังส้ิน 400 คน เก็บขอมูลโดยใชแบสอบถาม ซ่ึงมีคาความเชื่อม่ันท้ังฉบับเทากับ 
0.804 วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร สถิติท่ีใชคือ 
คาความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานในการอธิบายลักษณะขอมูลท่ัวไป 
และ ทดสอบสมมติฐานเพ่ือศึกษาปจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ โดยการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression) และการวิจัยเชิงคุณภาพใชแบบสัมภาษณเก็บขอมูลโดย การ
สัมภาษณเชิงลึกจากผูใหขอมูลสําคัญ จํานวน 10 รูป/คน วิเคราะหขอมูลเชิงเน้ือหาพรรณนา
เปนความเรียง (Content Analysis Technique)   

ผลการวิจัยพบวา 

       1. ระดับความคิดเห็นท่ีมีตอผลสัมฤทธิ์ของโครงการหมูบานรักษาศีล 5 ใน
อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ( = 4.29, S.D. = 0.355) 

เม่ือพิจารณาในแตละดานพบวา ดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือ ดานสังคมอยูในระดับมาก ( = 

4.31, S.D. = 0.433) และ ดานชุมชนอยูในระดับมาก ( = 4.30, S.D. = 0.473) รองลงมา 
คือ ดานศีลธรรมอยูในระดับมาก ( = 4.28, S.D. = 0.448) และ ดานครอบครัวอยูในระดับ
มาก ( = 4.25, S.D. = 0.488) ตามลําดับ 

      2. ระดับปจจัยท่ีสงผลตอผลสัมฤทธิ์โครงการหมูบานรักษาศีล 5 ในอําเภอลํา
ปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย ในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ( = 4.25, S.D. = 0.389) เม่ือ
พิจารณาในแตละดานพบวา ดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือ ดานการวางแผน อยูในระดับมากท่ีสุด 

( = 4.31, S.D. = 0.482) รองลงมา คือ ดานการแกไขปรับปรุง อยูในระดับมาก ( = 4.24, 

S.D. = 0.496) ดานการตรวจสอบ อยูในระดับมาก ( = 4.23, S.D. = 0.429) และ ดานการ
ปฏิบัติ อยูในระดับมาก ( = 4.22, S.D. = 0.457)  
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       3. ปจจัยท่ีสงผลตอผลสัมฤทธิ์ของโครงการหมูบานรักษาศีล 5 ในอําเภอลํา
ปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย ไดแกปจจัย ดานการการแกไขปญหา (X4) ดานการปฏิบัติ (X2) และ
ดานการตรวจสอบ (X3) ที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ของของโครงการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 โดยมีคาสัมประสิทธการพยากรณ (Adjusted R2) เทากับ 0.588 สามารถพยากรณผลสัมฤทธิ์
ของโครงการหมูบานรักษาศีล 5 ไดรอยละ 58.80      

4. แนวทางในการพัฒนาโครงการหมูบานรักษาศีล 5 ในอําเภอลําปลายมาศ 
จังหวัดบุรีรัมย พบวา ควรมีการวางแผนท่ีชัดเจนท่ีนําไปสูการปฏิบัติท่ีดี ควรมีการจัดกิจกรรม
ตอเน่ืองเพ่ือใหโครงการบรรลุตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ ผูนําควรสงเสริมให
ผูเขารวมมีกําลังใจการทํากิจกรรม และผูนําควรมีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการท่ีดีและ
กํากับติดตามอยูเสมอ 

       
1. INTRODUCTION 

The project has launch at the five villages with villager’s participation. 

The BORVON has organized the people to come to participate in the project as 

having faith on the five precept observing. The village committee has prepared 

to welcome the villagers from 13 villages to join the five precepts project has 

the population of the 13 villages in Tambon Banyang. The arrangement of the 

project team comes to discus with villagers to join in the project and also the 

goodness of the project to the villagers to understand the main point of having 

the benefit to all. However, the abbot has to explain clearly about the training 

program which, it will last for months with the Buddhist. Therefore, all people 

in the village should take this opportunity to join the project to observe the five 

precepts project to get rid of productive behavior to abandon the liquor 

intoxicated and the benefits of family and health of villages, according, to the 

principles of practicing the five precepts to build of the good behavior of 

individuality, family and the community to have peace in mind and to help the 

peacefulness to the society as a whole, thus ones may ask that how to the 

evaluation of five precepts project, who come to participated the program, first 

of all. The term of village project has organized the village people thru the 

village committee to prepare to come to practice the village five projects which 
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the team of village committee has organize the village people and arrange the 

place to for meeting the abbot and the monks in the village Wat has prepared 

the “Sala Wat” as the room, the sitting, and the bathroom as clean as possible 

to facilitate the meeting to build the moral and the meritocracy to all villagers 

with the team of the project-training had ready sent the team of experts to 

project in each village to lay down the flagpole of Dhamma in the village, which 

may called the golden mind project of the villagers, especially, taking the best 

practice to their mind of the villagers. The significant points of the five projects 

are to enhancement the most fundamental principles of human life which is 

the five precepts to encourage the villagers to adapt to avoid the bad habits 

and become (mental model) to prepare villagers to become a real Buddhists to 

meet the best of family life. If the people have practiced the five precepts 

thoroughly, it is the great significance to all villagers, the healthier individuals, 

good economy for each family, peace and security for community. The benefits 

of devise as refrain from smoking, intoxicated drinking will bring about the 

peace security to all. In the part, villagers were lived happily with nature and 

green environment. Now the villagers have faced with the affected by the 

drinking the intoxicated beverages and gambling all long year, especially buying 

the illicit-lottery including taking the mad-drug of the young adult in the families 

in the villages that brings about the threats, and security of both mental and 

physical to our villagers. The old norm of living with the Buddhist principles was 

detrimental to the wealth of village, the problems are how to bring back the 

good life wealth to the villages and how protect our young generations to 

withering a way of the drug addict from the young generation. It our nation is 

not able to seal the mad drug, liquor and mad drug form the village. The village 

people will be destroyed by illegal drug using, so the Buddhist Sangha has to 

come to help solve the problems of the people throughout the nation.  

    The National Office of Buddhism (2014) stated that five precepts 

launched by Somdet Phra maharatchamankalacharn who acts as the supreme 

patriarch and the abbot of Wat Pak Nam who advocated the five precepts 

Vol7 No._61.indd   37 24/7/2561   20:51:03



38
Vol.7 No.2 (Special Issue) April - Jun 2018

 

 

project and founder of the project, then the Five precepts has widespread thru 

all villages concerned. Since, the project has launched and the village people 

have welcome to join with the life’s living both family economy villagers and 

individual health. Now, the villages though out Thailand have faced the new 

environment of rapid changing of function, mostly the villagers have face with 

new types of danger that is threat of life by changing of the new digital 

technology, people know the inequality of distribution of wealth from the 

national development process as example, the means of trickle-down effect 

that remain unchanged, then becomes a wave of uncomfortable of the mad 

vices that captures the mind life of young students and the adult of the 

villagers, while the old pattern of life has come to their life as beverage 

intoxication and the new wave of digitization and, in the same time  all types of 

agricultural productions as rice, corn, rubber flood, drought, illegal drugs, 

lottery, horse-drug cigarettes, family debts becomes the misery of whole family 

to cope with the rapid the new waves of global changing, it is the right time for 

five precepts project to implementation. These are the severely problems, so 

the preventing and the save methods of Buddhism has come to counter with 

the villager’s leaders, to recall the greatness of saving life and souls of people 

by means of put the five precepts principles to cure the drastic change of 

village’s situation, then the focusing problems will direct to reduce the tension 

by way of Buddhist method and an assessing this project.   

 

2. OBJECTIVES OF THE RESEARCH    
2.1 To study the achieved outcomes of the Five Precepts project in 

Lampaimat district Buriram province  

2.2 To study factors affecting to the achieved outcomes of the Five 

Precepts Project in 

2.3 To propose of the Five Precepts project in Lampaimat district 

Buriram province 
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3. METHODOLOGY  
“achieved outcomes of the Five Precepts project in Lampaimat district 

Buriram province” the researcher is searching about the related research, 

document and textbook to design the research correctly as follows: 

3.1 Model of the research 

 “achieved outcomes of the Five Precepts project in Lampaimat district 

Buriram province” the research designed by using mix-methods approach: 

consists of two types as follow, qualitative research: The data will be collected 

by In-Depth Interview (face-to-face) interview and Group Discussion form the 

key informants will be set from the researcher. And quantitative research: The 

data will be collected by Survey Research from questionnaire 

3.2 Population 

Population is using in this research is 8,611 villagers in Ban Yang sub-

district Lampaimat district Buriram province. 

3.3 Sampling 

Researcher is specified the sampling of villagers in Ban Yang sub-district 

Lampaimat district Buriram province (Sample Size) that using the Statistics, (Taro 

Yamane, quoted in 2008) to specify the sampling  is 400 sampling.   

3.4 Data analysis  

Data analysis is divided to two parts  

1. Descriptive Statistics to explain the general information of 

respondents of questionnaire, by using (Frequency) and (Percentage). Then, 

factors affecting to the achieved outcomes of the Five Precepts Project in 

Lampaimat district Buriram province  and achieved outcomes of the Five 

Precepts project in Lampaimat district Buriram province are using (x̄) and 

(Standard Deviation). 

2. Inferential Statistics refers (Multiple Regression Analysis) by using 

Stepwise to predict 1 dependent variable to affect 2 independent variable that 

it’s affecting to achieved outcomes of the Five Precepts project in Lampaimat 

district Buriram province, the statistically significant (level 0.05)  
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4. RESULTS 
4.1 The status of achieved outcomes of the Five Precepts project in 

Lampaimat district Buriram province. The result data analysis of level 

agreement to achieved outcomes of the Five Precepts Project in Lampaimat 

district Buriram province in overall , was the high level with an average and 

deviation scale at (  = 4.31, S.D. = 0.482) in considering found that the means 

of frequency to most level is able to plan the administration project and able 

to have the strategy for conducting is highest level (  = 4.36, S.D. = 0.625) and 

next, able to propagate the activity is highest level (  = 4.32, S.D. = 0.626), able 

to design a good activity by participation is highest level (  = 4.32, S.D. = 0.635), 

able to have the objective in accordance with development plan is highest 

level (  = 4.30, S.D. = 0.651)  and able to brainstorm for seeking the conducted  

is highest level (  = 4.29, S.D. = 0.627)  respectively.  

4.2 level agreements (opinion) has factors affecting of the Five 

The levels of factors effects on achieved outcomes of Five Precepts 

Project in Lampaimat district , Buriram province in overall , was the high level 

with an average and deviation scale at ( = 4.25, S.D. = 0.389) considered with 

each the section showed that the planning section is highest level ( = 4.28, 

S.D. = 0.482)  and next, acting section is high level ( = 4.24, S.D. = 0.496), 

Checking Section is high level ( = 4.23, S.D. = 0.429) and last doing section is 

high level ( = 4.22, S.D. = 0.457).  

And then, the factors effecting on achieved outcomes of Five 

Precepts Project in Lampaimat district, Buriram province such as Acting section 

(X4), Doing section (X2), and Checking section (X3) to effect on achieved 

outcomes of the project with significantly statistics at the level of 0.05 by the 

having the effectiveness of forecast (Adjusted R2) with 0.349 and can forecast 

achieved outcomes of the Five Precepts Project as 34.90 percent.  

4.3 The purpose for developing of level agreement (opinion) has 

achieved outcomes of the Five Precepts Project in Lampaimat district 

Buriram province 
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The guidelines for development to the Five Precepts Project in 

Lampaimat district , Buriram province , found that should have the plan for the 

best practice, should have the activity continuously  for the successful project 

as the objectives efficiently. The leader should promote the participants have 

the encouragement for activity and leader should have the responsibility in the 

best administration and always control it.      

4.4 The result of involvement between the factors affecting the achieved 

outcomes of the Five Precepts Project in Lampaimat district Buriram 

province as the table 1 following:  

 

Table 1. The (Stepwise Multiple Regression) of the achieved outcomes 

of the Five Precepts project in Lampaimat district Buriram province 

Arrange of Predictor variables R R2 Adjusted 
2 

F 

(X4)      0.696 0.484 0.483 373.501** 

(X4)     (X2)      0.756 0.572 0.570 264.997** 

(X4)     (X2)     (X3)           0.769 0.591 0.588 191.084** 

     * The statistically significant (level 0.05)  

According to table, found that acting section (X4) was predicted to the 

achieved outcomes of the Five Precepts project in Lampaimat district Buriram 

province and the statistically significant (level 0.05) as the concern about a 

correlation coefficient (Adjusted R2) = 0.483 showed that Acting section can 

predict the achieved outcomes of the Five Precepts project in Lampaimat 

district Buriram province to 48.30%. And then, adding the prediction doing 

section (X2) is correlation coefficient (Adjusted R2) = 0.570 showed that doing 

section can add the efficiency the prediction to the statistically significant (level 

0.05) that is acting section, planning section and doing section which can 

coordinate prediction of achieved outcomes of the Five Precepts project in 

Lampaimat district Buriram province to 57.00%. Under this, when adding the 

prediction doing section (X2) is correlation coefficient (Adjusted R2) = 0.588 
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showed that checking section can add the efficiency the prediction to the 

statistically significant (level 0.05) which acting section, doing section and 

checking can coordinate prediction of achieved outcomes of the Five Precepts 

project in Lampaimat district Buriram province to 58.80%.  

Table 2. Multiple Regression of variable in prediction to achieved 

outcomes of the Five Precepts project in Lampaimat district Buriram province 

by using Stepwise 

    

All variables in prediction  

into step   b SEb  t sig 

Acting section (X4) 0.317 0.029 0.444 10.943 0.000 

Doing Section  (X2) 0.221 0.033 0.285 6.651 0.000 

Checking Section  (X3) 0.147 0.034 0.177 4.370 0.000 

      R    =    0.769 

R2   =   0.591 Adjusted R2 = 0.588 

F    =    191.084 

 SEest 

a 

Durbin – 

Watson 

       =    0.227 

       =    1.389 

       =    1.704 

Showed, Acting section (X4), doing section (X2) and checking section (X3) 

considered with factors affecting to the achieved outcomes of the Five Precepts 

Project in Lampaimat district Buriram province .What are the factors affecting 

the achieved outcomes of the Five Precepts Project in Lampaimat district 

Buriram province? (Y) in the statistically significant (level 0.05) and explain in 

adjustment (Adjusted R2) to the achieved outcomes of the Five Precepts Project 

in Lampaimat district Buriram province to 58.80% and Multiple Regression (Y) 

and prediction (X4, X2, X3) = 0.769 and prediction error = 0.227 that correlation 

coefficient of Standard Error (raw score) b = 0.317, 0.221 and 0.147. Then, 

correlation coefficient of Standard Error (standard score) b = 0.444, 0.285 and 

0.177 that Durbin Watson is 1.704 > 1.5, therefore, these data showed that 
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autocorrelation. Forecasting of the achieved outcomes of the Five Precepts 

project in Lampaimat district Buriram province from raw score as following  

=1.389 + 0.317 (X4) + 0.221 (X2) + 0.147 (X3) 

    According to forecast from raw score showed that if acting section 

(X4) increasing 1 unit, so prediction to achieved outcomes of the Five Precepts 

project in Lampaimat district Buriram province and increasing 0.317, if doing 

section (X2)  increase 1 unit that is prediction to achieved outcomes of the Five 

Precepts project in Lampaimat district Buriram province and increasing 0.221 if 

checking section (X3) increase 1 unit that prediction to achieved outcomes of 

the Five Precepts project in Lampaimat district Buriram province increasing 

0.147. Forecasting of the achieved outcomes of the Five Precepts project in 

Lampaimat district Buriram province from standard score as following 

y = 0.444 (X4) + 0.285 (X2) + 0.177 (X3) 

     According to forecast from raw score showed that if acting section 

(X4) increasing 1 unit, so prediction to achieved outcomes of the Five Precepts 

project in Lampaimat district Buriram province and increasing 0.444, if doing 

section (X2)  increase 1 unit that is prediction to achieved outcomes of the Five 

Precepts project in Lampaimat district Buriram province and increasing 0.285, if 

checking section (X3) increase 1 unit that prediction to achieved outcomes of 

the Five Precepts project in Lampaimat district Buriram province increasing 

0.177 

 

5. DISCUSSION 
  5.1 The level opinion to affect the Five Precepts Project to 

overview, achieved outcomes is highest level  (  = 4.31, S.D. = 0.482) in 

considering found that the means of frequency to most level is able to plan 

the administration project and able to have the strategy for conducting is 

highest level (  = 4.36, S.D. = 0.625) and next, able to propagate the activity is 

highest level (  = 4.32, S.D. = 0.626), able to design a good activity by 

participation is highest level (  = 4.32, S.D. = 0.635), able to have the objective 
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in accordance with development plan is highest level (  = 4.30, S.D. = 0.651)  

and able to brainstorm for seeking the conducted  is highest level (  = 4.29, 

S.D. = 0.627)  respectively.  

     5.2 The level of opinion to achieved outcomes of the Five 

Precepts Project  

     The factors affecting of the Five Precepts Project to overview, the 

result are ranking that the level is highest level ( = 4.25, S.D. = 0.389) 

considered with each the section showed that the planning section is highest 

level ( = 4.28, S.D. = 0.482) and next, acting section is high level ( = 4.24, S.D. 

= 0.496), Checking Section is high level ( = 4.23, S.D. = 0.429) and last doing 

section is high level ( = 4.22, S.D. = 0.457) 

      5.3 The level of opinion had effecting to achieved outcomes of 

the Five Precepts Project  

     The factors effecting on achieved outcomes of Five Precepts Project 

in Lampaimat district, Buriram province such as Acting section (X4), Doing section 

(X2), and Checking section (X3) to effect on achieved outcomes of the project 

with significantly statistics at the level of 0.05 by the having the effectiveness of 

forecast (Adjusted R2) with 0.588 and can forecast achieved outcomes of the 

Five Precepts Project as 58.80 percent.  

 

6. DISCUSSIONS 

     Data analysis of Factors affecting to the achieved outcomes of the 

Five Precepts Project can discuss as follow    

     Factors affecting to the achieved outcomes of the Five Precepts 

Project found that acting section (X4), Doing Section (X2) and Acting section (X3) 

had affects to achieved outcomes (Y) at the statistically significant (level 0.05) 

that can predict the factor effecting the achieved outcomes of the Five 

Precepts Project accordance with accordance with with Phrakhruwinaithorn 

Anek Tejavaro (Yai-in) (2016) studied “the administrative project of five precepts 

for building joined living cultural under propel in the model communities in 
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lower northern region” found that the factors had effected to the project 

management of village to build living culture in community model according to 

the POSCORB principles, the supporting and budge to having the Sangkha 

organization was the key factor for the working movement and having the 

public sector to support, then, building the standard and co-living culture in 

overall could have the welfare from the effect of the project management of  

five precepts village to build living culture in community and leaders in the 

community have successful by taking five precepts in organization to manage 

and guide line to move the project, the model of co-living culture by using the 

principle of the five precepts village in the horizontal model that happened 

through working co-operation of society was better than last time of research.   

     Then, The result of the level agreement to achieved outcomes of 

the Five Precepts project when considering in each section, Society Section was 

highest level ( = 4.31) and Community Section is highest level ( = 4.30) and 

next, Morality Section is highest level ( = 4.28) last, Family Section is highest 

level ( = 4.25) respectively, accordance with Wilaiporn Unchaoban (2011) 

studied “The Study of the behavior of The Application of The Five Precepts to 

Daily Life for the Executives and the Members of Sub-District Administration, 

Taphanhin District, Phichit Province” found that overall, at the highest level (x = 

4.26 - 4.22) sincerity, and never breaking the promise or hardship. While factors 

affecting to the achieved outcomes of the Five Precepts Project found that 

acting section, planning section, planning section and checking section agreed 

with hypothesis to affect the achieved outcomes of the Five Precepts Project 

accordance with Phramaha Krisada Kittisobhano (2016) studied “Building the 

Reconciliation by be driven with Five Precepts Village Project in Ayutthaya 

Province” showed that the process of the creation of reconciliation by driven 

with Five precepts village project will be used the project management with 

Planning, Organizing, Staffing, Direction, Coordinating, Reporting and Budgeting 

by community leader with 6 principles such as The right principle, The suitable 

principle, The pure principle, The fairness principle, The Promvihandham 
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principle and The sacrifice principle and all of its will be push the reconciliation 

in community.  

 

7. SUGGESTION   

 7.1 General Suggestion   

 1. The government should promote the temple to expand more 

precept throughout the land to support the project.  

 2. The conducted of five precepts should emphasize the activity 

accordance with living and clearly purpose for taking the principles of Dhamma 

in daily life.  

 3. The responsibility should be clearly in the process that makes the 

Five Precepts achieved.   

 4. Office of Buddhism should take this achieved outcome of the Five 

Precepts Project for applying the activity and designing the activity accordance 

with doing duty life. 

     

 7.2 Suggestion Research In The Future   

 1. Research in the future should have to study the different area 

along with social context, culture and living for understanding the new model 

of five precepts project 

 2. In-depth the 5 precept project to all schools and community to 

withhold 5 precept    

  3. The organization should promote practicing Panyasin Panyadham 

though the nation 
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การพัฒนารูปแบบการนิเทศการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
THE DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL SUPERVISION MODEL  

SCHOOL- BASED MANAGEMENT USED IN PRIMARY EDUCATIONAL  

SERVICE AREA OFFICE  
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ธนาศักด์ิ  ศิริปุณยนันท**** 

Sirada  Piriyachaiworkul* Udom  Jumrasphan** Pitcha  Chayayond***  
Tanasak  Siripunyanun**** 

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) พัฒนารูปแบบการนิเทศการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปน
ฐานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 2) ประเมินรูปแบบการนิเทศการศึกษาโดยใช
โรงเรียนเปนฐานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา การดําเนินการวิจัย แบงออกเปน 2 
ระยะ ดังน้ี ระยะท่ี 1 การพัฒนารูปแบบการนิเทศการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานของสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา รอบท่ี 1 โดยการสัมภาษณผู เชี่ยวชาญ จํานวน 22 คน ท่ีมี
ประสบการณ และความเชี่ยวชาญในการนิเทศการศึกษา เคร่ืองมือท่ีใชเปนแบบสัมภาษณแนว
คําถามปลายเปด วิเคราะหขอมูลดวยการสรางขอสรุป รอบท่ี 2 และ 3 การยืนยันรูปแบบการนิเทศ
การศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา โดยการสอบถาม
ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญจํานวน 22 คน กลุมเดิมท้ัง 2 รอบ เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเปน
แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปทาง
สังคมศาสตร หาคามัธยฐาน และคาพิสัยระหวางควอไทล และระยะท่ี 2 การประเมินรูปแบบการ
นิเทศการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา โดยการ
ประชุมผูทรงคุณวุฒิจํานวน 12 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใชเปนแบบบันทึกการ
ประชุม การวิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเน้ือหา  
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ผลการวิจัยพบวา 
 1. รูปแบบการนิเทศการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาในมี 3 องคประกอบตามแนวคิดเชิงระบบประกอบดวย 1) องคประกอบดานปจจัย
นําเขา มี 21 กิจกรรม 2) องคประกอบดานกระบวนการ มี 38 กิจกรรมและ3)องคประกอบดาน
ผลผลิตมี 6 กิจกรรม 

2. ผลการประเมินรูปแบบการนิเทศการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานของสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา พบวามีความเหมาะสม และมีความเปนไปไดในการนําไปใชปฏิบัติได
จริง 
คําสําคัญ: โรงเรียนเปนฐาน การนิเทศการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

 ABSTRACT  
 The objective of this research is to develop the educational supervision 
model school-based management used in primary educational service area office in 
the northeast of Thailand. The analysis was conducted using Delphie Technique for 
3 rounds. The samplings used in Delphie Technique are 22 people who are 
involved educational management and and supervision. Research tool used in the 
Delphie Technique round 1 is open ended questionnaires, and questionnaires with 
5 scale ratings in round 2 and 3. The researcher sent and collected questionnaires 
through post office. Data analysis in the 1st round used the methodology to 
analyse the content, and to analyse the median and range between quartiles for 
the 2nd and 3rd round An evaluation of the school-based supervision model of 
primary education area office. The meeting was attended by 12 experts. The tool 
used is the conference record Analysis of data by content analysis 

Research findings revealed that educational supervision model school-based 
management used in primary educational service area office in the northeast of 
Thailand has 3 components including (1) Input factor has 21sub-component  
(2) Process component has 32 sub-component and (3) Output component has 6 
sub-components. 
Keywords: School – Based Management: SBM, Supervision of Education, Primary 

Educational Service Area Office 
1. บทนํา 

จากผลของการปฏิรูปการศึกษาของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2553: 128) พบวา
ปญหาดานคุณภาพการศึกษา  ผลการประเมินผูเรียนระดับชาติ ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) และผลการประเมินระดับนานาชาติ ไดแก ผลการทดสอบ PISA 
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(Programmed for International Student Assessment) ดานผลการประเมินระดับนานาชาติ 
TIMSS (The Trends in International Mathematics and Science Study) ต างมี แนวโน ม
ลดลงตํ่ากวาประเทศเพ่ือนบานคือ ไตหวัน สิงคโปร เกาหลีใต ฮองกง ญ่ีปุน มาเลเซีย ผลการ
ประเมินครูไทยพบวา ครูเรียนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีแตสอนไมเปน ครูประเทศสิงคโปรจบ
การศึกษาระดับปริญญาตรีนอยกวาแตสอนดีกวา ครูรอยละ 91 มีการสอนท่ีไมไดมาตรฐาน 
เน่ืองจากขาดการแนะนํา ชวยเหลือ เก่ียวกับการพัฒนาการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ (วรรณ
พร สุขอนันต, 2550: 6) ในดานความสามารถในการแขงขัน กุญแจสําคัญคือคุณภาพ และสมรรถนะ 
โดยเฉพาะอยางย่ิงการพัฒนาผูเรียนใหมีความพรอมมีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 (วิจารณ 
พานิช, 2554) และเปนชวงเวลาท่ีประเทศไทยเขาสูประชาคมอาเซียน การศึกษาข้ันพ้ืนฐานจึงทวี
ความสําคัญในการพัฒนาประเทศ  ดวยประเทศตองการทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณภาพ รายงานการ
วิจัยของศูนยพัฒนาการศึกษาแหงชาติของประเทศไทยพบวา การจัดการเรียนการสอนโดยใหเปน
หนาท่ีของครูตามลําพังจะไมสามารถบรรลุเปาหมายได ครูควรไดรับการสนับสนุนจากทุกฝาย ไดแก 
ฝายบริหาร ผูปกครอง ชุมชน ทบวง ครูผูสอนตองได รับความสนับสนุนชวยเหลือ ชี้แนะ 
ปรึกษาหารือจากหนวยงาน บุคคลท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษาต้ังแตระดับชาติ ระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ระดับชุมชน ระดับทองถ่ิน จนถึงระดับโรงเรียนหนวยงาน (พรรณมาศ พรมพิลา, 2553: 
2)  ดวยสภาพปญหาสภาพความตกตํ่าของคุณภาพการศึกษา การถดถอยของความสามารถในการ
แขงขันในภาพรวม และสถานการณโลกาภิวัตนของโลกท่ีแปรเปล่ียนไปอยางรวดเร็ว จําเปนจะตอง
มีการปฏิรูปโครงสรางการบริหาร และปรับปรุงโครงสรางท้ังระบบ ตลอดจนการปรับการเรียน
เปล่ียนการสอน ใชพลังความรูความสามารถ ความคิดจากผูมีสวนเก่ียวของ ท่ีมีสวนไดเสียกับ
การศึกษา ไดแก ผูบริหารโรงเรียน ครู นักเรียน พอแม ผูปกครอง ชุมชนทองถ่ิน และสังคม
ประเทศชาติ แนวคิดในการบริหารจัดการศึกษาระดับโรงเรียนหรือระดับหนวยผลิต จําเปนจะตอง
ปรับเปล่ียนในวิธีคิด ความเชื่อ เจตคติ การบริหารจัดการศึกษารวมท้ังการจัดการเรียนการสอนเปน
การปฏิรูปโรงเรียนท้ังระบบ โดยการใชโรงเรียนเปนฐานในการบริหารจัดการ (School – Based  
Management: SBM) เปนรูปแบบการบริหารจัดการระดับโรงเรียน ท่ีสอดคลองกับแนวคิดปฏิรูป
การศึกษาและตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (ถวิล มาตรเล่ียม, 
2545: ก) การบริหาร และการนิเทศการศึกษาโดยหนาท่ีแลว ไมสามารถแยกออกจากกันไดท้ังสอง
อยางตองมีสวนสัมพันธอยางใกลชิด มีสวนชวยเหลือซ่ึงกันและกันในเร่ืองการดําเนินงานดานระบบ
การศึกษา Sergiovanni & Robert (1971 อางถึงใน วรรณพร สุขอนันต, 2550: 9) ผลผลิตของการ
จัดการศึกษา คือผูเรียนท่ีมีคุณภาพ ดังน้ันในการบริหารการศึกษาผูบริหารจําเปนจะตองทํางานสอง
อยางคือ งานบริหาร และงานนิเทศ ดังน้ันการนิเทศการศึกษาจึงตองปรับเปล่ียนรูปแบบการนิเทศ
การศึกษาท่ีใหสอดคลองกับคุณลักษณะความตองการของโรงเรียน นั่นคือ สมาชิกโรงเรียนอันไดแก 
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผูบริหารโรงเรียน ครู พอแม ผูปกครอง นักเรียน ตลอดคนในสมาชิก
ชุมชน และองคการอ่ืน ๆ มารวมพลังกันอยางเต็มท่ี สถานศึกษาตองเปนหนวยปฏิบัติ จึงจะทําให
การพัฒนาน้ันเกิดประโยชนสูงสุด (UNESCO.1986: 11 อางถึงใน เฉลิมชัย พันธุเลิศ, 2549: 6) การ
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นิเทศการศึกษาตองเปนไปเพ่ือการแสวงหาแนวทางใหม ๆ มาใชใหเหมาะสมกับสถานการณนิเทศ
ในปจจุบัน (วัฒนา กอนเชื้อรัตน, 2553: 5) การใชโรงเรียนเปนฐานในการนิเทศท้ังดานการจัดทํา
หลักสูตร การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน การสรางภาคีเครือขายรวมพัฒนา การแนะแนวเพ่ือพัฒนา
นักเรียนเชิงรุก การจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน การจัดบรรยากาศภายในโรงเรียนท่ีเอ้ือตอการ
พัฒนาผูเรียน การนิเทศเฉพาะกิจติดตาม และประเมินผลใหความชวยเหลือ และใหขอเสนอแนะใน
การพัฒนาผูเรียน การจัดอบรมพัฒนาครูเพ่ือการพัฒนาหลักสูตร และการบริหารหลักสูตร การ
รวมมือกับสถานศึกษาในการผลักดันกิจกรรมโครงการตาง ๆ ใหเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายเชิง
นโยบายใหได มุงสูการพัฒนาสูโรงเรียนความตองการของโรงเรียน และชุมชน แลวนําผลท่ีไดมา
วิเคราะหรวมมือกับผูมีสวนเก่ียวของในการแกปญหาโดยใชวิธีการท่ีหลากหลาย (ศูนยพัฒนาการ
นิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2557: 
49) 

เหตุผลท่ีกลาวมาขางตนชี้ใหเห็นถึงบทบาทหนาท่ีของหนวยปฏิบัติท่ีจะขับเคล่ือนในระดับ
ภูมิภาคคือสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ีเปนตนสังกัด ตองปรับกระบวนทัศนในการ
บริหารการนิเทศการศึกษาใหเชื่อมโยงแนวทางจากนโยบายสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม โดยตรง
กับสภาพปญหาความตองการ ทางวิชาการของโรงเรียนมากข้ึน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546: 213-
232) สวนรูปแบบการนิเทศการศึกษาท่ีศึกษานิเทศกใชในการทํางานกับโรงเรียนควรมีการ
ปรับเปล่ียนเปนการนิเทศการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน เพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียนดวยวิธีการท่ี
หลากหลายสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของครู ตามบริบทของโรงเรียนมีการเรียนรู
โดยใชเครือขายมีครูแกนนํา บุคลากรอ่ืนเปนหลักท่ีมีการรวมคิด รวมทํา  รวมเรียนรู มีการนิเทศ
ติดตามอยางตอเน่ืองอยางเปนกัลยาณมิตร เปนอีกทางเลือกหน่ึงของการไดมาของคุณภาพทาง
การศึกษา จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของกับรูปแบบการนิเทศการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
ยังไมมีการศึกษาในเร่ืองน้ีท่ีตรงประเด็น  สวนใหญจะเปนการศึกษาเร่ืองรูปแบบการนิเทศการศึกษา
ในทุกระดับการศึกษา และการพัฒนาครูโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ดังน้ันจึงควรท่ีจะศึกษาพัฒนา
รูปแบบการนิเทศการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน อันจะเปนประโยชนในการดําเนินงาน ในระดับ
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา และระดับโรงเรียนเปนประโยชนในการพัฒนางานนิเทศใหเขมแข็ง 
และสามารถนําไปเปนนโยบายการดําเนินงานของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตอไปโดยผูวิจัยมีคําถามการ
วิจัย ดังน้ี 

1. รูปแบบการนิเทศการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานท่ีนาจะเปนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาท่ีพัฒนาข้ึนเปนอยางไร 

2. รูปแบบการนิเทศการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาท่ีเหมาะสมเปนไปไดในการนําไปปฏิบัติเปนอยางไร 
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2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

2.1 เพ่ือพัฒนารูปแบบการนิเทศการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา 

2.2 เพ่ือประเมินรูปแบบการนิเทศการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา 

ขอบเขตการวิจัย 

การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยผสมผสาน ( Mixed Method Research ) เพ่ือเสนอรูปแบบ
การนิเทศการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานของสํานักงานพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา แบงออกเปน 
2 ระยะคือ ระยะท่ี 1 การพัฒนารูปแบบการนิเทศการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน โดยใชเทคนิค
เดลฟาย 3 รอบ ระยะท่ี 2 การประเมินรูปแบบการนิเทศการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 

ระยะท่ี 1 การพัฒนารูปแบบการนิเทศการศึกษา มีการดําเนินการวิจัย รายละเอียด
ดังตอไปน้ี 

1. เดลฟายรอบท่ี 1 
เปนผูเชี่ยวชาญ  จํานวน 22 คน  ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purpose 

Sampling)  พิจารณาตามเกณฑการคัดเลือก โดยจําแนกคุณสมบัติของผูเชี่ยวชาญ 1) เปนผูมี
ตําแหนงหนาท่ีรับผิดชอบ และมีประสบการณดานการบริหารงานนิเทศการศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในระดับนโยบาย จํานวน 3 คน 2) เปนผูมีตําแหนงนักวิชาการ
ในสถาบันการศึกษาท่ีรับผิดชอบสอนในเร่ือง การนิเทศการศึกษา จํานวน 2 คน 3) เปนผูมีตําแหนง
บริหารการศึกษาดานการนิเทศการศึกษาระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา จํานวน 5 
คน 4) เปนผู อํานวยการสถานศึกษา ท่ีโรงเรียนได รับรางวัลพระราชทาน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระหวางป 2557-2558 จํานวน 5 คน 5) เปนศึกษานิเทศกท่ี
ปฏิ บั ติ งานด านการนิ เทศการ ศึกษาของสํ านั ก งานคณ ะกรรมการ ข้ัน พ้ื นฐาน ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 7 คน 

  2. ตัวแปรท่ีศึกษา รูปแบบการนิเทศการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาที่นาจะเปน 
  3. เดลฟายรอบท่ี 2 และ 3 

    ผูรวมยืนยัน เปนผูเชี่ยวชาญจํานวน 22 คน เปนกลุมเดียวกับรอบท่ี 1 
4.ตัวแปรท่ีศึกษา รูปแบบการนิเทศการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
5. เดลฟายรอบท่ี 3 
   ผูรวมยืนยัน เปนผูเชี่ยวชาญจํานวน 22 คน เปนกลุมเดียวกับรอบท่ี 1 
  6. ตัวแปรท่ีศึกษา รูปแบบการนิเทศการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ีไดรับการยืนยัน 
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ระยะท่ี 2 การประเมินรูปแบบการนิเทศโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
โดยการประชุมผูทรงคุณวุฒิ 
1. ผูรวมประชุม การประเมินรูปแบบการนิเทศการศึกษา โดยการจัดประชุม

สนทนากลุมยอย ( Focus group discussion ) ที่ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิท่ีเชี่ยวชาญในการ
นิเทศการศึกษา จํานวน 12 คน ท่ีไมใชบุคคลเดียวกับระยะท่ี 1 โดยการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) ประกอบด วย1)  ผู บ ริห ารการศึกษา ท่ี มี ความ รู  ความสามารถ 
ประสบการณในการนิเทศการศึกษาในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 3 คน 2 ) ผูบริหาร
การศึกษาท่ีมีความรู ความสามารถประสบการณในการนิเทศการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 2 คน 3 )  ผูอํานวยการสถานศึกษาท่ีมีความรู
ความสามารถ ประสบการณ ไมนอยกวา 10 ป จํานวน 2 คน 4 )  ศึกษานิเทศก ท่ี มีความรู 
ความสามารถประสบการณการทํางาน ไมนอยกวา 10 ป จํานวน 3 คน และ 5 )  ครูผูสอนท่ีมี
ความรู ความสามารถ การจัดการเรียนการสอนมีวิทยฐานะผูเชี่ยวชาญ จํานวน 2 คน 

2. ตัวแปรท่ีศึกษา  
ตัวแปรท่ีศึกษาไกแก 1) ความเหมาะสมของรูปแบบการนิเทศการศึกษาโดยใช

โรงเรียนเปนฐาน 2) ความเปนไปไดในการนําไปปฏิบัติ ของรูปแบบการนิเทศการศึกษาโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การวิจัยรูปแบบการนิเทศการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานของสํา นักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของของนักวิชาการดังน้ี 

ดานการนิเทศการศึกษา ผูวิจัยไดศึกษาความหมายของการนิเทศการศึกษา จุดมุงหมาย
ของการนิเทศการศึกษา ความสําคัญและประโยชนของการนิเทศการศึกษา บุคลากรการนิเทศ
การศึกษา ขอบเขตภาระงานนิเทศการศึกษา หลักการพ้ืนฐานการนิเทศการศึกษา ประเภทการ
นิเทศการศึกษา กิจกรรมการนิเทศการศึกษา  กระบวนการนิเทศการศึกษาและทักษะการนิเทศ
การศึกษาประกอบดวย ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2546) ชาญชัย อาจินสมาจาร (2547) สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2547) ชารี มณีศรี (2542) กรองทอง จิรเดชากุล (2550) สงัด 
อุทรานันท (2530) สุทธนู ศรีไสย (2549) Glickman (1990) Cogan (1997) Sergiovanni & 
Starratt (1972) และ Burton & Brueckner (1995)  

ดานการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการบริหารโดย
ใชโรงเรียนเปนฐาน ทฤษฎี ความหมายของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  หลักการรูปแบบการ
บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน และรูปแบบการฝกอบรมครูโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  ประกอบดวย 
อุทัย บุญประเสริฐ (2542)  รุง แกวแดง (2544) ประกอบ คุปรัตน  (2536) พิณสุดา สิริธรังศรี 
(2541) สมศักด์ิ  ดลประสิทธิ์  (2542) ไมเออร และสโตนฮิลล (Mycrs & Stonehill ,1993) 
Caldwell (1990) 
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ดานเทคนิคเดลฟาย ผูวิจัยไดศึกษาความเปนมาของเทคนิคเดลฟาย  แนวคิดและหลักการ
ของเทคนิคเดลฟาย ปจจัยท่ีสงผลทําใหเทคนิคเดลฟายใชไดผลสมบูรณ กระบวนการของการวิจัย
ดวยเทคนิคเดลฟาย  จุดเดนและจุดดอยของเทคนิคเดลฟาย ประกอบดวย จุมพล พูลภัทรชีวิน 
(2544) สุวลี ทวีบุตร (2540) 

ดานการสัมภาษณเชิงลึก ผูวิจัยไดศึกษาหลักการใชการสัมภาษณเชิงลึก  ข้ันตอนการ
สัมภาษณเชิงลึก  ลักษณะแนวสัมภาษณท่ีดี การวิเคราะหขอมูลการเขียนรายงาน ประกอบดวย 
กิลลเมอร และแคมเบลล (Gilmore & Campbell, 1996) และ สุนิสา วิทยานุกรณ (2552) เพ่ือ
แสดงใหเห็นความเก่ียวของของตัวแปร ผูวิจัยไดเขียนภาพกรอบแนวคิดในการศึกษารูปแบบการ
นิเทศการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ดังภาพท่ี 1 

 
 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

3. วิธีดําเนินการวิจัย 

1. แหลงขอมูล ประกอบดวย 1) ระยะท่ี 1 แหลงขอมูลที่ใชศึกษารูปแบบการนิเทศ
การศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน กลุมท่ี 1 คือ ผูบริหารการศึกษาระดับสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กลุมท่ี 2 คือ ผูบริหารการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา กลุมท่ี 3 คือ 
ผูบริหารสถานศึกษา กลุมท่ี 4 คือ ศึกษานิเทศก และกลุมท่ี 5 อาจารยมหาวิทยาลัย จํานวน 22 คน 
ซ่ึงผูวิจัยกําหนดกลุมเปาหมายกลุมน้ี มาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ 2)ระยะท่ี 2 ประชากร

ระยะท่ี แหลงขอมูล ตัวแปรท่ีศึกษา 

ระยะท่ี  1 การพัฒนา
รูปแบบการนิเทศ
การศึกษาโดยใชโรงเรียน
เปนฐาน 

 

ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 22 คน  

รูปแบบการนิเทศ                       
การศึกษาโดยใชโรงเรียน
เปนฐาน (ฉบับท่ีไดรับการ
ยืนยัน) 

 

 

 

                             
ผูทรงคุณวุฒิ                

จํานวน 12 คน 

 

ระยะท่ี  2 
การประเมิน รูปแบบการ
นิเทศการศึกษาโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน 

-ความเหมาะสม 

-ความเปนไปไดในการ
นําไปปฏิบัติตาม ของ
รูปแบบการนิเทศ
การศึกษาโดยใชโรงเรียน
เปนฐาน 
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เปาหมายท่ีประชุมสนทนากลุมยอยเพ่ือประเมินรูปแบบ คือ ผูทรงคุณวุฒิ ดานการนิเทศการศึกษาท่ี
ไมใชกลุมเดิมในระยะท่ี 1 จํานวน  12 คน ซ่ึงผูวิจัยกําหนดกลุมเปาหมายกลุมน้ี มาจากภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

 2. เคร่ืองมือท่ีใชวิจัย ประกอบดวย 1) ระยะท่ี 1 การพัฒนารูปแบบ การวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยได
ประยุกตใชเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) ซ่ึงเปนเทคนิค จุมพล พูลภัทรชีวิน (2544) ได
พัฒนาข้ึน สําหรับการวิจัยในข้ันตอนของการประยุกตใชเทคนิคเดลฟายในคร้ังน้ี ผูวิจัยไดดําเนินการ 
3 รอบ ดังน้ี 

รอบท่ี  1 เปนการสัมภาษณ ผู เชี่ ยวชาญ จํานวน 22 คน เค ร่ืองมือในการวิ จัย 
ประกอบดวย แนวคําถามเชิงลึก แบบบันทึกการสัมภาษณ เคร่ืองบันทึกเสียง และกลองถายภาพ 
จากน้ันนําผลการสัมภาษณมาวิเคราะหเน้ือหา สรางขอสรุป 

รอบท่ี  2 เปนการตอบแบบสอบถาม (Delphi Technique) เพ่ือให ผู เชี่ ยวชาญ 

จํานวน 22 คนซ่ึงเปนผูเชี่ยวชาญกลุมเดิม ไดตอบแบบสอบถามซ่ึงไดจากผลการวิเคราะหเน้ือหา 
สรางขอสรุปจากผลการสัมภาษณในรอบแรก แบบสอบถามเปนแบบชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 
ระดับ เพ่ือสอบถามความคิดเห็นในแตละประเด็น การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการจัดสงทางไปรษณีย 
โดยกําหนดเกณฑระดับความคิดเห็นไว 5 ระดับ คือ 

5  หมายถึง  ผูเชี่ยวชาญเห็นดวยอยางย่ิง   4  หมายถึง  ผูเชี่ยวชาญเห็นดวย 
3  หมายถึง  ผูเชี่ยวชาญไมแนใจ  2  หมายถึง  ผูเชี่ยวชาญไมเห็นดวย 
1  หมายถึง  ผูเชี่ยวชาญไมเห็นดวยอยางย่ิง 

เม่ือไดแบบสอบถามคืนกลับมาแลว วิเคราะหขอมูลโดยคามัธยฐาน และคาพิสัย
ระหวางควอไทล รายขอ และรายดาน โดยพิจารณาคัดเลือกระดับความคิดเห็นตอขอความท่ีมี
คามัธยฐาน ต้ังแต 3.50 ข้ึนไป  และคาพิสัยระหวางควอไทล 1.50 ลงมา จึงนําแบบสอบถามมา
ปรับปรุง และแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 

รอบท่ี 3 เปนการตอบแบบสอบถาม Delphi รอบ 3 แบบสอบถามในรอบน้ีผูวิจัยได
ปรับปรุงขอคําถามใหเหมาะสมตามท่ีผู เชี่ยวชาญจํานวน 22 คน ซ่ึงเปนกลุมเดิมท่ีไดใหการ
สัมภาษณและตอบคําถาม Delphi  รอบ 2 มาแลวไดใหคําแนะนํา เพ่ือใหผูเชี่ยวชาญไดยืนยัน
คําตอบ และเพ่ือหาฉันทามติ (Consensus) 

ระยะท่ี 2 การประเมินรูปแบบ เป น การสนทนาก ลุ ม  (Focus Group Discussion) 
ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 12 คน ผูวิจัยใชเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลประกอบดวย 1) เอกสาร
รูปแบบการนิเทศการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน จากการวิจัยระยะท่ี 1 2 ) หองสนทนากลุม 3) 
เคร่ืองเสียง 4) เคร่ืองบันทึกเสียง 5) แบบบันทึกการสนทนากลุม 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล 1) ระยะท่ี 1 การพัฒนารูปแบบ จากผล
การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ (เดลฟายรอบท่ี 1) จํานวน 22 คน ผูวิจัยเดินทางไปสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ
ดวยตนเอง ครบท้ัง 22 คน เม่ือไดขอมูลจากการสัมภาษณมาแลวผูวิจัยใชการวิเคราะหขอมูลโดย
การวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) ท่ีไดจากการสัมภาษณ  การตอบแบบสอบถาม Delphi 

Vol7 No._61.indd   70 24/7/2561   20:51:28



71

 
 

รอบท่ี 2 และ 3 ผูวิจัยสงแบบสอบถามไปใหผูเชี่ยวชาญทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกสจํานวน จํานวน 
15 คน และสงทางไปรษณีย จํานวน 7 คน ท้ังน้ีเปนไปตามท่ีผูเชี่ยวชาญมีความสะดวกในการรับ-สง
แบบสอบถาม ใชคาสถิติคือ รอยละ คามัธยฐาน คาฐานนิยม และคาพิสัยควอไทล และ 2)ระยะท่ี 2 
การประเมินรูปแบบ โดยการวิเคราะหเน้ือหา ดวยการสรุปใจความสําคัญ และจับใจความออกมา
เปนประเด็น และจัดหมวดหมู นํามาจัดทําเปนแบบสรุปผลการประเมินรูปแบบการนิเทศการศึกษา
โดยใชโรงเรียนเปนฐานท่ีไดขอสรุป ตีความตรวจสอบ และยืนยันแลวจากผูทรงคุณวุฒิ  

โดยมีวิธีดําเนินการวิจัยดังแผนภาพท่ี 2  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 วิธีดําเนินการวิจัย 

ขั้นตอนการทําวิจัย วิธีดําเนินการ ผลท่ีไดรับ 

ระยะท่ี 1 พัฒนา
รูปแบบการนิเทศ
การศึกษาโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน 

เทคนิคเดลฟาย (Delphi 
Technique) 3 รอบ 
 - แหลงขอมูล ผูเชี่ยวชาญ  
จํานวน 22 คน 
 - เคร่ืองมือ แนวคําถามเชิงลึก
และแบบสอบถาม 
 - การเก็บรวบรวมขอมูล 
สัมภาษณเชิงลึก (In-depth 
Interview)  
และสงแบบสอบถามทาง
ไปรษณีย 
 - การวิเคราะหขอมูล วิเคราะห
เน้ือหา (Content Analysis) 
และหาคามัธยฐาน (Mdn.)              
และคาพิสัยระหวาง 
ควอไทล (IR) 
 

รูปแบบการนิเทศ
การศึกษาโดยใช
โรงเรียนเปนฐานท่ี
ไดรับการยืนยัน 

รูปแบบการนิเทศ
การศึกษาโดยใช
โรงเรียนเปนฐานท่ีมี
ความเหมาะสมความ
เปนไปไดในการนําไป
ปฏิบัติ 

สนทนากลุม 
ผูทรงคุณวุฒิ 

จํานวน 12 คน 

ระยะท่ี 2 การ
ประเมินรูปแบบการ
นิเทศการศึกษาโดย
ใชโรงเรียนเปนฐาน 
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4. ผลการวิจัย 

 ในการศึกษารูปแบบการนิเทศการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน สรุปผลการวิจัยตาม
วัตถุประสงค ดังน้ี 

1. การพัฒนารูปแบบการนิเทศการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 22 คน พบวามี 3 องคประกอบ ตาม
แนวคิดเชิงระบบคือ 1) องคประกอบดานปจจัยนําเขา 21 องคประกอบยอย 2) องคประกอบดาน
กระบวนการ 39 องคประกอบยอย 3) องคประกอบดานผลผลิต 6 องคประกอบยอย  ดังน้ี 

      1.1 องคประกอบดานปจจัยนําเขา (Input) มี 21 องคประกอบยอย ประกอบดวย 
      หลักการบริหารจัดการท่ีดี ประกอบดวย 1) การสํารวจความตองการเพ่ือรับ

การพัฒนาของผูบริหารสถานศึกษา และครู 2) การจัดทําฐานขอมูล หรือระบบสารสนเทศเปน
ปจจุบัน 3) การวิเคราะหจุดออน-จุดแข็ง (SWOT) ของการนิเทศการศึกษา 4) การกําหนดขอบขาย 
และเน้ือหาสาระของการนิเทศการศึกษา 5) การกําหนดรายละเอียดภาพตลอดแนวของการนิเทศ
การศึกษาท้ังบทบาทของผูนิเทศ และผูรับการนิเทศ 6) การกําหนดวิสัยทัศนพันธกิจท่ีชัดเจนในการ
นิเทศการศึกษา7) การกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของการนิเทศการศึกษา ดานผูเรียน ครู และ
ผูบริหาร 8) การกําหนดมาตรฐานการศึกษาท่ีสอดคลองกับความตองการของชุมชนทองถ่ินและ
ประเทศชาติ 9) การวางแผนการนิเทศการศึกษาท่ีชัดเจนมีแผนการติดตาม  10) การใชแผนเปน
เคร่ืองมือในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัด 

หลักการมีสวนรวม ประกอบดวย 11) เขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหองคคณะบุคคล เขามามี
สวนรวมในการกําหนดแผน นโยบาย ภารกิจ เปาหมายของการนิเทศการศึกษาทิศทางการพัฒนา
การศึกษา 12) เขตพ้ืนท่ีการศึกษา บริหารจัดการดานวิชาการของโรงเรียนในสังกัด ใหมีระบบ
กระบวนการบริหารจัดการศึกษาโดยยึดหลักการมีสวนรวม   13) สถานศึกษามีคณะกรรมการ
สถานศึกษาเขามามีสวนรวมในการนิเทศการศึกษา  14) สถานศึกษามีชุมชน/ภูมิปญญาทองถ่ิน มี
สวนรวมในการจัดทําสาระหลักสูตรสถานศึกษา เหมาะสมสอดคลองกับความตองการกับบริบทของ
สถานศึกษาและทองถ่ิน 15) สถานศึกษาเปดโอกาสใหภูมิปญญาทองถ่ินมารวมจัดการเรียนการสอน 
โดยมีครูเปนผูนิเทศและผูรับการนิเทศ 

หลักการกระจายอํานาจ ประกอบดวย 16) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากําหนด
แนวทาง วิธีการ และหลักเกณฑในการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของผูบริหาร และครู  17) 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหสถานศึกษาในสังกัดมีอิสระ ในการกําหนดแนวทาง วิธีการ
หลักเกณฑในการนิเทศการจัดการศึกษาตามบริบทของโรงเรียน 18) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามี
การวางแผนใหความรูเร่ืองการนิเทศการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  19) สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามีการกําหนดใหการนิเทศเปนไปเพ่ือพัฒนาปรับปรุง การจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 
20) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาวางแผนการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู สรางเครือขายการเรียนรู
ทางวิชาชีพ (PLC) 21) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีความพรอมท่ีจะใหมีการตรวจสอบเพ่ือการ
รับรองการจัดการศึกษาท่ีเปนไปตามมาตรฐานจากหนวยงานตนสังกัดและจาก สมศ. 
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     1.2 องคประกอบดานกระบวนการ (Process) มี 38 องคประกอบยอย   มีการ
ดําเนินงานตามแนวทางของ PDCA ประกอบดวย 

ข้ันวางแผน (Plan: P) ปฏิบัติตามแผนการนิเทศ (Do: D) การประเมินตรวจสอบ 
(Check: C) และการนําผลการประเมินไปใชประโยชน (Action: A) โดยใชหลักการมีสวนรวม 
หลักการบริหารจัดการท่ีดี และหลักการกระจายอํานาจ คือ 

ข้ันวางแผน (Plan: P) 

หลักการมีสวนรวม ประกอบดวย 1) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และโรงเรียน
รวมกันสํารวจ  ความตองการเพ่ือรับการพัฒนาดานการรับการนิเทศการศึกษา 2) ผูนิเทศการศึกษา 
และผูท่ีจะรับการนิเทศ สรางส่ือนวัตกรรมท่ีจะใชในการนิเทศใหเปนไปตามบริบทของสถานศึกษา
รวมกัน 3) ผูนิเทศการศึกษาและผูรับการนิเทศ จัดประชุมรวมกันกอนการดําเนินการนิเทศ 
หลักการบริหารจัดการท่ีดี ประกอบดวย 4) ครูมีการทดลองใชส่ือนวัตกรรมท่ีสรางข้ึนใหถูกตองตาม
หลักวิชาเพ่ือนํามาปรับปรุงพัฒนากอนนําไปใชจริง 5) การนําฐานขอมูลดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
มาใชประกอบการวิเคราะห ขอมูลเบ้ืองตนในการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนรายป 6) 
ผูบริหารสถานศึกษา ครู รวมประชุมเพ่ือกําหนดยุทธศาสตรเปาหมายเฉพาะเจาะจงดาน การนิเทศ
การศึกษา 

ปฏิบัติตามแผนการนิเทศ (Do: D) 

หลักการมีสวนรวม ประกอบดวย 7) การสงเสริมใหผูบริหารสถานศึกษา ครู 
รวมกันเรียนรูเร่ืองการนิเทศการศึกษาดวยตนเองโดยการฝกปฏิบัติจริงในโรงเรียน   8) บริหาร ครู 
มีการแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันในรูปแบบเครือขายทางวิชาชีพครูภายนอกสถานศึกษา  9) ผูบริหาร 
ครู รวมกันเขารับการอบรม  ประชุม  สัมมนา พัฒนาเร่ืองการนิเทศการศึกษา  10) ผู นิเทศ  
ผูบริหาร ครู  และผูรับการนิเทศ มีการสะทอนผลภายหลังการเสร็จส้ินกระบวนการนิเทศรวมกัน 
11) การกําหนดบทบาทของผูนิเทศเปนผูชี้แนะ (Coach) แกผูรับการนิเทศอยูเสมอ 12) สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ผูบริหาร ครู มีการดําเนินงานการนิเทศการศึกษาโดยใชกระบวนการ PLC 

รวมกัน 13) การสรางเครือขายการนิเทศการศึกษาภายใน และภายนอก ในแตละระดับของ
หนวยงาน 14) การมีมนุษยสัมพันธท่ีดีของผูนิเทศการศึกษา และผูรับการนิเทศ  15) ผูบริหาร
สถานศึกษา ครู มีกระบวนการนิเทศการศึกษาในระดับชั้นเรียนรวมกัน  16) สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา โรงเรียนมีการจัดกิจกรรม ศึกษาดูงานแลกเปล่ียนเรียนรู วิธีปฏิบัติท่ีดีของหนวยงานท่ีจัด
การศึกษาอ่ืน ๆ ดานการนิเทศการศึกษารวมกัน หลักการบริหารจัดการท่ีดี ประกอบดวย 17) การ
ปฏิบัติการนิเทศโดยใชวิธีการนิเทศท่ีสอดคลองกับงานท่ีจะนิเทศอยางหลากหลายวิธีการบูรณาการ
นิเทศ เพ่ือความมีประสิทธิภาพของการนิเทศ 18) การใชเทคนิควิธีการนิเทศแบบแบบกัลยาณมิตร 
19) การนิเทศการศึกษาและการเรียนรูโดยการทําวิจัยในชั้นเรียน  20) เน้ือหาการนิเทศท่ีทันสมัย
เปนไปตามสถานการณท่ีเปล่ียนไปไดแก การพัฒนาหลักสูตร การออกแบบการเรียนรู เทคนิควิธี
สอนเพ่ือพัฒนาผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 ไทยแลนด 4.0 และการวัดผลประเมินผลการเรี ยนรู 
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หลักการกระจายอํานาจ  ประกอบดวย    21) สถานศึกษาดําเนินงาน การนิเทศภายในท่ีมี
ประสิทธิผล 22) ความชัดเจนในบทบาทหนาท่ีของผูนิเทศการศึกษาในแตละระดับของหนวยงาน  

 
การประเมินตรวจสอบ (Check: C) 

หลักการมีสวนรวม ประกอบดวย 23) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ผูบริหาร ครู  
รวมกันจัดกิจกรรมเผยแพร และชื่นชมผลงานการนิเทศเพ่ือสรางขวัญกําลังใจแกผูนิเทศ และผูรับ
การนิเทศ 24) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ผูบริหาร ครู รวมกันนิเทศการศึกษาท่ีเปนการศึกษา
รายกรณี (Case Study) 25) ผู นิ เทศการศึกษารวมกับผู รับการนิเทศ ประ เมินผลการนิเทศ
การศึกษาโดยการประเมินตามสภาพจริง การสังเกตชั้นเรียนการประเมินความคิดเห็น การประเมิน
ความพึงพอใจของผูรับการนิเทศและผูเรียน  26) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ผูบริหาร ครู มีสวน
รวมนําผลการประเมินการนิเทศการศึกษามาวิเคราะหศักยภาพ จุดออน -จุดแข็ง (SWOT) เพ่ือ
วางแผนพัฒนาคร้ังตอไป หลักการบริหารจัดการท่ีดี ประกอบดวย 27) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ผูบริหาร ครู  รวมกันใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือศึกษาความคิดเห็น และความพึงพอใจของผูรับ
การนิเทศการศึกษาท่ีมีตอการนิเทศติดตามตามรูปแบบท่ีกําหนด 28) ผูนิเทศการศึกษา และผูรับ
การนิเทศมีการแจงผลการประเมินใหผูรับการนิเทศทราบ เพ่ือการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอนรวมกัน หลักการกระจายอํานาจ ประกอบดวย 29) สถานศึกษาดําเนินการเร่ือง การ
ประเมินผลการนิเทศ เปนแนวทางการประเมินเพ่ือการพัฒนาปรับปรุงตามแนวนโยบายขอ ง
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 30) สถานศึกษาดําเนินการประเมินผลการนิเทศครอบคลุมดานความรู 
ทักษะกระบวนการ และคุณธรรมจริยธรรมเปนไปตามเปาหมายของหลักสูตร  31) ในระดับ
สถานศึกษา มีการประเมินผลการนิเทศการศึกษา ประเมินโดยผูบริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน 
และผูปกครอง มีการประเมิน 2 ระยะ            คือ ขณะปฏิบัติงาน และหลังปฏิบัติงาน 

การนําผลการประเมินไปใชประโยชน (Action: A) 
หลักการมีสวนรวม  ประกอบดวย 32) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา   และ

สถานศึกษามีสวนรวมในการปรับปรุง และพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางสมํ่าเสมอ 
และตอเน่ืองซ่ึงจะสงผลตอการยกระดับคุณภาพการศึกษา        33) การสนับสนุนผูนิเทศและผูรับ
การนิเทศจัดทําส่ือนวัตกรรมรวมกันเพ่ือพัฒนาผูเรียนพรอมท้ังพัฒนาผลงานเพ่ือขอเล่ือนวิทยฐานะ
ใหสูงข้ึน หลักการกระจายอํานาจ ประกอบดวย 34) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีการสงเสริมให
สถานศึกษาใชกระบวนการวิจัยเปนฐานในการพัฒนาการจัดการศึกษา  35) สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาการเพ่ิมศักยภาพและเพ่ิมขีดความสามารถของผูบริหารสถานศึกษา รองผูบริหาร ครู
วิชาการ กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหเปนผูนิเทศการศึกษาได  36) สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาสงเสริมใหโรงเรียนในสังกัด นํารูปแบบการนิเทศการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานใชเปน
เคร่ืองมือในการพัฒนาการเรียนการสอน หลักการบริหารจัดการท่ีดี ประกอบดวย 37) การพัฒนา
ระบบสารสนเทศดานการจัดการเรียนการสอนอยางเปนระบบ โดยเครือขายการศึกษาภายในกลุม
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โรงเรียนหรือกลุมเฉพาะวิชาการท่ีจะสงผลตอการนิเทศการศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  38) 
สถานศึกษามีการจัดทําวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (PAOR)  

     1.3 ดานผลผลิต (Output) มี 6 องคประกอบยอย ประกอบดวย 
หลักการบริหารจัดการท่ีดี ประกอบดวย 1) ตัวชี้วัดความสําเร็จของรูปแบบนิเทศ

การศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานคือคุณภาพนักเรียน คุณภาพครู คุณภาพการบริหาร และคุณภาพ
โรงเรียน 2) ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ไดรับรางวัลรางวัลดีเดนประเภทตาง ๆ จาก
หนวยงานตนสังกัด และหนวยงานภายนอก 3) ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเปนบุคคล
แหงการเรียนรูอยูเสมอ 4) สถานศึกษาไดรับการพัฒนา สงเสริมจากเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหแหลง
เรียนรู ใหโรงเรียนอ่ืน ๆ จากหนวยงานภายใน และหนวยงานภายนอกมาศึกษาดูงาน หลักการมี
สวนรวม ประกอบดวย   1) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาโรงเรียน มีสวนรวม ดําเนินงานอยางมี
ประสิทธิภาพจึงสงผลใหไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานอ่ืนท้ังดาน คน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ 
เพ่ิมข้ึน 2) ผูบริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ผูปกครอง ชุมชน รวมกันประเมินความพึงพอใจตอ
การจัดการศึกษาของโรงเรียน 

2. ผลการประเมินรูปแบบ การนิเทศการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานของสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยการประชุมสนทนากลุมผูทรงคุณวุฒิ
ดานการนิเทศการศึกษา  จํานวน 12 คน พบวามีความเหมาะสม และมีความเปนไปไดในการ
นําไปใชปฏิบัติไดจริง 
5. สรุปและอภิปรายผล 

จากการวิจัยมีขอคนพบมีประเด็นท่ีผูวิจัยนํามาอภิปรายผล 2 ประเด็น ดังน้ี 
ประเด็นแรก การพัฒนารูปแบบการนิเทศการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานของสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นั้นสอดคลองกับทฤษฎีเชิงระบบ ประกอบดวย ดานปจจัยนําเขา 
ดานกระบวนการ และดานผลผลิต ท้ังน้ีรูปแบบเปนวิธีการหาความรูเก่ียวกับการนิเทศการศึกษา
เก่ียวของโดยตรงกับการวิเคราะห สังเคราะหและวางรูปแบบการดําเนินการ โดยตองเก่ียวพันกับ
รูปแบบท่ีปฏิบัติ ทั้งภายในและภายนอกโดยใชระบบมาเปนพ้ืนฐานความคิด ดังน้ันจึงจําเปนอยางย่ิง
ที่ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ผูบ ริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก และครูผูสอน ตองมีการ
ดําเนินการอยางเปนระบบต้ังแตระดับนโยบาย  ลงมาจนกระท่ังถึงระดับปฏิบัติ เพ่ือใหเกิดผลอยาง
เปนรูปธรรมโดยเฉพาะอยางย่ิง การนิเทศการศึกษาควรตองใหเกิดผลตอคุณภาพผูเรียน  สอดคลอง
กับงานวิจัยของ สามารถ ทิมนาค (2553: บทคัดยอ) ไดศึกษารูปแบบการนิเทศการสอนตามแนวคิด
ของกล๊ิกแมน เพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรูดานทักษะการอานของครูภาษาไทย ดวย
กระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research  and  Develope) รวมกับแนวคิดการออกแบบการสอน
เชิงระบบ (Instructional System Design) ประกอบดวย 4 ข้ันตอน คือ 1) ศึกษาวิเคราะหขอมูล
พ้ืนฐานของ การนิเทศการสอน 2) ออกแบบและพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอน 3) การนํารูปแบบ
การนิเทศ การสอนไปใช และ 4) ประเมินผลรูปแบบการนิเทศการสอนสอดคลองกับ พรรณมาศ 
พรมพิลา (2553)  ไดศึกษา ปจจัยดานกระบวนการท่ีสงผลตอการนิเทศการสอนในโรงเรียนสังกัด
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องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พบวา  ปจจัยดานกระบวนการท่ีสงผลตอการนิเทศการสอนในโรงเรียน
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประกอบดวยปจจัย 7 ดาน คือ 1) ดานการวางแผน 2) ดานการ
บริหารจัดการ 3) ดานการสํารวจสภาพปญหาและความตองการของครู 4) ดานการประเมินผล 5) 
ดานการพัฒนาและการปรับปรุง 6) ดานการมีสวนรวม และ 7) ดานการปฏิบัติการสอน 

ประเด็นท่ีสอง ผลการศึกษาหลักการบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐานของรูปแบบการ
นิเทศการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พบวาประกอบดวยหลักการบริหารจัดการท่ี ดี 
หลักการกระจายอํานาจ และหลักการมีสวนรวม ซ่ึงผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา และผู
นิเทศควรใหความสําคัญในการนําหลักการบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐานท้ัง สามหลัก สูการ
ปฏิบัติ ในแตละดานเทา ๆ กัน ในระบบการนิเทศการศึกษา ท่ีประกอบดวยดานปจจัยนําเข า ดาน
กระบวนการและดานผลผลิต เพราะระบบการนิเทศน้ันเปนกระบวนการสําคัญท่ีจะชวยผลักดันให
สถานศึกษาไดพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาใหดีย่ิง ๆ ข้ึนไป ท้ังน้ีสอดคลองกับ ภัณฑิรา สุปการ 
(2555) ไดศึกษาเร่ืองรูปแบบการบริหารจัดการการนิเทศการศึกษาสําหรับศตวรรษท่ี 21 ไดสรุปวา
องคประกอบของรูปแบบการบริหารจัดการการนิเทศการศึกษา ประกอบดวย 5 องคประกอบ คือ          
1) การบริหารจัดการ 2) การมีสวนรวม 3) การนิเทศ 4) การใชเทคโนโลยี และ 5) การประเมินผล 
สอดคลองกับ จันทรพิมพ วงศประชานุรัตน (2556) ทําการวิจัยเร่ือง รูปแบบการนิเทศการศึกษา
โดยคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานผูเปนบุคคลภายนอก พบวาองคประกอบของการนิเทศ
การศึกษาประกอบดวย 10 องคประกอบ คือ 1) คุณลักษณะของผูบริหาร 2) การบริหารการนิเทศ
การศึกษา 3) ความรูความสามารถของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 4) ความพรอมของครู 
5) บทบาทของกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 6) ความสัมพันธของกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานและชุมชน 7) บริบทของสถานศึกษา 8) คุณลักษณะของกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 9) 
การมีสวนรวมของชุมชน และ10) การส่ือสารประชาสัมพันธ และยังสอดคลองกับ จิรัชญา พัดศรี
เรือง (2555) ไดศึกษาตัวบงชี้สากลของการนิเทศโรงเรียนพบวา ประกอบดวย 7 องคประกอบ คือ 
1) การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 2) การสงเสริมพัฒนาผูเรียน 3) การสราง
เครือขายรวมพัฒนา 4) การบริหารจัดการระบบงาน 5) การพัฒนาระบบการนิเทศภายใน 6) การ
บริหารการเงินและงบประมาณ และ 7) การบริหารบุคลากรแบบมีสวนรวม 

 

6. ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะท่ัวไป  

จากผลการวิจัยเร่ืองรูปแบบการนิเทศการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานของสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา พบวาองคประกอบและรูปแบบการนิเทศการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปน
ฐานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา มีความสอดคลองกับทฤษฎี งานวิจัยและความ
คิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ/ผูทรงคุณวุฒิ  ดังน้ันเพ่ือใหรูปแบบการนิเทศการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปน
ฐานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามีการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม ผูวิจัยมี
ขอเสนอแนะดังน้ี 

Vol7 No._61.indd   76 24/7/2561   20:51:33



77

 
 

1. ผูบริหารการศึกษาในระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาควรนํารูปแบบการนิเทศ
การศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานไปใชในการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเพ่ือให
สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพโดยใหความสําคัญกับระบบการนิเทศ
การศึกษา ท่ีใชหลักการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ไดแก หลักการบริหารจัดการท่ีดี หลักการ
กระจายอํานาจ และหลักการมีสวนรวม 

2. กําหนดเปาหมายการพัฒนาระบบการนิเทศในแตละดาน มุงเนนประเด็นท่ีสงผลกระทบ
ตอการจัดการศึกษา และสามารถปรับแกไดในสถานการณจริง ควรเนนการแกปญหาและพัฒนา
ระบบการนิเทศ เชิง “คุณภาพ” มากกวา “ปริมาณ” 

3. การสรางเครือขายการนิเทศการศึกษาระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหเปนกลุม
พัฒนาบทเรียนในองคกร ควรเกิดจากความสมัครใจของสถานศึกษา ท่ีมีเปาหมายในการพัฒนาการ
จัการศึกษารวมกัน อยูในบริบทการเรียนรูเดียวกัน จะทําใหสามารถใหขอเสนอแนะท่ีมีความเปนไป
ไดในการนํารูปแบบการนิเทศไปใชไดจริง 

4. ผูบริหารและผูนิเทศควรใหความสําคัญกับการสรางเจคติท่ีดีเก่ียวกับการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการนิเทศ เชน กลุมนิเทศออนไลน Face book, line, Google Classroom เปนตน 
มาประยุกตใชในการนิเทศ 
 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป  

1. ควรมีการนําองคประกอบของการนิเทศการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานของสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท่ีไดจากการวิจัยคร้ังน้ีไปทดลองใชใน
การบริหารการนิเทศการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือสรุปภาพรวมขององคประกอบ
และยืนยันประสิทธิภาพขององคประกอบการนิเทศ 

2. ควรศึกษาวิจัยเปรียบเทียบรูปแบบการนิเทศการศึกษาระหวางสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาในภูมิภาคตาง ๆ 

3. ควรมีการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการนิเทศการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
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สมรรถนะการทํางานของพนักงานบริษัท ไทยซูซกิูมอเตอร จํากัด 

WORKING COMPETENCIES FOR STAFF’S THAI SUZUKI MOTOR CO.,LTD 

ตระกูล  จิตวัฒนากร* 
TRAKUL  CHITWATTANAKORN 

 

บทคัดยอ 

บทความนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ือศึกษาสมรรถนะการทํางานของพนักงานบริษัท ไทยซูซู กิ
มอเตอร จํากัดและเปรียบเทียบขอมูลพ้ืนฐานของพนักงานบริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร จํากัดกับ
สมรรถนะการทํางาน ในดานสมรรถนะหลักและดานสมรรถนะตามสายงาน ประชากรท่ีใชในการ
วิจัยคร้ังน้ี ไดแก พนักงานบริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร จํากัด รวมจํานวนท้ังส้ิน 1 ,118 คน ใช
แบบสอบถามในการเก็บขอมูล สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย 
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test โดยนําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง  

ผลการวิจัย พบวา  สมรรถนะการทํางานของพนักงานบริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร โดย
ภาพรวม อยูในระดับมาก  เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานสมรรถนะหลักอยูในระดับมาก  
รองลงมาไดแก ดานสมรรถนะตามสายงานอยูในระดับมาก ตามลําดับ เม่ือวิเคราะหขอมูล
เปรียบเทียบสมรรถนะการทํางานของพนักงานบริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร จํากัด โดยจําแนกตามเพศ 
ระดับการศึกษาและอายุการทํางาน  พบวา เพศท่ีแตกตางกันไมสงผลตอสมรรถนะการทํางานของ
พนักงานบริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร จํากัดแตอายุการทํางานและระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันสงผล
ตอสมรรถนะการทํางานของพนักงานบริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร จํากัด 
คําสําคัญ  สมรรถนะการทํางาน, พนักงานบริษัท 

 

ABSTRACT 

 The purposes of this study are to study of working competencies for staff’s 
Thai Suzuki Motor Co.,Ltd and compare with a basic database of  working 
competencies for  staff’s Thai Suzuki Motor Co.,Ltd for 1) core competencies  2) job 
competencies. The populations of  this study total 1,118 persons who are staff’s 
Thai Suzuki Motor Co.,Ltd. The methodology of  this study is questionnaire and 
statistic for analyzing namely frequency, percentage, average, standard deviation, t-
test and F-test, the researcher will presenting in the form of tables with essay.  

The result of this research found that the working competencies for staff’s 
Thai Suzuki Motor Co.,Ltd found that it was in highest average level. When the 
working competencies for staff’s Thai Suzuki Motor Co.,Ltd were classified into 
                                                 

*
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gender, education, and work experience found that gender which were not 
different, However, the different working competencies education and work 
experience levels affect the staff’s Thai Suzuki Motor Co.,Ltd. 
Keyword : Competencies, Employees 
 

1. บทนํา 
 ในยุคปจจุบันท่ีกระแสโลกาภิวัตนและความเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนอยางรวดเร็วไดสงผลให
ประชาคมโลกตองเผชิญกับความเปล่ียนแปลงอยางมากมาย ภายใตสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
การศึกษา ส่ิงแวดลอมและวัฒนธรรมท่ีมีความซับซอนมากย่ิงข้ึน ซ่ึงถูกเชื่อมโยงดวยยุคของขอมูล
ขาวสารท่ี ถึงกันอยางรวดเ ร็ว ทําใหประชาคมโลกถูกหลอหลอมเขาเปนสังคมเดียวกัน  
(Srivika  Mettavatchaisakul, n.p.) สงผลใหแตละหนวยงานมีการแขงขันกันเพ่ือพัฒนาองคกรให
สามารถแขงขันไดในตลาดอาเซียน ซ่ึงหน่ึงในการพัฒนาองคกรก็คือการพัฒนาศักยภาพการทํางาน
ของพนักงานในองคกร เม่ือมองจากแนวคิดของโมเดลการคัดเลือกบุคลากร สมรรถนะสามารถใช
เปนสิ่งท่ีวัดเพ่ือทํานายผลการปฏิบัติงานหรือเปนสวนหน่ึงของผลการปฏิบัติงาน สมรรถนะสามารถ
นํามาใชในการบริหารงานบุคคล โดยกําหนดวาสมรรถนะเปนคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมท่ีเปนผลมา
จากความรู ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะอ่ืนๆ ท่ีสงผลใหบุคคลสรางผลงานท่ีโดดเดนใน
องคกร (Office of the Civil Service Commission (OCSC), 2009) โดยสมรรถนะท่ีพนักงานควร
มีเปนสมรรถนะของบุคคลซ่ึงแสดงใหเห็นถึงแนวทางการกระทําพฤติกรรมหรือการคิดประกอบดวย
สิ่งตางๆดังตอไปน้ี 1. แรงจูงใจ (Motive) เปนส่ิงท่ีบุคคลคิดถึงหรือมีความตองการ ซ่ึงแรงจูงใจจะ
เปนตัวผลักดันหรือ แรงขับใหบุคคลกระทําพฤติกรรม หรือตัวกําหนดทิศทางหรือทางเลือกในการ
กระทําพฤติกรรมเพ่ือตอบสนองตอเปาหมาย หรือหลีกหนีจากส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีตนไมพึงปรารถนา เชน 
เม่ือบุคคลต้ังเปาหมายท่ีทาทายจะทําใหเขามีความรับผิดชอบ มีความกระตือรือรน และมุงม่ันท่ีจะ
ทํางานใหประสบความสําเร็จ และจะใชเปนขอมูลยอนกลับ เพ่ือทํางานใหดีย่ิง ๆ ข้ึนไป 2. อุปนิสัย 
(Trait) เปนคุณลักษณะทางกายภาพของบุคคล ซ่ึงจะแสดงออกมาเพ่ือตอบสนองตอขอมูล หรือ 
สถานการณตาง ๆ อยางสมํ่าเสมอ อุปนิสัยเปนส่ิงท่ีเกิดจากการศึกษา การอบรมเล้ียงดู 
ประสบการณ และการเรียนรูของบุคคล สมรรถนะดานอุปนิสัย เชน การควบคุมอารมณภายใต
สภาวะความกดดัน ความคิดริเร่ิม เปนตน 3. อัตมโนทัศน (Self-Concept) หรือความคิดเห็น
เก่ียวกับตนเอง อาจรวมถึงทัศนคติ (Attitude)  คานิยม (Value) จินตภาพสวนบุคคล (Self-
Image) เปนตน 4. บทบาททางสังคม (Social Role) หมายถึง ส่ิงท่ีบุคคลตองการส่ือใหผูอ่ืนใน
สังคมเห็นวาตัวเขามีบทบาทตอสังคมอยางไรบาง เชน การเปนผูนําทีมงาน ความมีจริยธรรม เปน
ตน 5. ความรู (Knowledge) หมายถึง ขอมูล ความรู ความเขาใจในหลักการ แนวคิดตาง ๆ ท่ี
บุคคลจําเปนตองมี ในสาขาวิชาชีพน้ัน  6. ทักษะ (Skill) หมายถึง ความสามารถ ความชํานาญหรือ
ความคลองแคลวในการปฏิบัติงานท้ังดานใชอวัยวะ สวนใดสวนหน่ึงของรางกาย หรือ การใชสมอง
เพ่ือคิดส่ิงตาง ๆ (Piriya Anukul, 2007) 
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 จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาท่ีกลาวมาผูวิจัยจึงสนใจศึกษาสมรรถนะการ
ทํางานของพนักงานบริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร จํากัด เพ่ือหาแนวทางในการเพ่ิมพูนสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแตละคน เชน ความคิด การกระทําความสามารถ ความรู ความชํานาญ 
ตลอดจนหาแนวทางพัฒนาทัศนคติท่ีดีตอการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร จํากัด 
ไดอยางมีประสิทธิภาพและตรงตามภาระหนาท่ีตอไป 
 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาสมรรถนะการทํางานของพนักงานบริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร จํากัด 
2.2 เพ่ือเปรียบเทียบขอมูลพ้ืนฐานของพนักงานบริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร จํากัดกับสมรรถนะ

การทํางาน 

 

3. วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยคร้ังน้ี มีความมุงหมายเพ่ือศึกษาสมรรถนะการทํางานของพนักงานบริษัท ไทยซูซู
กิมอเตอร จํากัด โดยเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือ โดยมี
วิธีดําเนินงานตามลําดับข้ันตอนในรายละเอียดดังน้ี 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก พนักงานบริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร จํากัดจํานวน 
1,118 คน กลุมตัวอยางมาจากวิธีการสุมอยางงาย (Simple random sampling) กําหนดขนาด
กลุมตัวอยางโดยใชสูตรการคํานวนของ Taro Yamame ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% ระดับ
ความคลาดเคล่ือน +5% (Yamane ,1967) รวมจํานวนท้ังส้ิน 295 คน (เก็บขอมูลกลับคืนมาได 
จํานวน 239  ฉบับ คิดเปนรอยละ 81 ของแบบสอบถามท้ังหมด ) 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 เคร่ืองมือท่ีใชไดการวิจัย ไดแก แบบสอบถามสมรรถนะการทํางานของพนักงานบริษัท ไทย
ซูซูกิมอเตอร จํากัด แบงออกเปน 3 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1 เปนขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถามเก่ียวกับเพศ ระดับการศึกษา และอายุ
การทํางาน ลักษณะขอคําถามแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
 ตอนท่ี 2 เปนขอคําถามเก่ียวกับสมรรถนะการทํางานของพนักงานบริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร 
จํากัด  ในดาน 1.ดานสมรรถนะหลัก 2.ดานสมรรถนะตามสายงาน ลักษณะขอคําถามเปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา (Rating Scales) 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิรท (Likert Scales) ไดแก มาก
ที่สุด มาก  ปานกลาง  นอย และ นอยท่ีสุด โดยผูวิจัยกําหนดเกณฑในการใหคะแนน ดังน้ี 
   5  คะแนน  หมายถึง  ระดับมากท่ีสุด   
   4  คะแนน  หมายถึง  ระดับมาก  
   3  คะแนน  หมายถึง  ระดับปานกลาง  
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   2  คะแนน  หมายถึง  ระดับนอย 
   1  คะแนน  หมายถึง  ระดับนอยท่ีสุด  
 ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ิมเติม 
  การเก็บรวบรวมขอมูล 

     การดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการตามลําดับข้ันตอน ดังน้ี 
 1. ผูวิจัยทําหนังสือจากคณะศิลปศาสตรไปยังบริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร จํากัดโดยสงหนังสือ
ขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูลงานวิจัยพรอมกับแบบสอบถามท่ีลงรหัสเรียบรอยแลว โดยให
เวลาทําแบบสอบถาม 2 สัปดาห แลวผูวิจัยไปรับคืนมา 
 2. เม่ือไดรับแบบสอบถามกลับคืนมา ผูวิจัยตรวจสอบความถูกตองและครบถวนท้ังขอมูล
ในแบบสอบถามและจํานวนของแบบสอบถาม แลวนําแบบสอบถามท่ีไดมาจัดหมวดหมู  
 3. คียขอมูลของแบบสอบถาม แลวนําไปวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูล 

 การดําเนินการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยดําเนินการตามลําดับข้ันตอน ดังน้ี 
 การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 1. ขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม ใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) ในการบรรยายขอมูล และนําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง ไดแก ความถ่ี 
(Frequency) และคารอยละ (Percentage)  
 2. ขอมูลสภาพสมรรถนะการทํางานของพนักงานบริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร จํากัด  
วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการบรรยายขอมูล และ
นําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง ไดแก คาเฉล่ีย (Mean) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) และแปลความหมายคาเฉล่ียดังน้ี  
       4.51 – 5.00 หมายถึง   มีการปฏิบัติในระดับมากท่ีสุด 
       3.51 – 4.50 หมายถึง   มีการปฏิบัติในระดับมาก 
      2.51  – 3.50 หมายถึง   มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง 
       1.51 – 2.50 หมายถึง   มีการปฏิบัติในระดับนอย 
       1.00 – 1.50 หมายถึง   มีการปฏิบัติในระดับนอยท่ีสุด 
 3. ขอมูลท่ีไดจากขอเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ิมเติมใชการวิเคราะหเน้ือหา (Content 
Analysis) โดยบรรยายเปนความเรียง 
 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 การทดสอบสมมุติฐานเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางระหวางขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบ
แบบสอบถามกับสภาพสมรรถนะการทํางานของพนักงานบริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร จํากัด  ใชคาสถิติ  
t-test กรณีขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม มี 2 กลุม และทําการทดสอบดวยสถิติ F-test 
กรณีขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม มี 2 กลุมข้ึนไป ในกรณีท่ีผลการวิเคราะห F-test พบ
ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จะทําการวิเคราะหขอมูลเพ่ิมเติมดวยวิธีของ 
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Scheffe โดยนําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง ขอมูลท่ีไดจากขอเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ิมเติมใช
การวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) โดยบรรยายเปนความเรียง  
 

4. ผลการวิจัย 

 4.1. ผลการวิเคราะหขอมูลสภาพของผูตอบแบบสอบถาม พบวา จําแนกตามเพศ พบวา 
สวนใหญเปนเพศชาย จํานวน  176 คน คิดเปนรอยละ 73.6 จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา สวน
ใหญมีมีระดับการศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาและปริญญาตรี  จํานวน 99 คน คิดเปนรอยละ 41.4 
และจํานวน 98 คน คิดเปนรอยละ 41.0  รองลงมา ไดแก อนุปริญญา จํานวน  37 คน คิดเปนรอยละ  
15.5 และนอยท่ีสุด ไดแก สูงกวาปริญญาตรี  จํานวน  5 คน คิดเปนรอยละ 2.1   
 4.2. ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับสมรรถนะการทํางานของพนักงานบริษัท ไทยซูซูกิ
มอเตอร จํากัด พบวา สภาพสมรรถนะการทํางานของพนักงานบริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร โดยภาพรวม 
อยูในระดับมาก ( X =3.84, S.D.=.54) เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานสมรรถนะหลักอยูในระดับมาก 
( X =3.93, S.D.=.57) รองลงมาไดแก ดานสมรรถนะตามสายงานอยูในระดับมาก( X =3.75, S.D.=.57) 
ตามลําดับ 

3. ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบสมรรถนะการทํางานของพนักงานบริษัท ไทยซูซูกิ
มอเตอร จํากัด โดยจําแนกตามเพศ ระดับการศึกษาและอายุการทํางาน  พบวา เพศท่ีแตกตางกันไม
สงผลตอสมรรถนะการทํางานของพนักงานบริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร จํากัดแตอายุการทํางานและ
ระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันสงผลตอสมรรถนะการทํางานของพนักงานบริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร 
จํากัด 

 

 5. อภิปรายผล 

จากสมรรถนะการทํางานของพนักงานบริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร โดยภาพรวม อยูในระดับ
มาก  เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานสมรรถนะหลักอยูในระดับมาก  รองลงมาไดแก ดาน
สมรรถนะตามสายงานอยูในระดับมาก ตามลําดับ เม่ือวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบสมรรถนะการ
ทํางานของพนักงานบริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร จํากัด โดยจําแนกตามเพศ ระดับการศึกษาและอายุ
การทํางาน  พบวา เพศท่ีแตกตางกันไมสงผลตอสมรรถนะการทํางานของพนักงานบริษัท ไทยซูซูกิ
มอเตอร จํากัดแตอายุการทํางานและระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันสงผลตอสมรรถนะการทํางาน
ของพนักงานบริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร จํากัดซ่ึงสอดคลองกับ  Thiamrat  Kongthon (2011)  
ที่ศึกษาระดับความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากรในบริษัท ทีเอสที เมทัลเวิรค จํากัด และศึกษา
เปรียบเทียบระดับความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากรในบริษัท ทีเอสที เมทัลเวิรค จํากัด 
จําแนกตามปจจัยคุณลักษณะสวนบุคคลและปจจัยดานการพัฒนาตนเองกลุมตัวอยางท่ีศึกษา คือ 
บุคลากรในบริษัท ทีเอสที เมทัลเวิรค จํากัด จํานวน 100 คน เคร่ืองมือท่ีใ ชในการศึกษา คือ 
แบบสอบถาม เก็บขอมูลโดยวิธีการสุมตัวอยางอยางงาย (Simple Random Sampling) สถิติท่ีใช
ในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ (Percentage) คาความถ่ี (Frequencies) คาเฉล่ีย (Mean) 
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คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การวิเคราะหความแปรปรวน (One Way 
Anova) ทดสอบความแตกตางรายคู ดวยวิธีของเซฟเฟ (Scheffe’) และคาสถิติที (t-test) มีผล
การศึกษาดังน้ี 1.ความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากรในบริษัท ทีเอสที เมทัลเวิรค จํากัด 
โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานการศึกษาตอสูงสุด รองลงไปเปนดานการ
ฝกอบรม ดานการเรียนรูดวยตนเอง และดานสภาพและลักษณะของงานท่ีทํา ตามลําดับตํ่าสุด  
การพัฒนาตนเองของบุคลากรในบริษัท ทีเอสที เมทัลเวิรค จํากัด จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
พบวา บุคลากรในบริษัท ทีเอสที เมทัลเวิรค จํากัด ท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพสมรส ตําแหนงงานและ
การศึกษาตางกันมีระดับความตองการพัฒนาตนเองไมแตกตางกัน และจําแนกตามปจจัยดานการ
พัฒนาตนเอง พบวาบุคลากรท่ีมีอายุงานตางกัน มีระดับความตองการพัฒนาตนเองไมแตกตางกัน
และสอดคลองกับ Apisit  Kidsoda (2010)  ที่ศึกษาเร่ือง ความสัมพันธระหวางวัฒธรรมองคกรกับ
สมรรถนะการทํางานของพนักงาน ลูกจางประจํา และลูกจางในสังกัดท่ีทําการไปรษณียจังหวัด
สกลนคร  โดยประชากรท่ีใชในการวิจัยในคร้ังน้ีเปนพนักงาน ลูกจางประจํา และลูกจางในสังกัดท่ี
ทําการไปรษณียจังหวัดสกลนครรวมท้ังส้ิน 129 คน โดยท้ังหมดเปนประชากรเปาหมายและ
เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปฯแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา(Rating Scale) 
แลงเปน 3 ตอน สถิติท่ีนํามาใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉล่ีย รอยละ สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
การแจกแจงความถ่ี ทดสอบสมมุติฐานโดยใชคา t-test และคา F-test และวิเคราะหความสัมพันธ
ระหวางวัฒนธรรมองคกรกับสมรรถนะการทํางานดวยสหสัมพันธแบบเพียรสัน ผลการวิจัยพบวา 
สมรรถนะการจัดการในความรับผิดชอบโดยภาพรวมอยูในระดับสูง เม่ือพิจารณารายดานพบวา 
ความเปนผูนํามีคาเฉล่ียมากท่ีสุด ถัดมาเปนความสามารถในการทํางานเปนทีม การตัดสินใจ 
ความคิดริเร่ิมสรางสรรคและการแกไขปญหาตามลําดับ 

 

6. ขอเสนอแนะ 

 6.1 ขอเสนอแนะท่ีไดจากการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี  
        1) ควรมีการพัฒนาสมรรถนะการทํางานใหกับพนักงานท้ังสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะตามสายงาน   
                  2) ควรมีการฝกอบรมเพ่ิมพูนความรูและทักษะในการทํางานตามสายงานใหมากข้ึน
และตอเน่ืองเพ่ือใหเกิดความสามารถในการทํางาน 
             6.2 ขอเสนอแนะเพ่ือการทําวิจัยคร้ังตอไป 
  1) ควรศึกษาหารูปแบบการพัฒนาสภาพสมรรถนะการทํางานของพนักงาน
บริษัทเอกชนท่ีจะสามารถทําใหพนักงานเกิดการพัฒนาท้ังสมรรถนะหลักและสมรรถนะตามสายงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  2) ควรศึกษาสาเหตุท่ีสงผลกระทบตอการพัฒนาสมรรถนะการทํางานของของ
พนักงานบริษัทเอกชน 
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บทคัดยอ 

 บทความวิจัยในคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผูเก่ียวของเก่ียวกับการ
จัดการเชิงกลยุทธของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของ
ผูเก่ียวของเก่ียวกับการจัดการเชิงกลยุทธของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผูวิจัยไดทํา
การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) โดยมีประเด็นท่ีสัมภาษณใน
การวิจัย คือ ความคิดเห็นของผูเก่ียวของเก่ียวกับการจัดการเชิงกลยุทธของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย จากผูบริหาร คณาจารยท่ีมีสวนเก่ียวของกับการบริหารจัดการเชิงกลยุทธของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กลุมตัวอยางน้ีไดใหขอมูลเก่ียวกับสภาพ ปญหาการ
จัดการเชิงกลยุทธของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย บุคคลท่ีมีประสบการณและความ
เชี่ยวชาญดานการจัดการเชิงกลยุทธของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยประกอบดวย
นักวิชาการ ผูบริหาร คณาจารยท่ีมีความรู และผูท่ีมีประสบการณในการบริหารจัดการ  ผล
การศึกษา สภาพ ปญหาการจัดการเชิงกลยุทธของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   

 ผลการวิจัย พบวา  

 ดานกลยุทธของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พบวามี 3 ประเด็นหลักไดแก 
1) ประเด็นเก่ียวกับนโยบายและแผน กลยุทธคือเข็มชี้นําการเดินทาง ซ่ึงแผนกลยุทธไมไดมาจาก
การสํารวจและติดตามเชิงประจักษบุคลากรของมหาวิทยาลัย ขอมูลไมไดเกิดข้ึนจากการสํารวจ
ขอมูลการพัฒนาบุคลากรเชิงประจักษอยางชัดเจนกอนยกรางแผนกลยุทธ ขอมูลการไดมาโดยไม
เปนขอมูลเชิงประจักษ  2) ประเด็นเก่ียวกับการดําเนินตามกลยุทธขององคกร สาระสําคัญคือการ
ดําเนินตามกลยุทธขององคกรจําเปนตองใชงบประมาณมาก ในเม่ืองบประมาณมีความเส่ียงสูงกล
ยุทธก็เส่ียงไปดวย ดวยเหตุท่ีมหาวิทยาลัยไดออกนโยบายไวหลายนโยบาย บางนโยบายก็ปฏิบัติได
และบางนโยบายปฏิบัติไมไดเปนเพียงนโยบายในอุดมคติ และเปนเร่ืองความเส่ียงในแงของการวาง
กลยุทธท่ีไมตรงกับธรรมชาติองคกร 3) ประเด็นเก่ียวกับศักยภาพของบุคลากร ซ่ึงแผนพัฒนา
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มหาวิทยาลัยมีการกําหนดมาตรการหรือแนวปฏิบัติในบางประเด็นไมสามารถนําไปสูการปฏิบัติได
อยางเปนรูปธรรม บางประเด็นนําไปปฏิบัติไดแตไมบรรลุตามวัตถุประสงคเพราะไมตรงกับธรรมชาติ
ขององคกร นอกจากน้ี แผนพัฒนาบุคลากร แผนการใชจายเงิน/งบประมาณ ยังอยูในระหวางยก
รางใหม การบริหารงานจึงใชแผนการใชจายงบประมาณประจําปเปนกรอบในการดําเนินงานเปน
หลัก ในลักษณะท่ีวามีเงิน/งบประมาณเทาไรก็ทําเทาน้ัน ทําไปตามงบประมาณท่ีมีอยู ไมไดมีแผน
กลยุทธในระยะยาว 

คําสําคัญ : การจัดการ, การจัดการเชิงกลยุทธ, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  

ABSTRACT 
 The objectives of this research were to study the opinion of related 
persons about  strategic  management  of  Mahachulalongkornrajavidyalaya  
University. The researcher collected the data by in-depth interview that had the 
topic for interview of this research, was about the opinion of related persons of 
strategic  management  of  Mahachulalongkornrajavidyalaya  University from 
administrators, lecturers which had the involve to strategic management of 
Mahachulalongkornrajavidyalaya  University. The sampling group gave the data 
about state and problem of strategic  management of Mahachulalongkorn 
rajavidyalaya University. The persons had the experience and specialization to 
strategic management of Mahachulalongkornrajavid yalaya  University consisted of 
academicians, executives, educated lecturers and the persons who had the 
experience in management. The result of study the state and problem of strategic 
management of Mahachulalongkornrajavidyalaya University. 

 Findings were as follows: 
 For the stategy of Mahachulalongkornrajavidyalaya  University found that 
had three matters such as 1) about the policy and plan. Strategy is like the journey 
indicator that the strategic plan did not come from survey and observe the 
personnel of university. The data did not come from the survey from personnel 
development clearly before drafting the strategic plan that the data was not the 
empirical data. 2. The issue about working according to strategy of organization. The 
essence of working according to organization which spend much money and the 
high risky budget and also risky strategy. The university issued the many policies, 
some policy can use and some could not. Because it was the ideality and the risk 
of strategy improperly to the nature of organization. 3. The potentiality of 
personnel which plan of university, had the measure or practical issue could not 
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really practice. Some issue could practice but could not succeed due to objective 
because it was not proper to nature of organization. Moreover, personnel 
development plan, financial plan and budgetary plan is drafting. The management 
use the annual expenditure plan as the main principle like how much money or 
budget, should work along with the remaining budgetary frame and no long term 
strategic plan. 

 
Keywords: Management, Strategic Management, Mahachulalongkornrajavidyalaya  
 University 
 

1. บทนํา 
 การศึกษาในประเทศไทยมีบทบาทหนาท่ีสําคัญตอการผลิตบัณฑิตเพ่ือใหมีความรู
ความสามารถในสาขาวิชาตาง ๆ อยางทันสมัย ทันเหตุการณ ทันโลก ควบคูกับคุณธรรมและ
จริยธรรม เพ่ือนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน สังคม และประเทศชาติ ดวยความสันติสุข ความ
เปล่ียนแปลงดานสังคมปจจุบันท่ีเต็มไปดวยการแขงขันในดานตาง ๆ ความแตกตางจึงเกิดข้ึนใน
สังคมท้ังความคิดความเห็น พฤติกรรรมการแสดงออกจึงเปนปรากฏการณใหมของคนในสังคมไทย 
สืบเน่ืองมาจากความเจริญที่ไดพัฒนาไปอยางรวดเร็วย่ิงสังคมมีความเจริญไปมากเทาใด คนในสังคม
นั้นจะตองพยายามปรับตัวใหกับสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปใหมากเทาน้ัน และความจําเปนพ้ืนฐาน
สําคัญที่จะชวยสงเสริมการพัฒนาประเทศชาติใหเจริญกาวหนา  มาตรฐานของชีวิตคนท่ีพยายามให
มีความเสมอภาคกันตามระบบการปกครองท่ีทุกฝายตองการใหมีความสมบูรณเหมาะสม เขากับยุค
สมัยนิยมในการปฏิวัติวิทยาศาสตรทางสังคมใหเอ้ือตอการแกปญหาวิกฤตสังคมไทยท่ีมีความ
หลากหลายซับซอนมากย่ิงข้ึน 

  การทํางานทุกอยางตองมีการเก่ียวของประสานงานประโยชนกับผูอ่ืนเสมอ จึงตองรูจั ก
ทําตัวใหใจกวาง ใหเห็นความสําคัญของผูอ่ืนและงานของผูอ่ืนเทากับความสําคัญของตนเอง และ
สําคัญท่ีสุดตองเขาใจใหตรงกันวาการประสานงานกันน้ัน คือ ไมแบงฝายแบงพวกกัน ไมแยง
ประโยชน ไมแยงความดีความชอบกัน หากแตปรองดองกันดวยความจริงใจ เห็นใจ และเขาใจ โดย
มุงหวังผลสําเร็จรวมกันเปนสําคัญกวาส่ิงอ่ืน ๆ ดังน้ัน ในปจจุบันน้ีการบริหารงานใด ๆ จะเกิด
ประสิทธิผลได ผูเปนหัวหนาหรือของผูบริหารจะตองกระจายความรับผิดชอบอยางเปนธรรมไปสู
ผูใตบังคับบัญชาในหนวยงานของตน ถึงแมวาไมมีปจจัยใดท่ีสามารถควบคุมการเปล่ียนแปลงภายใน
หนวยงาน ก็ตาม แตส่ิงหน่ึงท่ีจะปรับปรุงและพัฒนาไดตลอดเวลาก็คือ แนวคิดความสามารถของ
ผูบริหารในองคกรบนพ้ืนฐานท่ีวา ไมมีรูปแบบการบริหารใด ท่ีเหมาะสมกับทุกสภาพการณ ใน
ทํานองเดียวกันยอมไมมีผูนําคนใดท่ีจะเหมาะสมกับการบริหารงานในทุกองคกรและทุกสถานการณ 
ดังน้ันผูบริหารหนวยงานจึงตองมีความสามารถในการใชบทบาทแนวคิดใหเหมาะสมกับการ
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เปลี่ยนแปลงตางๆ โดยสามารถปรับตัวใหเหมาะสมกับทุกสถานการณไดและใชความรูความสามารถ
ของตนใหเกิดประโยชนตอการบริหารงานอยางมีประสิทธิผลดวย 

  สังคมมีสภาพท่ีเปล่ียนแปลงไปสูสังคมเทคโนโลยีขาวสาร สังคมท่ีเนนคุณภาพการแขงขัน
อยางสูง และสังคมเปนสังคมท่ีไรพรหมแดนแหงการเรียนรู ทําใหการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
จะตองเนนความเปนอิสระของหารบริหาร และการจัดการตนเอง เพ่ือใหมีความคลองตัวทันตอการ
เปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา มหาวิทยาลัยภายในประเทศไทย จึงตองมีการปรับเปล่ียนไปตาม
ครรลองของการบริหารและจัดการท่ีเนนประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตองการบริหารคนเพ่ือใหใช
ศักยภาพเต็มขีดความสามารถ เพ่ือมุงหวังใหไดคนดีคนเกงมาปฏิบัติภารกิจท่ีสําคัญในมหาวิทยาลัย 

  การปฎิรูปการศึกษาสงผลใหมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวางในทาง
เศรษฐกิจ สังคมการเมือง เทคโนโลยีและวัฒนธรรมตามกระแสโลกาภิวัตน สงผลใหมีการขยายตัว
ของปริมาณนิสิต นักศึกษา ความตองการศึกษาตอระดับอุดมศึกษาท่ีเ พ่ิมมากข้ึน ความ
เจริญกาวหนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ความคาดหวังของสังคมที่มีตออุดมศึกษาในฐานะกลไกท่ี
สําคัญตอการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษยเพ่ือใหสามารถแขงชันกับนานาชาติได ปญหาคุณภาพ
ของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไมสอดคลองกับความตองการของสังคมหรือตลาดแรงงานและสภาพความ
จํากัดดานงบประมาณ ประกอบกับการประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ท่ีมุงให
การศึกษาระดับอุดมศึกษามีการบริหารจัดการท่ีดี เปดโอกาสทางการศึกษาแกบุคคลอางเทาเทียม
กัน พัฒนาคุณภาพของการศึกษาใหมีความสอดคลองกับบริบทของสังคมและตองมีความเปนสากล  
  ในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ถือไดวาเปนยุคการปฎิรูป
การศึกษาระดับสูงของประเทศคร้ังสําคัญ จนกลายเปนแรงกระตุนท่ีนํามาสูการสถาปนาระบบ
อุดมศึกษาไทย ในท่ีสุดจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จึงเปนมหาวิทยาลัยแหงแรกของไทยท่ีมีรากฐานมา
จากการหลอมรวมโรงเรียนวิชาชีพระดับสูงท่ีมีอยูเดิม ตอมาได มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย เปนมหาวิทยาลัยสงฆแหงคณะสงฆไทยท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ 
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 5 ไดทรงสถาปนาข้ึน ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เพ่ือเปน
สถาบันการศึกษาพระไตรปฎกและวิชาชั้นสูงสําหรับพระภิกษุ สามเณรและคฤหัสถ โดย
พระราชทานนามวา มหาธาตุวิทยาลัย เม่ือปพุทธศักราช 2430 และไดเปดดําเนินการศึกษาเม่ือวันท่ี 
8 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2432 และมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ไดมีการกอต้ังเม่ือป พ.ศ. 
2436 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานพระบรม
ราชานุญาติใหต้ังวิทยาลัยข้ึนในบริเวณวัดบวรนิเวศวิหาร พระราชทานนามวา มหามกุฏราช
วิทยาลัยโดยมีพระราชประสงคเพ่ือเปนท่ีศึกษาเลาเรียนของพระภิกษุสามเณร  ทรงอุทิศพระราช
ทรัพยบํารุงประจําทุกปและกอสรางสถานศึกษาวิทยาลัยแหงน้ีขึ้น 

  ดวยสภาพสังคมในปจจุบันน้ี ซ่ึงเปนสังคมเทคโนโลยีขาวสาร สังคมท่ีไรพรมแดน ความรู
จึงทําใหมหาวิทยาลัยไทยตองพัฒนาตามไปดวย กลุมนักวิชาการ นักบริหาร และนักธุรกิจเอกชน ซ่ึง
ตองการใหมหาวิทยาลัยไทยมีคุณภาพ สามารถแขงขันกับมหาวิทยาลัยท่ัวโลกได ตองเนนการ
บริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตองการบริหารคนใหคุมคุณคาและศักยภาพ

Vol7 No._61.indd   90 24/7/2561   20:51:46



91

 

 

ตลอดจนการขจัดคนท่ีไรคุณภาพออกไป มุงหวังจะไดคนดี คนเกง มีคุณธรรมจริยธรรม มาปฏิบัติ
ภารกิจในมหาวิทยาลัย ดวยแนวคิดดังกลาว มหาวิทยาลัยไทยจะตองปรับเปล่ียนบทบาทโดยเฉพาะ
ความคลองตัวในการบริหารองคการ การบริหารคน การบริหารวิชาการ การบริหารการเงิน เปนตน 
การท่ีจะทําใหมหาวิทยาลัยคลองตัว สรางความเปนเลิศทางวิชาการ สนองความตองการชองสังคม
ได แนวทางหน่ึงคือ มหาวิทยาลัยตองสรางคุณธรรม จริยธรรมใหกับหนวยงานและองคการ หรือแก 
นิสิตนักศึกษาท่ีเขามาศึกษา เพ่ือเปนการผลิตผูท่ีมาความรู ควบคูกับคุณธรรม สูสังคมไทย 

  ประเทศไทย ไดมีมหาวิทยาลัยท่ีเนนสรางบัณฑิตใหมีความรูควบคูกับคุณธรรม จริยธรรม 
อยาโดดเดน และเห็นไดชัด ก็คือ มหาวิทยาลัยสงฆไทย ไดแก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ซ่ึงเปนมหาวิทยาลัยสงฆท่ีรับท้ังฆราวาส และ
พระภิกษุ สามเณรเขาศึกษา มุงเนนสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
  ในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยสงฆซ่ึงเปนสถาบันทางสังคมท่ีทรงพลังในการสรางและ
พัฒนาทุนมนุษยในสังคมใหเปนบุคคลากรท่ีมีคุณภาพ จึงมีภารกิจท่ีสําคัญย่ิงในการดําเนินงาน
ดังกลาว และมีความเหมาะสมท่ีจะตองพัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรูมากกวาองคกร
รูปแบบอ่ืน ท้ังน้ีการท่ีมหาวิทยาลัยสงฆจะกาวไปสูทศวรรษใหมน้ัน มหาวิทยา ลัยตองมีการ
ปรับเปล่ียนกระบวนทัศนเพ่ือใหสอดรับกับการเปนองคกรแหงการเรียนรูและปรับเปล่ียนไปสูการ
เปนชุมชนแหงการเรียนรูในอนาคต ในขณะท่ีประเทศไทยจําเปนตองเขาสูประชาคมอาเซียนในป 
2558 นั้น คําถามท่ีสําคัญตอมหาวิทยาลัยสงฆไทยในยุคปจจุบันคือ “จะจัดวางสถานะ บทบาท และ
ทาทีอยางไร จึงจะสอดรับกับความเปนไปในวิถีแหงอาเซียน และนอกเหนือจากการวางสถานะให
สอดรับแลว คําถามตอไปคือ จะเขาไปชวยสงเสริมบทบาท แนวทางในการพัฒนาประชาคมอาเซียน
ใน 3  เสาหลักไดอยางไร จึงจะทําใหมหาวิทยาลัยสงฆเปนอีกทางเลือกหน่ึงในการพัฒนา “พลเมือง
อาเซียน” ใหสามารถอยูรวมกันอยางสันติสุขทามกลางความหลากของศาสนา ภาษา วัฒนธรรม 
และชาติพันธุ 
  จากเหตุผลดังกลาวผูบริหารของมหาวิทยาลัยเปนผูมีสวนท่ีสําคัญในพัฒนาทุนมนุษย
เพราะผูบริหารและบุคลากรจะนําทางและทําใหเกิดกระบวนการของความรวมมืองายข้ึ น 
สภาพแวดลอมแบบเปดขององคกรจะชวยสนับสนุนการรวมกิจกรรมและความรวมมือรวมท้ังทําให
เกิดการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน ผูบริหารตองมีภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงสูง เพ่ือให
สามารถนําพาองคกรไปสูการเปนองคกรสมรรถนะสูงเพราะฉะน้ันหมายความวาผูบริหารตอ ง
สามารถท่ีจะเปล่ียนแปลงกระบวนทัศน และสรางแรงจูงใจของผูใตบังคับบัญชาใหรูถึงความจําเปน
และความสําคัญในการดําเนินงานเพ่ือใหมหาวิทยาลัยเกิดการเปล่ียนแปลงคร้ังย่ิงใหญซ่ึงนําไปสูการ
เปนองคกรท่ีมีศักยภาพหรือสมรรถนะสูง 
 มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐท่ีกําลังกลาวถึงกันอยูในขณะน้ีมี 2 ประเภท ประเภทแรกเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐต้ังแตแรกต้ัง อีกประเภทหน่ึงเปนการพัฒนาจากมหาวิทยาลัยท่ีเปน
สวนราชการและไดมีการเรียกกันอยูหลายคํา เชน มหาวิทยาลัยของรัฐนอกระบบราชการ 
มหาวิทยาลัยนอกระบบ มหาวิทยาลัยอิสระ มหาวิทยาลัยในกํากับ มหาวิทยาลัยในกํากับรัฐบาล 
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มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐบาล เปนตน ไมวาจะเรียกวาอะไรก็ตาม ความหมายส้ันๆ ก็คือ เปน
มหาวิทยาลัยของรัฐท่ีมิใชสวนราชการท่ีสามารถพัฒนาระบบบริหารเปนของตนเองท่ีสอดคลองกับ
ปรัชญาและจุดมุงหมายของมหาวิทยาลัย มีความเบ็ดเสร็จในตัว ลักษณะเชนน้ี ตรงกับคําวา 
"Autonomy" ซ่ึง Autonomy นั้น มิไดหมายความวาเปนอิสระ (independence) โดยไมตองถูก
กํากับและตรวจสอบโดยกลไก  ของรัฐ 
 หลักการสําคัญของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ คือ ความอิสระ ความคลองตัวและมี
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานสูง สามารถพัฒนาองคกรและระบบงานท่ีเหมาะสมกับกิจการของ
มหาวิทยาลัย ลดข้ันตอนการทํางาน สามารถใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางคุมคา และเกิดประโยชนสูงสุด 
การดําเนินการตางๆ สวนใหญส้ินสุดในระดับมหาวิทยาลัย และใหมีการควบคุมจากหนวยงาน
ภายนอกนอยท่ีสุดเทาท่ีจําเปน (Annual Report, Suranaree University of Technology, 
2007) 
 การกํากับของรัฐ หมายถึง การควบคุมดูแลการปฏิบัติการใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนดไว  
โดยใชระบบรายงานกลับอยางตอเน่ือง และหมายรวมถึง ความพยายามของรัฐในการท่ีจะกําหนด 
ทิศทาง และตรวจสอบกิจการของมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของรัฐ 3 ประการ คือ     
1) เพ่ือใหเปนไปตามความตองการของตลาดแรงงาน 2) เพ่ือกระจายโอกาสทางการศึกษา            
4) เพ่ือกระตุนการทํางานของมหาวิทยาลัย (Miskel, 2003)  
 มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐมีอิสระในลักษณะดังน้ี 1) มหาวิทยาลัยมีความเปนอิสระจาก
กฎระเบียบของรัฐบาลในการกําหนดการบริหารภายในสถาบัน การจัดสรรงบประมาณและ
ทรัพยากร การหารายไดจากทรัพยสินท่ีไมเปนของรัฐ การคัดเลือกบุคลากร เง่ือนไขการศึกษาเลา
เรียนและอิสระในการสอน ตลอดจนการทําวิจัยโดยปราศจากการแทรกแซง ความเปนอิสระเชิง
เน้ือหา (Substantial Autonomy) 2) การมีอิสระในการกําหนดหลักสูตร สาขาวิชาและเปาหมาย
ในการจัดการเรียนการสอน 3) ความเปนอิสระเชิงกระบวนการ (Procedural Autonomy) 
หมายถึง สิทธิของมหาวิทยาลัยในการกําหนดแนวทางและวิธีการในการกาวไปสูความสําเร็จ
สนองตอบตอความจําเปนเรงดวนท่ีกําหนดอยางสอดคลองกับนโยบายประเทศ 4) ความเปนอิสระ
เชิงโครงสราง (Organic Autonomy) ของสถาบันในการกําหนดโครงสรางทางวิชาการของ
หนวยงานในระดับตาง ๆ การบริหารมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ จะยึดติดความมีอิสระของสถาบัน
เปนแนวทางในการบริหาร (Tapper, S. & Salter, 1995)  
 นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐเปนการวางจุดมุงหมายของสถาบัน การวาง
มาตรการดําเนินงาน และการดําเนินงาน โดยมีจุดมุงหมายหลักท่ีจะเปล่ียนความสัมพันธระหวาง
มหาวิทยาลัยกับรัฐบาลใหม โดยมหาวิทยาลัยไมเปนหนวยงานราชการ แตยังเปนองคกรของรัฐ       
รัฐยอมใหมหาวิทยาลัยมีความเปนอิสระในการบริหารงาน มีอํานาจออกกฎระเบียบเก่ียวกับการเงิน 
การคลัง พัสดุ การบริหารงานบุคคล การกําหนดเงินเดือนเอง และไดรับจัดสรรงบประมาณแผนดิน
(Allen  Micheal , 1988) 
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  มหาวิทยาลัยสงฆเปนองคกรหน่ึงท่ีจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และระดับสูงกวา
อุดมศึกษาสําหรับพระภิกษุและสามเณร (ปจจุบันรับประชาชนท่ัวไปเขาศึกษาดวย) การศึกษา
วิชาการพระพุทธศาสนาและวิชาการข้ันสูงอ่ืนๆ แบงเปนคณะตางๆ ไดแก คณะพุทธศาสตร คณะครุ
ศาสตร คณะสังคมศาสตร คณะมนุษยศาสตร เปนตน ปจจุบันมหาวิทยาลัยสงฆ มี 2 แหง คือ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ฝายมหานิกาย) และมหาวิทยาลัยมหามงกุฎราช
วิทยาลัย (ธรรมยุตินิกาย) ซ่ึงพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยสงฆน้ัน มุงผลิตและพัฒนาบัณฑิตใหมี
คุณภาพสู สังคม จะเห็นไดวามหาวิทยาลัยสงฆตองพัฒนาศักยภาพขององคกร เน่ืองดวย
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีในยุคปจจุบันท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา และมีการแขงขันกัน
สูงมาก ทุนมนุษยจึงเขามามีบทบาทสําคัญในการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ทําใหเกิด
ความกาวหนาในการปฏิบัติงานของบุคลากรอีกท้ังการพัฒนาความรูความสามารถ ทักษะ ทัศนะคติ 
และเตรียมบุคลากรเพ่ือความกาวหนาไปสูระดับสูงข้ึนใหเปนทรัพยากรท่ีมีคุณคาสูงสุด ผูบริหารควร
กําหนดทิศทางกลยุทธการบริหารงานเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกร และนําองคกรไปสู
องคกรท่ีมีสมรรถนะสูงในอนาคต ผูบริหารมหาวิทยาลัยเปนตัวขับเคล่ือนกําลังในการพัฒนา หรือบง
บอกถึงศักยภาพภาวะผูนําในการพัฒนามหาวิทยาลัย ตลอดถึงปรับปรุงสถาบันเพ่ือรองรับสมาคม
อาเซ่ียนท่ีเกิดข้ึน    เพราะปจจุบันในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ยังมีจุดออน ปญหา 
ตาง ๆ เชน นิสิตตางเช้ือชาติ ตางประเทศ ตางชนชั้น และตางวัย ท่ีเขามาศึกษาในมหาวิทยาลัยแหง
นี้ จึงเปนประเด็นท่ีผูบริหารตองพัฒนาคุณลักษณะภาวะผูนําของอาจารยท่ีจะสงผลตอการเรียน 
การสอน ใหเกิดผลสัมฤทธ์ิท่ีพึ่งประสงค และเพ่ือรองรับการเขามาสูประชาคมอาเซียนดังกลาว 

  มหาวิทยามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีการจัดการองคกรดานกลยุทธยังมีปญหาและมี
อุปสรรคในการจัดการโดยเฉพาะสภาพแวดลอมภายนอกไมวาจะเปนระเบียบ ขอบังคับทีไมสามารถ
บังคับใชไดเต็มท่ีกับหนวยงานหรือองคกรภายใน โครงสรางองคกรบางคร้ังยังมีขอบกพรองดานการ
กระจายงานหรือการบริการงานตอระดับชั้นการทํางานตาง ๆ  ระบบงานการตรวจสอบภายใน หรือ
การเงินบางคร้ังยังไมชัดเจนตอการบริหารจัดการงบประมาณงบประมาณบางคร้ังไมเพียงพอตอแผน
งบประมาณท่ีเสนอขอไป บุคลากรสายตาง ๆ บางทานไมมีความสามารถตรงสายงาน เทคโนโลยีส่ิง
สนับสนุนบางจุดหรือบางแหงไมเพียงพอหรือไมเหมาะสมกับการใชงาน   สภาพแวดลอมภายนอก 

ภาวะเศรษฐกิจสงผลตอการบริการองคกรของมหาวิทยาลัย นโยบายของรัฐบาล ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ สังคม การเมืองทําใหการจัดการองคกรขาดประสิทธิผลอยางย่ิง  

 จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาดังกลาว ทําใหผูวิจัยไดตระหนักในทิศทาง
ของการปรับเปล่ียนระบบการบริหารการศึกษาของชาติในระดับอุดมศึกษาเปนอยางย่ิง และ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนมหาวิทยาลัยสงฆท่ีเปดรับสมัครท้ังพระภิกษุและ
สามเณร ตลอดถึงฆราวาสจากท่ัวทุกภูมิภาค จากตางประเทศ เขามาศึกษา จึงทําใหเกิดปญหาการ
จัดการ ไมวาจะเปนปญหา ดานจุดออนจากสภาพแวดลอมภายใน จากสภาพแวดลอมภายนอก  
จากปญหาดังกลาว สงผลตอผลการดําเนินงาน และแนวทางในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยดังกลาว ผูศึกษามีความตองการอยากศึกษาประเด็นดังกลาวขางตนจึงทํา
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วิจัยเร่ือง การจัดการเชิงกลยุทธของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยจะเปนขอมูลท่ี
สําคัญตอรัฐบาล สถาบันการศึกษา องคการท่ีเก่ียวของ ตลอดจนผูท่ีสนใจท่ัวไป และเพ่ือใหได
รูปแบบการจัดการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซ่ึงเปนท่ีพึงประสงคในอนาคต 

 

2. วัตถุประสงค 
เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผูเก่ียวของเก่ียวกับการจัดการเชิงกลยุทธของมหาวิทยาลัย 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

3. วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยคร้ังน้ี ขอมูลท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดเลือกใชการวิจัย เปนขอมูลจากเก่ียกับ
ระเบียบขอบังคับ โครงสรางองคกร ระบบงานและการตรวจสอบภายใน การเงิน คณะกรรมการ
ดําเนินการ ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ี หนวยงานท่ีสนับสนุน การนําเทคโนโลยีหรืออุปกรณท่ีใช
ในการดําเนินการ เอกสารรายงานการประชุมประจําป ท่ีออกโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยและขอมูลความคิดเห็นจากผูบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คณาจารย 
และบุคลากรเก่ียวกับกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ตลอดถึงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของแตละหนวยงานในสังกัดของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 

ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี ประกอบดวยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัยและยังดําเนินการอยูในปจจุบัน (พ.ศ.2559) มีจํานวน 10 วิทยาเขต 17 วิทยาลัย
สงฆ 14 หนวยวิทยบริการ 
 กลุมตัวอยางในการศึกษาวิจัยเร่ืองน้ีจากประชากรกลุมน้ีมีจํานวน 10 วิทยาเขต 17 
วิทยาลัยสงฆ 14 หนวยวิทยบริการ ซ่ึงไดมาจากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 
Sampling) กลุมตัวอยางน้ีไดใหขอมูลเชิงปริมาณเก่ียวกับสภาพ ปญหาการจัดการเชิงกลยุทธของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณท่ีเก่ียวกับสภาพ ปญหาของ
กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กระทําโดยพรรณนา
วิเคราะหเน้ือหา 

จากศึกษาวิจัยในวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผูเก่ียวของเก่ียวกับการจัดการ
เชิงกลยุทธของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผูวิจัยไดทําการสํารวจกลุมตัวอยางไดแก 
ผูบริหาร คณาจารยท่ีมีสวนเก่ียวของกับการบริหารจัดการเชิงกลยุทธของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย กลุมตัวอยางน้ีไดใหขอมูลเก่ียวกับสภาพ ปญหาการจัดการเชิงกลยุทธของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
 บุคคลท่ีมีประสบการณและความเชี่ยวชาญดานการจัดการเชิงกลยุทธของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยประกอบดวยนักวิชาการ ผูบริหาร คณาจารยท่ีมีความรู และผูท่ีมี
ประสบการณในการบริหารจัดการ  
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 กลุมตัวอยางของประชากรกลุมน้ี มีจํานวน 20 รูป/คน ซ่ึงกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง
หลักการเลือกที่ใชเทคนิคเดลฟาย (Delphi method) ซ่ึงระบุวาการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญมากกวา 
17 รูป/คน ข้ึนไป จะทําใหอัตราความคลาดเคล่ือนจะย่ิงลดนอยลงมาก ดังน้ัน ผูเชี่ยวชาญจึงไมควร
นอยกวา 17 คน (Thomas T.Macmillan:2014.Online) โดยกําหนดคุณสมบัติของบุคคลท่ีมี
ประสบการและความเช่ียวชาญ ดังน้ี 

 1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 2. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 3. ผูชวยอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 4. คณบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 5. รองคณบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 6. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 7. คณาจารยมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 9. นักวิชาการท่ีมีความรูเก่ียวกับการจัดการเชิงกลยุทธ 
 กลุมตัวอยางน้ีไดใหขอมูลเก่ียวกับการจัดการเชิงกลยุทธของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย และใหความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการเชิงกลยุทธของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 

 

4. การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใชเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก  แบบสัมภาษณแบบมี
โครงสราง เปนเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ ท่ีเปนความคิดเห็นของบุคคลท่ีมี
ประสบการณและมีความเชี่ยวชาญเก่ียวกับการจัดการเชิงกลยุทธเพ่ือใชในการวิเคราะหสภาพ 
ปญหาการจัดการเชิงกลย ุทธ และประเด็นปญหาและขอเสนอแนะของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 
 

5.  การเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีข้ันตอนและวิธีการ
ดังตอไปน้ี 

1. ขออนุญาตหนวยงานท่ีเก็บขอมูล คือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยทํา
หนังสือจากคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ เพ่ือขอเก็บขอมูลท่ีใชในการวิจัย 

2. บันทึกขอมูลเก่ียวกับตัวแปรและประเด็นท่ีศึกษาใหครอบคลุมและสอดคลองกับกรอบ
แนวคิดและวัตถุประสงคของการวิจัย โดยแยกตามแหลงขอมูล  

3. สัมภาษณบุคคลท่ีมีประสบการณและความเชี่ยวชาญ จํานวน 20 คน โดยใชแบบ
สัมภาษณแบบมีโครงสรางโดยบันทึกขอมูลลงในแบบฟอรมท่ีเตรียมไว 
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6.  การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 

การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูลมีข้ันตอนดังน้ี 
1. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล จัดระบบขอมูล และประมวลผลขอมูล เพ่ือใหพรอม

และใหเหมาะสมท่ีจะนําไปวิเคราะห  
2. วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณท่ีเก่ียวกับสภาพ ปญหาของกระบวนการจัดการเชิงกลย ุทธ

ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กระทําโดยพรรณนาวิเคราะหเน้ือหา 
3. วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพท่ีเก่ียวกับความคิดเห็นของผูที่เก่ียวของกับการจัดการเชิงกล

ยุทธของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กระทําโดยพรรณาเน้ือหา  

 

7. สรุปผลการวิจัย 

 จากการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) โดยมี
ประเด็นท่ีสัมภาษณในการวิจัย คือ ความคิดเห็นของผูเก่ียวของเก่ียวกับการจัดการเชิงกลยุทธของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จากผูบริหาร คณาจารยท่ีมีสวนเก่ียวของกับการบริหาร
จัดการเชิงกลยุทธของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กลุมตัวอยางน้ีไดใหขอมูลเก่ียวกับ
สภาพ ปญหาการจัดการเชิงกลยุทธของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  บุ ค ค ล ท่ี มี
ประสบการณและความเชี่ยวชาญดานการจัดการเชิงกลยุทธของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยประกอบดวยนักวิชาการ ผูบริหาร คณาจารยท่ีมีความรู และผูท่ีมีประสบการณในการ
บริหารจัดการ  ผลการศึกษาสภาพ ปญหาการจัดการเชิงกลยุทธของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย พบวา  
  

 ดานกลยุทธ  
 การกําหนดกลยุทธและการตัดสินใจดานกลยุทธรวมถึงความไมสอดคลองกันระหวาง

นโยบาย เปาหมาย กลยุทธ โครงสรางองคกร และสภาพแวดลอม อันสงผลกระทบตอองคกร ซ่ึง
ขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview)  ผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants 
Indicators) ไดใหขอมูลท่ีเปนไปในทิศทางเดียวกันในประเด็นดานกลยุทธไวดังน้ี 

 1) เก่ียวกับนโยบายและแผน  
 ความเส่ียงดานกลยุทธเปนความเส่ียงเก่ียวกับการกําหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตรที่

มุ ง เนนใหสอดคลองกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย  ซ่ึง กําหนดไว ในแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ระยะท่ี 11 (2555-2559) ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร 24 กลยุทธ ซ่ึงยุทธศาสตร
แตละดานจะมีแผนงานและโครงการรองรับมีการสรางตัวชี้วัด (KPI : Key Performance 
Indicators) ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (รายงานประจําป,มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย. 2557) แมผลการประเมินแผนพัฒนามหาวิทยาลัยของ มจร ในระยะท่ี 11 (2555-2559) 
อยูในระดับดี แตเม่ือพิจารณาแยกตามยุทธศาสตร ไดแก การบริหารจัดการองคกรซ่ึงเปนพันธกิจท่ี
เพ่ิมเขามาในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะท่ี 12 ถือวาเปนพันธกิจใหม แตมีอยูเดิมอยูแลว คือ 
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งานดานการบริหารจัดการองคกร ถือวาเปนการบริหารจัดการท้ังองคกรซ่ึงตองดูแลรับผิดชอบหลาย
ดาน  ท้ังการบริหารจัดการองคกรและการจัดการศึกษา รวมท้ังดานอ่ืน ๆ  ความเส่ียงเก่ียวกับกล
ยุทธของมหาวิทยาลัยน้ัน กลยุทธคือเข็มชี้นําการเดินทาง  ซ่ึงแผนกลยุทธไมไดมาจากการสํารวจ
และติดตามเชิงประจักษบุคลากรของมหาวิทยาลัยอยากไดอะไร การเขียนเปนแผนข้ึนมาบอยคร้ังท่ี
เห็นวาแผนสวยหรูแตปฏิบัติไมได หรือปฏิบัติไดแตไมบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนด  แสดงใหเห็นวา
ขอมูลตรงน้ีไมไดเกิดข้ึนจากการสํารวจขอมูลการพัฒนาบุคลากรเชิงประจักษอยางชัดเจนกอนยก
รางแผนกลยุทธ แตความเส่ียงในดานแผนส่ิงท่ีชัดเจนก็คือ ขอมูลการไดมาโดยไมเปนขอมูลเชิง
ประจักษจากความตองการของบุคลากรจริงๆ 

 2) การดําเนินตามกลยุทธขององคกร 

 การดําเนินตามกลยุทธขององคกรจําเปนตองใชงบประมาณมาก ในเม่ืองบประมาณมี
ความเส่ียงสูงกลยุทธก็เส่ียงไปดวย การดําเนินตามแผนงานและโครงการก็ทําไดเฉพาะกับ
งบประมาณท่ีรัฐจัดสรรใหมา ถามีกลยุทธหรือโครงการใหมๆข้ึนมาจะลําบากท่ีจะหางบประมาณมา
สนับสนุน ทําใหกลยุทธจึงถูกแชงแข็งไวดูเหมือนจะออนแอดวย เพราะทุกอยางไปผูกอยูกับ
งบประมาณ ซ่ึงการกําหนดงาน ท่ีใหปฏิบัติการไดตามแผน หรือ การทํางานท่ียังไมสําเร็จ กลยุทธท่ี
บริหารงานเพ่ือความโปรงใส ดานการเงิน ยังมีความเส่ียงดานการดําเนินงาน การแปลงนโยบายมาสู
แผนงานและโครงการ ยังทําไมไดตามกลยุทธ มีโครงการแตยังไมไดทํา ยังขาดเจาภาพท่ีจะ
ดําเนินงาน ในขณะท่ีมีการต้ังคณะกรรมการแตไมไดตามงาน  ดวยเหตุท่ีมหาวิทยาลัยไดออก
นโยบายไวหลายนโยบาย บางนโยบายก็ปฏิบัติไดและบางนโยบายปฏิบัติไมไดเปนเพียงนโยบายใน
อุดมคติ จึงเปนเร่ืองของการแปลงนโยบายไปสูภาคปฏิบัติ เพราะฉะน้ันข้ึนอยูกับผูบริหารหรือผู
ปฏิบัติเขาใจตรงน้ันหรือไม ถาผูปฏิบัติไมเขาใจในนโยบายก็ไมสามารถท่ีจะดําเนินงานไปตามท่ี
ผูบริหารกําหนดไว เปนความรูความเขาใจของผูปฏิบัติงานและประสบการณความรูความสามารถ 
การส่ือสารภายในองคกรมีสวนคือรวบรวมความเห็นในการดําเนินงานของผูปฏิบัติงานเพ่ือไปเปน
นโยบายในการปฏิบัติ  ดังน้ันในฐานะท่ีเปนมหาวิทยาลัยสงฆในกํากับของรัฐ จึงตองมีระบบและกล
ไกลมารองรับ   ไมวาจะเปนระเบียบ ขอบังคับ กฎหมาย กฎกระทรวง พระราชบัญญัติตางๆ 
มหาวิทยาลัยสงฆจะปฏิเสธไมไดวาจะไมทํา เม่ือเปนกฎหมายแลวจําเปนตองทํา ทุกส่ิงทุกอยางท่ี
เปนของรัฐจะตองมีการควบคุมกํากับ ติดตามและตรวจสอบ 

 อีกประเด็นของดานกลยุทธ เปนเร่ืองความเส่ียงในแงของการวางกลยุทธท่ีไมตรงกับ
ธรรมชาติองคกร อยางท่ีทราบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) เปนมหาวิทยาลัย
สงฆในโดยพฤตินัย โดยนิตินัยเปนมหาวิทยาลัยสงฆในกํากับของรัฐ และมีจุดแข็งคือเร่ืองการจัด
การศึกษาบูรณาการกับศาสตรสมัยใหม เม่ือมหาวิทยาลัยมีนโยบายอยางน้ี การจัดการศึกษาบูรณา
การกับศาสตรสมัยใหม ถาวางกลยุทธท่ีไมตรงกับแนวทางท่ีวาน้ีก็จะเปนสิ่งท่ีอาจจะเปนไปไดยาก  
ถาวางกลยุทธไปแนวอ่ืน การสรรหาบุคลากรสายวิชาการก็ดี สายปฏิบัติการวิชาชีพก็ดี การรับนิสิตก็
ดี การจัดการเรียนการสอนก็ดี การดําเนินการตามพันธกิจก็ดี จะไมเปนไปตามธรรมชาติของ
มหาวิทยาลัยสงฆ ซ่ึงมีเอกลักษณ อัตลักษณอยางน้ี การวางกลยุทธจึงตองใหเปนไปใหสอดคลอง
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ตามอัตลักษณ เอกลักษณของมหาวิทยาลัยสงฆ จึงจะไมเกิดความเส่ียง ถาวางกลยุทธไปในแนวอ่ืน 
การศึกษาศาสตรตาง ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยทางโลกมุงเนนเปดหลักสูตรการเรียนการสอนไปตามศาสตร
นั้น ๆ อาจจะตองไปแขงขันกับมหาวิทยาลัยตาง ๆ ขางนอก การเปดรับนิสิตในหลักสูตรตาง ๆ ก็
จะตองไปแขงขันกันกับมหาวิทยาลัยขางนอก การจัดทําหลักสูตร ถาไมมีวิชาพระพุทธศาสนา วิชา
แกนพระพุทธศาสนาลวน วิชาแกนพระพุทธศาสนาประยุกต โครงสรางหลักสูตรเหมือนกับหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยท่ัว ๆ ไป ในระยะยาวคนท่ีจะมาสมัครเรียน มาดูแลว รัฐศาสตรก็ดี เศรษฐศาสตรก็
ดี บริหารการศึกษาก็ดี ภาษาไทยก็ดี จิตวิทยาก็ดี ไมเห็นมีความแตกตางจากมหาวิทยาลัยขางนอก 
ในขณะท่ีบรรยากาศเปนมหาวิทยาลัยสงฆที่มุงเนนการจัดการศึกษาใหพระภิกษุสามเณร 
เพราะฉะน้ันความนาต่ืนตา ต่ืนใจที่จะใหลูกหลานชาวบานมาเรียนไมมี ความเส่ียงก็คือ จะไมมีคน
มาเรียน เม่ือกลยุทธทางดานการผลิตบัณฑิตไมตรงกับธรรมชาติของตัวเอง ดานการดําเนินการก็ไม
ตรงกับธรรมชาติของตัวเอง แลวจะทําใหไมมีจุดขาย ก็จะพอเปนไปได ไปเร่ือย ๆ ลุม ๆ ดอน ๆ ไมมี
จุดแขง ไมมีจุดขาย (Selling point) ดังน้ัน การวางกลยุทธท่ีไมตรงกับธรรมชาติของตัวเอง จะทําให
เกิดความเส่ียง ถาวางกลยุทธใหตรงกับธรรมชาติของตัวเองแลว ก็จะทําใหไมเกิดปญหา ซ่ึงการ
กําหนดนโยบายของมหาวิทยาลัยสงฆน้ันเปนลักษณะบนสูลาง (top down to bottom up) มิติ
เดียว ซ่ึงควรจะเปนไปตามลักษณะลางสูบน (bottom up to top down) ดวย นโยบายการ
บริหารองคกรท่ีกําหนดจากผูบริหารระดับสูงมาสูเบ้ืองลางทําใหเกิดชองวางระหวางการดําเนินงาน 
เม่ือนโยบายยังไมชัดเจน การแปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติจึงเปนส่ิงท่ีทําไดยาก การดําเนินงานจึง
เปนไปในลักษณะดวยจิตสํานึกบนพ้ืนฐานของแผนงานท่ียังไมชัดเจนขาดประสิทธิภาพ ไมมีตัวชี้วัดท่ี
ชัดเจน 

 3) ศักยภาพของบุคลากร 
 ปญหาท่ีเก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ก็คือ ผูบริหารไมมีประสบการณ ขาด

ความรูความสามารถ โดยเฉพาะอยางย่ิงในพระราชบัญญัติของ มจร กําหนดไวชัดเจนวา ผูบริหาร
ระดับสูงต้ังแตอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการตาง ๆ ตองเปนพระสงฆ เม่ือเปน
พระสงฆแลวเม่ือไดรับการบรรจุเปนบุคลากรผูท่ีเขามาใหม มีประสบการณนอย การจะข้ึนมาเปน
ผูบริหาร ยังไมมีประสบการณ มหาวิทยาลัยยังไมมีการจัดการฝกอบรมใหเปนระบบวาคนท่ีจะเขาสู
ตําแหนงผูบริหารระดับตน ระดับกลาง ระดับสูง ควรจะตองผานหลักสูตรการอบรมอยางไรมา ซ่ึง
เปนขอจํากัดมหาวิทยาลัยไมสามารถจะไปหาบุคลากรท่ีเปนพระสงฆท่ีผานการอบรมหลักสูตรน้ัน
หลักสูตรน้ีมาดํารงตําแหนงสําคัญได  ซ่ึงในการประกันคุณภาพ แผนการพัฒนาบุคลากรตอง
สอดคลองกัน แผนท่ีมาระบุคือตัวบงชี้ เพราะฉะน้ันการประกันคุณภาพจึงเปนการกํากับติดตามผล
การดําเนินงานวาบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดหรือไม ถาไมบรรลุเปาหมายตองมาทบทวนและดูวา
ขาดอะไร 
 สรุปไดวา ดานกลยุทธของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พบวามี 3 
ประเด็นหลักไดแก 1) ประเด็นเก่ียวกับนโยบายและแผน กลยุทธคือเข็มชี้นําการเดินทาง ซ่ึงแผนกล
ยุทธไมไดมาจากการสํารวจและติดตามเชิงประจักษบุคลากรของมหาวิทยาลัย  ขอมูลไมไดเกิดข้ึน
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จากการสํารวจขอมูลการพัฒนาบุคลากรเชิงประจักษอยางชัดเจนกอนยกรางแผนกลยุทธ ขอมูลการ
ไดมาโดยไมเปนขอมูลเชิงประจักษ   2) ประเด็นเก่ียวกับการดําเนินตามกลยุทธขององคกร 
สาระสําคัญคือการดําเนินตามกลยุทธขององคกรจําเปนตองใชงบประมาณมาก ในเม่ืองบประมาณมี
ความเส่ียงสูงกลยุทธก็เส่ียงไปดวย ดวยเหตุท่ีมหาวิทยาลัยไดออกนโยบายไวหลายนโยบาย บาง
นโยบายก็ปฏิบัติไดและบางนโยบายปฏิบัติไมไดเปนเพียงนโยบายในอุดมคติ และเปนเร่ืองในแงของ
การวางกลยุทธท่ีไมตรงกับธรรมชาติองคกร  3) ประเด็นเก่ียวกับศักยภาพของบุคลากร ซ่ึง
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมีการกําหนดมาตรการหรือแนวปฏิบัติในบางประเด็นไมสามารถนําไปสูการ
ปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม บางประเด็นนําไปปฏิบัติไดแตไมบรรลุตามวัตถุประสงคเพราะไมตรงกับ
ธรรมชาติขององคกร นอกจากน้ี แผนพัฒนาบุคลากร แผนการใชจายเงิน/งบประมาณ ยังอยูใน
ระหวางยกรางใหม การบริหารงานจึงใชแผนการใชจายงบประมาณประจําปเปนกรอบในการ
ดําเนินงานเปนหลัก ในลักษณะท่ีวามีเงิน/งบประมาณเทาไรก็ทําเทาน้ัน ทําไปตามงบประมาณท่ีมี
อยู ไมไดมีแผนกลยุทธในระยะยาว 
 

8. ขอเสนอแนะ 

 1. ขอเสนอแนะเก่ียวกับการนําไปใช 

   ดานกลยุทธ มีขอเสนอแนะในเชิงปฏิบัติ ดังน้ี ในประเด็นเก่ียวกับ 1) นโยบายและแผน 
2) การดําเนินตามกลยุทธขององคกร 3) ศักยภาพของบุคลากร ควรมีการยกรางแผนพัฒนา
บุคลากรและแผนกลยุทธทางการเงิน โดยจัดใหมีการเสวนาทางวิชาการเพ่ือระดมสอง (Brain 
storming) และทําประชาพิจารณเพ่ือใหไดขอมูลสารสนเทศเชิงประจักษประกอบการตัดสินใจใน
การกําหนดนโยบายหรือมาตรการท่ีแกปญหาขององคกรไดถูกจุด 
 
 
 2. ขอเสนอแนะในการวิจัย 

   1) ควรดําเนินการในลักษณะของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory 
Action Research) ซ่ึงเปนแกปญหาโดยใชวิธีการปฏิบัติ กระบวนการพัฒนา ปรับปรุง 
เปล่ียนแปลง  การเรียนรูจากการปฏิบัติเพ่ือแกไขปญหาการจัดการสภาพปญหาการจัดการเชิงกล
ยุทธของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
   2) ควรเพ่ิมกรณีศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงฆในกํากับของรัฐแหงอ่ืน ๆ เพ่ือเพ่ิมบริบท
ของการวิจัยใหไดองคความรูและรูปแบบการจัดการสภาพปญหาการจัดการเชิงกลยุทธของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
   3) ควรศึกษาวิเคราะหการนําหลักทางพระพุทธศาสนามาบูรณาการเขากับหลักการ
จัดการสภาพปญหาการจัดการเชิงกลยุทธของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 

Vol7 No._61.indd   99 24/7/2561   20:51:53



100
Vol.7 No.2 (Special Issue) April - Jun 2018

 

References 

Allen  Micheal. (1988). The goals of universities. Milton Keyncs : SRHE and Open 
University Press,. 

Miskel. (2003). Vision of Success : Pedagogical practices of African American 
community college teachers. Retrieved June 24. 
http://ad,arc,nrru,ac,th/dao/detail,nsp. 

Tapper, S. & Salter, Oxford, (1995). Cambridge and the Chanting Idea of the 
University : The Challenge to Donnish  Domination. Great Britain : SRHE 
and Open University Press. 

 

Vol7 No._61.indd   100 24/7/2561   20:51:54



101

รูปแบบการจัดการทุนมนุษยเชิงพุทธขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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บทคัดยอ 
บทความน้ี มีวัตถุประสงคคือ 1) เพ่ือศึกษาสภาพการจัดการทุนมนุษยในองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินจังหวัดนครสวรรค 2) เพ่ือศึกษาการจัดการทุนมนุษยเชิงพุทธในองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินจังหวัดนครสวรรค และ 3) เพ่ือนําเสนอรูปแบบการจัดการทุนมนุษยเชิงพุทธขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดนครสวรรค 

ระเบียบวิธีวิจัยเปนเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเก็บรวบรวมขอมูลจาก
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ดําเนินการตามรูปแบบวิธีการวิจัยเอกสาร และเก็บรวบรวมขอมูล
โดยการสัมภาษณเชิงลึก จากผูใหขอมูลสําคัญ จํานวน 28 ทาน พ้ืนท่ีท่ีใชในการวิจัยในคร้ังน้ีคือ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดนครสวรรค เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจั ยเปนแบบสัมภาษณท่ีมี
โครงสรางโดยนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหเน้ือหาการสังเคราะหขอมูลเพ่ือเขาสูกระบวนการถอด
บทเรียนและคนหารูปแบบการจัดการทุนมนุษยเชิงพุทธขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัด
นครสวรรค และดําเนินการสนทนากลุมเฉพาะโดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 9 ทาน เพ่ือทําการยืนยัน
ความสมบูรณของขอมูล 
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 ผลการวิจัยพบวา  
1.สภาพการจัดการทุนมนุษยในองคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดนครสวรรค พบวา มี

การจัดการทุนมนุษย ซ่ึงถือวาเปนกําลังหลักในการขับเคล่ือนองคกรไปสูความ สําเร็จตามเปาหมาย
ที่กําหนดไว โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาทุนมนุษยในระยะดูแลรักษา ในขณะท่ีไดบุคลากรเขา
มาปฏิบัติหนาที่ในองคกรแลว ท้ังการพัฒนาศักยภาพ และการสรางแรงจูงใจ ท้ัง 3 ดาน คือ 1) ดาน
การพัฒนาทักษะ ผูบริหารไดใหความสําคัญในการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมทักษะการทํางานใหแก
บุคลากร ท่ีสอดคลองกับหลักคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางของพระพุทธศาสนา ซ่ึงใหเกิดผลลัพธ
ในการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพสูง 2) ดานการพัฒนาความรู มีกระบวนการอยางชัดเจนในการ
สงเสริมการพัฒนาความรูดานวิชาการโดยการเขาศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึนไป การเขารับการ
ฝกอบรมในหลักสูตรท่ีเก้ือกูลกับการปฏิบัติงานราชการ ศึกษาดูงานในพันธกิจท่ีตนเองรับผิดชอบ
โดยตรง ในขณะเดียวกันไดสงเสริมใหบุคลากรไดศึกษาเรียนรูคุณธรรม จริยธรรม ผานศาสตร
พระราชาอยางตอเน่ือง 3) ดานการพัฒนาทัศนคติบุคลากร พบวา มีลักษณะท่ีเอ้ืออาทรตอกันสูง 
เพ่ือใหเกิดความเสมอภาค เชน การทํางานท่ีตรงตอเวลาและตรงตอหนาท่ีท่ีรับผิดชอบไมมีการกาว
กายหนาท่ีกัน แตมีการประสานงานกันเปนอยางดี  

2. การจัดการทุนมนุษยเชิงพุทธขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดนครสวรรค  โดย
ภาพรวม พบวา องคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดนครสวรรค มีการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติงานราชการอยางสมํ่าเสมอผานกิจกรรม ดังน้ี 1) 
กิจกรรมท่ีพัฒนาดานทักษะ เชน การสงเสริมใหบุคลากรเขารักการฝก อบรม สัมมนา ในประเด็นท่ี
เก่ียวกับภาระหนาท่ีท่ีตนรับผิดชอบ 2) กิจกรรมท่ีพัฒนาดานความรู ไดเปดโอกาสใหบุคลากรไดรับ
การศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึนไป โดยสรางแรงจูงใจจากการปฏิบัติงานท่ีดี 3) กิจกรรมท่ีพัฒนาดาน
จิตใจ ความรูสึกนึกคิด เชน โครงการปฏิบัติธรรม เพ่ือสงผลท่ีดีตอการพัฒนาทุนมนุษยดานทัศนคติ  

3 . รูปแบบการจัดการทุนมนุษยเชิงพุทธขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัด
นครสวรรคโดยการนําหลักสัปปุริสธรรม 7 มาบูรณาการเขากับการพัฒนาทุนมนุษยท้ัง 3 ดาน คือ 
การจัดการทุนมนุษยดานทักษะ การจัดการทุนมนุษยดานความรู และการจัดการทุนมนุษยดาน
ทัศนคติ พบวา การประยุกตใชหลักสัปปุริสธรรม 7 เปนรูปแบบในการจัดการทุนมนุษยเชิงพุทธได
อยางเหมาะสม โดยผานกิจกรรมสงเสริมใหบุคลากรรูเทาทันตอสถานการณ 7 ประการ ดังน้ี 1) ให
รูจักวิเคราะหสาเหตุของสถานการณวาเม่ือกระทําส่ิงน้ีจะไดผลตอบแทนเปนความสุข  ที่สงเสริมให
บุคลากรทํางานอยางเปนระบบ ในดานการวางแผน การดําเนินงานตามแผน การวัดและประเมิน
ผลสําเร็จ พรอมท้ังการปรับปรุงการทํางานอยางสมเหตุสมผล 2) ใหรูจักการประเมินผลลัพธ เพ่ือลด
ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนในอนาคต 3) ใหรูจักประพฤติตนใหเหมาะสมแกภาวะของตน สงเสริมให
บุคลากรประเมินตนเองจากผลการดําเนินงานท่ีผานมาและพัฒนาจุดดอย 4) ใหรูจักประมาณ 
ดําเนินชีวิตใหอยูในสภาพท่ีเหมาะสม สงเสริมใหบุคลากรใชทรัพยากรอยางประหยัดคุมคาและ
ปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 5) รูจักเวลาท่ีเหมาะสมในการทํากิจกรรมตางๆ  
คําสําคัญ:  การจัดการ ทุนมนุษยเชิงพุทธ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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ABSTRACT 

The objectives of the research were: (1) to study the state of the human 
capital management of local administrative organizations in Nakhon Sawan 
Province, (2) to study the Buddhist human capital management of local 
administrative organizations in Nakhon Sawan Province, and (3) to present the 
model of the Buddhist human capital management of local administrative 
organizations in Nakhon Sawan Province.  

The methodology was the Qualitative Research collecting the data from 28 
key informants by In-Depth interview and the Focus Group Discussions with 9 
experts. The tools of the research were the structured questionnaire for the 
content analysis.  

The findings were as follows: 
 1. The state of the human capital management of local administrative 

organizations in Nakhon Sawan Province had 3 aspects: 1) for the skill 
development, the administrators gave the importance in the activity arrangement 
promoting in the working skill for the personnel conforming to the morality and 
ethics in Buddhism. The result was the high effective administration, 2) for the 
knowledge development, it had the obvious process in promoting the academic 
knowledge development with the higher education, training in the curriculum about 
the working, studying the activities in their responsibilities, and promoting the 
personnel to learn the morality and ethics through the King’s philosophy, and 3) for 
the attitude development of the personnel, it was found that the personnel was 
highly generous together.  

2. Overall, the Buddhist human capital management of local administrative 
organizations in Nakhon Sawan Province was found that the activity arrangement 
promoting the morality and ethics for the benefit in working through the activities: 
1) the activity for the  skill development  was promoting the personnel to train in 
their responsibilities, 2) the activity for the knowledge development was giving the 
opportunity to higher education by making the motivation in good working, and 3) 
the activity the mental development was the Project on the meditation practice for 
the good attitude in the human capital development.  

  3. The model of the Buddhist human capital management of local 
administrative organizations with the application of the Sappurisadhamma 7 
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(qualities of a good man) for the human capital development in 3 aspects: the 
human capital management in the skill, knowledge and attitude found that the 
application of the Sappurisadhamma 7 was the model of the Buddhist human 
capital development Nakhon Sawan Province through the activities promoting the 
personnel to know the 7 situations: 1) knowing the causes, 2),knowing the results, 3) 
knowing themselves, 4) knowing the moderation, 5) knowing the occasion 
Keywords: Management Human Capital Local Administrative organizations  
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1. บทนํา 

คําวา “ทุนมนุษย” จึงเขามามีบทบาทสําคัญและเปนท่ียอมรับกันวาเปนปจจัยสําคัญท่ี
สงผลตอความสําเร็จขององคการและเปนแหลงในการสรางความสามารถในการแขงขันท่ีสําคัญของ
องคการ ซ่ึงถากลาวถึงทุนมนุษยขององคการอาจมองไดวาหมายถึงคนท่ีมีทักษะสูง มีความคิด
สรางสรรค มีแรงจูงใจ มีพลังความรวมมือ และเปนบุคคลท่ีรอบรูซ่ึงเขาใจถึงกลไกของสภาวะ
แวดลอมในการดําเนินงานขององคการและนําองคการไปสูการแขงขันได นอกจากน้ันทุนมนุษยยังมี
ความเขาใจในบทบาทหนาท่ีท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศน มีการสรางคุณคาเพ่ือสนับสนุนการแขงขันของ
องคการ ใหบรรลุจุดประสงค ท้ังน้ีจะตองมีการเรียนรูและพัฒนาอยางตอเน่ือง มีการแบงปน การบูร
ณาการและการใชความรูท้ังในระดับของสวนบุคคลและในกลุมผูรวมงานเพ่ือสรางศักยภาพในการ
แขงขันขององคการ ถือเปนการสรางนวัตกรรมใหมและกระบวนการในการดําเนินกิจการท่ีรวดเร็ว
และเชิงรุกโดยมีเปาหมายอยูท่ีความสําเร็จขององคการท้ังในปจจุบันและอนาคต ดังท่ี Mark A. 

Huselid
 (1995: 635-672) กลาววามีการศึกษาจํานวนมากท่ีพบความสัมพันธเชิงบวกระหวาง

ความสามารถในการปฏิบัติงานของคนในองคการกับผลปฏิบัติงานขององคการ องคการไหนมี
ทรัพยากรมนุษยท่ีมีศักยภาพ มีการพัฒนาขีดความสามารถในแตละคนใหเพ่ิมมากข้ึนอยาง
หลากหลาย รวดเร็ว มีการแลกเปล่ียนองคความรูกันในองคการและระหวางบุคคลเพ่ือตอยอด
ความรูและประสบการณใหมๆ อยูเสมอก็จะทําใหองคการน้ันสามารถแขงขันไดและเกิดความคุมคาใน
การลงทุน 

พระพุทธศาสนา มีคําสอนท่ีเปนศาสตรแหงการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีย่ังยืนและดํารง 
ความเปนมนุษยท่ีจะอยูรวมกันโดยสันติสุขน่ันคือ ศาสตรในการบริหารจัดการเชิงพุทธ หลักสัปปุริส
ธรรมท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการ มี 7 ประการคือ 

1. ธัมมัญุตา ความเปนผูรูจักเหตุ คือ รูความจริง รูหลักการ รูกฎเกณฑ รูกฎแหงธรรมได 
รูกฎเกณฑแหงเหตุผลและรูจักหลักการท่ีจะทําใหเกิดผล  

2. อัตถัญุตา ความเปนผูรูจักผลหรือความมุงหมาย คือ รูความหมาย รูความมุงหมาย รู
ประโยชนท่ีประสงค รูจักผลท่ีเกิดข้ึน สืบเน่ืองจากการกระทําตามหลัก  

3. อัตตัญุตา ความเปนผูรูจักตนคือ รูจักเราวาเราน้ัน โดยฐานะภาวะเพศ ความรู 
ความสามารถและคุณธรรมเปนอยางไรและเทาใด แลวประพฤติใหเหมาะสมและรูจักท่ีจะปรับปรุง
ตอไป  

4. มัตตัญุตา ความผูรูจักประมาณ คือ ความพอดีในการจายโภคทรัพย  
5. กาลัญุตา ความเปนผูรูจักกาล คือ รูกาลเวลา อันเหมาะสม และระยะเวลาในการ

ประกอบกิจ  
6. ปริสัญุตา ความเปนผูรูจัก ชุมชน คือ รูกริยาท่ีจะประพฤติตอชุมชนน้ัน วาควรจะ

ดําเนินการอยางไร การบริหารจัดการ จําเปนตองปฏิสัมพันธกับองคการตางๆ ท้ังท่ีเปนพันธมิตร 
และคูแขง การสรางสรรค หรือการประสานงานกับชุมชน  
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 7. ปุคคลัญุตา ความเปนผูรูจักบุคคล คือ รูจักความแตกตางของบุคคลวาโดยอัธยาศัย 
ความสามารถ และคุณธรรม ตลอดถึงรูในความสามารถของบุคคล และใชมอบงานท่ีเหมาะสมให
การบริหารจัดการในการรูบุคคล 
 ภาพท่ัวไปของปญหาทุนมนุษยขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดนครสวรรคใน
ปจจุบันพบวา มีหลายองคกรท่ีบุคลากรมีปญหาดานพฤติกรรมการทํางาน เชน บุคลากรไมสามารถ
สนองตอบตอระบบการใหบริการและมาตรฐานคุณภาพของการใหบริการตามความคาดหวังของ
ผูใชบริการ  หลายหนวยงานขาดระบบการกํากับดูแล ไมมีการตรวจสอบคุณภาพ ไมมีการกําหนด
มาตรฐานการรองรับคุณภาพ อีกท้ังยังมีปญหาเก่ียวกับการขาดแคลนทรัพยากรมนุษยหรือทุน
มนุษยท่ีผานการฝกอบรมมาเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน สุดทายจึงเกิดปญหาการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรมนุษยท่ียังไมดีพอเน่ืองจากยังมีมาตรฐานวิชาชีพท่ีอยูในระดับท่ีไมสูงพอ  ปญหาเชิง
พฤติกรรมของทุนมนุษยท่ีแสดงออกจนกลายเปนลักษณะประจําอยางหน่ึงท่ีพบเห็นโดยท่ัวไป คือ 
การลืมหนาท่ีท่ีแทจริงวาตนคือสวนหน่ึงขององคกรปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงจะตองมีหนาท่ีในการ
บริการหรือรับใชประชาชนในทองถ่ินน้ัน ๆ ซ่ึงทายท่ีสุดแลวการแกไขพฤติกรรมเชิงลบตางๆ จําเปน
อยางย่ิงท่ีจะตองนําสัปปุริสธรรม 7 เขามาประยุกตใชเพ่ือการแกไขปญหาดานคุณธรรมจริยธรรม 
เพ่ือใหการปฏิบัติหนาท่ีเปนไปตามตามวัตถุประสงค เปาหมาย หรือเจตนารมณ รวมถึงจะสงผล
นํามาซึ่งความสุขในการทํางานดวย 

 

2. วัตถปุระสงคของการวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาสภาพการจัดการทุนมนุษยในองคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดนครสวรรค 
2.2 เพ่ือศึกษาการจัดการทุนมนุษยเชิงพุทธในองคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดนครสวรรค  
2.3 เพ่ือนําเสนอรูปแบบการจัดการทุนมนุษยเชิงพุทธขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใน

จังหวัดนครสวรรค 
 

3. วิธีดําเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเปนการศึกษาวิจัยเชิงเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จะมุงเนน
ศึกษาหลักสัปปุริสธรรม 7 และแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการพัฒนาทุนมนุษย (ดานทักษะ , ดาน
ความรู, ดานทัศนคติ) สามารถนํามาประยุกตใชเปนรูปแบบในการพัฒนาทุนมนุษยในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินไดอยางกลมกลืนและลงตัวกันไดอยางไร ท้ังน้ีเพ่ือเปนรูปแบบการจัดการทุน
มนุษยเชิงพุทธขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดนครสวรรคท่ีย่ังยืน  การวิจัยในคร้ังน้ี ผูวิจัย
กําหนดขอบเขตดานผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) ในการสัมภาษณเชิงลึก (In - depth 
Interview) ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิใน 3 กลุม คือ 1) ผูทรงคุณวุฒิดานพระพุทธศาสนา จํานวน 
3 ทาน 2) ผูทรงคุณวุฒิจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดแก องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล 
และองคการบริหารสวนตําบล ในจังหวัดนครสวรรค จํานวน 23 ทาน และ 3) ผูทรงคุณวุฒิจากฝาย
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ขาราชการประจํา จํานวน 2 ทาน สวนการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) น้ัน
ผูเขารวมจะเปนผูเชี่ยวชาญท้ัง 3 กลุม ท่ีไมใชผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) จํานวน  9  ทาน 
พ้ืนท่ีการวิจัยคือองคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดนครสวรรค 
 

4. ผลการวิจัย 

การจัดการทุนมนุษยเชิงพุทธขององคปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดนครสวรรค ไดศึกษา
คนควาภายใตกรอบแนวคิดตามตัวแบบท่ีเก่ียวกับความสัมพันธ 3 ระดับ คือ 1) การเรียนรูท่ีสงผล
ตอทักษะการทํางาน 2) การเรียนรูท่ีสงผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงาน 3) การเสริมสรางทัศนคติท่ีดีกับ
การสรางแรงจูงในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะองคปกครองสวนทองถ่ินท่ีไดนํามาเปนตนแบบใน
การศึกษา ลวนแตเปนองคกรท่ีประสบผลสําเร็จในการปฏิบัติงาน ในเร่ืองของการจัดการทุนมนุษย
เชิงพุทธบูรณาการ ดังน้ันจึงเปนสาเหตุหลักในการนําหลักสัปปุริสธรรม 7 คือ มาเปนแนวทางในการ
ถอดบทเรียน เพ่ือประโยชนเชิงวิชาการ โดยมีขอคนพบพอสรุปไดดังน้ี 

4.1 ดานสภาพการจัดการทุนมนุษยขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดนครสวรรค  
สามารถสรุปสาระสําคัญได 3 ดาน คือ 
  1. การจัดการทุนมนุษยขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดนครสวรรคดานการ
พัฒนาทักษะองคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดนครสวรรคสวนใหญไดจัดกิจกรรมท่ีสงเสริม
ทักษะการทํางานใหแกขาราชการ พนักงานลูกจางประจําและพนักงานจาง ท่ีสอดคลองกับหลัก
คุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางของพระพุทธศาสนา ซ่ึงใหเกิดผลลัพธในการบริหารงานท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงท่ีปรากฏชัดแบงไดเปน 3 มิติ ดังน้ี 

 มิติที่ 1 องคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดนครสวรรค จะจัดใหมีการปฐมนิเทศ
ขาราชการลูกจางประจําพนักงานจางท่ีบรรจุใหม รวมไปถึงบุคลากรผูไดรับการเล่ือนข้ันหรือการ
โยกยายตําแหนงเพ่ือใหไดความรูเก่ียวกับอํานาจหนาท่ีวิสัยทัศนพันธกิจและโครงสรางองคกร
ผูบริหารรวมท้ังวัฒนธรรมองคกรของสวนงานราชการ ซ่ึงทําใหมีการปรับทัศนคติท่ีดีสูการ
ปฏิบัติการในอนาคต 

 มิติท่ี 2 องคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดนครสวรรค ไดดําเนินกิจกรรม
เก่ียวกับการสรางประสบการณการทํางานใหแกบุคลากร และยังเปนการสงเสริมการเขารวมการ
สัมมนาท่ีเกิดข้ึนจากภาคีและแนวรวมตางๆกอใหเกิดประโยชนในการทํางาน นอกจากน้ันได
สนับสนุนใหบุคลากรไดรับการอบรมดานคุณธรรมและธรรมาภิบาล เขารับการปฏิบัติธรรมฝกจิตฝก
สมาธิตามหลักศาสนาท่ีตนเองนับถือโดยไมมุงเนนไปเพียงศาสนาใดศาสนาหน่ึงใหแกบุคลากรเพ่ือ
พัฒนาวิสัยทัศนการทํางาน 

 มิติท่ี 3 องคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดนครสวรรค ไดสนับสนุนใหบุคลากร
ในสังกัดเขารับการฝกอบรมสัมมนาอยางตอเน่ืองเพ่ือเพ่ิมพูน ความรูเก่ียวกับการบริหารงานอยาง
ตอเน่ือง เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติงานเชิงประจักษโดยสวนใหญพบวา ท้ัง 28 สวนงานไดจัดใหมีการ
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ทดสอบความรูดานระเบียบและข้ันตอนการปฏิบัติหนาท่ีราชการเปนระยะ เพ่ือวัดและประเมินผล
การทํางานใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 
  2. การจัดการทุนมนุษยขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดนครสวรรค ดาน
การพัฒนาดานความรูของบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดมีกระบวนการ อยางชัดเจนและ
สงเสริมการพัฒนาความรูดานวิชาการโดยการเขาศึกษาตอในระดับสูงย่ิงข้ึนไป การเขารับการ
ฝกอบรมในหลักสูตรท่ีเก้ือกูลกับการปฏิบัติงานราชการ ศึกษาดูงานศึกษาดูงานในพันธกิจท่ีตนเอง
รับผิดชอบโดยตรง ในขณะเดียวกันไดสงเสริมใหบุคลากรไดศึกษาเรียนรูคุณธรรม จริยธรรม ผาน
ศาสตรพระราชาอยางตอเน่ือง 
  3. การจัดการทุนมนุษยขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดนครสวรรคดานการ
พัฒนาทัศนคติ การบริหารงานบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในจังหวัดนครสวรรค 
สวนมากจะใชลักษณะแบบเอ้ืออาทรตอกัน โดยใชหลักการทํางานท่ีตรงตอเวลา และตรงตอหนาท่ีท่ี
รับผิดชอบไมมีการกาวกายหนาท่ีกัน แตมีการประสานงานกันอยางดี การบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะมีประกาศหลักเกณฑของคณะกรรมการกลางพนักงานสวนทองถ่ิน
กําหนดเปนแนวทางปฏิบัติงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินท้ังประเทศ และแตละจังหวัดจะนํามา
ประกาศเปนหลักเกณฑขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติของแตละจังหวัดอีก
คร้ังหน่ึง มีการกําหนดนโยบายในการจัดทุนมนุษย โดยเฉพาะดานความรูความสามารถและความ
ชํานาญงานของบุคลากร คํานึงถึงสายการบังคับบัญชา มอบหมายงานตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนงหนาท่ีงานของแตละบุคคล เพราะวาบุคลากรเปนกลไกสําคัญในการขับเคล่ือนไปสู
ความสําเร็จหรือเปาหมายในการพัฒนาทองถ่ินได 
 4.2 การจัดการทุนมนุษยเชิงพุทธขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดนครสวรรค 
 การจัดการทุนมนุษยเชิงพุทธขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดนครสวรรค ไดเก็บ
ขอมูลจากผูใหขอมูลหลักในเร่ืองการจัดการทุนมนุษย พรอมท้ังศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เพ่ือสนับสนุน
การสังเคราะห สามารถสรุปการจัดการทุนมนุษยเชิงพุทธขององคปกครองสวนทองถ่ินจังหวัด
นครสวรรคจากการศึกษา พบวา มีการประยุกตใชหลักธรรมไดอยางเหมาะสม ดังน้ี 

 1. ธัมมัญุตา หรือการรูจักเหตุ คือ การวางแผนตามแตละอยางจะเร่ิมจากการ
สํารวจความตองการของประชาชนเปนหลักและจะตองมีการหารือและดําเนินงานตามแผนงานให
บรรลุตามวัตถุประสงคและคุมคาตอการลงทุน นําปญหามาเปนแนวทางในการปฏิบัติงานวางแผน
งานโดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูปฏิบัติเปนผูสรุปปญหาและแนวทางแกไขรวมกัน  

 2. อัตถัญุตา รูจักผล คือ การประเมินผลลัพธในการดําเนินงานแตละคร้ังจะตอง
มีการวางแผนโดยใหบุคลากรวิเคราะหผลลัพธและความเส่ียงท่ีจะลงมือปฏิบัติงานทุกคร้ังโดยจะให
คําปรึกษาจากผูมีความรูความสามารถและเขาใจในระเบียบปฏิบัติ  

 3. อัตตัญุตา รูจักตน คือ การดําเนินงานการประเมินผลงานจะประเมินจาก
ความพึงพอใจของประชาชนและจะพัฒนาใหดีข้ึนจากการประเมินผลงานโดยการใหความรูและ
ความเขาใจในการปฏิบัติหนาท่ี  ใหทุกคนประเมินตนเองและใหความเขาใจในการท่ีจะพัฒนา
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ปรับปรุงตนเองใหทุกคนประเมินจากผลงานตามท่ีไดมอบหมายวาจะเปนผลตองพิจารณากับความดี
ความชอบของแตละคน   

 4. มัตตัญุตา รูจักประมาณ คือ ในการปฏิบัติหนาท่ีตองคํานึงถึงความคุมคาและ
ประหยัดท่ีสุดเพ่ือใหไดผลงานท่ีดีและคุมคาจึงตองใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเขามาชวยใน
การดําเนินงานคือพยายามใชสิ่งของท่ีมีอยูในสํานักงานกอนท่ีจะจัดหาจากท่ีอ่ืน นิยมนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิตและครอบครัว นําหลักธรรมาภิบาลหลักความคุมคา
คํานึงถึงประโยชนสูงสุดแกสวนรวมในการบริหารการจัดการ  

 5. กาลัญุตา รูจักกาล คือ การสงเสริมความรับผิดชอบตอหนาท่ีและการตรงตอ
เวลาเปนหัวใจสําคัญในการทํางานงานจะสําเร็จลุลวงไปไดตองมีความซ่ือสัตยอีกอยาง ใหถือปฏิบัติ
ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเชนกฎระเบียบขอบังคับ นําปฏิทินการปฏิบัติงานหรือ
แผนการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลมาใชในการกําหนดระยะเวลาซ่ึงแสดงถึงเปาหมาย
รายละเอียดกิจกรรมงบประมาณระยะเวลาท่ีชัดเจน 

  6. ปริสัญุตา รูจักชุมชน คือ การรูจักหมูคณะหรือกลุมชนวาดีหรือไมดี ควรคบ
หาสมาคม ควรเขาหาไปอยูเปนพวกหรือไม รูกิริยาท่ีจะพึงประพฤติ แลวประพฤติตนใหเหมาะสม
ตอชุมชน และสังคมน้ันๆ มีกระบวนการปลูกจิตสํานึกท่ีดีตอองคกรและงานท่ีรับผิดชอบ เร่ือง
มวลชนสัมพันธเปนเร่ืองท่ีสงเสริมใหบุคลากรนํามาเปนแบบอยางแรกโดยการเขาถึงชุมชนทํางาน
รวมกับชุมชนอยางดีโดยมีการหารือศึกษาชุมชนทุกคร้ังท่ีจะมีการวางแผนการดําเนินงาน   

 7. ปุคคลัญุตา รูจักบุคคล คือ การรูจักประเภทบุคคลแตละคนวามีความสามารถ 
หรือไมมีคุณธรรมหรือไม แลวคบหาใหเปนคุณประโยชน เลือกใชใหเหมาะสมกับกิจการหรือ
เพ่ือท่ีจะปฏิบัติกับเขาไดอยาเหมาะสมและท่ีสําคัญ ก็คือจะสนทนากับเขาอยางรูเร่ืองและราบร่ืน ซ่ึง
เปนการสงเสริมใหบุคลากรมีมนุษยสัมพันธท่ีดีตอคนภายในและคนภายนอกองคกร 

 

4.3. รูปแบบการจัดการทุนมนุษยเชิงพุทธขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัด
นครสวรรค 
  รูปแบบการจัดการทุนมนุษยเชิงพุทธขององคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยการนํา
หลักสัปปุริสธรรม 7 มาบูรณาการเขากับการพัฒนาทุนมนุษยท้ัง 3 ดาน คือ การจัดการทุนมนุษย
ดานทักษะการจัดการทุนมนุษยดานความรู การจัดการทุนมนุษยดานทัศนคติพบวา การประยุกตใช
หลักสัปปุริสธรรม 7 เปนรูปแบบในการจัดการทุนมนุษยเชิงพุทธไดอยางเหมาะสม โดยผานกิจกรรม
สงเสริมใหบุคลากรรูเทาทันตอสถานการณ 7 ประการ ดังน้ี     1) ใหรูจักวิเคราะหสาเหตุของ
สถานการณวาเม่ือกระทําส่ิงน้ีจะไดผลตอบแทนเปนความสุขท่ีสงเสริมใหบุคลากรทํางานอยางเปน
ระบบ ในดานการวางแผนการดําเนินงานตามแผน การวัดและประเมินผลสําเร็จ พรอมท้ังการ
ปรับปรุงการทํางานอยางสมเหตุ 2) ใหรูจักการประเมินผลลัพธ เพ่ือลดความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนใน
อนาคต 3) ใหรูจักประพฤติตนใหเหมาะสมแกภาวะของตน สงเสริมใหบุคลากรประเมินตนเองจาก
ผลการดําเนินงานท่ีผานมาและพัฒนาจุดดอย 4) ใหรูจักประมาณ ดําเนินชีวิตใหอยูในสภาพท่ี
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เหมาะสม สงเสริมใหบุคลากรใชทรัพยากรอยางประหยัดคุมคาและปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 5) รูจักเวลาท่ีเหมาะสมในการทํากิจกรรมตางๆ และรูจักปฏิบัติตนใหถูกกับกาลเทศะ ท่ี
สงเสริมใหบุคลากรมีความรับผิดชอบและตรงตอเวลา 6) ใหรูจักหมูคณะหรือกลุมชนท่ีควรคบหา
สมาคม และประพฤติตนใหเหมาะสมตอชุมชนและ 7) ใหรูจักแยกแยะประเภทบุคคล เลือกใชให
บุคคลเหมาะสมกับกิจการหรือเพ่ือท่ีจะปฏิบัติรวมกันใหเหมาะสม 

 

5. อภิปรายผล 

5.1 ดานการจัดการทุนมนุษยดานความรู พบวา หลักธรรมท่ีสนับสนุนการจัดการทุน
มนุษยเชิงพุทธขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดนครสวรรค สงเสริมใหรูจักวิเคราะหสาเหตุ
ของสถานการณ และความเปนไปของชีวิตหรือรูจักหลักความจริงจะคิด จะทําอะไรก็มีหลัก รูวาเม่ือ
กระทําสิ่งน้ีจะไดผลตอบแทนเปนความสุข ท่ีสงเสริมใหบุคลากรทํางานอยางเปนระบบ ในดานการ
วางแผน การดําเนินงานตามแผน การวัดและประเมินผลสําเร็จ พรอมท้ังการปรับปรุงการทํางาน
อยางสมเหตุ การวิเคราะหเชิงตรรก โดยใหคํานึงวาเม่ือมีเหตุก็ยอมมีผล เม่ือมีปญหาอันใด เกิดข้ึน
เราจะตองใชหลักเหตุผลมาพิจารณาปญหาเหลาน้ัน เพราะผลเกิดจากเหตุเสมอ การรู จัก
เปรียบเทียบเหตุและผล ท่ีสงเสริมใหบุคลากรประเมินผลลัพธและลดความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนในอนาคต 
ซ่ึงสอดคลองกับงานของ Charusri Petkong (2009: ) ที่ไดศึกษาวิจัยเร่ือง “การพัฒนาทุนมนุษย
ของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก” พบวา ปจจัยการพัฒนาทุนมนุษยของ
วิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ประกอบดวย 9 ปจจัย คือ 1) ภาวะผูนําของ
ผูบริหาร 2) คานิยมในการเรียนรูเพ่ือพัฒนาตนเองและความยึดม่ันผูกพันตอองคการ 3) ความ
สอดคลองเชิงยุทธศาสตร 4) การบริหารผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาผูท่ีมีความรูความสามารถ
สูง 5) ความสมดุลของชีวิตและงาน 6) การสงเสริมการสรางนวัตกรรมและการแบงปนความรู 7) 
วัฒนธรรมองคการท่ีมุงสรางคุณภาพและการแขงขัน 8) การใชเทคโนโลยีสนับสนุนการปฏิบัติงาน
และการพัฒนา 9) ความเหนียวแนนของทีมงาน  

5.2 ดานการจัดการทุนมนุษยดานทัศนคติ พบวา หลักธรรมท่ีสนับสนุนการจัดการทุน
มนุษยเชิงพุทธขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัด นครสวรรค สวนใหญจะใชหลัก ส. 3 = 
อัตตัญุตา เปนผูตระหนักในความเปนผู ท่ี รู จักตนเอง โดยฐานะ ภาวะ เพศ วัย ความรู 
ความสามารถ และคุณธรรมอ่ืนๆ มีศรัทธา ศีล สุตตะ จาคะ ปญญา เปนตน แลวประพฤติตนให
เหมาะสมแกภาวะของตน สงเสริมใหบุคลากรประเมินตนเองจากผลการดําเนินงานท่ีผานมาและ
พัฒนาจุดดอย ในขณะท่ี PhraKhunivitsilakhan (2014:) ศึกษาวิจัยเร่ือง “รูปแบบการพัฒนาทุน
มนุษยตามหลักพุทธธรรมในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน” ผลการวิจัยพบวารูปแบบการพัฒนาทุน
มนุษยในองคกรปกครองสวนทองถ่ินดานศีล จะเนนไปท่ีการประพฤติดี ประพฤติชอบ ถูกตองตาม
กฎ ระเบียบ ตามทวงทํานองคลองธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีอันดีงามท้ังทางกาย ทาง
วาจา ไมเปนการทําใหผูอ่ืนเดือดรอน ไมทําใหตนเองเดือดรอน การพัฒนาทุนมนุษยในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินดานสมาธิ ถือเปนการฝกฝนพัฒนาจิตใจเพ่ือสงผลไปสูการพัฒนาดานศีลและ
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ปญญา โดยฝกใหสามารถบังคับจิตใจของตนไวไดในสภาพท่ีจะใชมันใหเปนประโยชนหรือใหเกิด
ประโยชนมากท่ีสุดตามท่ีตนตองการ บังคับใหอยูในลักษณะท่ีพรอม มีสมรรถภาพถึงท่ีสุดในการ
ปฏิบัติหนาท่ีทางจิตและ Wanchai Suktam (2012:) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง “การพัฒนาทุนมนุษยวิถี
พุทธในยุคโลกาภิวัตน”  พบวา แนวคิดเก่ียวกับหลักพุทธธรรม เปนแนวคิดท่ีสามารถผลักดันใหทุน
มนุษยปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล หลักพุทธธรรมท่ีสําคัญ ไดแก ภาวนา 4 
ไตรสิกขา สัปปุริสธรรม 7 จริต 6 รวมท้ังการพิจารณากลุมผูรับเขาการพัฒนาทุนมนุษยดวยการมอง
หลักการตางๆ จากการคิดเร่ืองบัว 4  เหลาอันเปนการพิจารณาคุณสมบัติในการเรียนรูของบุคคล
ทางพระพุทธศาสนา  

5.3 ดานการจัดการทุนมนุษยดานทักษะ ที่พบวา การจัดการทุนมนุษยเชิงพุทธขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดนครสวรรค คือ 1) สรางความเขาใจใหถองแทท่ีเก่ียวกับความพอดี 
ความพอเหมาะ พอสมควร การรูประมาณ 2) สงเสริมใหบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
รูจักเวลาท่ีเหมาะสมในการทํากิจกรรมตางๆ และรู จักปฏิบัติตนใหถูกกับกาลเทศะ 3) สงเสริมให
รูจักหมูคณะหรือกลุมชนวาดีหรือไมดี ควรคบหาสมาคม ควรเขาหาไปอยูเปนพวกหรือไม รูกิริยาท่ี
จะพึงประพฤติ แลวประพฤติตนใหเหมาะสมตอชุมชน และสังคมน้ันๆ มีกระบวนการปลูกจิตสํานึก
ที่ดีตอองคกรและงานท่ีรับผิดชอบ เร่ืองมวลชนสัมพันธเปนเร่ืองท่ีส งเสริมใหบุคลากรนํามาเปน
แบบอยางแรกโดยการเขาถึงชุมชนทํางานรวมกับชุมชนอยางดีโดยมีการหารือศึกษาชุมชนทุกคร้ังท่ี
จะมีการวางแผนการดําเนินงาน สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินและหนวยงานดําเนินการ
กิจกรรมโดยมีสวนรวมกับชุมชนขอเสนอแนะความคิดเห็นของประชาชนเพ่ือนํามาปรับปรุงและเปน
แนวทางในการปฏิบัติงาน และ 4) รูจักใหแยกแยะประเภทบุคคลแตละคน วามีความสามารถ
หรือไม มีคุณธรรมหรือไม แลวคบหาใหเปนคุณประโยชน เลือกใชใหเหมาะสมกับกิจการหรือ
เพ่ือท่ีจะปฏิบัติกับเขาไดอยาเหมาะสมและท่ีสําคัญ ก็คือจะสนทนากับเขาอยางรูเ ร่ืองและราบร่ืน ท่ี
สงเสริมใหบุคลากรมีมนุษยสัมพันธท่ีดีตอคนภายในและคนภายนอกองคกรในขณะท่ี Phadungsit 
Chamnanborirak (2009) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง “รูปแบบการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรใน
การบริการการแพทย ฉุกเฉินในชุมชน : กรณีศึกษาในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว” ผลการวิจัยพบวา ขีดความสามารถของบุคลากรในการบริการการแพทยฉุกเฉินใน
ชุมชน ในประเทศไทยและสปป. ลาว พบวาในประเทศไทยมีปญหาขาดทักษะและความชํานาญ
เพราะ ไมไดฝกอบรมทักษะอยางตอเน่ือง การส่ือสารประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ ดาน 
เคร่ืองมือและอุปกรณในการปฏิบัติงาน และการฝกอบรมภาคปฏิบัติโดยอธิบายลักษณะข้ันตอน 
และการสาธิตการปฏิบัติงาน การทดลองปฏิบัติโดยแบงออกเปนฐานฝกปฏิบัติการ และกําหนด 
สถานการณจําลองใหผูเขาฝกอบรมทําการชวยเหลือผูปวยฉุกเฉินในสถานการณท่ีกําหนดไวแสดงให
เห็นวากิจกรรมที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจัดข้ันสวนใหญจะเปนกิจกรรมท่ีสงเสริมใหบุคลากรมี
ทักษะในภาระหนาท่ีท่ีตนเองรับผิดชอบ 

  

Vol7 No._61.indd   111 24/7/2561   20:52:04



112
Vol.7 No.2 (Special Issue) April - Jun 2018

6. ขอเสนอแนะ 
6.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1) ผูบริหารควรมีการกําหนดโครงสรางโดยกําหนดเปนนโยบายในการพัฒนาบุคลากร
โดยเฉพาะในเร่ืองการจัดการทุนมนุษยรวมถึงการกําหนดนโยบายเก่ียวกับการสงเสริมกิจกรรม
คุณธรรมจริยธรรมใหชัดเจนและสามารถทําใหเปนรูปธรรมได   

2) องคกรปกครองสวนทองถ่ินควรใหความสําคัญในการวางแผนและกรอบการจัดการ
ทุนมนุษยเพ่ือเปนการเพ่ิมศักยภาพการทํางานของบุคลากรในองคกรและเพ่ิมประสิทธิภาพของ
องคกรใหมีความโดดเดนเปนการเฉพาะ   

3) องคกรปกครองสวนทองถ่ินควรมีการบูรณาการหนวยงานภาครัฐกลับหนวยงานทาง
พระพุทธศาสนาเพ่ือรวมกันวางแผนและจัดทําภารกิจท่ีเก่ียวกับการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ
บุคลากรในองคกรรวมถึงแผนกิจกรรมเหลาน้ีไปสูประชาชนในเขตพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวน
ตําบล 

6.2 ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
1) องคกรปกครองสวนทองถ่ินควรจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลเก่ียวกับการ

สรางองคกรธรรมภิบาล พรอมท้ังใหความรูเก่ียวกับเร่ืองคุณธรรมจริยธรรมอยางสมํ่าเสมอ 

2) องคกรปกครองสวนทองถ่ินควรจัดใหมีการศึกษาดูงานนอกสถานท่ีโดยเนน
หนวยงานท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดีเร่ืองคุณธรรมจริยธรรม 

3) องคกรปกครองสวนทองถ่ินควรจัดทําแผนมีการจัดฝกอบรมหรือสงบุคลากรเขารับ
การฝกอบรมจากวิทยากรท่ีมีความเชี่ยวชาญใหครอบคลุมท้ัง 3 ดาน คือ ดานความรู ดานทัศนคติ 
และดานทักษะ 

6.3 ขอเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยคร้ังตอไป 
1) ควรศึกษาวิจัยในพ้ืนท่ีอ่ืนท่ีมีบริบทแตกตางกัน เชน การบริหารองคกร การจัดการ

ทุนมนุษย และวัฒนธรรมองคกร เปนตน ในองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีไมประสบความสําเร็จเพ่ือ
หาแนวทางในแกไขปญหา 

2) ควรนําหลักธรรมท่ีเก่ียวกับการจัดการทุนมนุษยอ่ืนๆ มาศึกษาเชิงเปรียบเทียบการ
จัดการทุนมนุษยเชิงพุทธเพ่ือสรางรูปแบบ เง่ือนไขในการเลือกและการประยุกตใชหลักธรรมได
กวางขวางย่ิงข้ึน 

3) ควรใชการวิจัยแบบผสานวิธี โดยระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ เพ่ือวัดผลสําเร็จของการ
ปฏิบัติงาน และวิธีดําเนินการวิจัยเชิงคุณภาพวิเคราะหหาสาเหตุในเชิงลึกเพ่ือทวนสอบผลการวิจัย 
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พุทธบูรณาการเพ่ือการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในพระพุทธศาสนา 
THE BUDDHIST INTERGRATION OF RELIGIOUS PROPERTY MANAGEMENT  

OF MONESTRY IN BUDDHISM 
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บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับปฏิบัติการกระบวนการในการบริหาร
จัดการศาสนสมบัติของวัดในพระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการ และนําเสนอพุทธบูรณาการเพ่ือ
การบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในพระพุทธศาสนา ใชระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี ระหวาง
งานวิจัยเชิงคุณภาพ ดวยการสัมภาษณเชิงลึก กับผูใหขอมูลสําคัญ จํานวน 18 รูปหรือคน และการ
สนทนากลุมเฉพาะ กับผูเชี่ยวชาญจํานวน 8 ทาน และงานวิจัยเชิงปริมาณ ดวยการวิจัยเชิงสํารวจ 
กับประชากรกลุมตัวอยาง จํานวน 324 รูป เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม เก็บ
รวบรวมขอมูลดวยตนเอง สถิติท่ีใชในการวิจัย ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  
 

ผลการวิจัยพบวา 
1) ระดับปฏิบัติการในการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในพระพุทธศาสนาของ

พระสังฆาธิการโดยภาพรวมอยูในระดับมาก (  = 3.96 , S.D. =  0.740) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา อยูในระดับมากทุกดาน  
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2. กระบวนการจัดการศาสนสมบัติของวัดเปนงานท่ีละเอียดออนเปนตัวหลักของการ
คณะสงฆ  แตผูปฏิบัติโดยตรงคือเจาอาวาสชึ่งเปนพระสังฆาธิการระดับวัด เจาคณะทุกสวนทุกชั้น
ตองมีความสัมพันธกัน 2 ประการ คือ  (1) ควบคุมการจัดการศาสนสมบัติ  ไดแก  1) ควบคุมการ
ทําแผนผังวัดใหสอดคลองกับยุคพัฒนา 2) ควบคุมแบบแปลนเสนาสนะแตละวัด ใหอยูในหลัก
ประหยัดและพอเหมาะพอควรแกสภาพทองถ่ิน และใหกอสรางตามแบบแปลน (2) สงเสริมการ
จัดการศาสนสมบัติ ไดแก  1) ออกตรวจตราเย่ียมเยียนเจาอาวาสผูเรงรัดการพัฒนาวัด  2) แกไข
ขอขัดของของเจาอาวาส  

3. พุทธบูรณาการเพ่ือการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในพระพุทธศาสนา 
ประกอบดวย 4 ข้ันตอน คือ ข้ันฉันทะ (วางแผน) ไดแก มีการวางแผนจัดทําแผนแมบทในการ
พัฒนาวัด มีการเปดรับฟงความคิดเห็นของชาวบาน จัดประชุมเจาอาวาสและไวยาวัจกรเพ่ือชี้แจง
การจัดทําเอกสาร รวมถึงการแตงต้ังคณะกรรมการดานศาสนสมบัติข้ึนหน่ึงชุดทําหนาท่ีในการชี้แจง 
ควบคุมการดําเนินการ งานดานศาสนสมบัติ ข้ันวิริยะ (ลงมือทํา) ไดแก ดําเนินการตามแผนแมบทฯ 
จัดประชุมชี้แจงเจาอาวาสใหทราบถึงแมแบบท่ีกําหนด ใหแตละวัดดําเนินการตามแบบบัญชีท่ี
กําหนด จัดทําระบบการจัดเก็บเอกสารใหเจาอาวาสนําไปปฏิบัติ ออกตรวจตราเย่ียมเยียนเจา
อาวาส ข้ันจิตตะ (ตรวจสอบ)  ไดแก ตรวจสอบผลการดําเนินการตามแผนแมบทฯ มีคณะกรรมการ
จัดจางและตรวจรับงาน เปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบได  แตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบผล
การดําเนินการ ใหแตละวัดสงบัญชีเพ่ือตรวจสอบความถูกตอง กําหนดใหเจาอาวาสรายงานผลการ
ดําเนินการในรอบป  เพ่ือตรวจสอบ มีการตรวจสอบผลการจัดการศาสนสมบัติของวัดวาเปนไปตาม 
กฎ กระทรวง หรือไหม จัดทํารายงานผลการสงเสริมการจัดการศาสนสมบัติ สํารวจความพึงพอใจ
ของพระสังฆาธิการ ข้ันวิมังสา (ปรับปรุงแกไข) ไดแก แกไขปรับปรุงแผนแมบทใหทันสมัย แกไข
ปรับปรุงขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนระหวางการกอสรางโดยการมีสวนรวมของประชาชน  หากวัดใด
ดําเนินการไมถูกตอง ก็ใหกลับไปดําเนินแกไขใหมใหถูกตอง พัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารใหทันสมัย
และมีประสิทธิภาพอยูเสมอ แกไขขอขัดของของเจาอาวาส ใหถูกตองตาม กฎ กระทรวง  
คําสําคัญ :  พุทธบูรณาการ, การบริหารจัดการ, ศาสนสมบัติของวัดในพระพุทธศาสนา 

 

  

Vol7 No._61.indd   115 24/7/2561   20:52:08



116
Vol.7 No.2 (Special Issue) April - Jun 2018

 

 

ABSTRACT 

Objectives of this research were to: Study management level of 
religiousproperties in Buddhist monasteries of Sangha Administrators, Study the 
religious properties management process of Buddist monasteries and To propose 
the Buddhism integration for religious properties management of Buddhist 
monasteries Methodology was the mixed methods: the qualitative research 
collected data from 18 key informants by in-depth-interviewing and 8 participant in 
focus group discussion. The quantitative research collected data from 324 samples 
with questionnaires by the researcher and analyzed data with frequency, 
percentile, mean and standard deviation. Findings were as follows: 

1. The level of religious properties in monasteries management of 
Sangha administrators was at high level with mean score at 3.96, SD. at 0.740 and 
all aspects were at high levels. 

2. Religious properties management was the sensitive process of 
Sangha principles. The abbots, who are the Sangha administrators at monastery 
levels, have direct responsibilities. Sangha administrators at all levels have to work 
relatedly at 2 levels; 1) religious property control, (1) monastery lay-out plan 
control corresponding to development plan, (2) plan of each monastery control to 
be in line with economy and context of each communities and construction in line 
with plan. 2) religious properties management promotion; (1) monitoring and visiting 
abbots who are eager to develop monasteries, (2) helping solve abbots’ problems. 

3. Buddhism integration for religious properties management of Buddhist 
monasteries consisted of 4 steps: Chanda, aspiration;(Plan) there are master plan for 
monastery development, opening to public hearing, abbots and monasteries lay 
managers meeting work on document. There should be appointment of a 
committee for religious properties to inform, operate, control and manage the 
religious properties in monasteries. Viriya, effort; (Do) operation according to the 
master plan, abbots meeting to inform the set rules, accounts, book-keeping and 
plan to follow, visiting abbots regularly. Chitta, attention;(Check) checking and 
evaluating the operation according to the master plan by checking committee, 
opening opportunities for public to co-check the operation, abbots submitted 
annual reports on religious properties management if abided by the rules and laws 
of the ministries, preparing plan for religious properties allocation and abbots’ 
satisfaction survey. Vimamsa, examination; (Act) improve the master plan, correct 
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the mistakes during the past operation by peoples’ participation, developing book-
keeping and document and keeping them up-to-date at all times, helping solve the 
abbots’ problems and obstacle in line with the rules and regulations of the 
ministries. 
Keyword : Buddhism Integration , Management  

 
1. บทนํา 

การบริหารกิจการคณะสงฆมีมาต้ังแตสมัยพุทธกาล หลักการบริหารคือพระธรรมวินัย 
พระพุทธศาสนาไดเจริญรุงเรืองในประเทศอินเดียและกระจายไปสูประเทศตางๆ โดยไดรับการ
สนับสนุนอุปถัมภจากพระมหาษัตริยในอดีตท่ีผานมาอยางตอเน่ือง สวนประเทศไทยเราน้ันไดนับถือ
พระพุทธศาสนามาเปนเวลานานจนมาถึงสมัยปจจุบัน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช (ร.9) ไดทรงตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.2505 (Secretariat of the Sangha 
Sangha,2011) และปรับปรุงแกไขในป พ.ศ.2535 ตอมาไดทรงตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2535 แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ีแลวใหเหมาะสมย่ิงข้ึน เพราะฉะน้ัน พระราชบัญญัติคณะสงฆ
ดังกลาวมีการปรับปรุงแกไขตามลําดับเพ่ือใชบริหารกิจการคณะสงฆจนถึงปจจุบันน้ี ซ่ึงถือวาเปน
รูปแบบการปกครองคณะสงฆและเปนหลักการจัดระเบียบการปกครองคณะสงฆ 

การบริหารธุรกิจดานสังหาริมทรัพยและอสังหาริมทรัพย จะดําเนินการโดยกลุมบุคคล
ที่มีประสบการณรวมกลุมกันเพ่ือทํางานเปนระบบ โดยมีวัตถุประสงคท่ีชัดเจน คือเปาหมาย จะตอง
ใชทรัพยากรจากส่ิงสภาพแวดลอม การบริหารธุรกิจประกอบดวย (Wichian Witthayaudom, 
2010) คน (Man) เงิน (Money) วัตถุดิบ (Material) เคร่ืองจักร (Machine) วิธีการ (Method) 
และการจัดการ (Management) หรือท่ีนิยมเรียกกันวา 6M’s การบริหารจัดการน้ัน สามารถจํากัด
ความตามความเขาใจไดโดยคําวาการบริหาร (Administration) จะใชในการบริหารระดับสูง โดย
เนนท่ีการกําหนดนโยบายท่ีสําคัญและการกําหนดแผนของผูบริหารระดับสูง เปนคํานิยมใชในการ
บริหารรัฐกิจ (Public Administration) หรือใชในหนวยงานราชการและคําวาผูบริหาร 
(Administrator) จะหมายถึงผูบริหารท่ีทํางานอยูในองคกรของรัฐ หรือองคกรท่ีไมมุงหวังกําไร 
สําหรับการจัดการ (Management) หมายถึงการจัดการสังหาริมทรัพยและอสังหาริมทรัพยท่ีเปน
ธุรกิจเอกชนหรือการทําธุรกิจท่ัวไปท่ีเก่ียวของกับการจัดการ หมายถึงผูบริหารท่ีทํางานอยูในองคกร
ของเอกชนท่ีมุงหวังแสวงหาผลกําไรเพ่ือกลุมธุรกิจของตนเทาน้ัน (Business management) 

การดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัด ใหเปนไปตามวิธีการท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง มาตรา 41 ใหกระทรวงศึกษาธิการจัดทํางบประมาณประจําปของศาสนสมบัติกลาง
ดวยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม และเม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใช
งบประมาณน้ันได การบริหารสาธารณูปการ เปนงานสําคัญละเอียดออน เปนงานประดับบารมีของ
พระสังฆาธิการ ผลงานจากการจัดการสาธารณูปการไดชัดเจนถูกตองตามรูปแบบ เปนสวนหน่ึงทํา
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ใหพระสังฆาธิการไดรับการยอมรับและไดรับการพิจารณาเปนพิเศษตอหนาท่ีการงาน แตบางคร้ังก็
เปนเหตุกอใหเกิดปญหา เชน ปญหาความขัดแยงระหวางวัดกับชาวบานจนถึงลุกลามใหญโต เพราะ
การสาธารณูปการเปนตนเหตุ ถาหากเจาคณะผูใหญไดเห็นความสําคัญตราจสอบการปฏิบัติหนาท่ี
ของเจาอาวาสไดดี การขัดแยงระหวางวัดกับชาวบานจะลดนอยลงตามลําดับ และความสมัครสมาน
สามัคคีระหวางวัดกับชาวบานจะมีมากข้ึน เปนเหตุใหการบริหารกิจการคณะสงฆดําเนินไปดวย
ความเรียบรอยดีงาม ดังน้ัน ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเร่ือง “พุทธบูรณาการเพ่ือการบริหาร
จัดการศาสนสมบัติของวัดในพระพุทธศาสนา” เพ่ือศึกษาสภาพท่ัวไปและปญหาอุปสรรคการ
จัดการศาสนสมบัติของวัดเพ่ือศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและหลักพุทธธรรมเพ่ือการจัดการศาสนสมบัติ
ขอวัด และเพ่ือนําเสนอแนวทางพุทธบูรณาการเพ่ือการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดใน
พระพุทธศาสนา 

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

 2.1 เพ่ือศึกษาระดับปฏิบัติการและกระบวนการในการจัดการศาสนสมบัติของวัดใน
การบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในพระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการ 
 2.2 เพ่ือนําเสนอพุทธบูรณาการเพ่ือการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดใน
พระพุทธศาสนา 
 

3. วิธีดําเนินการวิจัย 

3.1 รูปแบบการวิจัย 
ในการวิจัยคร้ังน้ีเปนงานวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) ระหวาง

งานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดวยการสัมภาษณเชิงลึก (In depth Interview) 
และการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) และงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) ดวยการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) 
               3.2 ประชากร กลุมตัวอยางและผูใหขอมูลหลัก 

3.2.1 ประชากรท่ีใชในการวิจัยเชิงปริมาณ ผูวิจัยเก็บขอมูลแบบสอบถามจากพระ
สังฆาธิการ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอางทอง และจังหวัดอางทอง จํานวน 1,709 รูป 
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดทําการสุมมาจากประชากรจํานวน 648 คน โดยคํานวณตามสูตรของ
ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) 

3.3.3  ผูใหขอมูลสําคัญ 

ผูใหขอมูลสําคัญ ประกอบดวย พระสังฆาธิการ เจาอาวาส และผูมีสวนเก่ียวของ
กับการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในเขตการปกครองคณะสงฆจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดสระบุรี และจังหวัดอางทอง เปนผูใหขอมูลสําคัญ (Key  Informants) จํานวน  18  รูป/คน   

3.3.4  ผูเชี่ยวชาญในการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
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ผูวิจัยไดคัดเลือกจากพระสังฆาธิการ ผูทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ  และผูมีสวน
เก่ียวของกับการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี และ
จังหวัดอางทอง  เ พ่ือยืนยันพุทธบูรณาการเพ่ือการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดใน
พระพุทธศาสนา จํานวน 8 รูป/คน   

3.3  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
          ก) เชิงคุณภาพ (Qualitative  Research) ไดแก 1) แบบสัมภาษณ (Interview) 
เปนแบบสัมภาษณเชิงลึกแบบมีโครงสราง (Structured Interview Form) 2) การสนทนากลุม
เฉพาะ (Focus Group Discussion) เพ่ือศึกษาแนวคิดเก่ียวกับพุทธบูรณาการเพ่ือการบริหาร
จัดการศาสนสมบัติของวัดในพระพุทธศาสนา  

ข) เชิงปริมาณ (Quantitative  Research)  ไดแก แบบสอบถาม 
(Questionnaire)  

3.6 การวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูลการวิจัยเร่ือง “พุทธบูรณาการเพ่ือการบริหารจัดการศาสนสมบัติ

ของวัดในพระพุทธศาสนา” แบงออกเปน 2 สวน คือ 1. การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ และ 2. 
การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ดังน้ี 

1) การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 
 1) วิเคราะหและสังเคราะหขอมูลท่ีไดจากการศึกษาเอกสาร ใชวิธีการวิเคราะห

เน้ือหา (Content Analysis) นําเสนอขอมูลดวยวิธีการพรรณนา 
 2) วิเคราะหและสังเคราะหขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณ ( Interview) ผูใหขอมูล

สําคัญ (Key Informant) ท่ีเปนผูทรงวุฒิ 18 ทาน มาจําลองเปนพุทธบูรณาการเพ่ือการบริหาร
จัดการศาสนสมบัติของวัดในพระพุทธศาสนาชั้นตน (Basic Model) กอนจะนําไปขอคําชี้แนะจากท่ี
ปรึกษาโครงการวิจัย 

 3) หาขอสรุปและขอเสนอแนะจากท่ีปรึกษาโครงการวิจัยถึงกลยุทธเบ้ืองตน 
(Basic Model) กอนท่ีจะพัฒนาไปเปนคําถามหลักสําหรับการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group 
Discussion) เพ่ือรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญท่ีไมใชกลุมผูถูกสัมภาษณเชิง
ลึก จํานวน 8 ทาน 

 4) สรุปปญหาและขอเสนอแนะจากการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group 
Discussion) มาวิเคราะหและสังเคราะห กอนท่ีจะมีการประมวลผลและสรุปกลยุทธตอไป 

2) การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ 
 ผูวิจัยจะไดนําขอมูลท่ีไดท้ังหมดไปทําการตรวจสอบความถูกตอง การลงรหัส และ

ประมวลผลขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือทําการคํานวณคาสถิติตางๆ ท่ีใชในการวิเคราะหการ
นําเสนอและสรุปผลการวิจัย   
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 1) สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) สําหรับอธิบายลักษณะสวนบุคคลของ
กลุมตัวอยาง และพรรณนาความเปนไปไดของการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดใน
พระพุทธศาสนา โดยสถิติดังน้ี 

 1. ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามคาความถ่ี 
(Frequency) และคารอยละ (Percentage) 

 2. ระดับความคิดเห็นของประชาชนตอการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดใน
พระพุทธศาสนา ใชสถิติการวิเคราะหคือ คาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation)  

 3. ขอมูลจากแบบสอบถามปลายเปด ผูวิจัยทําการรวบรวมจากแบบสอบถามแลว
จัดกลุมตามประเด็นท่ีกําหนดไว   จากน้ันจึงทําการวิ เคราะหโดยใชการแจกแจงความถ่ี 
(Frequency) และคารอยละ (Percentage) 

 4. นําขอมูลท่ีไดจากการรวบรวมมาวิเคราะหและสังเคราะห สรุปผล และนําเสนอ
เขียนเปนความเรียง หรือตาราง 

 

4. ผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยจะกลาวถึงประเด็นสําคัญในกลยุทธการบริหารองคกรสงฆท่ี
เขมแข็งในยุคโลกาภิวัตนตามวัตถุประสงคในการวิจัยดังน้ี 

4.1  ผลการศึกษาระดับปฏิบัติการในการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดใน
พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการ 

การวิ เคราะห ระดับปฏิ บั ติการในการบริหารจัดการศาสนสมบั ติของวัดใน
พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการโดยภาพรวมใน 5 ดาน ไดแก 1) การไดทรัพยสินมาเปนศาสน
สมบัติของวัด 2) การกันท่ีดินซ่ึงเปนท่ีวัดใหเปนท่ีจัดประโยชน 3) การใหเชาท่ีดินหรืออาคาร 4) การ
ใหเชาท่ีธรณีสงฆ ท่ีกัลปนาหรือท่ีวัด 5) การเก็บรักษาเงินของวัด พบวา ระดับปฏิบัติการในการ
บริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในพระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการโดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก (  = 3.96 , S.D. =  0.740) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน ดังน้ี 1. 
ดานการเก็บรักษาเงินของวัด (  =  4.00, S.D. =  0.806) 2. ดานการไดทรัพยสินมาเปนศาสน
สมบัติของวัด  (  = 3.99, S.D. =  0.793) 3. ดานการใหเชาท่ีดินหรืออาคาร (  = 3.97, S.D. =  
0.764) 4. ดานการใหเชาท่ีธรณีสงฆ ท่ีกัลปนาหรือท่ีวัด (  = 3.92, S.D. =  0.805) และ 5. ดาน
การกันท่ีดินซ่ึงเปนท่ีวัดใหเปนท่ีจัดประโยชน (  = 3.90, S.D. =  0.789) 

4.2  ผลการศึกษากระบวนการในการจัดการศาสนสมบัติของวัด 
กระบวนการจัดการศาสนสมบัติของวัดเปนงานท่ีละเอียดออนเปนตัวหลักของการคณะ

สงฆ  แตผูปฏิบัติโดยตรงคือเจาอาวาสชึ่งเปนพระสังฆาธิการระดับวัด เจาคณะทุกสวนทุกชั้นตองมี
ความสัมพันธกัน 2 ประการ คือ  (1) ควบคุมการจัดการศาสนสมบัติ  (2) สงเสริมการจัดการศาสน
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สมบัติ  การควบคุมน้ันเจาคณะจะเพิกเฉยมิไดถาเพิกเฉยเสียเปนการละเวนการปฏิบัติตองสอดสอง
ดูแลชี้แจงแนะนําในการสาธารณูปกาของเจาอาวาส ดังน้ี  1) ควบคุมการทําแผนผังวัดใหสอดคลอง
กับยุคพัฒนา  2) ควบคุมแบบแปลนเสนาสนะแตละวัด ใหอยูในหลักประหยัดและพอเหมาะพอควร
แกสภาพทองถ่ิน และใหกอสรางตามแบบแปลน  3) ควบคุมใหแตละวัดท่ีสรางถาวรวัตถุใหเปนทรง
ไทยหรือใหรักษาศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินเปนสําคัญ  4) ควบคุมการเงินและบัญชีรับ – จายของแตละ
วัดใหเปนไปตามหลักบัญญัติ  5) ควบคุมดูแลการเอกสารตางๆ ของเจาอาวาส เชนรายงานขอรับ
พระราชทานวิสุงคามสีมาใหเปนไปโดยถูกตอง  6) ควบคุมการจัดการศาสนสมบัติของวัดใหเปนไป
ตาม กฎ กระทรวง  การสงเสริม เจาคณะทุกชั้นควรสงเสริมเจาอาวาสในการจัดการศาสนสมบัติ 
ดังน้ี  1) ออกตรวจตราเย่ียมเยียนเจาอาวาสผูเรงรัดการพัฒนาวัด  2) แกไขขอขัดของของเจาอาวาส   
(1) ในการจัดหาชางดําเนินการกอสราง   (2) ในการดูแบบแปลนอาคารตลอดแผนผังวัด   (3) ใน
การทุนกอสรางดวยการขอเงินงบประมาณอุดหนุนจากทางราชการ  (4) ชี้แจงแนะนําการปฏิบัติงาน
สาธารณูปการเพ่ือให เขาใจ ถูกตอง  (5) ขจัดความขัดแยงระหวางวัดกับชาวบานซ่ึงมีการ
สาธารณูปการเปนเหตุ 3) แนะนําภารจัดงานวัด และการเร่ียไรใหเปนไปตามระเบียบและคําส่ังมหา
เถรสมาคม 4) ชวยยกฐานวัดท่ีไดพัฒนาดีแลวเปนวัดพัฒนาตัวอยาง 5) ชวยยกยองเจาอาวาสผูมี
ผลงานสาธารณูปการดีหรือแมรองเจาอาวาสและหรือผูชวยเจาอาวาสก็ควรยกยองดวย แตอยาให
เกินกวาเจาอาวาส 6) แนะนําแจงการจัดประโยชนของวัดใหถูกตองตาม กฎ กระทรวง 

4.3  นําเสนอพุทธบูรณาการเ พ่ือการบริหารจัดการศาสนสมบั ติของวัดใน
พระพุทธศาสนา 

พุทธบูรณาการเพ่ือการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในพระพุทธศาสนา 
ประกอบดวย 4 ข้ันตอน คือ 

ข้ันฉันทะ (วางแผน) ไดแก วางแผนจัดทําแผนแมบทในการพัฒนาวัด วางแผนจัดทํา
พิมพเขียวกอนกอสรางเสนาสนะ  เปดรับฟงความคิดเห็นของชาวบาน วางแผนจัดทําแมแบบในการ
สรางถาวรวัตถุ  วางแผนจัดทําตนแบบหรือโปรแกรมบัญชีตางๆ เพ่ือแจกจาย จัดประชุมเจาอาวาส
และไวยาวัจกรเพ่ือชี้แจงการจัดทําเอกสาร  แตงต้ังคณะกรรมการดานศาสนสมบัติข้ึนหน่ึงชุดทํา
หนาท่ีในการชี้แจง ควบคุมการดําเนินการ แตงต้ังคณะกรรมการในการสงเสริมการจัดการศาสน
สมบัติ  

ข้ันวิริยะ (ลงมือทํา) ไดแก ดําเนินการตามแผนแมบทฯ ดําเนินการกอสรางตามพิมพ
เขียวซ่ึงระบุรายละเอียดตางๆไวอยางครบครัน  จัดประชุมชี้แจงเจาอาวาสใหทราบถึงแมแบบท่ี
กําหนด ใหแตละวัดดําเนินการตามแบบบัญชีท่ีกําหนด จัดทําระบบการจัดเก็บเอกสารใหเจาอาวาส
นําไปปฏิบัติ ชี้แจง และควบคุมการจัดการศาสนสมบัติของวัดใหเปนไปตาม กฎ กระทรวง  มีการ
ประชุมคณะกรรมอยูประจํา  ออกตรวจตราเย่ียมเยียนเจาอาวาสผูเรงรัดการพัฒนาวัด ชวยยกฐาน
วัดท่ีไดพัฒนาดีแลวเปนวัดพัฒนาตัวอยาง ชวยยกยองเจาอาวาสผูมีผลงานสาธารณูปการดีหรือแม
รองเจาอาวาสและหรือผูชวยเจาอาวาสก็ควรยกยองดวย แตอยาใหเกินกวาเจาอาวาส  
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ข้ันจิตตะ (ตรวจสอบ)  ไดแก ตรวจสอบผลการดําเนินการตามแผนแมบทฯ มี
คณะกรรมการจัดจางและตรวจรับงาน เปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบได  แตงต้ังคณะกรรมการ
ตรวจสอบผลการดําเนินการ ใหแตละวัดสงบัญชีเพ่ือตรวจสอบความถูกตอง กําหนดใหเจาอาวาส
รายงานผลการดําเนินการในรอบป  เพ่ือตรวจสอบ มีการตรวจสอบผลการจัดการศาสนสมบัติของ
วัดวาเปนไปตาม กฎ กระทรวง หรือไหม จัดทํารายงานผลการสงเสริมการจัดการศาสนสมบัติ 
สํารวจความพึงพอใจของพระสังฆาธิการ  

ข้ันวิมังสา (ปรับปรุงแกไข) ไดแก แกไขปรับปรุงแผนแมบทใหทันสมัย แกไขปรับปรุง
ขอผิดพลาดที่เกิดข้ึนระหวางการกอสรางโดยการมีสวนรวมของประชาชน  หากวัดใดดําเนินการไม
ถูกตอง ก็ใหกลับไปดําเนินแกไขใหมใหถูกตอง พัฒนาระบบจัดเก็เอกสารใหทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพอยูเสมอ แกไขขอขัดของของเจาอาวาส แนะนําภารจัดงานวัด และการเร่ียไรใหเปนไป
ตามระเบียบและคําส่ังมหาเถรสมาคม แนะนําแจงการจัดประโยชนของวัดใหถูกตองตาม กฎ 
กระทรวง 

 

5. อภิปรายผล 

การอภิปรายผลการวิจัยคร้ังน้ี จะกลาวถึงพุทธบูรณาการเพ่ือการบริหารจัดการศาสน
สมบัติของวัดในพระพุทธศาสนา โดยผูวิจัยจะกลาวถึงประเด็นสําคัญและนาสนใจและนํามา
อภิปรายดังน้ี 

ระดับปฏิบัติการในการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในพระพุทธศาสนาของพระ
สังฆาธิการโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน 
สอดคลองกับงานวิจัยของ Phramaha Sunan Sunandho  (2014) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง “การพัฒนา
รูปแบบการจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผลการศึกษาพบวา 1. ปจจัยท่ี
มีผลตอการจัดการศาสนสมบัติของวัด ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไดแก 1) ปจจัยดานการ
บริการศาสนสมบัติวัด  ใหเกิดการบริการเชิงสงเคราะหประชาชน  ประชาชนรับรูถึงความมีเมตตา
ธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา 2) ปจจัยดานการควบคุมศาสนสมบัติวัด  เปนใชการควบคุม
ตรวจสอบใหเกิดการจัดการศาสนสมบัติตอบความตองทุกภาคสวน 3) ปจจัยดานการแตงต้ัง
บุคลากรท่ีดูแลรักษาและดําเนินการ  เปนการดึงบุคคลเขาชวยเหลืองานจัดการศาสนสมบัติวัดของ
เจาอาวาส 4) ปจจัยดานการทําบัญชีรักษาศาสนสมบัติวัดและเงินผลประโยชนของวัด  เปนวิธีการ
แบบแผนท่ีเปนฐานขอมูลชวยใหเจาอาวาสตัดสินใจจัดการศาสนสมบัติวัดไดเหมาะสม 5) ปจจัย
จัดทําบัญชีใหเปนรูปแบบท่ีเหมาะสม  เปนการปรับรูปแบบบัญชีตามความเหมาะสมกับสภาพท่ีผู
ปฏิบัติสามารถจัดทําบัญชีได ปจจัยท้ัง  5  มีความจําเปนตอการปฏิบัติงานจัดการศาสนาสมบัติวัด
ของเจาอาวาส  ซ่ึงใชศิลปะใหเกิดการจัดการศาสนสมบัติวัดใหสําเร็จโดยอาศัยคนอ่ืน วางแผน 
จัดการความสัมพันธบุคคล อํานวยการและควบคุมทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอ่ืน ๆ ให
ดําเนินงานจัดการศาสนสมบัติวัดไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือบรรลุเปาหมายท่ีวางไว 
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6. ขอเสนอแนะ 

6.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 1) มหาเถรสมาคม กําหนดกฎเกณฑ และมาตรการใหวัดทุกวัดท่ัวประเทศบริหาร
จัดการศาสนสมบัติของวัดใหโปรงใสตรวจสอบได 

 2) สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ควรสนับสนุนงบประมาณใหคณะสงฆในการ
บริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดอยางท่ัวถึง 

 3) มหาเถรสมาคมรวมกับสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ รวมกันกํากับ ติดตาม 
และประเมินผลการดําเนินงานในการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดอยางตอเน่ือง 

6.2 ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
 1) วัดควรวางแผนจัดทําแผนแมบทในการพัฒนาวัด วางแผนจัดทําพิมพเขียวกอน

กอสรางเสนาสนะ  เปดรับฟงความคิดเห็นของชาวบาน วางแผนจัดทําแมแบบในการสรางถาวรวัตถุ  
วางแผนจัดทําตนแบบหรือโปรแกรมบัญชีตางๆ เพ่ือแจกจาย จัดประชุมเจาอาวาสและไวยาวัจกร
เพ่ือชี้แจงการจัดทําเอกสาร  แตงต้ังคณะกรรมการดานศาสนสมบัติข้ึนหน่ึงชุดทําหนาท่ีในการชี้แจง 
ควบคุมการดําเนินการ แตงต้ังคณะกรรมการในการสงเสริมการจัดการศาสนสมบัติ 

 2) วัดควรดําเนินการตามแผนแมบทฯ ดําเนินการกอสรางตามพิมพเขียวซ่ึงระบุ
รายละเอียดตางๆไวอยางครบครัน  จัดประชุมช้ีแจงเจาอาวาสใหทราบถึงแมแบบท่ีกําหนด ใหแตละ
วัดดําเนินการตามแบบบัญชีท่ีกําหนด จัดทําระบบการจัดเก็บเอกสารใหเจาอาวาสนําไปปฏิบัติ 
ชี้แจง และควบคุมการจัดการศาสนสมบัติของวัดใหเปนไปตาม กฎ กระทรวง มีการประชุมคณะ
กรรมอยูประจํา  ออกตรวจตราเย่ียมเยียนเจาอาวาสผูเรงรัดการพัฒนาวัด ชวยยกฐานวัดท่ีไดพัฒนา
ดีแลวเปนวัดพัฒนาตัวอยาง ชวยยกยองเจาอาวาสผูมีผลงานสาธารณูปการดีหรือแมรองเจาอาวาส
และหรือผูชวยเจาอาวาสก็ควรยกยองดวย แตอยาใหเกินกวาเจาอาวาส  

 3) วัดควรมีการตรวจสอบผลการดําเนินการตามแผนแมบทฯ มีคณะกรรมการจัด
จางและตรวจรับงาน เปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบได  แตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบผลการ
ดําเนินการ ใหแตละวัดสงบัญชีเพ่ือตรวจสอบความถูกตอง กําหนดใหเจาอาวาสรายงานผลการ
ดําเนินการในรอบป  เพ่ือตรวจสอบ มีการตรวจสอบผลการจัดการศาสนสมบัติของวัดวาเปนไปตาม 
กฎ กระทรวง หรือไหม จัดทํารายงานผลการสงเสริมการจัดการศาสนสมบัติ สํารวจความพึงพอใจ
ของพระสังฆาธิการ  

 4) วัดตองแกไขปรับปรุงแผนแมบทใหทันสมัย แกไขปรับปรุงขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน
ระหวางการกอสรางโดยการมีสวนรวมของประชาชน  หากวัดใดดําเนินการไมถูกตอง ก็ใหกลับไป
ดําเนินแกไขใหมใหถูกตอง พัฒนาระบบจัดเก็เอกสารใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพอยูเสมอ แกไข
ขอขัดของของเจาอาวาส แนะนําภารจัดงานวัด และการเร่ียไรใหเปนไปตามระเบียบและคําส่ังมหา
เถรสมาคม แนะนําแจงการจัดประโยชนของวัดใหถูกตองตาม กฎ กระทรวง  
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ABSTRACT 

 This article focuses on (1) To study the concepts and practices of 

meditation in the Lanna Thai. (2) To study the method of meditation practice of 

the senior monks (PhraThera) in Lanna Thai.(3) To analyze the concept and practice 

of meditation according to Buddhist scriptures and the senior monks (PhraThera) in 

Lanna Thai. The research methodology was used to document the knowledge 

ofkạmmạtāṭh̄ānin the past and present.The results of the studythe concept and 

practice of meditation in the Lanna Thai scripture is a psychological training. The 

benefits of meditation in this perspective is the base of enlightenment to cause to 

destroy the wisdom enlightened passion for all possible Buddhism.The practice of 

wipạsāsānākạmmạtāṭh̄ān.Practice is important to life of the people in the Lanna 

Thai. Because the meditation practice allows practitioners to see the effects of their 

practice, they can develop their minds to be good, morally better. See the benefits 

of the practice. Do you want to try it? And those who have observed the effects of 

the practice, the more faith in Buddhism, the more the propagation of meditation 

practice is to point out. The practitioners have seen the results of their practice 

clearly and clearly. Can understand what the Buddha taught truly. Keywords: 

Concepts and principles, meditation (wipạsāsānākạmmạtāṭh̄ān), phrat ̄hera in 

Lanna Thai 

Keyword:  Concept , Practice, Meditation in Lanna 
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1. INTRODUCTION: 

 This article focuses on research results, concepts and principles of 

meditation practice in Lanna. Nowadays, there is high technological advancement 

and very advanced science which influences on the life of the human race is a 

factor in the lives and livelihoods of the vast majority of human beings who have 

the ability to self-build and develop modern technology to work in a variety of 

ways to facilitate effective work (of helps to work effectively), and which the focus 

is on object development but the psychological aspects have not developed as it 

should. After the Bodhisattva attained the enlightenment to be the Lord Buddha he 

had practiced on teaching people to achieve. Those who follow his teachings or 

attainment are called disciples. (Buddhaghosajariya, 2504: 7). The enlightenment 

errands are practice the theory that they have studied it to prove the result and 

the truth of the subject that they have learned. (Phradhammadhiraramahamumi, 

2552: 2-3). Both of these two enlightenment errands are nothing compared to the 

human and animal components that are important on the two of body and mind 

to Live each other. The body is just like a home which is the living place. The heart 

is just like a man who is living in the house. How is to be the house? To be strong, 

clean or dirty depends on the landlord. Because everything has been accomplished 

from the mind and nothing appears in the mind without un-appearing in the mind 

first (Phramahabunruang Rakkhitadhammo, 2006: 67). The practical office which is 

very popular is the official meditation of Watmahathatuyuwarathrangsalit that so-

called swollen- collapse style or is that the official meditation virtue of the 4 

foundations of mindfulness because of that Somdethphraphutthajarn (Arth 

Aasaphamahathera) as in the time of his rank of Phraphimoldham had asked the 

wise meditation master from Burma to teach how to practice Vipassana meditation 

at Watmahadhatu. He, after that, sent Phradhammadhirarajmahamuni (Chodok 

Nanasiddhi) to study how to practice meditation of Myanmar for one year and then 

returned to Thailand in 2495 B.E. (1952 A.D.). He, in addition, invites two monks 

from Burma, i.e. Phra-Aasapha Kammatthanacariya and Phra-Indavamsa 

Kammatthanacariya and then established an office of meditation practice at 

WatMahathatu. Later Somdethphraphuthajarn as the administrative chancellor let 
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the provinces choose a Buddhist monk to study and practice at Watmahadhatu, 

and then back to their domicile in each province making these practical ways 

spread throughout the country. In the land of Lanna before 

Phradhammarachanuwatra (Foo Attasivamahathera) will send 

Phradhammamangkalajarn (Thong Sirimangkalamahathera) to study the ways of 

meditation practice at Watmahadhatu there is a way to practice in local style which 

generally known as the “Kruba pattern” and is more specific than the other 

patterns, i.e. using the bead to be a tool for practicing meditation. A preceptor, in 

the beginning of ordination of monks and novices in Lanna, would give the bead 

and teach primary meditation until now it can say that the bead is a composition of 

practice. From the preliminary study we found that there are unique characteristics 

of meditation in Lanna, i.e. having a prayer with 5 flower pots of Kothark at first as 

in the scripture of Wat Pratoopa (2013:9) said that there are many meditation 

experts in north-tern Thailand. Some of them have a cave for practice meditation in 

the valleys, back of the temple but the instruction of meditation practice in Lanna, 

in the present, is replaced by other styles of meditation practice, e.g., 

acknowledging style of Rising-Falling, Samma-arahang, and Na-Ma-Pha-tha etc., 

which let Lanna’s ways of meditation practice lose. Learning and practicing of this 

kind of meditation, right now, is not spread in so far and the official meditation 

place is very less of continuity. 

 With this reason researcher is interesting to study “Concept and Practice 

of meditation in Lanna” which is the way of solution to the problem from enjoy 

the world in abundance but it cannot be truly spiritual happiness. Instate of getting 

experience with happiness due to the result of meditation belong to the ways of 

meditation practice in Lanna with forest meditation master until she/he can change 

their mind into the middle path, i.e. morality, concentration and wisdom which are 

the ways in Buddhist meditation practice of Buddhist Sanggha in Lanna Thai. It will 

benefit both themselves and society throughout the nation later on.  
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2. RESEARCH OBJECTIVES 

2.1 To study the concept and practice of meditation on Scripture of 

Northern Thailan  

2.2 To learn how to practice meditation of the Thera (old monk) in Northern 

Thailand  

2.3 To analyze the concept and practice of meditation based on Buddhist 

scriptures, and Thera (old monk) in northern Thailand. 

 

3. HOW TO CONDUCT 

Research This research study is documentary research by researching 

documents as following steps.  

3.1 This research study is documentary research, learning documents, 

scripture, book and the result of research works about knowledge of insight 

meditation even in the past and the present. 

3.2 To find out about books and the Enlightenment texts 3. Conducted in-

depth interviews and down for interviewed to obtain data. 4. Collect all the 

documents and interviews in the area. 5. Be analyzed regarding objectives 6. 

Conclusions and documented research report. 

 

4. RESEARCH RESULTS 

 Research "The concept and practice meditation in Lanna (Northern 

Thailand)."The findings are as follows: 1. The concept and practice of meditation on 

Scripture in Thai Lanna (Northern Thailand). Insight meditation practice is one of the 

main functions of the Buddhists coupled with the teachings of the Buddha 

appeared in the Tripitaka and Atthakathã because education is the teacher of the 

practice. The result is thus attaining enlightenment is required to meet compliance 

objectives. Insight Meditation is training intelligence to know the fact such as 

realizing or reporting the fact of Five aggregates that is the state of impermanence, 

suffering and non-self in the body which cannot be control and so-called Vipassana 

as the Buddha said " Oh! works, these two kinds of Dhamma, i.e., tranquility and 

insight meditation which are the cause of wisdom”. (MCU Tripitaka thai, 1996, 
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21/173/91) The importance of Vipassana meditation is to learn the nature of 

ourselves, to see the true nature of the reasons that the life of each of us depends 

on as the law of karma. One who created it, he himself will have its result of 

action. If he had done the better thing, he’ll get a good result. If he had done bad 

thing, the evil will be the result of it. Meditation practice, at last, is to relief of 

suffering, to access genuine happiness, to joy forever, and to be never troubled 

again. (MCU Tripitaka, thai, 1996, 25/99/476) Meditation practice consists of two 

categories: 1. Concentration or restful meditation which is the mental training to 

achieve peace of mind that is the main practical way to have tranquility in mind, 

(MCU Tripitaka Pali, 1992, 3/27/111) and 2. Insight meditation which is training and 

intelligence to be enlightened the truth as the Buddha said " Oh! works, these two 

kinds of Dhamma, i.e., tranquility and insight meditation which are the cause of 

wisdom”. (MCU Tripitaka thai, 1996, 21/173/91) The practice of insight meditation is 

belonging to four foundations of mindfulness (Satipatthana 4) in Buddhism. Four 

foundations of mindfulness that is fairly represents the location of consciousness 

and means the mood of consciousness, including physical or body, compassion or 

feeling, spirituality or mind and morality or mind object. 

The insight meditation practice of Kruba Chao Srivijaya, Watbarnpang, 

Amperlee, Jangwatlamphun, which along with Chiang Mai Sangha groups and 

Yong’s Sangha groups in Lamphun. He belongs to 5 precepts which are excellent 

property and basic of purity. When the holy or morality sacrament tranquility and 

the concentration will also come, then the alarm wit and it would have been wise 

which is to know that non-existence with his wisdom. Meanwhile the passion or 

defilement was gone, spiritual wisdom is simple and free from suffering at all. 

Krubajaosrivichai is a strictly routine discipline and spectacular as shown by the 

prayers that . “Let attain Dharma and holding only nirvana or the enlightenment…” 

at the end of his scripture leaves he created all times. 

(Phresrivichaiyachanaphikkhu, m.p.p. 16) The insight meditation practice of 

Phrasuphromyan (Kruba Chao Phromma Brahmcakko), Watphrabathtakpha, Pasang 

district, Lamphun province 
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 Analysis of the principles and practice meditation according to Buddhist 

scriptures and Buddhist monks in Thai Lanna  Performance insight is the core 

function of a Buddhist Canttura coupled with the teachings of the Buddha 

appeared in the Tripitaka and scriptural exegesis. Their development is required to 

practice the meditation training, Soros Wisdom, Insight 16, a layer of high in 

Khandhasantāna. Buddha said: Meditation practice the only way to help the 

human mind can develop a mental highest quality in Buddhism. And live 

independently of external objects. Without meditation practice, then man is still 

wandering endlessly. Unable to overcome the lust, greed, anger and pride because 

they are conscious of having too few. The passion will add strength to overcome it. 

To practice meditation using mindfulness and wisdom Consider, name, physical 

unfair situation, compassion, affection, justified by the fact that no one is suffering is 

not a soulless animal, not a person's identity are his. While the current 

configuration to make the power of mindfulness meditation and more. Take 

conscious control of lust, greed, anger, occurring within their mind to weaken it. 

Dissemination of meditation practice the Missionary demonstrated the importance 

of meditation practice. To permit persons who have never heard. Never understand 

meditation practice. When I heard the value and benefits of meditation practice 

even more. The practice of meditation can be spiritual development of human 

beings who are harsh. From the bad habits Turns out someone with a gentle soul. 

A good moral up. Meditation practice enhances the good of society. 

 

 1) The recommendations of the research. 

 Study concept and practice meditation in Lanna. It's helpful to practice a 

lot. The practice of meditation is to settle the spiritual practice of purification clean 

until achieving ambitious nirvana. The ultimate aim of Buddhism. The Buddha is 

coming off Khan's death. He gave his life to the property of a Buddhist 4, Bhikkhu, 

Bhikkhuni, Upāsaka, Upāsikā. The firm has achieved a fair level of growth, with any 

meditation, the Buddhist would make those companies more confidence to grow 

his meditation by that. The growth of the meditation practice to develop the spirit 

of man can attain nirvana. The ever growing disenchantment with meditation 

Vol7 No._61.indd   130 24/7/2561   20:52:21



131

aimlessly or discourage the practice. It is encouraging to practice more. Meanwhile, 

those who have failed to achieve any level of the fair was able to develop their 

spiritual and more. The ultimate goal is to achieve the nirvana. It will benefit global 

society is at peace. Practicing with the various problems facing the world will be 

reduced accordingly. For residents who are of good quality. There are many in 

society. 

 2) suggestions on how to do research next time. 

 In this study “The study on the concept and practice meditation in 

Lanna”. By the study Practice meditation Kruba Srivichai (Kruba 

Srivijayachanabhikkhū) BanPang District, Lamphun Province, Practice meditation 

guidelines KrubaBrahmā Wat Prabat-Tak-Pha Pa Sang, Lamphun, Insight Meditation 

Practice guidelines Pradhammamangālāgāra (Thong Sumangālo) Wat 

Phrathatsrijomtong Chom Thong, Chiang Mai. The current agency practice for many 

This will be the integration of Vipassana meditation, spiritual and intellectual 

development of agency practice both at home and abroad. This will make the 

process even more diverse, spiritual and intellectual.  
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LAND OF BUDDHADHAMMA AND PEOPLE IN PEACE 

Phramaha Boonsook  Suddhiyano* 

 

ABSTRACT 

Buddhadhamma is the Buddha’s words consisting of the general theories 

and the law for the monks and people. We called “dhammavinaya”. It is the 

universal rules (Esther and Jerry Hicks,2006) in the world where every nationality 

can live in the peace together. The practical harmony or unity is the best tenet for 

living and researching the big profit or benefit for people on the world. It has the 

good characteristics for the human beings who inspired the happiness and peace in 

the recent society. For the individual habits, people need the well-being and 

success in the economics, the society, the religions and the civilized culture in the 

communities where have many nationalities.  

The practical harmony is the dhamma or theory that people would learn 

and take it to practice and use generally. It would be learnt in the objective usages 

for protecting the truth and peace in the world. Its practical actions are created or 

built in the real life in the real communities.  

The harmony is the most need in the world when it is facing to the dangers 

from the fighting of the men with the men who are full of passion and greed. It is 

only one purpose that draw the men turn back to the negotiation together. They 

should open mind for learning it that is the words of Buddha who had the kindness 

to proclaim dhammavinaya that the unity is a part of dhammavinaya in the large 

number of people.  

The harmony is meant to the unity among the people who want the 

happiness and peace in their life. They have to depend the bravery, the love, the 

forgiveness, and the public policy. The mechanism in the society has the several 

dimensions because plurality of human beings who have the nationalities, the 
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culture and the believes. These made them busy and dangerous under the wrong 

view that directs their actions, but it will lead people turn back to the usual living 

because they had really found the usages of it. Therefore, they learn it by 

depending its characteristics.  

1. Harmony’s Characteristics  
Everything has the specific manners to tell or show its unique until people 

can understand it such as the water has the characteristics of coolness, the sun has 

the specific characteristics of hotness and light etc. In the same way, the harmony 

or the unity has the specific characteristics as follows:  

1) Kindness is the basic issue that can reconcile the people who wanted to 

live safely and smoothly. It is the best characteristics for displaying the unique of 

the harmony or the unity that people have the passion to know and learn together. 

The kindness or love helps or supports the actions of people to create the 

reconciliation in the group of people who have the conflict and different view from 

the others. If they have kindness or love in their mind, they will try to control their 

mind and the peaceful objectives for people and the world. The dawn of 

happiness and peace will get bloom in every community. When people have the 

kindness, they are wise to forgive everyone.  

2) Forgiveness is the hard action, but it can change the bad things into the 

good ones in the world. It is the best characteristics for disclosing the unique of the 

harmony in the number of people who hope and play the roles of reconciliation. It 

relieves the pain of every part in the group of people who have the conflict 

because it might get the wounds inside the heart of them when they had mistaken 

in some actions. The pain with dispute will be made clean by the forgiveness until 

they can love each other again. It is a part of the sincere actions.       

3) Sincere Actions (Pongsuk Tangkana, 2015) are the real roles for indicating 

the hard work in reconciliation or the harmony in the communities. It guarantees 

the possibility into the unity, because people will begin to look at the appearances 

outside for being the confidence and needs to cooperation together. A 

transparency is a part of the sincere actions that collect the first success to absorb 
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the unity of people who have just passed the bad situations when they had faced 

the pain or suffered with tempered emotion or inside wounds. The sincere actions 

will be seemed as the cool water that poured on their heart. It will effect to the 

general living in all the country with the public policy.   

4. Public Policy (Phra Brahmagunabhorn (P.A. Payutto),2015)   is the most 

important to build the unity because it gives the general profits to people who 

have participated in such society. It depends the people who will move and drive 

the power of society in the social movement, economics, education, and culture 

that are the root of development.  

Shortly, the characteristics are the kindness, the forgiveness, the sincere 

actions and the public policy. Whole of these will create the success of 

development, happiness and peace to the human being over the world, because 

they use it practically.   

2. PRACTICAL HARMONY  
Buddha’s theories can really be used in daily life and it becomes the 

strategy of countries if all the countries are interested. It is fact that anything is not 

result if without practice. Therefore, people should be interested in the practical 

tenet of Buddhism as follows:     

1) Giving up is the first window and way to talk together for looking for the 

peace in every society. People are bravery to give up the corrupted things and the 

small usages for the biggest ones. They will found the unity easily in the society 

where they are living. In the direct dhamma of Buddha, it is pariccaga that must be 

acted out for conforming the patience.       

2) Patience is the stable post or pole to stand up smartly. It is fact that a 

man has the patience in his mind or heart he will do everything with grand 

perseverance because he has seen the purpose that it is more important than the 

timely benefits. In dhamma, it is meant to khanti. The patience of people is the 

bigger power to change the riot into the peace. For an example, 

Adhivasanakhantitapasa had the highest patience. He had never mind to his life 
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because he had the khanti so he could give up his life but he preserved the 

patience and told a king that it was not end and it was not in some meat or bones 

of nay one. The most famous leader likes Abraham Lincoln had the patience to 

protect the principle of democracy and to show his bravery and patience in his for 

changing better in the future within USA.          

3) Opened Heart is as an empty glass that is opened and sit on the 

outdoor. It can take the pure water. The opened mind is ready to take the 

information and have a walk into the peace sincerely. It has given an opportunity to 

solve the problem if we have the wide heart with the kindness that helps all the 

activities succeed though they are difficult to do. By the way, we have the truth for 

being the light in leading on the way until we try to do successfully.        

Truth is the first dhamma in the world that we cannot avoid it though we 

will know or not. It is proved that something is always wrong or true, because we 

must depend the truth when we are performing to solve the problems and living in 

the world of survival. Everything has the truth but it might be learnt by ourselves 

and able to inform it to the others who will support and become the power to 

purpose the end of the goal.     

Equity (Thonglor Wongdhamma,2011) is the most important because the 

people love it and depend upon it for living happily and peacefully when they try 

to work and find the happiness. The equity is the practical unity to help them be 

power to get rid of the problem and create the unity in the group of people who 

must give up the greed, hatred, ignorance and fearfulness then they can protect 

the equity for being the top of the practical unity in every society.   

3. PUBLIC BENEFITS  

The success in the society is symbol and happiness coming true for 

everyone who lives together and becomes the communities complexly so the 

public benefits are hoped by the people in the same communities. The need these 

things as follows:  
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1) Well Being for People is the basis for everyone who takes a part in the 

community because they need the food, drug, residence and clothe until they 

have the comfortable things for giving the facility in daily life. The unity helps them 

find it easily because they have the power of the people who are ready to support 

each other.  

2) Happiness for People is the goal for everyone who was born at the first 

second minute in the world. They need the happiness in different formations 

although they will understand it all or not. In the same time, they have to depend 

upon it for living with unity because they take the benefits together in the same 

community.   

3) Peace for People is the order along the law or the rules and in their 

mind that is the central of the world as Buddha said “the mind is the big in the 

world, everything is led by the mind”. Therefore, the peace would be created with 

outside and inside peace together it then stays longer.  

4) Creation  for People JIBSC, (2015)  is a factor following after the 

wellbeing, happiness and peace because this has to depend upon the three item 

as we said above. It will grow up in the community on account of ideas that make 

or develop everything on the world it came from the creation of people who want 

the peace for people.  

Inclusively, the highest goal of people is the peace in the outside and inside 

level in accordance with the people’s need and learning. They practice along with 

the principle of unity truly and sincerely they can overcome the obstructions in the 

world and have peace finally.  
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THE LEADERS OF EDUCATIONAL INSTITUTION IN THE GLOBALIZATION 
ACCORDING TO THE BUDDHISM  

              

Chuangchote Bhuntuvech* Phramaha Yannawat Thitavaḍḍhano.**  
Boonmee Pansa***  Phramaha Prasert Thavaro.**** 

 
ABSTRACT 

 The leadership was very important to organizational development and 
management because it could make the purpose of the organization to achieve the 
goals. Whether the organization was the public, the private, at the world level or at 
the local level, the leadership was very important because it made the different 
result. Some leadership managed a poor organization to be active organization and 
someone managed organization to have vision and the challenging forever. The 
leadership had to take the knowledge, thought, ability and the morality for working 
until it had proficiency as any knowledge such as budget, cultural and traditional 
preserving plan, good government and praising others. The leadership of 
educational institution in the globalization consisted of 1) ability, 2) mind, 3) team 
work and 4) honesty. 
 
Key word: Leadership, Educational institution, Globalization    
    
 
 
1. INTRODUCTION 

The educational management is consistent with the objectives and 
achieves the goals. The government has to support the process of educational 
management such the budget, educational equipment and technology. It is 
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believed that the person who is the leader in society is the leadership because the 
leadership is important to manage the education for achieving the goals.      
 Phradhammapitaka, (1998: 63) says that the leadership is very important 
to develop the organization and to manage all levels of organization not only the 
public sector, the private sector, at the nation level but at the world level so the 
leadership is important to manage the organization. There is the problem in 
bureaucracy. It needs to resolve instantly. It needs the leadership who is strong, 
intense and intelligent to solve this problem and to change the organization. The 
leadership can make the inspiration for working in bureaucratic system so the 
leadership is important for the process and the structure of the organization; 
furthermore, it is agreed that the leader is an important component of 
organizational management. The organization will succeed or fail of working due to 
the leader. If the organization gets the leader who is intelligent and capable, he can 
order the followers to work or to do some activities of organization to get the 
achievement but if the organization gets the leader who is not intelligent and 
capable, he cannot order the followers to believe or to work so the leader is the 
person who sets the direction of organization’s policy by vision and strategy. The 
leader has to intend to environment of the organization and the system of 
educational organization.                  
 

2. THE LEADERSHIP OF EDUCATIONAL INSTITUTION IN THE GLOBALIZATION  
In the era of a change, the organization has to face with a change all the 

time and it is not a change in the same style but it is the change of characteristic of 
the leader of the organization or characteristic of management. The technology has 
important role to management, the leader and others in the time of the change so 
the leadership in the globalization consists of     

1. Quality of Ability 
Ability is an important factor of management, supporting to achieve the 

management and sustainable growth. The measurement of management is a 
challenge for educational administration. The equipment is taken to use in 
institutional management for achieving the objectives of the educational 
management. It wis very important for both public sector and private sector. The 
factor of success of good educational management is developing of human beings 
to have a good quality of body and wisdom.       
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2) Quality of Mind 
The qualification of administrator has to control the emotion and develop 

mind in any factors such as 1) developing of body; having an exercise daily life, 
having a good food, 2) developing of emotion; making meditation, joining the 
recreation, relaxing and travelling, 3) developing society; joining social activity or 
helping social activity and 4) developing the wisdom.          

3) Quality of Team Work 
Team work is not occurred by itself but it was occurred by the idea of the 

leader because he wanted to work as a team. The characteristics of team work 
were 1) orientation, 2) on the same page, 3) finding the conclusion and 4) working.  

4) Quality of Honesty 
The honesty is the important characteristic of the leader. It takes the 

organizational management to achieve the success. The leader or the administrator 
has to be proved by the honesty. It is the good equipment to measure because the 
every man had greed, if the leader has honesty; he will be the leader for a long 
time. The leader does not keep money of the organization.     
 

 

 

3. THE LEADERSHIP ACCORDING TO BUDDHISM 

 The man who is the complete leadership consisted of the seven 
Dhammas:   
 1. Knowing the principles (Dhammaññutã), whenever you are in any 
positions, you should know the principle, the work, the duty and the law for 
example the governor has to know political science principle and the rule of the 
state that is the law or constitutional law. Whether the community, society, 
organization or any sectors has to follow the principle, the rule and the law, the 
leader has to follow the Dhammaññutã. The leader according to the 
Sappurisadhamma is (Thongyoi, 1993: 8-9)   
  (1) Knowing the truth; knowing how the situation is. 

 (2) Knowing the principle; knowing how to the work and knowing how 
the result happening.  
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(3) Knowing the principle to get the result; knowing when doing this 
principle, and then getting that result. Knowing the principle, the 
work, the law was the important qualification of the good leader.    

 2. Knowing the purpose (Atthaññutã), knowing the purpose means having 
definite purpose and getting the purpose. This is the important quality. When the 
mind concentrates to the purpose, but if there is anything disturbing it, it will not 
change. Don’t care of useless emotion and useless matter, to intend to only the 
way to purpose. The one who is the leadership should know this Sappurisadhamma 
(Phraratdhammanidhet (Rabeab dhitiyano), 1993 : 233)        
 The leader who has Atthaññutã has to know the result or purpose of 
working. He has to know what the purpose he does. Whenever he gets this result, 
he can know that it depends on that event. When the leader knows the result and 
purpose of this Dhamma, he can have the vision to develop the society to the 
prosperity.   
 3. Knowing oneself (Attaññutã) means knowing who you are, what position 
you are and how consciousness and wisdom you have, and you have to remind 
yourself. The leadership is not the perfect man. He has to develop all the time. It is 
said that the highest purpose of the Buddhism is knowing oneself, controlling the 
body, speech and mind definitely. Knowing the oneself means knowing who you 
are, and knowing all this matter; 

(1) Knowing who one is means knowing what position you are such as 
knowing you are a monk, a writer, a parents, a son, a leader or a 
follower. 

(2) Knowing what one has means knowing the position, knowing how 
much the morality you have, how much the knowledge you have 
and how much power and money you have.  

 4. Knowing the moderation (Mattaññutã), knowing the sufficiency means 
knowing the process of doing any matter for example the governor knows how 
sufficient to punish and to get the tax, not depending on the need, knowing the 
situation so the sufficiency takes to the success (Phra Brahmagunabhorn (P.A. 
Payutto) 1994 : 25-26). The sufficiency or the knowing how to be temperate for 
example the governor know how sufficient to use the power, punishment. The 
leader has to use Dhamma to govern the country and he has to know three 
elements of sufficiency;  
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(1) Knowing the moderation of getting, it means how to get, how 
much to get, what for to get, if you don’t know how get, it will 
have a problem of getting. 

(2) Knowing the moderation of receiving from others. It is suitable for 
you to receive the benefit. 

(3) Knowing the moderation of eating, knowing moderation of 
speaking, working, learning, relaxing, sleeping 
(Phraratdhammanidhet (Rabeab Dhitayano), 1993 : 233). 

 5. Knowing the proper time (Kãlaññutã), knowing what time to work, what 
time to stop, what time to do, what time not to do, knowing the time to speed, the 
time to be slow, knowing the moderation of time for working that how much time 
to use, knowing to use the time to be useful, never waste the time. Kãlaññutã is 
the cause for making the person be on time, knowing the value of time, and 
working on time to get praising and it is the cause to take the prosperity. The 
person who consists of Kãlaññutã is good, intelligent man.      
 6. Knowing the assembly (Parisaññutã), it means knowing the society, 
knowing the society of the world, knowing how problems the world have, 
especially if you want to help anybody, you have to know their problem and need, 
so you will help them with their need (Phra Brahmagunabhorn (P.A. Payutto) 1998 : 
26)  
 7. Knowing the individual (Puggalaññutã), it means knowing the individual 
people or different people specially the people who cooperate of working, knowing 
how to speak, to praise, to complain, knowing how to make them accept , knowing 
to use the people to suit for the work, the leader should know how to get the 
benefit of life.  
 

4. CONCLUSION  

The leadership of educational institution in globalization has taken place 
from integration with the leadership according to the western idea and the 
Dhamma in Buddhism. They are divided into four elements for applying to work as 
1) the quality of ability, 2) the quality of mind. The administrator believes that the 
characteristic is the controlling the emotion peacefully, 3) the quality of team work 
and 4) the quality of honesty, it is the characteristic of the leader for managing the 
educational institution to achieve the goals of educational management. The 

Vol7 No._61.indd   143 24/7/2561   20:52:34



144
Vol.7 No.2 (Special Issue) April - Jun 2018

 
 

integration of leadership’s working according to the Dhamma reveals to the 
resolving of educational management. The obstacle of the organization is the 
leadership without the knowledge, ability. According to the Dhamma in Buddhism, 
lacking of knowledge (Avijjã) is the problem of the organization, the leadership 
should know the Dhamma in Buddhism for solving the problem. 

The leader has to know how to make the unity of team, make the new 
knowledge of management. The Buddhist leadership has to take the knowledge, 
thought, ability and morality to work until having efficiency. The leader should use 
loving-kindness, the principle of praising the others, punishment as the fault. As the 
vision of Buddhist society believes that the man should respect to each other, live 
in the society peacefully and preserve the morality and follow with three 
Dhammas; 

1. Wisdom, it means knowing as the truth, everything in the world 
helps each other. 

2. Purity, it means the purity without greed 
3. Compassion, it means sympathy for the animal and environment 

because the Buddhism teaches to know the compassion and to 
know the done favour to all human beings.  

  
 

 
  

Vol7 No._61.indd   144 24/7/2561   20:52:34



145

 
 

Reference 
  
Thongyoi Sangsinchai. Seven Sappurisadhammas, the seven qualities of a good 

man. Bangkok: Department of Religious Affairs printer. 1987. 
Bin Mutukan. Phutthasat V.III. Bangkok: Mahamakut Buddhist University printer. 1992. 
Phradhammakosachan (Prayura Dhammachito). Phutthavithiborihan. Bangkok: 

Mahachulalongkornratchavidyalaya printer. 1996. 
Phradhammabitaka (P.A. Prayutto), Pravet Vasi, Anan Panyarachun and Sippanon 

Ketutat. The leadership. Bangkok: Matichon printer. 1998. 
Phra Brahmagunabhorn (P.A. Payutto). Thammanunchivit. Bagnkok: Department of 

Religious Affairs printer. 1994. 
Phra Ratchadhammanidhet (Rabaeb Dhitiyano). Nithetthamma. Bangkok: Emitrading 

printer. 1993. 
Office of the Education Council. Ruamkhitruamkhianpatirupkanrianrupuriansam 

kantisut. Bankok: Phikwankrapphik priter. 2000. 
 

Vol7 No._61.indd   145 24/7/2561   20:52:35



146
Vol.7 No.2 (Special Issue) April - Jun 2018

TIME MANAGEMENT WITH BUDDHIST INTEGRATION 

 
Patcharee  Cheamchoy** Suvin Ruksak** Suchao Ploychum*** 

Phra Srivinyaporn (Sairung  Indavudho)**** 

พัชรี แชมชอย* สุวิญ รักสัตย** สุเชาว พลอยชุม***  

พระศรีวินยาภรณ (สายรุง อินฺทวุฑฺโฒ) 
 

ABSTRACT 

 The objectives of this research were as follows: 1) to study the General 
Time Management (GTM) theory, 2) to study the Time Management in Buddhism 
(BTM). 3) to integrate the General Time Management theory with Time 
Management in Buddhism, and 4) to propose a guideline and a new body of 
knowledge on "Integrated Buddhist Time Management Model". The data of this 
qualitative research were collected from the Tipitaka, Commentaries, Buddhist 
literary works, related documents, in-depth interviews with 11 experts, and focus 
group discussions with 32 key-informants. The data were analyzed, synthesized and 
classified in category.  

   The results of the thesis were found as follows: 

  Time management is spending the time in accordance with activity, work 
and life with the plan focusing on the outcome of the task relating to happiness 
and achievement as the goal.  Time management consists of planning, organizing, 
priority, proper work distributing, and learning the nature of oneself in order to 
manage time more effectively.  Time management in this way can cause stress and 
suffering in life easily. 
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  Time management in Buddhism emphasizes the duration of time. It is 
moving forward without limitation and has distinction in state of existence and 
plane of existence, and conditions of individual desires. Time is a frame or scope 
set up for a particular activity or purpose. Time is not the factor used to determine 
the outcome of dhamma. Time management in Buddhism is both art and science 
in doing activities in living a life. Spending time in every step of life-long activities is 
the perfect time consuming, not dependent on any auspicious occasion and 
horoscope.  Time management in Buddhism is focused on advantage, righteousness 
and mindfulness as the goal, not recall to the past, worry to the future, but 
concentrate to do best at the present.  
  The time management with Buddhist integration is a holistic activity 
management including life and awareness of reason, principle, method and system 
of oneself and the others as dependent factors. Knowledge as the art is focused for 
an achievement of advantage and life development of individual and society in an 
appropriate time by not wasting the time in activity process. The time management 
in Buddhism is based on the righteousness, justice, and approvable goodness. The 
time management in Buddhism is the effective management of man and work in an 
appropriate time with awareness and knowledge based on utilization and truth.  
  The body of knowledge on time management in Buddhism is the 
awareness of present and mindfulness in time spending based on knowledge in 
utilization and truth. The knowledge obtained from the study can be concluded in 
“MKUT Model”. 
 
Key words: Time Management, Buddhist Time Management,     Buddhist Integration 
 
 
 

1.  INTRODUCTION 
                 It was known widely timing passed on the through the life of all creatures, 
It seemed likely no waiting for anyone, and then completed pass on and on, 
including itself (Ku. Ja. (Thai) 27/190/116) the timing with none-permanence 
because everything always was changed in every second by natural law, including 
human as a part of natural law, was effect by 4 elements; birth, aged, sickness and 
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dead finally. For this reason time in human had limited function so ones have to 
keep value of time constantly. 

         According to the value of time above mention and the thought of The 
Wholly Buddhist King of Thailand Somdej Phra Nyasamvara Somdet Phra Sangharaj 
remind to public that life is short and time is swift (Sodet Phra Nyanasamvara 
Somdet Phra Sanghara, 2017 : 1) so that ones must be awareness of time 
consuming for doing goodness and utilizes for global society with happiness in 
human daily life.  

       In addition, at the present the globalization was move quickly as fast as 

possible. That effect the directly to human way of life which be depress to become 

unhappy and work hard under the limit of time condition. As the result the 

researcher consider to find out the application of the Time Management in 

Buddhism method for implementing in order to solve the problem and develop 

the process of work to be successful and happy life. 

2. OBJECTIVE 

2.1 To study the General Time Management (GTM) theory  

2.2 To study the Time Management in Buddhism (BTM) 

2.3 To integrate the General Time Management theory with Time 

Management in Buddhism 

2.4 To propose a guideline and a new body of knowledge on "Integrated 

Buddhist Time Management Model” 

 

 3. SCOPE OF THE RESEARCH 

 3.1 Content scope;  

  1. General Time Management (GTM): planning, organizing, priority, 

proper work distributing  

  2. Time Management in Buddhism (BTM): qualitative research 

were collected from the Tipitaka, Commentaries, Buddhist literary works, related 

documents  
     3.2 Population  scope 

  1. Focus group discussions with 32 key-informants                
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  2. In-depth interviews with 11 Buddhist experts 
 

4. RESEARCH METHOLOGY 
 4.1 The data of this qualitative research were collected from the 

Tipitaka, Commentaries, Buddhist literary works, related documents  
   4.2 In-depth interviews with 11 experts, and focus group discussions with 

32 key-informants  
 4.3 The data were analyzed, synthesized and classified in category.  

 

5. THE RESULTS OF THE THESIS 
 5.1 General Time Management (GTM)  

  Reference to the definition of time management, there were several 
pointes had been made for instance indicated that the Western society committed 
specifically to outcome of the production, which occurred on the process of 
activities as priority, work previsioning etc.( Michael Roberts, 2006 : 27). Contrastly in 
the Eastern side, GTM application was finding into the dairy function, and a little bit 
increasing, with talking the job on easily operating, it was also spread the time for 
working inflexible basis, and talking care the housekeeping as well. It considered 
working and time management was compiled in the life (Kriengsak 
Charoenwongsak, 2000 : 3). 

  For conceptual Framework of GTM; According to the researcher’s 
observation, both sides (Western-Eastern) concluded the application of GTM 
conceptual frame in to fine expected and supported the argument Lisa (Lisa 
J.Downs, 2008 : 105) and others in 5 topics 1.Planning: setting main goal and 
support goal with clearly and can measurement, 2. Organizing: make a list, thing to 
do today step by step, section by section, 3.Priority: follow by planning, the 
importance thing, urgent, waiting list and acting, 4. Proper working: work smart with 
the right attitude, finish work on time and 5.Distributing: put the man in the right 
job and assignment in the right way. 

 In addition, the result of GTM using time to control activities and work 
with 5 topics concerning above. So that effective of time management but this way 
can cause stress and suffering in life easily.          
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  5.2 Time Management in Buddhism (BTM) 
 Buddhist indicated clearly that Time Management is specific to the 

frame of area which be created by the person. The time is depended upon 
individual factor that could be manipulated of specifically, time moving forward 
without limitation and has distinction in state of existence and plane of existence. 
  For the Buddhist practical, it preferred were untimely for life that lifting 
on task. As well The BTM in Buddhism is focused on advantage, righteousness and 
mindfulness as a goal as the person lived hundreds without mindfulness that be 
less value than live one day accordingly (Ma.Au. (Thai) 14/272/319).  It was placed 
either on the more Fortune taller but arranged the task on priority of work which 
was hurry of delay on its evident (Au.dhi. (Thai) 2/156/399). All aspect was going on 
their evident without carelessness.  
  The good model of time management in Buddhism is the Buddha, He 
has daily routine was divided into five parts: the morning session, the afternoon 
session, the first watch, the middle watch, and the last watch, and he has manage 
his time to helping and teaching people in daily for 45 years. (Phra 
Brahmagunabhorn (P. A. Payutto), 2009 : 8). The Buddha have very clearly planning 
and spending his time with high value to helping people understand themselves, 
the natural law and make their life successfully with happiness, that mean when 
the people working by following Buddha taught and setting very clearly planning, 
spending time to doing goodness, it can make time to high value, because itself 
doesn’t have value. 

 However the value of BTM must be focus on mindfulness, not recall to 
the past, not worry to the future, but concentrate to do best at the present, 
example the Buddha taught the man name Malungkhayaburd (M.M.(Thai) 
13/126/139). If the person feel pain by arrow who shoot him but he don’t want to 
see a doctor immediately, he has a lot of questions: he need to know who shoot 
him, what it the arrow make from silver or iron, who make the arrow, which village, 
how long they take time to make the arrow. If the man asks many questions like 
that it take long time to get all the answers, that answers it not helping him reduce 
his pain, if he don’t take the arrow out, he will dead suddenly. As the same in 
normal of human life: time is very short and limited, the people need to 
understand value of time and spending time with doing goodness immediately, 
don’t wait, and then can make life happiness no suffering anymore. If not they will 
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spend their time with unreasonable and then feel unhappy, can’t successful 

anything in their life. 
In additional, the result of BTM using the opportunity to make high value 

of time by concentrate to do all activities in the best at present on advantage, 
righteousness and mindfulness. 

 

  5.3 Time Management with Buddhist Integration 
 Both, GTM and BTM are applying base upon such Knowledge (Right or 

Wrong), reasonable or unreasonable the selected as function the appropriate 
method for the task, and timeframe with good planning activities, utilization, 
including considering the advantages of in advantage, truth of faith, and lead to 
achieve successful result upon the target goals so that the good result occurred 
become of planning and more attempting. Continually, and get the happiness and 
pleasant. 
 

6. THE NEW BODY OF KNOWLEDGE ON "INTEGRATED BUDDHIST TIME 
MANAGEMENT MODEL". 
  GTM method was concentrated on the theory and principal, and less of 
flexibility and emphasis on the result to the task, there were too much works that 
consuming more time, and urgently contrastly, acting, used GTM for life 
expectation, and be given value of life, and mindfulness. 

 The mindfulness is attached with the present time and support 
knowledge of right or wrong, good or bad including time for practicing activities 
while the knowledge was the advantage for both oneself and other and become 
the advantage of public, can utilization which  was leading to achieve ultimate goal, 
and the truth. The Mindfulness, Knowledge, Utilization and the Truth can be call to 
MKUT Model 
 
 
 
 
 
 

M = Mindfulness  
K = Knowledge  
U = Utilization  
T = Truth  
 

 

Figure 1: MKUT Model 
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7. THE RECOMMENDATION HOW TO USING THE MKUT MODEL  
The MKUT Model is the mindfulness development method that supports 

the task which create knowledge and lead to implementation process, then enable 
to get achievement of task successfully, it creates the mindfulness permanently 
and provide more advantaged completely. Example: The man who suffering with 
his overload working, can’t finish work on time, that effect: he has no time for 
develop or relax himself and spend time with his family. He can apply using the 
MKUT Model to solve the problem: Staring with set clearly planning for his life with 
mindfulness, then using knowledge to organizing his job description, set the priority, 
proper work and can distributing his task to all person concerning with the 
utilization, then doing consistency with happiness, because he know the value of 
time. Finally he can finish his working on time, can using his time for develop or 
relax himself and spending his time for his family, no suffering anymore. 

8. RECOMMENDATION 
  8.1 Policy recommendation 

 1. The Educational institute both public and private can apply the BTM 
model to organize the teaching training and curriculum development 
             2. The department of Human Resource Development use the time table 
and job assignment rules and regulation for employee in order to reduce stress and 
suffering can use the BTM model for solve the problem 

 3. According the attitude of scientist dimension, the time was related to 
the factors that suitable of scientist, the finding it on science expects related lass to 
Buddhism dimension and can we applied to the innovation of human life 

  8.2 Research recommendation 
    Buddhist time management (BTM) recommended for the next research 
are as follow: 

 1. The study on potential of BTM to human life  
 2. To study relationship of the man life with BTM model 
 3. To study the BTM in term of culture relationship 
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ABSTRACT 

The purpose of this article was to study perception in Kathāvatthu. 
Methodology of study began with the collection, classification, analysis, synthesizes 
and summarize for the purpose. The study found that the perception in 
Kathāvatthu is beginning to contact of aggregate, namely, if perception occurs when 
the internal aggregate – eye, ear, nose, tongue, body and mind-impression contact 
to external aggregate – visible object, sound, smell, taste, touch, and mind-objects. 
There is contact between internal aggregate – sense organs and external sense – 
the objects and sending information to consciousness and conduct to meaning. 
There are four perception in Kathāvatthu 1) Indriyayāna–sense impression, 2) 
Manovinyāna–mind  impression 3) Svasaṃvedanā– self- knowledge of the mind 4) 
Yogic Intuition– the knowledge of  ascetic yogi.   
Keyword:    Kathāvatthu, Perception, Indriyayāna, Manovinyāna, Svasaṃvedanā, 
        Yogic Intuition 
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1. INTRODUCTION 

Perception in eastern philosophy is called Pratyakşa (B.N.Singh, 1988: 72) 
and the Pratyakşa derived from 2 word, is that, prati + akşa. The word prati mean 
that ‘Connection with’ and  akşa mean  the ‘each sense’ , therefore Pratyakşa or 
Perception is cognition with the sense (Homhuan  Buarabha. 2001: 84), namely, 
sensation related to the sense. The word  “related to the sense” mean function of 
each of the sense-organs in the object such as Connection with subject and object. 

Vasubandu explained  Perception is knowledge arising from that very 
thing(HomhuanBuarabha. 2001:80) but Dignāga defines perception as that which  is 
free from mental perception name class like  and being free from preconception. 
(B.N. Singh.1988: 78 and Satihs Chandra Vidyabhusan. 1988: 277) Its related to 
Dhammakirti as perception is free from conception, which consists in joining name 
and kind. (Georges B.J. Dreyfus. 1997: 348) and Stcherbatsky that perception is kind 
of cognition which is produce by the sense or by a stimulus exercised by an object 
upon the sense(TH. Stcherbatsky. 2000: 148). Also perception combined intuition of 
ascetic yogi and intention of this research was the perception especially in 
Kathāvatthu. 

 
2. OBJECTIVE AND  METHODOLOGY 

Objective of this research were to study the source and detail of Perception 
in Kathāvatthu and this research was documentary research which collected 
primary and secondary source, content classification, analyzed and synthesized 
according to the object by descriptive analysis. 

 
3. DEFINITION 

3.1 Kathāvatthu is the one of Abhidhammapitaka—Volume 37 in Theravada 
Buddhism.  

3.2 Perception is cognition which occurred from connection of sense – 
perception with the object immediately and special cognition which occurred from 
directly mind. 

3.3 Indriyayāna is sense impression i.e. eye, ear, nose, tongue and body. 

3.4 Svasaṃvedanā is self- knowledge of the mind. 
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3.5  Manovinyāna is mind  impression.  
3.6 Yogic Intuition is the knowledge of ascetic yogi. 

 

4. PERCEPTION IN KATHĀVATTHU 
The contents of the object are all interrelated. The content is the 

interaction between the parties, which represent the Theravāda clergy and the 

counterparts, representing the other non-Theravāda. The content of the object is 
divided two parts, the content and the method. The content is the main argument 
about ego, existence, transcendence and characteristic of Buddha etc. The method 
is to use reasoning in the argument, which is considered to be a logical way. 

According to the analysis of the material in Kathāvatthu found the material 

of Kathāvatthu is two parts: the description of perception and inference. The 
perception is knowledge that is directly related to the knowledge of the perceived 
world and inference are two kind– inference for oneself or Svarathānumān and 

inference for the others or Parathānumān. The Parathānumān are two that the 

Anuloma–Parathānumān and Patiloma–Parathānumān but in this article was to 

study perception in Kathāvatthu. 
4.1 Meaning of  Perception 

Perception in Kathāvatthu have at Satiputthānakathā (Abhi. 37/ 301/ 236-

240) Kukkulakathā (Abhi.37/ 338/ 310-313) Sābhogātikathā (Abhi. 37/ 854/ 637)  

Anantarapucchayakathā (Abhi. 37/ 693/ 740) and Kanisakakathā (Abhi. 37/ 826/ 
862), its means that perception by channel of the eye, ear, nose, tongue and body. 
Indeed, there is word Manasikāra which is mean mind impression and Manovinyāna 
is channel of mind. therefore perception is knowledge by eye, ear, nose, tongue, 
body and mind, If perception occurs than internal sense–Cakkhu, Sota, 
Ghāna,Jivhā, Kāya and Mano contact to external sense–Rupa, Sadda, Gandha, 
Rasa, Photthabha and Dhamma. 

4.2 Perception in Kathāvatthu 

There are four kind of perception in Kathāvatthu as follows: 

 4.2.1 Indriyayāna is knowledge by Indriya and this word means the sense 
organs - eye, ear, nose, tongue and body. For example 

[826]  Theravadin. Did person see a visible object by eye? 
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 Non Theravadin. Yes. 
 Theravadin. Did person sound by ear… Did person smell by nose… 

Did person test by tongue… Did person tangible object by body? 
 Non Theravadin. Yes. 
 [580] Theravadin. Did Chakkhāyatana appear with Chakkuvinyāna together? 
 Non Theravadin. It should not be said. 
 Theravadin. Did Chakkhāyatana appear with Chakkuvinyāna 

together?[repeat] 
 Non Theravadin. Yes. 
4.2.2 Manovinyāna is knowledge after the Indriyayāna, namely, this 

Indriyayāna and external sense–fields appear with a moment and after than 

knowledge become Manovinyāna (Homhuan Buarabha. 2001: 128-129) which 
corresponds to the writing of Som Sujira(2015: 21-22) who tries to explain the 6 

channel through the concept of science that "The light wave hits the eye at a 
speed of 300,000 kilometers per second. Light is only 1 in millionths of a second, 
the eye catches the image and it lasts for 1 in 10 seconds, so the eyes deceive us 
all the time. For instant in Kathāvatthu: 

 [906] Theravadin. Is not mind–object occurs in a moment? 
 Non Theravadin. Yes. 
 Theravadin. The earth, the ocean, Sineru Mountain, water, Fire, Wind  

and so no appear in the mind or not? 
Non Theravadin. It  should not be said. 

 Theravadin. Is not mind–object occurs in a moment? 
 Non Theravadin. Yes. 
         Theravadin. Did Chakkhāyatana appear with Chakkuvinyāna 

together?[repeat] 
 Non Theravadin. It  should not be said. 
[907]  Non Theravadin. Did you accept Is not mind–object occurs in a 

moment?  
 Theravadin. Yes. 
 Non Theravadin. Is not Dhamma eternal unchangeable? 
 Theravadin. It should not be said. 
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 Non Theravadin. Therefor dhamma is in a moment. 
4.2.3 Svasaṃvedanā is self awareness or Cetasika – the adjuncts of 

consciousness (Homhuan Buarabha. 2001: 131). It is postulate of Indriyayāna and 

Manovinyāna which in Athigihamanasikarakathā of Kathāvatthu. 
 

 
 
4.2.4 Yogic Intuition is Knowledge manifested by meditation. It is the direct 

knowledge that is derived from the perseverance to achieve the ultimate goal of 
religion. Also yogic intuition is a mysterious knowledge of the priests. Conception of 
this in Kathāvatthu different from yogic intuition of Hindu, Mahayana Buddhist 

traditions and Zen. For example in Kathāvatthu 
[418] Theravadin. Is not Vimutti deliverance? 
         Non Theravadin. Yes. 
        Theravadin. Is Vimutti deliverance or not? 
  Non Theravadin. It should not be said. 
[816] Non Theravadin. Did not  you accept that yogi pass away first 

absorption to the other? 
       Theravadin. Yes. 
       Non Theravadin. Did not the Buddha’s state “ Monks, monks in here 

peace of mind to pass fourth absorption”, really? 
       Theravadin. Yes. 
       Non Theravadin. Therefor Yogic pass from first absorption to the other. 
    From the above, both non Theravadin and Theravadin accepted yogic 

intuition similarly but the details of the parties did not agree. 
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5. CONCLUSION AND SUMMARY 

Perception in Kathāvatthu is the knowledge that occurs directly within the 
internal–sense fields, ie, the eyes, ears, nose, tongue, body and mind contact with 
visible object, sound, odour, taste, tangible object and mind object. There are four 
kind of perception in Kathāvatthu – Indriyayāna, Manovinyāna, Svasaṃvedanā 
Yogic Intuition and this based on knowledge in Buddhism for Public Debate 

(TH.Shcerbasky. 1994: 2) 
To study in Kathāvatthu found that there is an explanation of Indriyayāna, 

Manovinyāna, Svasaṃvedanā, Yogic Intuition that related with the description of 
perception in Buddhist Logic by Stcherbatsky. He classified as "Sense-Perception" 
and "Intuition". However Yogic intuition in Theravada Buddhist philosophy is special, 
namely, Theravada Buddhism explained the intuition in the hierarchical order of 
attainment – the first Absorbtion, the second Absorbtion, the thrid Absorbtion and 
the fourth Absorbtion.  
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บทคัดยอ 
   การศึกษาวิจัย เร่ือง การจัดการความรูในปฏิสัมภิทามรรค: มิติไตรสิกขา มีวัตถุประสงคดังน้ี 1) 
เพ่ือศึกษาการจัดการความรู 2) เพ่ือศึกษาปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา 3) เพ่ือบูรณาการการจัดการความรู
ในปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา 4) เพ่ือนําเสนอแนวทางการสรางองคความรูใหมเก่ียวกับรูปแบบการบูร
ณาการการจัดการความรูในปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา  

 ผลการวิจัยพบวา  
 1. การจัดการความรู หมายถึง กระบวนการสราง การจัดการ การแบงปน และการนํา

ความรูไปใชใหบรรลุวัตถุประสงค และการจัดการความรูในพุทธศาสนา หมายถึง การแสวงหา
ความรูในคําสอนของพระพุทธเจา (พระไตรปฎก) แลวนํามาจัดการเผยแพรตอสาธารณะ เพ่ือใช
ความรูน้ันมาแกไขความทุกขจนดับทุกขได  2. ปฏิสัมภิทามรรค เปนคัมภีรท่ีวาดวยความรูแตกฉาน
ในหลักธรรมตาง ๆ รวม 30 กถา หรือ 30 เร่ือง และปฏิสัมภิทามรรคมิ ติไตรสิกขา เปนการ
สังเคราะหความรูปฏิสัมภิทามรรคลงในกรอบของไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปญญา 3. บูรณาการการ
จัดการความรูในปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา เปนการนําแนวคิดการจัดการความรู SECI Model มา
ประยุกตกับปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา ทําใหไดผลการดําเนินการดังน้ี  1) ไดความรูปฏิสัมภิทา
มรรคมิติไตรสิกขา 2) นําความรูท่ีไดสรางเปนหนังสือ และe-Document ประเภท PDF File 3) ทํา
ให e-Document ประเภท PDF File ไดถูกเก็บรักษาและเผยแผในส่ือสังคมออนไลนประเภทเฟซบุก 4) 
กลุมผูศึกษาปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขาไดรับความรูและประโยชนจากการศึกษาบนเครือขาย
สังคมออนไลนประเภทเฟซบุก 4. องคความรูใหมท่ีไดจากการวิจัยเก่ียวกับรูปแบบบูรณาการการ
จัดการความรูในปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา คือ  CAPA  Model   
คําสําคัญ: การจัดการความรู, ปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา 
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ABSTRACT  

 The objectives of the thesis entitled “Knowledge Management in Paṭisambhidāmagga: 
Threefold Training Dimension” were as follows: 1) to study the knowledge management, 2) 
to study knowledge management in Paṭisambhidāmagga in the dimension of the Threefold 

Training, 3) to integrate the knowledge management in Paṭisambhidāmagga with the 
Threefold Training, and 4) to propose a guideline and new body of knowledge about the 
knowledge management in Paṭisambhidāmagga in the Threefold Training dimension.   

 The results of the study found that 
  1. The knowledge management means the process of creating, managing, 
sharing and implementing knowledge to achieve the purposes. In Buddhism, 
knowledge management means to search for the knowledge from the Buddha’s 
teachings, to manage the knowledge, and then to propagate it to the public for solving 
general problems until eradicating the suffering.  

 2. Paṭisambhidāmagga is a scripture covering analytical understanding in 

Dhamma composed of thirty chapters or kathā.  Paṭisambhidāmagga in the 
Threefold Training Dimension is to synthesize the knowledge in 
Paṭisambhidāmagga into Tisikkhā; Sīla (morality), Samādhi (concentration) and 

paññā (wisdom).  

3. The integration of the knowledge management in Paṭisambhidāmagga 
with Threefold Training dimension is to apply the concept of SECI model with 
knowledge in Paṭisambhidāmagga in the dimension of the Threefold Training. The 

outcomes are as follows; 1) to knowledge in Paṭisambhidāmagga in the Threefold 
Training Dimension, 2) to create a book and e-Document in PDF File, 3) to upload 
and propagate the e-Document on social network,  and 4) the e-Document can be 
accessed by those who are interested in Paṭisambhidāmagga in the Threefold 
Training Dimension.  
  4. The guideline and body of knowledge obtained from the study of “The Knowledge 
Management in Paṭisambhidāmagga with Threefold Training” could be concluded into CAPA 
Model. 
Keywords: Knowledge Management, Paṭisambhidāmagga in the Threefold Training 
Dimension 
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1. บทนํา 

  แนวคิดการจัดการความรู (Knowledge Management) เปนแนวคิดท่ีถูกนํามาใชเพ่ือ
กระจายความรูใหแพรหลาย แตเดิมน้ันแนวคิดนี้มีปรากฏข้ึนมาในหลายทศวรรษกอนหนานี้ โดยมี
หลักฐานการสรางคลังความรูท่ีเปนเร่ืองเลาของคนในอดีตท่ีเรียกวา “Narrative Repository” ซ่ึง
จัดเก็บเร่ืองวิถีชีวิตด้ังเดิมของการดํารงชีวิตหรือการทํามาหากิน เร่ืองราวของหมอผี เวทมนตร และ
หมอตําแย เปนตน ตอมาพัฒนาการของการจัดการความรูเร่ิมเปนทางการจากแนวคิดของดร.คารล 
วีก (Karl Wiig) ผูเปนคนแรกท่ีนําเสนอความคิดดานการจัดการความรูในท่ีประชุมของ
สหประชาชาติ เม่ือป พ.ศ 2529 (จุฑารัตน ศราวณะวงศ, 2555 : 4). 
  สําหรับพระพุทธศาสนามีศาสตรการจัดการความรูอันยอดเย่ียมดังจะเห็นไดจากความ
ยั่งยืนของพระศาสนาที่สามารถสืบทอดคําสอนอยูมาไดจนถึงปจจุบันเปนเวลา 2,600 ปนับต้ังแตท่ี
พระพุทธเจาตรัสถึงการจัดระบบคําสอนไวเปนหมวดหมู 9 ประการ เพ่ือใหเหลาพุทธบริษัทไดเลา
เรียนและใชความรูน้ันแกไขความทุกขซึ่งตอมาพระอรรถกถาจารยเรียกการจัดหมวดหมูคําสอนองค 
9 ประการน้ีวา “นวังคสัตถุศาสน” (วิ.อ.(ไทย) 1/38-39). นอกจากน้ีพระสารีบุตรก็ไดแสดงวิธีการ
สังคายนาไวเปนตัวอยางโดยทานไดรวบรวมคําสอนท่ีพระพุทธเจาทรงแสดงไวเปนขอธรรมตาง ๆ 
มาแสดงตามลําดับหมวด ต้ังแตหมวดหน่ึงไปจนถึงหมวดสิบอยูในสังคีติสูตร อันเปนแนวทางการ
สังคายนาในกาลตอมา (ที.ปา. (ไทย) 11/296/247). 
  ภายหลังพระพุทธเจาปรินิพพานไดมีการรวบรวมคําสอนข้ึนโดยเรียกวา “การทํา
สังคายนา” ที่ถํ้าสัตบรรณคูหา เมืองราชคฤห แควนมคธ ตามคําปรารภของพระมหากัสสปะ โดยมี
พระเจาอชาตศัตรูเปนองคอุปถัมภในคร้ังน้ันพระมหากัสสปเถระเปนประธานซักถามพระธรรมวินัย 
พระอานนทเปนองควิสัชชนาพระธรรม พระอุบาลีเปนองควิสัชชนาพระวินัย (เสฐียรพงษ วรรณปก, 
2555 : 7). ตอมาไดมีการสังคายนาข้ึนในพ.ศ. 100 และ พ.ศ. 234 ในประเทศอินเดีย ซ่ึงก็ยังใช
วิธีการสืบทอดดวยการทองจํา จนราวพ.ศ. 433 ที่อาโลกเลณสถาน ประเทศศรีลังกา มีการทํา
สังคายนาข้ึนเพ่ือจารึกคําสอนเปนลายลักษณอักษรโดยจารึกลงในใบลาน และยังไดจารึกอรรถกถา
ลงไวดวย จากน้ันมาไดมีการทําสังคายนาในพมา และไทย (สุชีพ ปุญญานุภาพ, 2550 : 10-12). 

อน่ึง คําสอนในพระไตรปฎกน้ี นอกจากจะเปนบันทึกคําส่ังสอนของพระพุทธเจาแลวยัง
บันทึกคําสอนของพระสาวกท่ีจัดเปนหมวดใหญ ๆ  ในพระไตรปฎกมี 2 คัมภีร คือ คัมภีรนิทเทส
และปฏิสัมภิทามรรค ท้ัง 2 คัมภีรน้ีถือเปนคําสอนของพระสารีบุตร โดยเฉพาะคัมภีรปฏิสัมภิทา
มรรคน้ันเปนหลักการวาดวยเร่ืองความรูอยางแตกฉานในพระพุทธศาสนา (สุชีพ ปุญญานุภาพ, 
2550 : 620-626). 
  เม่ือกลาวถึงเน้ือหาสาระของคัมภีรปฏิสัมภิทามรรคน้ี มีการแบงเน้ือหาเปน 3 วรรค วรรค
ละ 10 กถา รวม 30 กถา แลวเสนอหัวขอเปนบทต้ัง เรียกวา อุทเทส ตอจากน้ันจึงอธิบายขยาย
เน้ือความออกไปอยางละเอียด เรียกวา นิทเทส เพ่ือใหผูศึกษาเกิดความรูและเขาใจหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนาอยางถูกตอง (มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539 : บทนํา 12-13). 
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  ผูวิจัยมีความเห็นวาปฏิสัมภิทามรรคเปนคัมภีรท่ีสงเสริมความเปนเลิศของปญญา  ซ่ึงผู
ปฏิบัติธรรมสามารถพัฒนาปญญาของตนอยางเปนระบบไดดวยวิธีการของหลักไตรสิกขา  ดังท่ีสม
เด็พระพุทธโฆษาจารย (ป.อ.ปยุตฺโต) กลาวไวดังน้ี  
  “ไตรสิกขา” หมายถึง สิกขา 3 หรือ ขอปฏิบัติท่ีตองศึกษา 3 อยาง ไดแก อธิศีลสิกขา อธิ
จิตตสิกขา อธิปญญาสิกขา เรียกงาย ๆ วา ไตรสิกขา เปนระบบปฏิบัติท่ีมุงในแงการใชงาน คือ 
นําเอาองคประกอบท้ังหลายของมรรค ออกมาจัดเปนกระบวนวิธีปฏิบัติท่ีมีข้ันตอนตาง ๆ จากสวน
ที่หยาบไปหาสวนท่ีละเอียด หรือจากสวนท่ีเปนรูปรางชัดเจน ไปสูส่ิงท่ีประณีตลึกซ้ึงมองไมเห็น 
หรือพูดอีกแงวา เร่ิมจากศีล ซ่ึงมุงฝกหัดพัฒนาการแสดงออกทางกาย วาจา ท่ีเปนชั้นนอก อยูกับ
สิ่งแวดลอม เปนข้ันหยาบ แลวกาวสูสมาธิ ฝกอบรมจิตใจท่ีอยูละเอียดกวา เพ่ือสนับสนุนการพัฒนา
ปญญาใหใชงานไดดีตอไป (สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป.อ.ปยุตฺโต), 2559 : 552-553). 
  ดังน้ันเม่ือพิจารณาเน้ือหาของคัมภีรปฏิสัมภิทามรรค จะพบวาเน้ือหาเร่ืองศีล สมาธิ 
ปญญา มีกระจายอยูในหมวดธรรมตาง ๆ กลาวคือ 1. เร่ืองศีล ปรากฏในสีลมยญาณนิทเทส (ขุ.ป. 
(ไทย) 31/37/57). 2. เร่ืองสมาธิ ปรากฏในสมาธิภาวนามยนิเทส (ขุ.ป. (ไทย) 31/43/65). นอกจากน้ี
ยังไดอธิบายเร่ือง อานาปานสติ (ขุ.ป. (ไทย) 31/152/233).ไวโดยพิสดาร 3. เร่ืองปญญา ปรากฏใน
ญาณกถาวาดวยญาณ 73 ญาณ  (ขุ.ป. (ไทย) 31/1/7). เปนตน ซ่ึงหากนําเน้ือหามาจัดใหอยูในกรอบ
ของไตรสิกขาแลว จะทําใหไดความรูปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขาท่ีเหมาะสมแกการนําไปศึกษา
และปฏิบัติ เปนอยางดี 
2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

 2.1 เพ่ือศึกษาการจัดการความรู 
 2.2 เพ่ือศึกษาปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา 
  2.3 เพ่ือบูรณาการการจัดการความรูในปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา 
  2.4 เพ่ือนําเสนอแนวทางการสรางองคความรูใหมเก่ียวกับรูปแบบการบูรณาการการจัดการ
ความรูในปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา 
 

3. วิธีดําเนินการวิจัย 

  การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เปนหลัก โดยใชการ
วิเคราะหขอมูลจากเอกสาร (Documentary Research) และเพ่ือใหไดขอมูลท่ีมีความถูกตอง
แมนยํา ผูวิจัยเลือกการเก็บขอมูลภาคสนามดวยการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) จาก
บุคคลซ่ึงเปน  ผูรอบรูและมีประสบการณในประเด็นท่ีสัมภาษณ เพ่ือหาคํายืนยันผลการวิจัยเชิง
คุณภาพตามวัตถุประสงคการวิจัยท่ีกําหนด สวนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช
แบบสอบถามความคิดเห็น 
  วิธีการดําเนินการวิจัยมีดังน้ี 
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  3.1 วิเคราะหเอกสารแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยท่ีเก่ียวของ ไดแก 1) หลักการจัดการความรู 
ตามแนวคิดเซกิโมเดล (SECI Model) ของโนนากะและทาเกอูชิ 2) พระไตรปฎกและอรรถกถา ไดแก 
หลักไตรสิกขา และปฏิสัมภิทามรรค   

  3.2 นําขอมูลท่ีไดมาจัดประเภท วิเคราะห ตีความ แลวนํามาสังเคราะหเปนกรอบแนวคิด
ในการวิจัย  
  3.3 สรางเคร่ืองมือและการสัมภาษณ  ไดสรางเคร่ืองมือสัมภาษณเปนแบบไมมีโครงสราง 
โดยใชคําถามปลายเปด สวนแบบสอบถามความคิดเห็นได จัดทําข้ึน 2 ชุด  คือ 1) แบบสอบถาม
แสดงความเห็นของนักวิชาการทางพระพุทธศาสนาท่ีมีตอหนังสือปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา 2) 
แบบสอบถามความคิดเห็นของผูศึกษาปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขาบนเครือขายสังคมออนไลน
ประเภทเฟซบุก   

  3.4 ผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดจากการสํารวจเอกสารและสัมภาษณเชิงลึกมาวิเคราะหและ
สังเคราะหแลวนําเสนอออกมาเปนองคความรูใหม (MODEL) 

 

4. ผลการวิจัย แบงเปน  4 สวน คือ   

   4.1 การจัดการความรู หมายถึง การสราง จัดระเบียบ ประมวลความคิด การกระทํา 
ตลอดจนประสบการณของบุคคล เพ่ือสรางเปนความรูท่ีเปนลายลักษณ อักษร และจัดเก็บใน
ลักษณะของแหลงขอมูลท่ีบุคคลสามารถเขาถึงไดโดยอาศัยส่ือตาง ๆ เพ่ือนําความรูท่ีไดไปใชในชีวิต
ใหบรรลุเปาหมาย และผูวิจัยพบวาแนวคิดการจัดการความรู  SACI Model สามารถนํามาใชในการ
จัดการความรูในคัมภีรปฏิสัมภิทามรรคได โดยมีข้ันตอนการดําเนินการ  4 ข้ันตอน คือ  1. การ
แลกเปล่ียนเรียนรู คือ การสราง การรวบรวมความรู โดยการเก็บขอมูลจากการอานตีความคัมภีร 
และการสัมภาษณ อันเปนการแลกเปล่ียนประสบการณตรงของผูส่ือสารระหวางกัน ระหวางผูวิจัย
กับคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ผลท่ีไดรับจากข้ันตอนน้ีคือ "ความรูปฏิสัมภิทามรรคมิติ
ไตรสิกขา” 2. การสกัดความรูออกจากตัวคน เปนการแลกเปล่ียนความรูท่ีซอนเรนไปเปนความรูท่ี
ชัดแจง โดยการนําขอมูลจาก ข้ันตอนท่ี 1 มาจัดทําใหเปนลายลักษณอักษร เพ่ือทําใหการถายทอด
และสามารถเรียนรูไดงายข้ึน 3. การผนวกความรู เปนการนําความรูปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา 
มาเก็บรักษาและเผยแผในเครือขายสังคมออนไลน 4. การผนึกความรู เปนการศึกษาของผูสนใจ
ความรูปฏิสัมภิทามรรค โดยศึกษาจากส่ือสังคมออนไลน แลวเกิดความรู ประสบการณติดอยูในตัวผู
ศึกษา จากน้ันก็จะนําความรูท่ีไดมาแลกเปล่ียนเรียนรูตอไป  
  4.2 ปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา เปนการศึกษาคัมภีรปฏิสัมภิทามรรค และหลักไตรสิกขา 
โดยพบวา ปฏิสัมภิทามรรคเปนผลงานของพระสารีบุตรอยูในพระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย 
แบงเปน 30 เร่ือง แตละเร่ืองมุงแสดงทางแหงปฏิสัมภิทาญาณ 4 คือ 1.  อัตถปฏิสัมภิทา หมายถึง 
ปญญาแตกฉานในความหมายและผลท่ีปรากฏของธรรมตาง  ๆ   2. ธรรมปฏิสัมภิทา หมายถึง ปญญา
แตกฉานในช่ือหรือต้ังหัวขอธรรม และเหตุการเกิดของธรรมตาง ๆ  3.นิรุตติปฏิสัมภิทา หมายถึง 
ปญญาแตกฉานในภาษา สามารถใชคําพูดชี ้แจงใหผู อื ่น เขาใจได 4.ปฏิภาณปฏิสัมภิทา 
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หมายถึง ปญญาแตกฉานในความรูท้ัง 3 ไดแก อัตถปฏิสัมภิทา ธรรมปฏิสัมภิทา  นิรุตติปฏิสัมภิทา 
เม่ือนําความรูในคัมภีรมาสังเคราะหเขากับหลักไตรสิกขาจึงทําใหไดความรู “ปฏิสัมภิทามรรคมิติ
ไตรสิกขา”  ข้ึนโดยมีเน้ือหา  6 ประการ ดังน้ี  1. ปฏิสัมภิทามรรค : ศีล (อธิศีลสิกขา)  2. ปฏิสัมภิทา
มรรค : สมาธิ (อธิจิตตสิกขา 3. ปฏิสัมภิทามรรค : ปญญา (อธิปญญาสิกขา)  4. การปฏิบัติไตรสิกขาให
บริบูรณ หมายถึง การปฏิบัติเพ่ือทําใหไตรสิกขาบริบูรณหรือเกิดมรรคสมังคี 5.ผลการปฏิบัติใน
ไตรสิกขาท่ีบริบูรณ หมายถึง การปฏิบัติไตรสิกขาจนไดบรรลุมรรค ผล นิพพาน 6. การนําหลัก
ปฏิสัมภิทาญาณไปใชกับปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา 
   4.3 บูรณาการการจัดการความรูในปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา  
  การบูรณาการการจัดการความรูในปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา เกิดจากการศึกษา
แนวคิดการจัดการความรู SACI Model และปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา แลวบูรณการเขาดวยกัน
มี 4 ข้ันตอน คือ 

   ขั้นตอนท่ี 1 การแลกเปล่ียนความรูในปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา เปนการอาน
ตีความคัมภีรปฏิสัมภิทามรรค และการสัมภาษณ ซ่ึงเปนการแลกเปล่ียนประสบการณตรงของผูวิจัย
กับคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ผลท่ีไดรับจากข้ันตอนน้ีคือ “ความรูปฏิสัมภิทามรรคมิติ
ไตรสิกขา” มีรายละเอียด 6 ประการดังน้ี  

  1) ปฏิสัมภิทามรรค : ศีล มีดังน้ี  
ความหมายของศีลมีความหมายหลายนัย ไดแก 1. เจตนาเปนศีล 2.เจตสิกเปนศีล 3.

ความสํารวมเปนศีล 4.ความไมลวงเปนศีล ชื่อวาศีลเพราะอรรถวาสํารวม ในความหมายของ อธิศีล 
หมายถึง สังวร ปาริสุทธิ ความบริสุทธิ์ดวยความสํารวมเปนอธิศีล สวนความหมายของความสํารวม
ในศีล วิสุทธิน้ัน เปนอธิศีลสิกขา ศีลนัยของมรรค 8 ไดแก สัมมาวาจา สัมมาอาชีวะ สัมมากัมมันตะ เหตุ
ที่ทําใหเกิดศีลคือ กุศลศีลที่มีกุศลจิตเปนสมุฏฐาน สวนอรรถกถา สัทธรรมปกาสินี (ขุ.ป.อ. (ไทย) 
1/2/22-23). แสดงเหตุใกลของศีล คือ หิริและโอตตัปปะ ประเภทของศีล แสดงไว 3 นัย ไดแก ศีล 
2 ประการ ศีล 3 ประการ และศีล 5 ประการ สวนการปฏิบัติศีล เร่ิมจากการละอกุศลกรรมบถ 10 
จากน้ันละธรรมคูตรงขาม 37 ประการ จนถึงการละกิเลสท้ังปวงดวยอรหันตมรรค สวนผลการ
ปฏิบัติของศีล จําแนกไดโดยไดผลในปจจุบัน คือ ความไมเดือดรอนของจิต เปนตนจนบรรลุพระ
นิพพาน หากยังไมบรรลุพระนิพพานผลของของศีลก็นําไปเกิดในสุคติภูมิ 

  2) ปฏิสัมภิทามรรค : สมาธิ มีดังน้ี 

   คําวา สมาธิ มีความหมายถึง 25 นัย เชน อรรถวามีอารมณเปนอันเดียว อรรถวาไม
ฟุงซาน เปนตน คําวา อธิจิต หมายถึง  จิตต้ังอยูในความบริสุทธิ์ดวยความสํารวม ยอมไมถึงความ
ฟุงซาน อวิกเขปปาริสุทธิ ความบริสุทธิ์ คือความท่ีจิตไมฟุงซาน เปน  อธิจิต สวนคําวา อธิจิตตสิก
ขา หมายถึง ความไมฟุงซานในจิตวิสุทธิ สวนนัยของมรรค 8 นั้นไดแก สัมมาวายามะ สัมมาสติ 
สัมมาสมาธิ สมาธิน้ันมีเหตุเกิดไดจาก 1.การคํานึงถึงเพ่ือประโยชน 2.การมีฉันทะ 3.การมนสิการแก
ความไมฟุงซาน และ 4.ความปรากฏเปนธรรมชาติเดียวดวยความสามารถสมาธินทรีย ท้ัง 4 
ประการน้ีเปนเหตุใหเกิดสมาธิตามนัยท่ีปรากฏอินทริยกถา สวนอรรถกถา สัทธรรมปกาสินี แสดงวา 
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เหตุใกลของสมาธิ คือ สุข (ขุ.ป.อ. (ไทย) 1/3/24). ประเภทของสมาธิ จําแนกได 10 หมวด รวมมี 55 
ประการ การปฏิบัติสมาธิ มีวิธีการปฏิบัติ 2 ประการ คือ อานาปานสติ มี 16 ข้ันตอน และการ
เจริญเมตตาเจโตวิมุตติมีวิธีการปฏิบัติสรุปได 4 ตอน 1. การแผเมตตาโดยไมเจาะจง 2. การแผไป
โดยเจาะจง  3. การแผไปสูทิศท้ังหลาย 4. การแผเมตตา  เจโตวิมุตติดวยธรรม 4 หมวด เม่ือปฏิบัติ
สมาธิไดแลวยอมไดผล ดังน้ี การเจริญอานาปานสติ ยอมทําใหกายและจิตของผูน้ันไมหวั่นไหว ไม
ด้ินรน ละอุปกิเลสได วิตกยอมสงบไป และเปนบาทฐานใหเกิดปญญาตอไป สวนผลการปฏิบัติ
เมตตามีอานิสงส 11 ประการ เชน  ผูเจริญเมตตายอมหลับเปนสุข ต่ืนเปนสุข ยอมเขาถึงพรหมโลก 

เปนตน 

 3) ปฏิสัมภิทามรรค : ปญญา มีดังน้ี 

คําวา ปญญา อรรถวาทราบชัด สวนคําวาอธิปญญา หมายถึง การเห็นสังวรปาริสุทธิโดย
ชอบ ยอมเห็นอวิกเขปปาริสุทธิโดยชอบ ทัสนปาริสุทธิความบริสุทธิ์แหงทัสนะ เปนอธิปญญา และ 
คําวา อธิปญญาสิกขา หมายถึง ความเห็นในทิฏฐิวิสุทธิ สวนนัยของมรรค 8 ไดแก สัมมาทิฏฐิ สัมมา
สังกัปปะ เหตุท่ีทําใหเกิดปญญาน้ัน อรรถกถา สัทธรรมปกาสินี แสดงวาสมาธิเปนเหตุใกลใหเกิด  
(ขุ.ป.อ. (ไทย) 1/1/20). ประเภทของปญญา มี 73 ประการ แบงเปนปญญาแกบุคคลทั่วไปมี 67 
ประการ และปญญาเฉพาะพระพุทธเจา มี 6 ประการ  การพัฒนาปญญา พระสารีบุตรนําพระพุทธ
พจนมาแสดงวาเหตุ 4 ประการน้ี ไดแก  สัปปุริสสังเสวะ สัทธรรมสวนะ โยนิโสมนสิการ 
ธรรมานุธรรมปฏิปตติ เม่ือสรางข้ึนไดยอมมีปญญาในลักษณะตาง ๆ 

4) การปฏิบัติไตรสิกขาใหบริบูรณ มี 2 วิธี คือ  (1) การเจริญวิปสสนามีสมถะเปน
เบ้ืองตน มีแสดงใน 1. อานาปานกถา 2. อินทริยกถา  3. พลกถา (2) การเจริญสมถะมีวิปสสนาเปน
เบ้ืองตน มีแสดงใน 1.สติปฏฐานกถา 2.วิปสสนากถา  3.วิโมกขกถา  

เม่ือเลือกปฏิบัติวิธีใดวิธีหน่ึงจนสําเร็จแลว ยอมทําใหแจงในสัจจะ 4 ซ่ึงคัมภีรปฏิสัมภิทา
มรรค แสดงไวในกถาตาง ๆ ไดอยางละเอียดลึกซ้ึงเปนลําดับ เร่ิมต้ังแตวิเวกกถาแสดงมรรค 8 
โพชฌงค 7 พละ 5 อินทรีย 5 ที่ประกอบดวยวิเวก 5  มรรคกถา แสดงความหมายของมรรค 8 
โพชฌงค 7 พละ 5 อินทรีย 5  ศีลวิสุทธิ จิตตวิสุทธิ ทิฏฐิวิสุทธิ วาเปนมรรค และเม่ือมรรคสมังคีกัน
แลว ก็กระทําใหแจงในสัจจะ ซ่ึงสัจจกถา แสดงความหมายของอริยสัจ และการแทงตลอดดวย
ญาณเดียวพรอมดวยอาการ 4 ประการ 9 ประการ 12 ประการ 16 ประการ สวนวิราคกถา แสดง
สภาวะขณะแหงมรรค 4 และผล 4 ในอภิสมยกถา แสดงความหมายของการตรัสรูดวยอะไร และ
อยางไร จนสุดทายในสุญญกถา แสดงถึงความสูญของกิเลสตาง ๆ และความสูญประเภทอนุปาทิ
เสสนิพพานเปนการสูญจากกิเลสและขันธ 5 ในท่ีสุด 

5) ผลการปฏิบัติไตรสิกขาท่ีบริบูรณ  เปนการเขาถึงโลกุตตระ เปนการขามพนโลก 
ไดแก พระอริยบุคคลในพุทธศาสนา ในท่ีนี้ไดจําแนกเน้ือหา 2 สวน คือ  (1) ผลการบรรลุเปนพระ
อริยบุคคล ในทิฏฐิกถาและวิปลาสกถา มีเน้ือหาสรุปวา พระโสดาบัน ละทิฏฐิไดทุกประเภท แตยัง
ละ วิปาลาสไดไมหมด สวนพระอนาคามีละวิปลาสเพ่ิมได 2 อยาง คือ 1. สัญญาวิปลาส 
ความสําคัญผิดวารูปเปนของงาม 2.จิตตวิปลาส ความคิดผิดวารูปเปนของงาม สวนพระอรหันตละ
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วิปลาสไดหมด (2) ผลการไดตรัสรูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ในกถาตาง ๆ แสดงวา 
พระพุทธเจามีความสามารถเฉพาะ คือ แสดงธรรมจักร มีพระญาณเฉพาะ 6 ประการ มีตถาคตพละ 
10 และแสดงปาฏิหารย 3 

6) การนําหลักปฏิสัมภิทาญาณไปใชกับปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา   
  เม่ือไดศึกษาปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขาในหัวขอท่ี 1 – 5 มาแลวแตจะทําอยางไรท่ีจะมี

ความรูในปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขาไดอยางแตกฉาน ดวยเหตุน้ีผู วิจัยจึงไดนําหลักปฏิสัมภิทา 4 
มาอธิบายความใหเห็นวาจะนําไปใชไดอยางไร แมวาปฏิสัมภิทา4 จะเปนญาณของพระอริยบุคคล 
แตก็อาจนําหลักเกณฑมาใชพัฒนาตนเองไดเบ้ืองตนน้ี  ขอทําความเขาใจหลักปฏิสัมภิทา 4 กอน 
แลวจึงแสดงวิธีนําไปใช มีรายละเอียดตอไปน้ี 

ญาณกถา ปฏิสัมภิทาญาณนิทเทส  แสดงวา “ปญญาในอรรถตาง ๆ ชื่อวาอัตถ
ปฏิสัมภิทาญาณ (รูความหมาย,รูผล) ปญญาในธรรมตาง ๆ ชื่อวาธัมมปฏิสัมภิทาญาณ (รูชื่อ,รูเหตุ) 
ปญญาใน  นิรุตตาง ๆ ชื่อวานิรุตติปฏิสัมภิทาญาณ (รูในภาษาคือปญญาท้ัง 2 ขางตน) ปญญาใน
ปฏิภาณตาง ๆ ชื่อวาปฏิสัมภิทาญาณ (รูในปญญาท้ัง 3 ขางตน)  (ขุ.ป. (ไทย) 31/76/127). 

เม่ือรูในหลักปฏิสัมภิทา 4 แลวก็นําหลักปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา มาปรับใช ผูเขียน
สรุปไดดังน้ี 

(1) การปฏิบัติในศีล เม่ือรูวา ศีล เปนธรรมอยางหน่ึง มีอรรถวา สํารวม มีเหตุเกิดข้ึนได
เพราะมีหิริและโอตัปปะ ผลของการมีศีล ทําใหเปนผูมีกาย วาจา ใจ สะอาด การรูแบบน้ีทําใหผู
ปฏิบัติสามารถตรวจสอบกับตนเองไดวา ในขณะน้ีมีศีล มีการสังวรดีอยูหรือไม ถาไมมีจะสรางได
อยางไร หรือถามีแลวศีลน้ัน ตอนน้ีมีลักษณะท่ีขาด ทะลุ ดาง พรอย หรือไมก็สามารถปรับปรุง
พัฒนาใหดีขึ้น 

(2) การปฏิบัติในสมาธิ เม่ือรูวา สมาธิ เปนธรรมอยางหน่ึง มีอรรถวาไมฟุงซาน เหตุให
เกิดสมาธิ คือ สุข ผลของการมีสมาธิ คือ จิตมีความไมหวั่นไหว ทําใหเกิดปญญา การรูแบบน้ีทําให
ทําใหผูปฏิบัติสามารถตรวจสอบกับตนเองไดวา ในขณะน้ีมีจิตเปนสมาธิอยูหรือไม ถาไมมีจะพัฒนา
ไดอยางไร เพราะบางคร้ังการทําสมาธิ คนท่ัวไปน้ันคิดวาเปนการน่ังขัดสมาธิอยูน่ิง  ๆ ตลอดการน่ัง
แตถาน่ังแลวจิตเกิดความฟุงซานตลอด สมาธิก็ไมเกิดข้ึนได ดังน้ันผูปฏิบัติมีความรูท่ีดีแลว ก็ยอมรู
วาสมาธิ คือ ความไมฟุงซานในจิตก็สามารถตรวจสอบจิตของตนเองไดวามีสมาธิหรือไม  แมตอน
เจริญสมถกรรมฐานสามารถนําไปใชไดอีกกลาวคือ เม่ือเจริญกสิณ ก็รูศัพท รู ความหมาย วิธีการ
เจริญกสิณ รูผลท่ีไดจากการเจริญกสิณ รูพยัญชนะของกสิณแตละประเภท  เชน บริกรรมวา นีลํ 
แปลวา สีเขียว ก็รูไดถูกตอง การรูอยางรอบดานในสมาธินี้ ก็อาศัยหลักปฏิสัมภิทา 4 นี้ 

(3) การปฏิบัติในปญญา เม่ือรูวาปญญา เปนธรรมอยางหน่ึง มีอรรถวาทราบชัด เหตุท่ี
ทําใหเกิดปญญา คือ สมาธิ ผลของการมีปญญา คือ มีความหายหลง การรูแบบน้ีจึงเขาใจไดวา
ปญญาของพุทธศาสนาคืออะไร สวนการพัฒนาปญญาผูเขียนขอยกตัวอยางการเจริญสติปฏฐาน 4 
ใน  สติปฏฐานกถา ปฏิสัมภิทามรรค  (ขุ.ป. (ไทย) 31/34/592).โดยนําหลักปฏิสัมภิทา 4 มาปรับใช
มีข้ันตอนดังน้ี 
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    3.1 ศึกษาหัวขอหรือศัพท เชน“เปนผูพิจารณาเห็นกายในกายอยูอยางไร” คือ  

(รูธรรมปฏิสัมภิทา) 
    3.2 ศึกษาความหมายของหัวขอ  หรือศัพท เชน “เปนผูพิจารณาเห็นกายในกายอยู
อยางไร”(รูอรรถปฏิสัมภิทาญาณ) หมายถึง พิจารณาเห็นกองธาตุดิน ยอมพิจารณาเห็นกองธาตุดิน
โดยความเปนของไมเท่ียง ไมพิจารณาเห็นโดยความเปนของเท่ียงพิจารณาเห็นโดยความเปนทุกข  
ไมพิจารณาเห็นโดยความเปนสุข  พิจารณาเห็นโดยความเปนอนัตตา  ไมพิจารณาเห็นโดยความเปน
อัตตา  ยอมเบ่ือหนาย  ไมยินดี  ยอมคลายกําหนัด ไมกําหนัด  ยอมดับ  ไมใหเกิด  ยอมสละคืน  ไมถือ
มั่น  เม่ือพิจารณาเห็นโดยความเปนของไมเท่ียง  ยอมละนิจจสัญญาได  เม่ือพิจารณาเห็นโดยความ
เปนทุกขยอมละสุขสัญญาได  เม่ือพิจารณาเห็นโดยความเปนอนัตตา  ยอมละอัตตสัญญาได  เม่ือเบ่ือ
หนาย ยอมละความยินดีได เม่ือคลายกําหนัด  ยอมละความกําหนัดได  เม่ือดับ  ยอมละสมุทัยได  เม่ือ
สละคืนยอมละความยึดถือได ภิกษุพิจารณาเห็นกายโดยอาการ   7  นี้  กายปรากฏ  ไมใชสติ  สติ
ปรากฏดวย  เปนตัวสติดวยภิกษุยอมพิจารณาเห็นกายน้ันดวยสติและญาณน้ัน  เพราะเหตุน้ัน  ทาน
จึงเรียกการพิจารณาเห็นกายในกายวา  สติปฏฐานภาวนา (สวนกองอาโปธาตุ  กองเตโชธาตุ  กองวาโยธาตุ 
กองผม  กองขน  กองผิว กองหนัง  กองเน้ือ  กองเอ็น กองกระดูก  กองเย่ือในกระดูก 11 ประการน้ีรวมอยูในกาย
นํามาพิจารณาได)   
     3.3 นําความรูจากขอ 3.1 และ 3.2 มาใชสวดสาธยายเพ่ือใหตนเองเกิดความ
คลองแคลวเม่ือเวลานําไปปฏิบัติ หรือมีผูสอบถามก็สามารถตอบไดถูกตองไมสับสน เพราะ
เขาใจพยัญชนะและอรรถ (รูนิรุตติปฏิสัมภิทาญาณ) เชน  เม่ือพิจารณากายในกาย ก็วารูวา
พิจารณากายอยู ไมใชพิจารณาเวทนา จิต ธรรม เพราะเน่ืองจากไดรูชื่อและความหมายในสติปฏ
ฐานท้ัง 4 ดีแลว จะไมพิจารณาผิดสภาวะ ตอไปก็นําไปใชปฏิบัติใหเกิดมรรค ผล 

    3.4 นําความรูจากขอ 3.1 3.2 และ 3.3 มาใชพัฒนาจิตใหมีปญญาข้ันสูงๆ  (รู
ปฏิภาณปฏิสัมภิญาณ) เชน กอนจะภาวนาสติปฏฐาน 4 ใหสํารวจตนเองวามีความรูเหลาน้ีหรือไม 
คือ 1.“รูคําวากายในกาย” 2.“รูความหมายของกายในกาย” 3.“รูอรรถและพยัญชนะของคําวากาย
ในกาย” เม่ือรูวามีความรูในสามประการขางตน ยอมใชสติตามพิจารณากายในกายไดถูกตอง 

กําหนดอาการของกายในกายไดท้ัง 7 ประการ กําหนดผล 7 ประการท่ีได  
    จากตัอยางการพิจารณากายเม่ือปฏิบัติแลวก็ใชหลักปฏิสัมภิทา 4 นี้ตรวจสอบวา
ปฏิบัติถูกตรงหลักสติปฏฐาน 4 หรือไม เพ่ือใหการปฏิบัติมีความกาวหนา 
  ขั้นตอนท่ี 2 การสกัดความรูออกจากตัวคนในปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา  เม่ือได
ความรู “ปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา” จากข้ันตอนท่ี 1 แลว ในข้ันท่ี 2 นี้จึงนํามาแปลงใหเปน
ความรูชัดแจงดวยการนํามาทําเปนหนังสือ และ e-Document ประเภทไฟล PDF สําหรับหนังสือ
“ปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา”ไดนําไปใหนักวิชาการทางพระพุทธศาสนาจํานวน 3 รูป/คน ได
ศึกษาและไดตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นหนังสือดังกลาว โดยพบวา เน้ือหาและการใช
ภาษาในหนังสือปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา มีคาเฉล่ียอยูในระดับมากท่ีสุด  
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  ขั้นตอนท่ี 3 การผนวกความรูในปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา เปนข้ันตอนของการนํา
ขอมูลท่ีเปนe-Document ประเภทไฟล PDF มาเขาสูระบบสารสนเทศเพ่ือท่ีจะจัดเก็บและใหผูใช
สามารถเขาถึงขอมูลไดอยางสะดวก โดยผูวิจัยสรางเฟซบุกสวนตัวข้ึนมา จากน้ันสรางกลุมท่ีมีชื่อวา 
“กลุมปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา”ข้ึน โดยมีสมาชิกจํานวน 6 คน ท่ีเปนผูจบปริญญาเอกสาขา
พุทธศาสนศึกษา จํานวน 3 คน และนักศึกษาปริญญาเอกพุทธศาสนศึกษา 3 คน  ไดศึกษา
แลกเปล่ียนเรียนรูกัน 

  ขั้นตอนท่ี 4 การผนึกความรูในปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา เปนข้ันตอนท่ีสมาชิกกลุม
ปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา ไดเรียนรูปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขาจากเครือขายสังคมออนไลน
ประเภทเฟซบุกแลวไดเกิดความรูข้ึนในตนเอง หลังจากการเรียนรูแลวผูวิจัยนําแบบสอบถามมาให
สมาชิกไดประเมินตนเองในดานความรูและประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา โดยพบวาความรูท่ีไดรับ
จากการศึกษาภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมากท่ีสุด สวนประโยชนท่ีรับจากการศึกษา ภาพรวมมี
คาเฉล่ียอยูในระดับมากท่ีสุด 

      4.4 องคความรูใหมที่ไดจากการวิจัย 
  ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยดวยการวิเคราะหเอกสารตาง ๆ เก่ียวกับแนวคิดการจัดการ
ความรู แนวคิดเก่ียวปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา จากน้ันไดนํามาบูรณาการเน้ือหาแลวสอบถาม
ความคิดเห็นกับผูทรงคุณวุฒิดานพระพุทธศาสนา และการจัดการความรู รวมจํานวน 9 ทาน แลว
ผูวิจัยจึงสังเคราะหความรูท่ีไดออกมาเปนรูปแบบบูรณาการการจัดการความรูในปฏิสัมภิทามรรคมิติ
ไตรสิกขาโดยเรียกวา CAPA Model มีความหมายดังน้ี 

  C = Cultivation of Paṭisambhidāmagga Threefold Training Dimension หมายถึง การ
สรางความรูปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขาข้ึน เปนข้ันตอนแรกของการจัดการความรู เม่ือสรางความรู
ปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขาข้ึนแลว จึงสงตอมายังข้ันตอนท่ี 2  

 A = Arrangement of Paṭisambhidāmagga Threefold Training Dimension หมายถึง 
การจัดความรูปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขาใหอยูในรูปแบบหนังสือและe-Document ประเภทไฟล 
PDF เปนข้ันตอนท่ี 2 ท่ีทําใหความรูปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขาปรากฏเปนรูปธรรมข้ึนแลว จึงสง
ตอมายังข้ันตอนท่ี 3 

 P = Presentation of Paṭisambhidāmagga Threefold Training Dimension หมายถึง  
การนําเสนอความรูปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขาบนเครือขายสังคมออนไลนเฟซบุก เปนข้ันตอนท่ี 3 
ที่เก็บรักษาความรูและนําความรูปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขาออกเผยแผสูสาธารณะ แลวจึงสง
ตอมายังข้ันตอนท่ี 4 

 A = Application of Paṭisambhidāmagga Threefold Training Dimension หมายถึง 
การใชความรูปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา เปนข้ันตอนท่ี 4 ที่ทําใหความรูปฏิสัมภิทามรรคมิติ
ไตรสิกขาไดเกิดข้ึนกับตัวผูศึกษาและนําความรูท่ีไดไปใชประโยชนเกิดการเรียนรูตอเน่ืองวนไป  
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รูปแบบบูรณาการ “การจัดการความรูในปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา” 

 

5.บทสรุป  
  การจัดการความรูปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา เปนการวิจัยท่ีเนนเร่ืองการพัฒนาความรู
เพ่ือพัฒนาชีวิตมนุษยตามหลักพุทธศาสนา โดยมีข้ันตอนการดําเนินงาน คือ 1.ศึกษาแนวคิดการ
จัดการความรูโดยใชแนวคิด SACI Model ที่ประกอบดวยการสราง การจัดการ การเผยแผ และการ
ใชความรู 2. ศึกษาปฏิสัมภิทามรรคมิติไตรสิกขา จากน้ันนําความรูท่ีไดมาบูรณาการกัน จนไดเปน
องคความรูใหมท่ีสามารถนําไปประยุกตใชในการจัดการความรูในพุทธศาสนาได ท้ังในดานคัมภีร
ทางพระพุทธศาสนาท่ีมีอยูเปนจํานวนมากท่ียังเปนอักษรโบราณ ใหสามารถนําความรูอันมีคุณคา
เหลาน้ันมาจัดการความรูใหปรากฏสูสาธารณะชน หรือแมแตความรูท่ีอยูในตัวบุคคลท่ีมีความรู
ความสามารถสูงในทางพระพุทธศาสนาก็สามารถนํามาสรางความรูข้ึน แลวจัดเก็บอยางเปนระบบ
นําไปเผยแผ สูสังคมใหกวางขวาง ก็จะทําใหความรูของพระพุทธศาสนาย่ังยืนสืบตอไปยังอนุชนรุน
หลังได  
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บทคัดยอ 

บทความน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ  1) ศึกษาสภาพท่ัวไปในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
สําหรับเยาวชน ของวัดในจังหวัดสิงหบุรี  2) ศึกษาแนวทางในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับ
เยาวชน ของวัด ในจังหวัดสิงหบุรีและ 3) นําเสนอรูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับ
เยาวชน ของวัด ในจังหวัดสิงหบุรี 

การวิจัยเปนการวิจัยแบบผสานวิธี   ดวยการสัมภาษณเชิงลึก กับผูใหขอมูลสําคัญ 
จํานวน 24 รูปหรือคน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง เก็บรวบรวม
ขอมูลดวยวิธีการบันทึกเสียง วิเคราะหขอมูลแบบพรรณนาและการสนทนากลุมเฉพาะ กับผูให
ขอมูลสําคัญ 9 รูปหรือคน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิ จัย คือ แบบคําถามสนทนากลุมเฉพาะ  
เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลแบบพรรณนา  และการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการวิจัยเชิงสํารวจ 
กับกลุมตัวอยาง จํานวน 183 รูป เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม เก็บรวบรวมขอมูล
ดวยตนเอง วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร สถิติท่ีใช คือ คารอยละ
คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงแบนมาตรฐาน 
  

                                                           
 

 
***

  Master of Arts Program in Buddhist Studies Department of Buddhist Studies 
Department of Political Science Faculty of Social Sciences Mahachulalongkornrajavidyalaya 
University. 
 **Department of Political Science Faculty of Social Sciences Mahachulalongkorn- 
rajavidyalaya  University. 

 ***Department of Political Science Faculty of Social Sciences Mahachulalongkorn- 
rajavidyalaya University. 
 

Vol7 No._61.indd   173 24/7/2561   20:53:05



174
Vol.7 No.2 (Special Issue) April - Jun 2018

 

 

ผลการวิจัยพบวา 

1. สภาพท่ัวไปในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับเยาวชน ของวัดในจังหวัด
สิงหบุรี พบวา จุดแข็ง มี 2 ขอ คือ 1.1 สถานศึกษามีเพียงพอ 1.2 เด็กไดรับการศึกษาท่ีเหมาะสม 
จุดออน มี 3 ขอ คือ 2.1 เยาวชนมีพฤติกรรมไมเหมาะสม 2.2 พบเด็กกลุมเส่ียง อาทิเชน ติดเกมส 
ติดยาเสพติด และต้ังครรภกอนวันอันควร โอกาส มี 1 ขอคือ 3.1 พอแมมีเวลาอบรมลูก และ
อุปสรรค มี  1 ขอ คือ 4.1 การใชสื่อออนไลนในทางไมสรางสรรค 

2. แนวทางในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับเยาวชน ของวัด ในจังหวัดสิงหบุรี 
ประกอบดวยวิธีการ 5 สวน คือ 1) ดานหลักสูตร ตองพัฒนาหลักสูตรคุณธรรมจริยธรรมท่ีวัด
ดําเนินการอยูใหดีขึ้น คือ คายคุณธรรมจริยธรรม เชน คายวัยใส คายวัยรุน คายพักคางแรม เปนตน 
2) ดานผูเขาอบรม กลุมเปาหมาย คือ เยาวชนแตละรุนควรมีจํานวนไมมากและ ไมนอยเกินไป 3) 
ดานวิทยากร วิทยากรตองผานการอบรมการจัดกิจกรรมอบรมคายคุณธรรม มีประสบการณท่ีมี
ความเชี่ยวชาญในกิจกรรมดานตาง ๆ 4) ดานการจัดการ ตองพัฒนาสถานท่ี เชน หอพัก หองนํ้า 
บริเวณรอบนอก ความสะอาด และความปลอดภัย เปนตน ) ดานงบประมาณ จัดทํางบประมาณ
คาย ท่ีแสดง ใหเห็นถึงท่ีมาของเงิน เพ่ือดําเนินงานคายและจัดทํารายละเอียดคาใชจายตาง ๆ จัดทํา
ระบบบัญชีและการเงินในคายพรอมท้ังจัดเตรียมเอกสารท่ีเก่ียวของ จัดประชุมผูเก่ียวของดาน
การเงิน เพ่ือวางแผนการใชจายงบประมาณใหเพียงพอ 

3. รูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับเยาวชน ของวัด ในจังหวัดสิงหบุรี 
ไดแก 1. ดานความขยันการปลูกฝงนิสัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานมีความเพียร ความ
พยายาม ขยัน หม่ันประกอบ หม่ันกระทําส่ิงน้ันดวยความพยายาม เขมแข็ง อด ทน 2. ดานความ
ประหยัดนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในวิถีชีวิตการกระทําท้ังหลายตองเกิดจาก
จิตสํานึกหรือความตระหนักในคุณและโทษท่ีมีตอตนเองและสวนรวมจนเกิดสํานึกรับผิดชอบ ซ่ึงเปน
รากฐานของจิตใจเปนปจจัยภายในท่ีตองการอาศัยการ  บมเพาะอยางตอเน่ือง 3. ดานความซ่ือสัตย
การปลูกฝงความซ่ือสัตยสุจริตชวยใหเด็กเกิดการเรียนรูท่ีจะควบคุมความประพฤติของตนเอง ขณะ
อยูกับผูอ่ืน 4. ดานความมีวินัยความมีวินัยในการแสดงความเคารพความมีวินัยในการรักษาความ
สะอาดความมีวินัยในการรักษาความเปนระเบียบ 5. ดานความสุภาพปลูกฝงใหเด็กมีความต้ังใจจริง
ในการปรับปรุงพัฒนาการพูดของตัวเอง 6. ดานความสะอาดการดูแลรักษารางกายและของใชให
สะอาด รักษาฟนใหแข็งแรงและแปรงฟนทุกวันอยางถูกตอง ลางมือใหสะอาดกอนกินอาหารและ
หลังการขับถาย กินอาหารสุก สะอาด ปราศจากสารอันตราย และหลีกเล่ียงอาหารรสจัด สีฉูดฉาด 
งดบุหร่ี สุรา สารเสพติด 7. ดานความสามัคคี  มอบหมายงานใหเด็กไดทํางานเปนกลุม เร่ิมจากการ
ทํางานเปนคู 8. ดานความมีนํ้าใจ การชวยเหลือเก้ือกูล ใหความรักแกผูอ่ืน และใหความรวมมือ 

Vol7 No._61.indd   174 24/7/2561   20:53:06



175

 

 

ชวยเหลืออยางสุดความสามารถดวยความจริงใจท่ีมี ก็ยอมเปนท่ีรัก ท่ีตองการ เปนคนมีคุณคาตอ
สังคม และเปนท่ีชื่นชมของผูอ่ืนเสมอ 

คําสําคัญ : รูปแบบ, การสงเสริม, คุณธรรมจริยธรรม, เยาวชน 
 

 ABSTRACT 

 The Objectives of this research were: 1. To study the general context of 

virtual morality promotion for the youth of Buddhist temples in Singburi Province, 

2. To study the way to a model of virtual morality promotion  for the youth of 

Buddhist temples in Singburi Province and 3. To propose a model to virtual 

morality promotion  for the youth of Buddhist temples in Singburi Province.   

 Methodology was the mixed methods Research: The qualitative research 

collected data from 24 key informants with structured-in-depth-interview scripts, 

and from 9 participants in focus group discussion. Data from both methods were 

analyzed by descriptive interpretation. The quantitative research collected data 

from samples with questionnaires the researcher collected data by himself and 

analyzed data with sociological analysis program with frequencies, percentiles, 

mean and standard deviation.    

 Findings were as follows: 

  1. General context of virtual morality promotion for the young in 

Sinburi Province were: Strength; 1.1 Educational institutes were enough available, 

1.2 The youths had enough opportunities for education. Weakness; 2.1 Children had 

inappropriate behaviors, 2.2 There were risk groups of children; games addict, 

narcotic addict, 2.3 pregnancy before appropriate time. Opportunity; 3.1 parents 

had time to nurture their children, Threat; 4.1 social media or on line media were 

sending not so creative contents.   

  2. Guidelines for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province 1) The curriculum must develop a moral and ethical 

curriculum that is better measured in ethical and moral camps, such as youth 

camps, youth camps, camps, etc. 2) Participants The target audience is young 

people. Not too small. 3) Speakers, lecturers must be trained in moral training 
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camp. Experienced in various activities. 4) Management. To develop a place such as 

a dormitory, a toilet, an outer space, cleanliness and security, etc.). Budgeting 

budgeting camps that demonstrate the origin of money. To work in the camp and 

prepare details of expenses, prepare the accounting and finance system in the 

camp and prepare the relevant documents. Organize a financial stakeholder 

meeting To plan enough budget. 

  3.  Models for virtual morality promotion  for the youth of Buddhist 

temples in Singburi Province: 1) diligence, nourishing diligent habits in working with 

effort, strength, energy and patience, 2) economy, applying the Sufficiency 

Economy Philosophy in daily life. All actions arise from consciences knowing good 

and bad, harmful to oneself and others. Good foundation of minds depended on 

long and continuous nourishment. 3) honesty, honesty nourishing helped children 

to know how to control oneself while being with others, 4) disciplines, disciplines to 

pay respect, discipline keep and abude by the rules and regulations, 5 politeness, 

training children to be eager to improve themselves in speech and manner, 6) 

cleanliness, keeping body and clothes clean and neat, keep teeth cleaned and 

brushing teeth regularly and correctly, washing hands before meals and after 

toileting, eating cooked, clean food without dangerous substances, avoiding spicy 

and colorful  food, avoiding cigarette, liquor and narcotics, 8) hospitality, helping, 

sharing, loving others, cooperative, and helping with full force and sincerity, then 

children would loved, wanted. Worthy and admirable in societies. 

Keywords: A Model,  Virtual Morality, Promotion , Youth  
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1. บทนํา 
สภาพสังคมไทยไดเปล่ียนไปจากสังคมเอ้ือเฟอ มีคุณธรรม มีเมตตาธรรมตาม

หลักธรรมของศาสนา ท้ังน้ีสืบเน่ืองมาจากความเจริญกาวหนาทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
สังคมขาวสาร พรอมท้ังอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกท่ีหล่ังไหลเขามาทาใหเกิดความเจริญ
ทางดานวัตถุโดยเฉพาะเคร่ืองมือส่ือสารตาง ๆ เชน โทรศัพทมือถือ อินเตอรเน็ต จํานวนประชากรท่ี
เพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว ภาวะทางเศรษฐกิจ คาครองชีพสูงข้ึน และความสับสนทางการเมือง ความ
เปลี่ยนแปลงเหลาน้ีมีผลกระทบอยางรุนแรงตอการดําเนินชีวิตของคนไทยซ่ึงแตเดิมเคยอยูกันอยาง
เรียบงาย ทามาหากินตามสบาย มีความสุขกับธรรมชาติและสภาพแวดลอมมีนาใจไมตรีเก้ือกูล
พ่ึงพากัน ปจจุบันคนไทยตองแกงแยงแขงขันกันทามาหากิน และแสวงหาโอกาสเพ่ือใหเกิด
ประโยชนสวนตน คนในเมืองใหญ อยูกันอยางแออัด สภาพชีวิตท่ีสับสนวุนวาย ซ่ึงกอใหเกิดความ
เส่ือมโทรมทางวัฒนธรรม คานิยม คุณธรรม จริยธรรม สุขภาพกายสุขภาพจิต ตางมีความเห็นแกตัว
เอารัดเอาเปรียบ ฉกฉวยโอกาสโดยไมคํานึงถึงความเดือดรอนของผูอ่ืน ขาดความรับผิดชอบ 
ศีลธรรมอันดีงามหมดไป สังคมจึงขาดความสงบสุข เกิดปญหามากมาย เชน ปญหาอาชญากรรม 
ปญหายาเสพติด ปญหาส่ิงแวดลอมเปนพิษ ปญหาแหลงอบายมุข และปญหาเยาวชน จึงกอใหเกิด
ปญหาสังคมไมมีวันท่ีส้ินสุด 

ปญหาของเยาวชน คือ สถานศึกษามีไมเพียงพอ เด็กไมไดรับการศึกษาท่ีเหมาะสม  
เยาวชนมีพฤติกรรมไมเหมาะสม อาทิเชน ติดเกมส  ติดยาเสพติด และต้ังครรภกอนวันอันควร 
โอกาส พอแมมีเวลาอบรมลูก และการใชสื่อออนไลนในทางไมสรางสรรค 

ดังน้ันจึงควรศึกษารูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหเกิดข้ึนกับเยาวชนท่ีจะ
เปนแบบอยางท่ีดีแกนักเรียนหรือเยาวชนท่ัวไป ควรได รับการปลูกฝงดวยหลักธรรมท าง
พระพุทธศาสนา ซ่ึงเนนความมีคุณธรรมจริยธรรม ใหเกิดข้ึนอยางดีมีคุณภาพกับเยาวชนดวย
การศึกษาคร้ังน้ีจึงมีความมุงหมายท่ีจะวิจัยรูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือการพัฒนา
เยาวชนใหมีคุณภาพและมีคุณธรรมจริยธรรม บูรณาการท่ีเหมาะสม 

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

 2.1 เพ่ือศึกษาสภาพปญหาดานคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนในจังหวัดสิงหบุรี 
 2.2 เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสําหรับเยาวชน ของวัดในจังหวัด
สิงหบุรี 
 2.3 เพ่ือนําเสนอรูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับเยาวชน ของวัด ใน
จังหวัดสิงหบุรี 
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3. วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยเปนการวิจัยแบบผสานวิธีระหวางการวิจัยเชิงคุณภาพ ดวยการสัมภาษณเชิง
ลึก กับผูใหขอมูลสําคัญ จํานวน 24 รูปหรือคน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณแบบมี
โครงสราง เก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการบันทึกเสียง วิเคราะหขอมูลแบบพรรณนาและการสนทนา
กลุมเฉพาะ กับผูใหขอมูลสําคัญ 9 รูปหรือคน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบคําถามสนทนากลุม
เฉพาะ เก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการบันทึกเสียง วิเคราะหขอมูลแบบพรรณนา  และการวิจัยเชิง
ปริมาณ โดยการวิจัยเชิงสํารวจ กับกลุมตัวอยาง จํานวน 183 รูป เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย คือ 
แบบสอบถาม เก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทาง
สังคมศาสตร สถิติท่ีใช คือ คารอยละคาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงแบนมาตรฐาน 

 

4. ผลการวิจัย 

 4.1 สภาพปญหาดานคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนในจังหวัดสิงหบุรี   
 จุดแข็ง มี 2 ขอ คือ 1.1 สถานศึกษามีเพียงพอ 1.2 เด็กไดรับการศึกษาท่ีเหมาะสม 
จุดออน มี 3 ขอ คือ 2.1 เยาวชนมีพฤติกรรมไมเหมาะสม 2.2 พบเด็กกลุมเส่ียง อาทิเชน ติดเกมส 
ติดยาเสพติด และต้ังครรภกอนวันอันควร โอกาส มี 1 ขอคือ 3.1 พอแมมีเวลาอบรมลูก และ
อุปสรรค มี  1 ขอ คือ 4.1 การใชสื่อออนไลนในทางไมสรางสรรค 

4.2 แนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสําหรับเยาวชน ของวัดในจังหวัดสิงหบุรี 
ประกอบดวยวิธีการ 5 สวน คือ  
  1) ดานหลักสูตร ตองพัฒนาหลักสูตรคุณธรรมจริยธรรมท่ีวัดดําเนินการอยูใหดีข้ึน คือ 
คายคุณธรรมจริยธรรม เชน คายวัยใส คายวัยรุน คายพักคางแรม เปนตน และตองพัฒนาหลักสูตร
คุณธรรมจริยธรรมท่ีวัดดําเนินการอยูอีกรูปแบบหน่ึง คือ การปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน  เชน วัด
อัมพวันของหลวงพอจรัญ เปนตน ทั้งสองหลักสูตรใหโดดเดนและเปนรูปธรรมเพ่ือใหเด็กและ
เยาวชนมีความรูความเขาใจในหลักธรรมทางศาสนา 
  2) ดานผูเขาอบรม กลุมเปาหมาย คือ เยาวชนแตละรุนควรมีจํานวนไมมากและ ไม
นอยเกินไป เน่ืองจากมีการลงทุนท่ีสูงมาก ท้ังเร่ืองวิทยากร สถานท่ี ส่ืออุปกรณ อาหาร เส้ือผา ฯลฯ 
การดูแลใกลชิดกับเยาวชนมากท่ีสุด การจัดกิจกรรมยอย ในกรณีแบงฐานจะไดไมนาเบ่ือ รวมท้ัง
ความสะดวกเร่ืองการจัดท่ีพัก สถานท่ี อบรมท้ังกลุมใหญและกลุมยอย และเร่ืองอาหารท่ี เปนเร่ือง
สําคัญของการจัด โครงการฯ   

  3) ดานวิทยากร วิทยากรตองผานการอบรมการจัดกิจกรรมอบรมคายคุณธรรม มี
ประสบการณท่ีมีความเช่ียวชาญในกิจกรรมดานตาง ๆ  และตองพัฒนาบทบาทตนเองใน 4 ดาน คือ 
1. ดานพิธีการและกระบวนการจัดคาย 3. ดานหลักการเดินจงกรม-นั่งสมาธิ 3. ดานองคความรู
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ภาพรวม 4. ดานกิจกรรม ท่ีจัดในแตละกิจกรรม สามารถจัดไดเปนลําดับ ข้ันตอน  ทั้งน้ีอาจมี 
วิทยากรเฉพาะดาน วิทยากรพิเศษ และ พ่ีเล้ียงรวมดวย  
  4) ดานการจัดการ ตองพัฒนาสถานท่ี เชน หอพัก หองนํ้า บริเวณรอบนอก ความ
สะอาด และความปลอดภัย เปนตน จัดทําปายบอกทางเปนระยะ และพัฒนาดานอุปกรณ เชน 
จัดหาเต็นทใหเพียงพอ กับสมาชิก ท่ีมาเขาคายและควรมีจัดระบบเพ่ือการแกปญหา  จัดระบบ
รักษาความปลอดภัย จัดระบบชวยแกปญหาบุคลากร  ระบบจัดการเพ่ือชวยแกปญหาการจัด
กิจกรรม เปนตน  
  5) ดานงบประมาณ จัดทํางบประมาณคาย ท่ีแสดง ใหเห็นถึงท่ีมาของเงิน เพ่ือ
ดําเนินงานคายและจัดทํารายละเอียดคาใชจายตาง ๆ จัดทําระบบบัญชีและการเงินในคายพรอมท้ัง
จัดเตรียมเอกสารท่ีเก่ียวของ จัดประชุมผูเก่ียวของดานการเงิน เพ่ือวางแผนการใชจายงบประมาณ
ใหเพียงพอ 

4.3 รูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับเยาวชน ของวัด ในจังหวัดสิงหบุรี  มี 
8 รูปแบบ ดังน้ี 

รูปแบบท่ี 1 การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับเยาวชน ของวัด ดานความขยัน  
รูปแบบการสงเสริมกิจกรรมของวัดมีลักษณะของการสงเสริมให เด็กและเยาวชนมีความ
ขยันหม่ันเพียร  กิจกรรมท่ีนํามาใชในการสงเสริมการอบรม  เปนการจัดใหเด็กไดมีสวนรวม ในการ
ทํากิจกรรมทําความสะอาดวัด  การทําความสะอาดสถานท่ีฝกอบรม  ประกอบการบรรยายหัวขอ
หลักธรรมท่ีเก่ียวของกับการสงเสริมคุณธรรมใหแกเยาวชน    

 รูปแบบท่ี 2 การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับเยาวชน ของวัด ดานความประหยัด  
การรูจักเก็บออม ถนอมใชทรัพยสิน ส่ิงของแตพอควรพอประมาณใหเกิดประโยชนคุมคา ไม
ฟุมเฟอย ไมฟุงเฟอ ผูท่ีมีความประหยัด ดําเนินชีวิตความเปนอยูท่ีเรียบงายท่ี รูจักฐานะการเงินของ
ตนคิดกอนใชคิดกอนซ้ือ  

 รูปแบบท่ี 3 การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับเยาวชน ของวัด ดานความซ่ือสัตย  
ประพฤติตรงไมเอนเอียง ไมมีเลหเหล่ียม มีความจริงใจ ปลอดจากความรูสึกลําเอียงหรืออคติผูท่ีมี
ความซ่ือสัตย คือ ผูท่ีมีความประพฤติตรงท้ังตอหนาตอวิชาชีพ ตรงตอเวลา ไมใชเลหกล คดโกงท้ัง
ทางตรงและทางออม  

 รูปแบบท่ี 4 การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับเยาวชน ของวัด ดานความมีวินัย  ยึด
มันในระเบียบแบบแผน ขอบังคับ และขอปฏิบัติ ซ่ึงมีท้ังวินัยในตนเองและวินัยตอสังคมผูมีวินัย 
ปฏิบัติตนในขอบเขต กฎ ระเบียบของสถานศึกษา สถาบัน/องคกร/สังคมและประเทศ   
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 รูปแบบท่ี 5 การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับเยาวชน ของวัด ดานความสะอาด  
ปราศจากความมัวหมองท้ังกาย ใจ และสภาพแวดลอม ความผองใส เปนท่ีเจริญตา ทําใหเกิดความ
สบายใจแกผูพบเห็นผูท่ีมีความสะอาด ฝกฝนจิตใจมิใหขุนมัว จึงมีความแจมใสอยูเสมอ   

  

 

5. อภิปรายผล 

รูปแบบท่ี 1 การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับเยาวชน ของวัด ดานความขยัน  
รูปแบบการสงเสริมกิจกรรมของวัดมีลักษณะของการสงเสริมให เด็กและเยาวชนมีความ
ขยันหม่ันเพียร  กิจกรรมท่ีนํามาใชในการสงเสริมการอบรม  เปนการจัดใหเด็กไดมีสวนรวม ในการ
ทํากิจกรรมทําความสะอาดวัด  การทําความสะอาดสถานท่ีฝกอบรม  ประกอบการบรรยายหัวขอ
หลักธรรมท่ีเก่ียวของกับการสงเสริมคุณธรรมใหแกเยาวชน   สอดคลองกับงานวิจัยของ Phra 

Maha Kritsada kittiSophano Sae Lee (2014) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง “รูปแบบการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร” ผลการวิจัยพบวา พระธรรมวิทยากรมีบทบาท
สําคัญในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา โดยมีบทบาทสําคัญ 9 ดาน คือ 1. ดานการ
ใหคําปรึกษา 2. ดานการสนทนาธรรม 3. ดานการอบรมเยาวชน 4. ดานการจัดกิจกรรมทาง 5. 
ดานการรวมกับสถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการ 6. ดานการจัดทําทะเบียนผูเขารวมกิจกรรม 7. 
ดานการพัฒนาเคร่ืองมือในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของผูเรียน 8. ดานการจัดคายคุณธรรม 9. 
ดานการประเมินผลกลุมเปาหมายรวมกับสถานศึกษา  และมีการนําเอาหลักธรรมในทาง
พระพุทธศาสนา คือ หลักไตรสิกขา หลักอริยสัจ 4 หลักอิทธิบาท 4 และหลักภาวนา 4 มาใชในการ
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมดวย 

รูปแบบท่ี 2 การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับเยาวชน ของวัด ดานความประหยัด  
การรูจักเก็บออม ถนอมใชทรัพยสิน ส่ิงของแตพอควรพอประมาณใหเกิดประโยชนคุมคา ไม
ฟุมเฟอย ไมฟุงเฟอ ผูท่ีมีความประหยัด ดําเนินชีวิตความเปนอยูท่ีเรียบงายท่ี รูจักฐานะการเงินของ
ตนคิดกอนใชคิดกอนซ้ือ สอดคลองกับงานวิจัยของ PhraWisithSutthipatthada (2010)  
ไดศึกษาวิจัยเร่ือง “การพัฒนาจริยธรรมเชิงพุทธของหมูบานจักสาน : กรณีศึกษากลุมจักสาน 
อําเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี” ผลการศึกษาพบวาความสําคัญในการนําหลักธรรมคําสอนทาง
พระพุทธศาสนามาบูรณาการเพ่ือใหเกิดผลตอกลุมอาชีพจักรสานและพุทธศาสนิกชนท่ัวไป ซ่ึงทําให
เกิดมิติของการเผยแผหลักคําสอนตอบุคคลในสังคมและชุมชน ท่ีชวยสงเสริมใหเขาถึงหลักธรรมได
โดยงาย โดยเฉพาะการสอนเร่ืองหลักธรรมทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน 4 และ/หรือหลักของความ
พอเพียงเปนเรื่องท่ีคนท่ัวไปมักตกอยูในความประมาทในการดําเนินชีวิต แตในโปรแกรมการกระทํา
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สาเหตุ ไดจัดชุดกิจกรรมท่ีนํามาประยุกตใชไดผลเชิงประจักษและมีความสมบูรณในกิจกรรมทุกชุด 
คาเฉล่ียระดับคะแนนเพ่ิมข้ึน หลังเขารวมกิจกรรมในระดับมาก 

 รูปแบบท่ี 3 การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับเยาวชน ของวัด ดานความ
ซ่ือสัตย  ประพฤติตรงไมเอนเอียง ไมมีเลหเหล่ียม มีความจริงใจ ปลอดจากความรูสึกลํา เอียงหรือ
อคติผูท่ีมีความซ่ือสัตย คือ ผูท่ีมีความประพฤติตรงท้ังตอหนาตอวิชาชีพ ตรงตอเวลา ไมใชเลหกล 
คดโกงท้ังทางตรงและทางออม สอดคลองกับงานวิจัยของ Anak Kongkhunthod  (2014)  ได
ศึกษาวิจัยเร่ือง “การศึกษาปญหาจริยธรรมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาสายสามัญและสายอาชีพ 
ตามแนวความคิดของทานพุทธทาสในจังหวัดสุราษฎรธานี” ผลการวิจัยพบวา  ในการวางแผนงาน / 
โครงการเพ่ือพัฒนาจริยธรรมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา  มุงเนนการพัฒนาจริยธรรม  ดานเปน
ลูกที่ดีของพอแม  ดานเปนศิษยท่ีดีของครูอาจารย  ดานเปนเพ่ือนท่ีดีของเพ่ือน โดยเฉพาะอยางย่ิง
ดานเปนพลเมืองท่ีดีของประเทศชาติ  

 รูปแบบท่ี 4 การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับเยาวชน ของวัด ดานความมีวินัย  
ยึดมันในระเบียบแบบแผน ขอบังคับ และขอปฏิบัติ ซ่ึงมีท้ังวินัยในตนเองและวินัยตอสังคมผูมีวินัย 
ปฏิบัติตนในขอบเขต กฎ ระเบียบของสถานศึกษา สถาบัน/องคกร/สังคมและประเทศ  สอดคลอง
กับงานวิจัยของ Veerachan Ananteser (2014) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง “กลยุทธการพัฒนาจริยธรรม
สําหรับเยาวชน ของวัดไทย” ผลการวิจัยพบวา กลยุทธการพัฒนาจริยธรรมของเยาวชนโดยใช
หลักธรรมท่ีเหมาะสมสําหรับเยาวชน ของวัดไดแก หลักเบญจศีล อริยสัจ 4 มรรค พรหมวิหาร 4 
เปนตน  

รูปแบบท่ี 5 การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับเยาวชน ของวัด ดานความสะอาด  
ปราศจากความมัวหมองท้ังกาย ใจ และสภาพแวดลอม ความผองใส เปนท่ีเจริญตา ทําใหเกิดความ
สบายใจแกผูพบเห็นผูท่ีมีความสะอาด ฝกฝนจิตใจมิใหขุนมัว จึงมีความแจมใสอยูเสมอ สอดคลอง
กับงานวิจัยของ Phra Maha Kritsada kittiSophano Sae Lee (2014)ไดศึกษาวิจัยเร่ือง 
“รูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร” ผลการวิจัยพบวา 
พระธรรมวิทยากรมีบทบาทสําคัญในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา โดยมีบทบาท
สําคัญ 9 ดาน คือ 1. ดานการใหคําปรึกษา 2. ดานการสนทนาธรรม 3. ดานการอบรมเยาวชน  

4. ดานการจัดกิจกรรมทาง 5. ดานการรวมกับสถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการ 6. ดานการจัดทํา
ทะเบียนผูเขารวมกิจกรรม 7. ดานการพัฒนาเคร่ืองมือในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของผูเรียน  

8. ดานการจัดคายคุณธรรม 9. ดานการประเมินผลกลุมเปาหมายรวมกับสถานศึกษา และมีการ
นําเอาหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา คือ หลักไตรสิกขา หลักอริยสัจ 4 หลักอิทธิบาท 4 และ
หลักภาวนา 4 มาใชในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมดวย  
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6. ขอเสนอแนะ 

6.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

  1) วางนโยบายในการวางแผน การจัดองคกรการจัดกิจกรรม การจัดงบประมาณ การ
ประสานงานและการประเมินผลเพ่ือใหมีคุณธรรมท่ีพึงประสงคประกอบดวยความซ่ือสัตย การขมใจ 

ความอดทน การเสียสละ ความรับผิดชอบ ความมีสติสัมปชัญญะ ความขยันหม่ันเพียร ความมีวินัย 

การประหยัด ความกตัญู ความสามัคคี ความพอเพียงในการดาเนินงานมีปจจัยเง่ือนไขในการ
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม  

  2) สงเสริมใหสถาบันครอบครัว สื่อมวลชน องคกรชุมชน มูลนิธิและเครือขายประชา
สังคม และ องคกรภาครัฐกระบวนการในการปลูกฝงคุณธรรม ไดแก การอบรมส่ังสอน การปฏิบัติ
กิจกรรมทางศาสนาการเสริมสรางประสบการณ การสรางภูมิคุมกันและการสรางเครือขาย การ
สงเสริมคุณธรรมโดยการเปนแบบอยางท่ีดี การสรางระบบส่ือสาร การมีส่ือสงเสริมคุณธรรม และ
การมีสวนรวมสงเสริมคุณธรรม 

6.2 ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
   1) ควรมีกิจกรรมในการเรียนการสอนรวมกันระหวางนักเรียนตางระดับชั้นเรียนกัน
เพ่ือเสริมสรางทัศนคติ เชาวนปญญา เชาวนอารมณ รวมกันรวมท้ังเปนการเสริมสรางความสามัคคี
ในหมูนักเรียนดวยกัน เพ่ือใหเด็กนักเรียนมีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมเปนไปในทางบวกเชนเดียวกัน 

  2) ผูปกครองควรใหการดูแล เล้ียงดู ใหความรักความอบอุน การเอาใจใสใหความ
ยุติธรรมและยอมรับนับถือในความสามารถของนักเรียน เปดโอกาสใหเด็กไดแสดงความคิดเห็น คอย
แนะนาและชวยเหลือเม่ือจาเปน วิธีการอบรมเล้ียงดูเชนน้ีจะชวยใหเด็กมีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมสูง
และชวยปองกันปญหาตางๆ ที่จะเกิดข้ึนโดยใหขอปฏิบัติท่ีเหมาะสมจะชวยใหนักเรียนพัฒนา 

6.3 ขอเสนอเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป 

   1) ควรมีการศึกษาและเปรียบเทียบนักศึกษาอายุตางกันมีความ คิดเห็นตอการ
เสริมสรางคุณธรรมและ จริยธรรมท่ีแตกตางกัน รวมท้ัง ชั้นเรียน ตางกันมีความคิดเห็นตอการ
เสริมสราง คุณธรรมและจริยธรรมตางกัน และสภาพ ครอบครัวตางกันมีความคิดเห็นตอการ 

เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมตางกัน สภาพแวดลอมทางสังคมตางกันมีความ คิดเห็นตอการ
เสริมสรางคุณธรรมและ จริยธรรมตางกัน นอกจากน้ี อาชีพและรายได ของผูปกครองตางกันมีความ
คิดเห็นของ นักศึกษาตอปจจัยการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมท่ีแตกตางกัน และคาใชจายตอ
เดือน ของนักศึกษาท่ีตางกันมีผลตอความคิดเห็นตอปจจัยการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 

ตางกัน  
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 2) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบ พฤติกรรมเชิงคุณธรรมและจริยธรรมโดยใช เคร่ืองมือ
วัดประเมินในรูปแบบอ่ืนๆ เชน แบบสอบถามสถานการณและแบบสัมภาษณ เพ่ือศึกษาวาผล
สอดคลองกับการวิจัยคร้ังน้ี 
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บทคัดยอ 
 

บทความวิจัยฉบับน้ี มีวัตถุประสงค1) เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนก
บาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  2) เพ่ือเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของพระสงฆตอการ
บริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร โดยจําแนกตามปจจัย
สวนบุคคล และ 3) เพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารจัดการดานศาสน
ศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร 

ดําเนินการวิจัยแบบผสานวิธี ระหวางงานวิจัยเชิงปริมาณ ดวยการสํารวจกลุมตัวอยาง 
ไดแกพระสงฆในจังหวัดพิจิตร จํานวน 361 รูป เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม มีคาความ
เชื่อม่ันท้ังฉบับอยูท่ี 0.974 เปนท้ังคําถามปลายเปดและปลายปด  โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทาง
สังคมศาสตรในการวิเคราะหขอมูลสถิติท่ีใชในการวิจัย คือ คาความถ่ีคารอยละ คาเฉล่ีย สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบคา t-test และ F-testและงานวิจัยเชิงคุณภาพ ดวยการสัมภาษณกับ
ผูใหขอมูลสําคัญจํานวน 10 รูป/คน วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเน้ือหาเชิงพรรณนา 
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ผลการวิจัยพบวา 
1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิจิตรในภาพรวมอยูในระดับมาก(   = 4.07, S.D. = 0.587)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวัดและการประเมินผล มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (   
= 4.12, S.D. = 0.367)รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 
0.603)และดานหลักสูตรมีคาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620) และนอยท่ีสุด ดานการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญพบวาพระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ  มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  แตกตางกันทุกดานอย างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดพิจิตร พบวา  1) เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยากโดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน  2) การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซ้ึง 3) เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดส่ือที่การเรียนการสอนท่ีทันสมัย  ขอเสนอแนะควรนํา
อิทธิบาท 4 คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 1) ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนท่ีตองใชเฉพาะหรือท่ีสําคัญเพ่ือ
นักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน  2) ควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และมีแผนปฏิบัติการประจําป  3) 
ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 
คําสําคัญ : การบริหารการจัดการ, ศาสนศึกษา, พระสังฆาธิการ  
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ABSTRACT 
Objectives of Research Articles were to: 1. Study general management 

context of Religious Studies, Pali division, of Sangha Administrators, in Pichit Province, 
2. Compare Sanghs’ opinion levels toward the management of Religious Studies, Pali 
section of administrative monks in Pichit Province by personal factors and 3. Study 
problems, obstacles and proposal of the management of Religious Studies, Pali 
section, of administrative monks in Pichit Province. 

Methodology was the mixed methods: The quantitative research collected 
data from 361 samples who were monks in Pichit Province with open and closed 
ended questionnaires with reliability value at 0.974, analyzed data descriptive 
statistics: frequency, percentile, mean and standard deviation and hypothesis test 
with t-test and F-fest. The qualitative research collected data from 10 key informants 
by in-depth-interviewing, analyzed data by descriptive interpretation. 
Findings were as follows: 

1. Sanghas’opinions toward the management of Religious Studies, Pali 
section in Pichit Province by overall were at high level (  = 4.07, S.D. = 0.587) and 
opinions toward all aspects of management were also at high level; measurement 
and evaluation were at highest level with the mean at (  = 4.12, S.D. = 0.367), 
secondly, learning and teaching activities were at (  = 4.11, S.D. = 0.603), curriculum 
was at (  =4.09, S.D. = 0.620) and the lowest aspect was the learning and teaching 
activities management was at (  =3.99, S.D.=0.654 respectively. 

2. Opinion comparison classified by personal data; age, ordained years, 
educational level, Dahhamma degree, Pali degree and regular education level was 
that; monks with different age, ordained years Dhamma and Pali education levels 
and regular education levels had different opinions toward the management of 
Religious Studies, Pali section at the significant level at 0.05 accepting the set 
hypothesis. 

3. Problems and obstacles of the management of Religious Studies, Pali 
Section of administrative monks in Pichit Province were that: 1) the content of 
curriculum were too old, the language used in the Pali text was difficult to 
understand, the study method emphasized memory and translation rather than 
comprehension, lacked of application, not suitable for learns; maturity, 2) study time 
table was not systematic and consistent, the study session was limited, not enough 
time to absorb the content of subject profoundly, 3) learning emphasized memory 
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and translation, there was not new technique application and analysis and lacking 
modern teaching aids. As for the recommendation was as follows: Itthipatha 4 path 
of accomplishment; basis for (Passion) (Diligence) (Mind or Consciousness)  
(Investigation). 1) there should be improvement of the curriculum, adding more 
interesting contents and making it easier so that learners would be eager to learn and 
memory and learning by heart should be emphasized only the necessary parts or the 
part that needed to be used at the specific purpose so that learners would be more 
eager to learn, not to be reluctant to learn. 2) there should be a short and long plan 
for curriculum improvement so that the curriculum would be up to date and yearly 
operation plan and 3) there should be a meeting plan for teacher orientation to 
understand and implement the curriculum wisely so that learners would 
comprehend the content from simplicity to high level content. 
Keywords : Management, Religious Studies, Sangha 
 

1. บทนํา 
  การศึกษาของคณะสงฆในปจจุบัน เปนไปตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.2505 แกไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับท่ี2) พ.ศ.2535 กฎระเบียบคําส่ัง และขอบังคับของ
คณะกรรมการมหาเถรสมาคมคณะสงฆกระทรวงศึกษาธิการ และกรมศาสนา โดยมีกรรมการมหาเถร
สมาคมองคกรสูงสุดของคณะสงฆสภาการศึกษาของคณะสงฆคณะกรรมการการศึกษาของคณะสงฆ 
คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาระยะท่ี 8 (พ.ศ.2540-2544) คณะกรรมการฝายตางๆ ของ
มหาเถรสมาคม พ.ศ.2540 แมกองบาลีสนามหลวง เจาคณะใหญ เจาคณะภาค เจาคณะอําเภอ เจา
คณะตําบลและเจาอาวาสเปนผูรับผิดชอบในการบริหารตามลําดับ ในปจจุบันการศึกษาท่ีคณะสงฆจัด
ใหพระภิกษุสามเณร ไดศึกษามีอยู 4 ประเภท คือ 1) การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม          
2) การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนบาลี 3) การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ 4) การศึกษา
ระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ 2 แหง (Department of Religion, 1992 : 9) 
 การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีมี สภาพปญหาและอุปสรรคดังน้ี 1) ดาน
หลักสูตร เน้ือหาสาระ และภาษาท่ีใชในหนังสือเปนภาษาท่ีเขาใจยาก โดยเฉพาะเน้ือหารสาระใน
แผนกบาลี การจัดการเรียนการสอนยังไมเปนระบบ ใชวิธีการเรียนการสอนเนนการทองจํา และการ
แปลไมคอยมีการประยุกตใชและขาดการวิเคราะห2) ดานกระบวนการเรียนการสอน ครูผูสอนไมมี
เพียงพอ มักใชระบบการศึกษาแบบพ่ีสอนนอง ครูขาดความเขาใจอยางลึกซ่ึง ขาดประสบการณ ไม
สามารถประยุกตใชกับสภาพจริงได 3) ดานการวัดและการประเมินผล เกณฑการวัดและการ
ประเมินผล มักวัดความจํามากกวาความเขาใจ และการคิดวิเคราะหใหมีเกณฑมาตรฐาน และเกณฑ
แนนอน ในผลงานวิจัยน้ียังไดเสนอแนวทางแกไขปญหาการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีไวดังน้ี 
คือ หนวยงานรับผิดชอบควรจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนสงเสริมจัดทําและพัฒนาส่ือให
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นาสนใจ และใชอยางแพรหลาย และควรมีการทดสอบความยากงาย ของขอสอบเพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์
ของผูเรียน ใหครอบคลุมทุกดาน (นภมณฑล สิบหม่ืนเปยม และวลัยพร ศิริภิรมย, 2545, น. 15) 
  ดังน้ันผูวิจัยมีความสนใจศึกษา “การบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของ 
พระสังฆาธิการใน จังหวัดพิจิตร” เพราะ ในทศวรรษหนาคณะสงฆจะเกิดวิกฤติการขาดแคลนผูเขามา
บวชเรียนและใหความสําคัญของการศึกษาแผนกบาลีน้ี  ซ่ึงเปนผลรายตอพระพุทธศาสนาเพราะจะ
ขาดศาสนทายาทสืบตอพระพุทธศาสนา และขาดผูเรียนและผูศึกษาภาษาบาลี ซ่ึงเปนภาษาท่ีรักษา
ไวซ่ึงพระพุทธพจน  เพราะเปนกุญแจไขตูพระไตรปฎกดวยเหตุผล และความสําคัญดังกลาว  ผูวิจัย
จึงเลือกศึกษาในเร่ืองน้ีเพ่ือนําผลการวิจัยไปปรับปรุงใน 5 ดาน เพ่ือใหการจัดการศึกษาดานศาสน
แผนกบาลีใหประสบความสําเร็จมากย่ิงข้ึน โดยมีความเชื่อเบ้ืองตนวา การจัดการศึกษาการเรียนการ
สอนประเภทน้ี เปนการจัดการศึกษาเพ่ือสนองความตองการของพระภิกษุและสามเณร ใหเขาใจหลัก
พุทธธรรมทางพระพุทธศาสนามากย่ิงข้ึน ผูวิจัยจึงเลือกศึกษาเร่ืองน้ี เพ่ือนําผลการวิจัยไปปรับปรุง
พัฒนาในการจัดการเรียนการสอน ดานศาสนศึกษาแผนกบาล จังหวัดพิจิตร อันจะทําใหนักเรียน
ไดรับการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึนและดํารงอยูตลอดไป 

 
2. วัตถุประสงคการวิจัย 

 เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร 
เพ่ือเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของพระสงฆตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของ
พระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล เพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร 

 
3. วิธีดําเนินการวิจัย 

 3.1รูปแบบการวิจัย 

 ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดมุงศึกษาการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed - Method Research) 
โดยใชระเบียบการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใชวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ(Survey 
Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชวิธีวิจัยเชิงเอกสาร
(Documentary Research) และการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) กับผูใหขอมูลหลัก  
(Key Informants) 
 3.2 ประชากรกลุมตัวอยางและผูใหขอมูลสําคัญ 
 ประชากร (Population) ไดแก พระสงฆในพ้ืนท่ีปกครองคณะสงฆ ในจังหวัดพิจิตร โดยมี
กลุมเปาหมาย/กลุมตัวอยาง/ประชากร ท้ังส้ิน 12 อําเภอ ซ่ึงมีพระสงฆท่ีจําพรรษาอยูจํานวน 3,702 
รูป(สํานักงานเจาคณะจังหวัดพิจิตร, 2560) 
 3.3 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
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 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเชิงปริมาณใชแบบสอบถาม กลุมตัวอยาง จํานวน 361 ชุด สวน
การวิจัยเชิงคุณภาพเปนแบบสัมภาษณเชิงลึก ผูใหขอมูลสําคัญ การสัมภาษณแบบมีโครงสราง
ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 10 รูป/คน 

 3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยดําเนินการสัมภาษณ และดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลแบบสอบถามกลับคือดวย
ตนเอง และการศึกษาคร้ังน้ีผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลซ่ึงมีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลตามข้ันตอนดังน้ี 

 1. การรวบรวมเอกสาร ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากหนังสือ บทความงานวิจัย
และเอกสารส่ิงพิมพตาง ๆท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการดานศาสนาศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ
การใน จังหวัดพิจิตร เพ่ือสรางเคร่ืองมือแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ 
 2. ผูวิจัยเสนอขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย คณะสังคมศาสตร สาขาการจัดการเชิงพุทธ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือแจงตอเจาคณะจังหวัดเพ่ือขออนุญาตแจกแบบสอบถาม
กับกลุมตัวอยางภายในจังหวัดและขอสัมภาษณผูมีสวนเก่ียวของตามรายนามผูใหขอมูลสําคัญ 

 3. นําหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย คณะสังคมศาสตร  สาขาการจัดการเชิงพุทธ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พรอมท้ังแบบสอบถามไปแจกใหกับประชากรท่ีเปนกลุม
ตัวอยางและดําเนินการสัมภาษณเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูล 

 4. ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางกลับคืนดวยตนเอง  
 3.5 วิเคราะหขอมูล 
 1) การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ 
 ผูวิ จัยวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทาง
สังคมศาสตร โดยใชสถิติ ดังน้ี 

 สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) สําหรับอธิบายลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยาง
และพรรณนา “การบริหารจัดการดานศาสนาศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร” 

สถิติท่ีใช คือ คาความถ่ี (Frequency), คารอยละ (Percentage), คาเฉล่ีย (Mean) และคาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 
 สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใชสําหรับทดสอบสมมติฐาน เพ่ือเปรียบเทียบ “การ
บริหารจัดการดานศาสนาศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการ ในจังหวัดพิจิตร”  โดยจําแนกตาม
ปจจัยสวนบุคคล สถิติท่ีใชคือ การทดสอบคาเอฟ (F-Test) ดวยวิธีการวิเคราะหความแปรปรวนทาง
เดียว (One Way ANOVA) ในกรณีตัวแปรตนต้ังแตสามกลุมข้ึนไป เม่ือพบวามีความแตกตางจะทํา
การเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียเปนรายคูดวยวิธีผลตางเปนสําคัญนอยท่ีสุด (Least 
Significant Difference : LSD.)  
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 การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามปลายเปด (Open ended Question) วิเคราะหโดย
การจัดระบบเน้ือหาตามประเด็นท่ีไดกําหนดไว จากน้ันจึงทําการวิเคราะหโดยใชการแจกแจงความถ่ี
เรียงลําดับจากมากไปหานอย แลวทําการแปลผลเปนความเรียง 
 2) การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 

 ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณโดยวิธีการ นําขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณมา
ถอดเสียงและบันทึกเปนขอความ นําขอความจากการสัมภาษณและการจดบันทึกมาจําแนกเปน
ประเด็นและเรียบเรียงเฉพาะประเด็นท่ีเก่ียวของกับวัตถุประสงคการวิจัย วิเคราะหคําใหสัมภาษณ
ของผูใหขอมูลหลักตามวัตถุประสงคการวิจัย โดยใชเทคนิคการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis 
Technique) ประกอบบริบท (Context) สังเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคการวิจัยและรายงาน
ผลการวิจัย 
 

4. สรุปผลการวิจัย 

4.1 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับจําแนกตามปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม  พบวา 
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุระหวาง 20-25 ป จํานวน 156 รูป คิดเปนรอยละ 43.21 ผูมีพร
พรรษา 1 - 5 ป จํานวน 159 รูป คิดเปนรอยละ 44.0 จบนักธรรมชั้นเอก จํานวน 153 รูป คิดเปน
รอยละ 42.38  ผูไมมีวุฒิเปรียญธรรม  จํานวน 286 คน คิดเปนรอยละ 79.22 ผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญเปนผูมีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จํานวน 152 รูป คิดเปนรอยละ 42.11  

4.2 ระดับความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลี
ของพระสังฆาธิการใน จังหวัดพิจิตร 
 พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิ
การใน จังหวัดพิจิตร ในภาพรวมอยูในระดับมาก  (  = 4.07, S.D. = 0.587) และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา ดานการวัดและการประเมินผล มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด รองลง  ดานกิจกรรมการเรียน
การสอน ดานหลักสูตร  ดานสื่อการเรียนการสอน ดานการจัดการเรียนการสอน   และ ตามลําดับ 

4.3 เปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการใน จังหวัดพิจิตร จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล  

1) ผลการทดสอบดวยคาสถิติ F – test ดวยวิธีการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 
(One Way ANOVA) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา พระสงฆท่ีมีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอการ
บริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการใน จังหวัดพิจิตรโดยภาพรวม แตกตาง
กัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีต้ังไว   เม่ือพิจารณาเปนรายดาน
พบวาพระสงฆท่ีมีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระ
สังฆาธิการใน จังหวัดพิจิตรท้ัง 5 ดาน แตกตางกัน  

2) ผลการทดสอบดวยคาสถิติ F – test ดวยวิธีการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 
(One Way ANOVA) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา พระสงฆท่ีมีพรรษาตางกัน มีความคิดเห็นตอการ
บริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการใน จังหวัดพิจิตรโดยภาพรวม แตกตาง
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กัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีต้ังไว   เม่ือพิจารณาเปนรายดาน
พบวาพระสงฆท่ีมีพรรษาตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของ
พระสังฆาธิการใน จังหวัดพิจิตรท้ัง 5 ดาน แตกตางกัน  

3) ผลการทดสอบดวยคาสถิติ F – test ดวยวิธีการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 
(One Way ANOVA) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา พระสงฆท่ีมีวุฒิการศึกษานักธรรมตางกัน มี
ความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการใน จังหวัดพิจิตรโดย
ภาพรวม แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีต้ังไว   เม่ือ
พิจารณาเปนรายดานพบวาพระสงฆท่ีมีวุฒิการศึกษานักธรรมตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการใน จังหวัดพิจิตรท้ัง 5 ดาน แตกตางกัน  

4) ผลการทดสอบดวยคาสถิติ F – test ดวยวิธีการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 
(One Way ANOVA) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา พระสงฆท่ีมีวุฒิเปรียญธรรมตางกัน มีความ
คิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการใน จังหวัดพิจิตรโดย
ภาพรวม แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีต้ังไว   เม่ือ
พิจารณาเปนรายดานพบวาพระสงฆท่ีมีวุฒิการศึกษาเปรียญธรรมตางกัน มีความคิดเห็นตอการ
บริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการใน จังหวัดพิจิตรท้ัง 5 ดาน แตกตางกัน  

5) ผลการทดสอบดวยคาสถิติ F – test ดวยวิธีการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 
(One Way ANOVA) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา พระสงฆท่ีมีวุฒิการศึกษาสามัญตางกัน มีความ
คิดเห็นตอการบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการใน จังหวัดพิจิตรโดย
ภาพรวม แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีต้ังไว   เม่ือ
พิจารณาเปนรายดานพบวาพระสงฆท่ีมีวุฒิการศึกษาสามัญตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการใน จังหวัดพิจิตรท้ัง 5 ดาน แตกตางกัน  

 

5. อภิปรายผล 
5.1 ดานหลักสูตร ผลการวิจัยพบวา การบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนกบาลีของ

พระสังฆาธิการใน จังหวัดพิจิตร อยูในระดับมาก คาเฉล่ีย (  = 4.09, S.D. = 0.620)  และเม่ือ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ ซ่ึงสอดกับงานวิจัย Phra Maha Sarapong 
Manun (2008 ) ที่ ไดศึกษาวิทยานิพนธเร่ือง “ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จในการจัดการศึกษา
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี : กรณีศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี วัดตากฟา 
อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค ผลการวิจัยพบวา หลักสูตรการเตรียมหลักสูตรกอนใช และการ
ประเมินการเรียนการสอนอยางดี 

 5.2 ดานการจัดการเรียนการสอน ผลการวิจัยพบวา การบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการใน จังหวัดพิจิตร อยูในระดับมาก คาเฉล่ีย (  = 3.99, S.D. = 0.654)  
และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ ซ่ึงสอดกับงานวิจัยของ  Phra Maha 
Sarapong Manun (2008) ที่ไดศึกษาวิทยานิพนธเร่ือง “ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จในการจัด
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การศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี : กรณีศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี วัดตาก
ฟา อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค มาจากดานกระบวนการเรียนการสอน 1) ผูบริหารโรงเรียน
มอบงานตามถนัดตรวจสอบงานประชุมแนะนําครู จัดหางบประมาณอาคารสถานท่ี อุปกรณเพียงพอ
และแกปญหารวดเร็ว 2) ครุเตรียมเน้ือหาท่ีเหมาะสมใชส่ือในการเรียนการสอนดี มีรายงานผลและให
ผูเรียนมีสวนรวม 

 5.3 ดานส่ือการเรียนการสอนผลการวิจัยพบวา การบริหารจัดการดานศาสนศึกษาแผนก
บาลีของพระสังฆาธิการใน จังหวัดพิจิตร อยูในระดับมาก คาเฉล่ีย (  = 4.04, S.D. = 0.625) และ
เ ม่ื อ พิ จ า รณา เป น ร า ยข อ  พบว า  อ ยู ใ น ร ะ ดั บม าก ทุ ก ข อ  ซ่ึ ง ส อด กั บ ง านวิ จั ย ขอ ง
PhrakhruPalatPhaithun methodo (Maha Boon) (2014) ที่ไดศึกษาวิทยานิพนธเร่ือง “การ
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของวัดในเขตการปกครองคณะสงฆ
ภาค 14 ผลการวิจัยพบวา ปจจัยท่ีสนับสนุนตอการเรียนการสอน จะตองมีการวางแผนในการ
จัดเตรียม อุปกรณ สถานท่ี ส่ือการเรียนการสอนท่ีทันสมัย  

5.4 ดานกิจกรรมการเรียนการสอนผลการวิจัยพบวา การบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร อยูในระดับมาก คาเฉล่ีย (  = 4.11, S.D. = 0.603) 
และเ ม่ือ พิจารณาเป นรายข อ  พบว า  อ ยู ในระดับมากทุกข อ ซ่ึ งสอดกับงานวิ จั ยของ 
Phramahaamnat  Pawatthano. (2014) ที่ไดศึกษาวิทยานิพนธเร่ือง“การพัฒนารูปแบบการจัด
การศึกษาพระปริยัติธรรม”ผลการวิจัยพบวา สภาพการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรมในปจจุบันน้ี 
พระสังฆาธิการไดดําเนินการพัฒนารูปแบบท่ีเก่ียวของกับการจัดการเพ่ือการบูรณาการท่ีเหมาะสมกับ
การศึกษาพระปริยัติธรรมใหมีการสอดคลองตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ ตลอดจนถึงกฎระเบียบท่ี
เก่ียวของกับสํานักเรียนเพ่ือสงเสริมการสรางทรัพยากรบุคคลคือพระภิกษุสามเณรผูเปนศาสนทายาท
สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในอนาคต 

5.5 ดานการวัดและประเมินผลผลการวิจัยพบวา การบริหารจัดการดานศาสนศึกษา
แผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร อยูในระดับมาก คาเฉล่ีย (  = 4.12, S.D. = 0.626) 
และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ ซ่ึงสอดกับงานวิจัยของ Phra Maha 
Theerasuk Thammasaro (Aphrodite) (2557) ที่ไดศึกษาวิทยานิพนธเร่ือง การจัดการศึกษาพระ
ปริยัติธรรมแผนกบาลี : กรณีศึกษาสํานักเรียน วัดโมลีโลกยาราม เขตบางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบวา ทุกดานควรมีการวัดผลและประเมินผล สํานักเรียนควรประเมินผูเรียนหลาย ๆดาน 
เชน ความรู ความประพฤติเปนส่ิงสําคัญและควรมีเวลาเตรียมตัวเพ่ือวัดผลประจําเดือนยังนอยเกินไป 
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6. ขอเสนอแนะ 

6.1 ขอเสนอแนะท่ัวไป 

 1) ดานหลักสูตร ควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนและเน้ือหาใหมี
ความนาสนใจเพ่ือใหผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรใหมีการวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรการเรียนการสอน เพ่ือใหเหมาะกับยุคสมัย ควรมีการประชุมวางแผนชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจ
ในการนําหลักสูตรไปใชในการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

 2) ดานการจัดการเรียนการสอน ควรมีการจัดใหมีครูผูสอนอยางพอเพียงและได
คุณภาพในแตละชั้นเรียน และควรสรางแรงจูงใจดวยการใหรางวัลแกผูเรียน เพ่ือสรางขวัญกําลังใจใหแก
ผูเรียนและควรนําผลการสอบประจําป มาวิเคราะหเพ่ือปรับปรุงวางแผนการเรียนการสอนในปตอไป 

 3) ดานส่ือการเรียนการสอน ควรพัฒนาคุณภาพบุคลากรใหมีความรูในการใชส่ือท่ี
สรางสรรคเขากับยุคสมัยใหม  และควรมีส่ือการเรียนการสอนท่ีหลากหลายใหทันสมัยมากย่ิงข้ึน เพ่ือ
ผูสอนจะไดแนะนําผูเรียนใหมีความเขาใจในการเรียนการสอนมากย่ิงข้ึนและเพ่ือแสวงหาความรูความ
เขาใจเพ่ิมเติมไดจากหองสมุดและส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศตาง ๆ 

 4) ดานกิจกรรการเรียนการสอน ควรจัดใหมีกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูเพ่ิมเติมข้ึน
เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหสามารถคนควาหาความรูดวยตนเอง และควรมีการมอบหมายงานใหผูเรียนทํา
และตรวจงานอยางสมํ่าเสมอ เชน การบาน และงานกลุม และควรมีการจัดกิจกรรมจัดกลุมทอง
แบบเรียนบาลีไวยากรณและนําเสนอหนาชั้นเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางผูเรียนในแตละ
ระดับความเขาใจท่ีไมเทากัน 

 5) ดานการวัดผลและประเมินผล ควรมีการกําหนดระยะเวลาในการวัดผลและ
ประเมินผลของผูเรียนอยางตอเน่ืองอยางนอยเดือนละคร้ัง เพ่ือการประเมินผลการปฏิบัติงานวามี 
ขอดี ขอเสีย ในดานใดบางแลวนํามาปรับปรุงแกไข และควรใหมีการสนับสนุนในเร่ืองงบประมาณ
และอุปกรณการเรียนการสอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

6.2 ขอเสนอเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป 

1) ควรจะศึกษาเรื่องมีการการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา แผนกบาลีของพระ
สังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค 4  

2) ควรจะศึกษาเร่ืองการบริหารจัดการดานศาสนศึกษา แผนกธรรมของพระสังฆาธิการ
ในเขตการปกครองคณะสงฆอ่ืน ๆ  

3) ควรศึกษาการบริหารจัดการวัดท่ีมีการดําเนินการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม
แผนกบาลี โดยรวมคณะสงฆในเขตปกครองอ่ืนๆ เพ่ือศึกษาความเหมือนและความแตกตางจากการ
วิจัยคร้ังน้ีอยางไร 

4) ควรศึกษา ปญหา อุปสรรค การเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขต
ปกครองคณะสงฆภาค 4 ในสํานักเรียนตางๆ เพ่ือรวบรวมขอมูลอยางถ่ีถวนในสวนของปญหาและ
อุปสรรคเหลาน้ันเพ่ือจะไดแกปญหาท่ีถูกจุดตอไป 
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เทศนาวิธีเพ่ือการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสงฆในอําเภอแกงคอย  
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BUDDHIST METHODS FOR BUDDHISM PROPAGATION OF MONKS 
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Phra-athikan Surasak Sukhumalo (Khongmuang) Phramaha Sunan Sunando,  
Phrapalad Raphin Buddhisaro 

 

บทคัดยอ 

บทความวิจัยฉบับน้ี มีวัตถุประสงค คือ 1) เพ่ือศึกษาเทศนาวิธีเพ่ือการเผยแผ
พระพุทธศาสนาของพระสงฆในอําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี 2) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอเทศนาวิธีเพ่ือการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสงฆในอําเภอแกงคอย  
จังหวัดสระบุรี ระหวางปจจัยสวนบุคคล 3) เพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะตอเทศนา
วิธีเพ่ือการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสงฆในอําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี การศึกษาวิจัยคร้ัง
นี้ เปนการวิจัยแบบผสานวิธี ระหวางงานวิจัยเชิงปริมาณ ดวยการสํารวจ เก็บรวบรวมขอมูลโดยใช
แบบสอบถาม ที่ผูวิจัยสรางข้ึนเอง โดยมีคาความเชื่อม่ันท้ังฉบับเทากับ 0.982 กลุมตัวอยางท่ีใชใน
การวิจัยคร้ังน้ี ไดแก พระสงฆในอําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี จํานวน 235 รูป วิเคราะห
ผลการวิจัยโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
ไดแก คาความถ่ีและคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบคาเอฟ (f-test) ดวยวิธีการ
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ในกรณีตัวแปรตนต้ังแต ๓ กลุมข้ึนไป เม่ือ
พบวามีความแตกตางจะทําการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียเปนรายคูดวยวิธีผลตางนัยสําคัญ
นอยท่ีสุด (Least Significant Difference : LSD.) และการวิจัยเชิงคุณภาพ ดวยการสัมภาษณเชิง
ลึก กับผูใหขอมูลสําคัญ จํานวน 7 รูป ใชแบบสัมภาษณเปนเคร่ืองมือและวิเคราะหขอมูลแบบ
พรรณนา 
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ผลการวิจัยพบวา 

1. พระสงฆมีความคิดเห็นตอเทศนาวิธีเพ่ือการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสงฆใน
อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  และเม่ือพิจารณาเปนรายดานท้ัง 
4 ดาน พบวา สัมปหังสนา สมาทปนา สมุตเตชนา และสันทัสสนา อยูในระดับปานกลางทุกดาน 

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆตอ เทศนาวิธีเพ่ือการเผยแผ
พระพุทธศาสนาของพระสงฆในอําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล โดย
ภาพรวม พบวา พระสงฆท่ีมี อายุ พรรษา วุฒิการศึกษานักธรรม แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอ
เทศนาวิธีเพ่ือการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสงฆในอําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี แตกตางกัน 

จึงยอมรับสมมติฐานท่ีต้ังไวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สวนพระสงฆท่ีมีวุฒิการศึกษา
เปรียญธรรม และวุฒิทางการศึกษาสามัญ ตางกัน มีความคิดเห็นตอเทศนาวิธีเพ่ือการเผยแผ
พระพุทธศาสนาของพระสงฆในอําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี ไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน
ที่ตั้งไว 

3. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเทศนาวิธีเพ่ือการเผยแผ
พระพุทธศาสนาของพระสงฆในอําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี ไดแก พระสงฆมีประสบการณดาน
การใชกลยุทธเทคนิคตางๆในการเทศนายังไมดีพอ เน่ืองจากพ้ืนฐานในการเผยแผพระพุทธศาสนา
ของแตละบุคคลน้ันตางกัน บางรูปมาจากนักวิชาการจะถนัดในหลักธรรม บางรูปมาจากสํานัก
วิปสสนาจะถนัดในพระอภิธรรม ความรูความสามารถจึงตางกัน การแสดงเทศนาจึงมีแนวทาง
ตางกันไปดวย การชี้แนะแนวทางใหผูฟงนําหลักธรรมไปประพฤติปฏิบัติตามยังไมประสบ
ความสําเร็จเทาท่ีควร เน้ือหาในการเทศนาขัดกับอุปนิสัยหรือวัยของผูฟง หรือนําเร่ืองทางการเมือง
มาสอดแทรก การอานคัมภีรไมชัดเจน ใชวาจาความไมเหมาะสมกับเพศและวัย ขอเสนอแนะ คือ 
ควรฝกหัดกลยุทธและเทคนิคตางเพ่ือทําใหการแสดงธรรมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ หม่ันศึกษา
หลักธรรมคําส่ังสอนใหแตกฉานมีความรูและสามารถนําไปเทศนาได มีวิธีการเทศนการปฏิบัติท่ีดี
เพ่ือเปนตัวอยางใหนําไปประพฤติปฏิบัติตาม  
คําสําคัญ: เทศนาวิธี, การเผยแผพระพุทธศาสนา 
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ABSTRACT 

The objectives of this research were 1) to study the Buddhist methods for 
Buddhism propagation of monks in Kaeng Khoi district, Saraburi province.  
2) to compare the opinions of monks to the Buddhist methods for Buddhism 
propagation of monks in Kaeng Khoi district, Saraburi province classified by personal 
factors and 3) to present the problems, obstacles and suggestions about the 
Buddhist methods for Buddhism propagation of monks in Kaeng Khoi district, 
Saraburi province. This research was the was the mixed method research between 
the quantitative research that the tool for data collection was used by the 
questionnaires that that created by own researcher with reliance as 0.982. The 
sampling group was the 235 monks in Kaeng Khoi district, Saraburi province. The 
research findings analysis was used by the ready computer program of social 
sciences. The statistics used the frequency, percentage, mean, standard deviation 
(S.D.) and tested hypothesis from the person data of respondents of questionnaires 
such as gender, age, level of education careers, and income, F-test, One Way 
ANOVA. Least Significant Difference: LSD and the qualitative research through in 
depth interview from 7 key informants of the tool of research as the structured 
interview and the data analysis was used by interview as the tool and then 
analyzed the data through the descriptive analysis technique. 

The findings of the research were as follows: 
1. The monks had the opinions to the tool for data collection was used by 

the questionnaires that that created by own researcher with reliance as 0.976 in 
overall , was at moderation level with mean and standard deviation scale at 
( =3.42, S.D.=0.628), when considered in each aspect found that it was at 
moderation level in all aspects as follows : Sampahamsanã aspect  or to make 
fresh and happy heart to get an advantage ( =3.48, S.D.=0.567), Samãdapanã 
aspect or to persuade to practice ( =3.42, S.D.=0.703), Samuttejanã aspect or to 
motivate for brave for working hard ( =3.41, S.D.=0.688), Sandassanã aspect or 
clearly teaching ( =3.39), S.D.=0.710)  respectively. 

2. The findings of opinions comparison of the monks to Buddhist methods 
for Buddhism propagation of monks in Kaeng Khoi district, Saraburi province 
classified by personal factors in overall found that the monks who had the 
differences of age, ordination year, Dhamma education qualification, had the 
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opinions to the Buddhist methods for Buddhism propagation of monks in Kaeng 
Khoi district, Saraburi province differently. It accepted the hypothesis with 
significantly statistics at 0.05. But the monks who had the differences of personal 
factors like Pali education qualification and general education qualification, had the 
opinions to province differently as significantly statistics at 0.05 indifferently. It 
rejected the hypothesis. 

3. Problems, obstacles, and suggestions for the development of the 
method on how to propagate the Buddhist monks in Kaeng Khoi. Saraburi Province. 

3.1 Sandassanã aspect. The main explanation of Pali is un-clear and 
can make confusion to the audiences; The Speaker lacked the technical strategies 
for Public Speaking (preaching). The suggestion was to study the principles of 
reading, translating, and expanding the Pali texts. To be correct. Should practice the 
strategies and techniques to make the fair is effective. 

3.2 Samãdapanã aspect. The Speaker doesn’t has the right way to 
convince the audieances. The suggestion is that there should be a way to preach 
good deeds, to be follow the doctrine and good example to the follower. 

3.3 Samuttejanã aspect. The content of the Buddhist is out of time or 
not and the content is not concise, understandable. The suggestion is that content 
should be streamlined to the present and compact, easy to understand. There 
should be a way preach in ways that allow the audiences to ask what they do not 
understand. 

3.4 Sampahaṃsanã aspect. The Speech is unsuitable to the age of the 
audiences. Or bring political issues to criticism. The Bible is not easy to read. The 
suggestion is to use content in the Buddhist to suit the age of the audiences and 
not bring the political commentary without the positive ideas. The preacher must 
focus to punctuation of messages in Pali too. 
Keywords: The sermon methods, Buddhism propagation 
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1. บทนํา 

ปจจุบันโลกของเราไดเขาสูยุคโลกาภิวัฒน เปนยุคแหงเทคโนโลยีการส่ือสารไรพรหมแดน 
ขอมูลขาวสารในดานตาง ๆ ไดเขามามีบทบาทตอการดําเนินชีวิตของคนในสังคมเปนอยางมาก 
ความเจริญทางดานวัตถุ ทําใหคนตกอยูในอํานาจของวัตถุ สภาพความเปนอยูของคนในสังคม
เปลี่ยนแปลงไป สงผลตอสภาพจิตใจใหโนมเอียงไปในทางท่ีตองการความสะดวกสบายมากย่ิงข้ึน  มี
ความด้ินรนขวนขวายคนหาในส่ิงท่ีตนพอใจ ตอสูกับส่ิงยากเพ่ือใหไดมาซ่ึงวัตถุเคร่ืองอํานวยความ
สะดวกส่ิงตาง ๆ  ฉะน้ันเราจึงควรทราบถึงปญหาในการเผยแผพุทธธรรม เพ่ือหาแนวทางแกไข
ปรับปรุงใหดีขึ้นตอไป สําหรับประเด็นท่ีสําคัญ คือ 

1. การเผยแผหลักธรรมทางพระพุทธศาสนายังไมมีประสิทธิภาพพอ เน่ืองจากพระภิกษุ
สามเณร หรือผูนําทางศาสนา ยังขาดความรูและทักษะท่ีเพียงพอในการเผยแผพระพุทธศาสนา ขาด
สื่อการสอนท่ีนาสนใจ ภาษาท่ีใชไมเปนท่ีเขาใจสําหรับประชาชน อีกท้ังยังขาดแคลนพระภิกษุ
สามเณรผูทรงคุณวุฒิ  

2. ปญหาและอุปสรรคดานวิธีการหรือกลวิธีการเผยแผธรรมะ เชน ไมมีการกําหนดหัวขอ
ธรรมะท่ีเหมาะสมกับผูฟง นอกจากน้ีพระสงฆไมไดมีการฝก การผลิต และการใชโสตทัศนูปกรณมา
กอน รวมท้ังส่ือตาง ๆ สวนใหญจึงมุงใชส่ือบุคคลเปนหลัก ทําใหการเผยแผธรรมะกระทําไดในเขต
จํากัด (Mental Development Plan, 2015:17) การเผยแผพระพุทธศาสนาท่ีสําคัญ ๆเกิดข้ึน
หลายองคกรดวยกัน องคกรการเผยแผ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ก็เปนอีกองคกรหน่ึงท่ีเปนกําลัง
สําคัญในการผลิตนักเทศนท่ีมีความรูและความสามารถเพ่ืองานเผยแผพระพุทธศาสนา  องคกรเผย
แผวัดประยุรวงศาวาส ไดรับการยกยองวาเปนสํานักท่ีมีชื่อเสียงในดานการเผยแผพระพุทธศาสนา 
เปดใหมีการฝกอบรมหลักสูตรวิชาการเทศนาแกพระภิกษุ สามเณร โดยมีวัตถุประสงคท่ีสําคัญ ๆ 
เชน เพ่ือปลูกจิตสํานึกใหภิกษุ สามเณร มีความกระตือรือรนและเห็นความสําคัญในการเผยแผ
พระพุทธศาสนา เพ่ือใหเกิดความรูท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ จนสามารถนําเอาหลักการและวิธีการ
เทศนไปประยุกตใชในการเผยแผพระพุทธศาสนาไดอยางมีประสิทธิภาพ และสงเสริมบุคลากรของ
คณะสงฆดานการเผยแผพระพุทธศาสนาใหมีปริมาณและคุณภาพเพ่ิมมากข้ึน จึงเปนจุดกําเนิดให
เกิดการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี 

จากขอความเบ้ืองตน ผูเขียนจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาวิจัยเร่ืองน้ี จึงไดเขียนงานวิจัย
เก่ียวกับเทศนาวิธีเพ่ือการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสงฆในอําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี  
พรอมท้ังเทคนิคและวิธีการเผยแผธรรมะในแบบตาง ๆ ที่เหมาะสมกับยุคสมัยในปจจุบัน รวมถึง
เคล็ดลับการนําเสนอเน้ือหาสาระพุทธธรรมตอพุทธบริษัทตามสถานท่ีตาง ๆ ใหเกิดความนาสนใจ 
โดยเฉพาะอยางย่ิง พระภิกษุ สามเณร รวมท้ังหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการเผยแผพุทธศาสนาท่ัว
ประเทศ เพ่ือเปนแนวทางในการเผยแผพุทธธรรม และไดเทคนิควิธีการโนมนาวใจแกพุทธบริษัทให
ประพฤติปฏิบัติตามหลักพุทธธรรมไดถูกตอง เพ่ือประโยชนในปจจุบัน เพ่ือประโยชนในเบ้ืองหนา
และประโยชนอยางย่ิงคือพระนิพพาน 
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2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

บทความวิจัยน้ีวัตถุประสงค เ พ่ือศึกษาความเปนไปของเทศนาวิธี เ พ่ือการเผยแผ
พระพุทธศาสนาของพระสงฆในอําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็น
ของพระสงฆท่ีมีตอเทศนาวิธีเพ่ือการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสงฆในอําเภอแกงคอย  จังหวัด
สระบุรี โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคลและเพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะตอเทศนา
วิธีเพ่ือการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสงฆในอําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี 

3. วิธีดําเนินการวิจัย 

3.1 รูปแบบการวิจัย  
งานวิจัยเร่ือง “เทศนาวิธีเพ่ือการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสงฆในอําเภอแกงคอย 

จังหวัดสระบุรี” เปนการวิจัยแบบผสานวิธี  โดยใชระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการแจก
แบบสอบถาม และการวิชัยเชิงคุณภาพ ที่เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชการสัมภาษณเชิงลึกผูใหขอมูล
สําคัญ จํานวน 7 รูป 

3.2 ประชากรและกลุมตัวอยางและผูใหขอมูลสําคัญ 
ประชากรท่ีใชในการวิจัย คือ พระสงฆท่ีอยูในเขตการปกครองคณะสงฆอําเภอแกงคอย 

จังหวัดสระบุรี จํานวน 565 รูป กลุมตัวอยาง คือ พระสงฆจาก 16 ตําบล จํานวน 565 รูป โดยใช
การสุมกลุมตัวอยางจากสูตรของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ซ่ึงใชระดับความคลาดเคล่ือนท่ี 
0.05 (Suwari Siripokapirom. 2003.น 129-130) เพ่ือศึกษาเทศนาวิธีเ พ่ือการเผยแผ
พระพุทธศาสนาของพระสงฆในอําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี ใน 4 ดาน 

3.3 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามท่ีผูเขียนงานวิจัยสรางข้ึนและผานการ
ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง ระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค
โดยไดคา IOC  ต้ังแต 0.60 – 1.00 ข้ึนไปและหาคาความเชื่อม่ันดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์
แอลฟา ตามวิธีการของครอนบาค ซ่ึงไดคาความเช่ือม่ันท้ังฉบับเทากับ 0.982 และแบบสัมถาษณ ท่ี
ผูเขียนงานวิจัยสรางและพัฒนาเพ่ือกําหนดประเด็นขอคําถามท่ีใชเปนแนวทางในการสัมภาษณโดย
ยึดตามวัตถุประสงคของการวิจัย การสัมภาษณน้ัน ผูเขียนงานวิจัยใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึก เพ่ือใช
เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยและบันทึกการสัมภาษณดวยวิธีการจดบันทึกและบันทึกเทป 

3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการเก็บรวบรวมขอมูลในคร้ังน้ี ผูเขียนวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง ดังน้ี 
ก. เชิงปริมาณ 
1. นําแบบสอบถามจํานวน ๒๓๕ ชุด โดยประชากรท่ีเปนพระสงฆท่ีสังกัดเขตการ

ปกครองคณะสงฆในอําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี เก็บรวบรวมขอมูลและดําเนินการเก็บคืน 
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2. รวบรวมแบบสอบถามท่ีไดรับคืนจากพระสงฆแตละวัดในอําเภอแกงคอย จังหวัด
สระบุรี ทั้งหมดโดยอยูในสภาพท่ีสมบูรณ จํานวน ๒๓๕ ชุด คิดเปนแบบสอบถามท่ีไดรับคืนรอยละ 

๑๐๐ ของจํานวนแบบสอบถามท้ังหมด 

ข. เชิงคุณภาพ 

การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณน้ัน ผูเขียนวิจัยใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึก ซ่ึง
บันทึกการสัมภาษณโดยการจดบันทึกและบันทึกเทป 

3.5 การวิเคราะหขอมูลสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

ผูเขียนวิจัยไดวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามท่ีเก็บรวบรวมไดมาตรวจสอบความ
สมบูรณและความถูกตองแลว ทําการวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทาง
สังคมศาสตร และวิเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณ โดยการนําขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณมา
จําแนกเปนประเด็นสําคัญ วิเคราะหคําใหสัมภาษณของผูใหขอมูลสําคัญ โดยใชเทคนิคการวิเคราะห
เน้ือหาประกอบบริบท และทําการสังเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคการวิจัยและนําเสนอในรูปของ
ความเรียง 

4. สรุปผลการวิจัย 

จากการวิจัยเร่ือง “เทศนาวิธีเพ่ือการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสงฆในอําเภอแกง
คอย จังหวัดสระบุรี” สามารถสรุปผลได ดังน้ี 

4.1 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับจําแนกตามปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม พบวา 
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุ 31 – 40 ป จํานวน 74 รูป คิดเปนรอยละ 31.5 มีพรรษา 21 - 
25 พรรษา จํานวน 61 รูป คิดเปนรอยละ 26.0 มีวุฒิการศึกษานักธรรมตรี จํานวน 78 รูป คิดเปน
รอยละ 33.2 ไมมีวุฒิการศึกษาเปรียญธรรม จํานวน 191 รูป คิดเปนรอยละ 81.3 และมีวุฒิ
การศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี จํานวน 201 รูป คิดเปนรอยละ 85.5 

4.2 ระดับความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอเทศนาวิธีเพ่ือการเผยแผพระพุทธศาสนาของ
พระสงฆในอําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี พบวา โดยภาพรวมใน อยูในระดับปานกลาง เม่ือ
พิจารณารายละเอียดแตละดาน พบวา ดานสัมปหังสนา มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดาน 
สมาทปนา ดานสมุตเตชนาและท่ีอยูในระดับสุดทาย คือ ดานสันทัสสนา  

4.3 ผลเปรียบเทียบความคิดเ ห็นของพระสงฆ ท่ีตอ เทศนาวิธี เ พ่ือการเผยแผ
พระพุทธศาสนาของพระสงฆในอําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา
ผลการทดสอบดวยคาสถิติ f-test ดวยวิธีการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว ท่ีระดับนัยสําคัญ 
0.05 พบวา พระสงฆท่ีมีอายุ พรรษา วุฒิการศึกษานักธรรม ตางกัน มีความคิดเห็นตอเทศนาวิธีเพ่ือ
การเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสงฆในอําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี แตกตางกัน จึงยอมรับ
สมมติฐานการวิจัยท่ีต้ังไว ดังน้ันจึงทําการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ียเปนรายคูดวยวิธี
ผลตางนัยสําคัญนอยท่ีสุด 
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ปจจัยสวนบุคคลของพระสงฆท่ีมีวุฒิการศึกษาเปรียญธรรมและวุฒิการศึกษาสามัญ 
ตางกัน มีความคิดเห็นตอเทศนาวิธีเพ่ือการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสงฆในอําเภอแกงคอย 

จังหวัดสระบุรี ไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยท่ีตั้งไว 
4.4 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเก่ียวกับเทศนาวิธีเพ่ือการเผยแผพระพุทธศาสนา

ของพระสงฆในอําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี  
1) ดานสันทัสสนา พบวา ปญหาและอุปสรรค คือ การอธิบายหลักของบาลีไมถูกตอง ซ่ึง

ทําใหผูฟงสับสนเขาใจความหมายไปในทางท่ีผิด การเทศนโดยไมยกนิทานข้ึนมาประกอบ ทําใหผูฟง
เกิดอาการเบ่ือหนาย และงวงซึม ตอนจบการเทศนการสรุปธรรมโดยรวบรัดไมสมบูรณทําใหผูฟงไม
เขาใจ ขอเสนอแนะ คือ ควรศึกษาหลักการอาน แปล และขยายบทความของภาษาบาลี ใหถูกตอง
ตามหลักควรยกนิทาน หรือ ขอคิด คําคม เพ่ือใหผูฟงรูสึกผอนคลายจากอาการเบ่ือและงวงซึม ควร
เตรียมบทสรุปในการเทศนไวเพ่ือความสมบูรณและทําใหผูฟงเกิดความเขาใจ 

2) ดานสมาทปนา พบวา ปญหาและอุปสรรค คือ ไมมีวิธีการชีแนวทางใหผูฟงนํา
หลักธรรมไปประพฤติปฏิบัติตาม เห็นแกลาภสักการะและมุงหวังแตผลประโยชนสวนตัวมากเกินไป 
ไมมีการสงเสริมใหภิกษุ สามเณรไดแสดงธรรม ขอเสนอแนะ คือ ควรมีวิธีการเทศนการปฏิบัติท่ีดี
เพ่ือเปนตัวอยางใหนําไปประพฤติปฏิบัติตาม ไมควรเห็นแกลาภสักการะ มุงประโยชนแกผูฟงเปน
สําคัญ ควรสงเสริมภิกษุ สามเณรใหฝกแสดงธรรมเพ่ือขยายการเผยแผใหกวางข้ึน 

3) ดานสมุตเตชนา พบวา ปญหาและอุปสรรค คือ เทศนโดยไมการยกอุทาหรณหรือ
ตัวอยางท่ีสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได ขาดวิธีการเทศนท่ีทําใหผูฟงมีกําลังใจแข็งขันมุงม่ันท่ี
จะปฏิบัติตามพระธรรมคําส่ังสอน ไมแนะนําสงเสริมใหผูฟงนําหลักธรรมไปสอนผูอ่ืนใหมีกําลังใจใน
การตอสูปญหาของชีวิต ขอเสนอแนะ คือ ควรมีการยกอุทาหรณหรือตัวอยางท่ีสามารถนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันได ควรมีวิธีปลุกแรงบันดาลใจใหผูฟงมีกําลังใจท่ีจะนําหลักธรรมไปประพฤติปฏิบัติ 
ควรมีหลักในการสงเสริมใหผูฟงนําหลักธรรมแนะนําผูอ่ืนใหมีกําลังใจและตอสูปญหาของชีวิต 

4) ดานสัมปหังสนา พบวา ปญหาและอุปสรรค คือ เทศนไมตรงกับวัยของผูฟง หรือนํา
เร่ืองทางการเมืองมาวิจารณ การอานคัมภีรไมคลอง แบงวรรคตอนไมถูกฟงแลวจับใจความไมได 
เทศนาโดยไมเนนใหเห็นประโยชนหรือผลดีที่จะไดรับจากการประพฤติตามคําสอน ขอเสนอแนะ คือ 
ควรใชเน้ือหาในการเทศนใหเหมาะสมกับวัย ของผูฟง และไมนําเร่ืองการเมืองเขามาวิจารณ กอนจะ
เทศนควรฝกอานคัมภีรใหคลอง จัดวรรคตอนใหถูก ควรเนนใหเห็นประโยชนหรือผลดีจากการ
ประพฤติตามคําสอน 
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5. อภิปรายผลการวิจัย 

 5.1 ผลการเปรียบเทียบเทศนาวิธีเพ่ือการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสงฆ ในอําเภอ
แกงคอย จังหวัดสระบุรี จําแนกโดยภาพรวมและรายดาน 
พระสงฆมีความคิดเห็นตอเทศนาวิธีเพ่ือการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสงฆในอําเภอแกงคอย 
จังหวัดสระบุรี โดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับ
ปานกลางทุกดาน แสดงใหเห็นวา เทศนาวิธีเพ่ือการเผยแผพระพุทธศาสนา ควรมีการพัฒนา
ปฏิบัติงานและฝกอบรม สรางทักษะ และเรียนรูหลักพระธรรมคําส่ังสอนใหมีความรูมากข้ึน จะมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ Phramaha Chanok Khemakãmo 
(Klaewkla). (2014) ไดศึกษางานวิจัยเร่ือง “รูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาดวยเทคโนโลยี
สมัยใหมของพระสงฆในจังหวัดจันทบุรี” ผลวิจัยพบวา รูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาดวย
เทคโนโลยีสมัยใหมของพระสงฆจังหวัดจันทบุรี โดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ีย
เทากับ 2.72  
 5.2 ผลการเปรียบเทียบเทศนาวิธีเพ่ือการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสงฆในอําเภอ
แกงคอย จังหวัดสระบุรี จําแนกโดยภาพรวมและรายดาน 
  1) ดานสันทัสสนา พบวา พระสงฆมีความคิดเห็นเก่ียวกับเทศนาวิธีเพ่ือการเผยแผ
พระพุทธศาสนาของพระสงฆในอําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี โดยภาพรวมอยู ในระดับปานกลาง 
แสดงใหเห็นวา เทศนาวิธีเพ่ือการเผยแผพระพุทธศาสนา มีกลยุทธและเทคนิคในการเทศนา แต
ความรูความสามารถทางดานการอธิบายหลักธรรม สุภาษิตภาษาบาลี และวิธีการเทศนาโดยใช
นิทาน การอุปมา อุปมัยใหเขากับเน้ือหาธรรม หรือแมแตการสรุปทายสุดพระธรรมเทศนา อยูใน
ระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ Phrakhru Wiboonwarawat (Teera Atipañño). 
(2014) ไดศึกษางานวิจัยเร่ือง “บทบาทการเผยแผของพระสงฆในอําเภอแสวงหาจังหวัดอางทอง” 
ผลการวิจัย พบวา พระสงฆในอําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง มีความคิดเห็น ในดานการใชส่ื อใน
การเผยแผพระพุทธศาสนา อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉล่ีย 2.50 – 3.49  
  2) ดานสมาทปานา พบวา พระสงฆมีความคิดเห็นเก่ียวกับเทศนาวิธีเพ่ือการเผยแผ
พระพุทธศาสนาของพระสงฆในอําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี โดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง 
แสดงใหเห็นวา เทศนาวิธีเพ่ือการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสงฆในอําเภอแกงคอย จังหวัด
สระบุรี มีแนวทางและวิธีการเทศนาใหผูฟงนําไปประพฤติปฏิบัติตามได ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย
ของ Phrakhruwisutthisilaphiwat (Mataphiwat Thitikol). (2016) ไดศึกษางานวิจัยเร่ือง “การเผย
แผพระพุทธศาสนาของพระสงฆในอําเภอเสาไห จังหวัดสระบุรี” ผลการวิจัย พบวา พุทธศาสนิกชน
ที่มีความคิดเห็นตอการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสงฆในอําเภอเสาไห จังหวัดสระบุรี โดย
ภาพรวม อยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาอยูในระดับปานกลางทุกดาน 

 3) ดานสมุตเตชนา พบวา พระสงฆมีความคิดเห็นเก่ียวกับเทศนาวิธีเพ่ือการเผยแผ
พระพุทธศาสนาของพระสงฆในอําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี โดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง 
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แสดงใหเห็นวา เทศนาวิธีเพ่ือการเผยแผพระพุทธศาสนามีพัฒนาแนวทางการเทศนาในรูปแบบ 
ปุจฉา วิสัชนา คือการเทศนแบบถามตอบ ในขณะท่ีเทศนาธรรมหรือบรรยายธรรมจะมีคําถามให
ผูฟงไดมีสวนรวมถามคําถามและตอบคําถามไปดวย เพ่ือเปนส่ิงกระตุนใหผูฟงเกิดความเพลิดเพลิน
และไดความรูจากส่ิงท่ีสงสัยหรือไมเขาใจ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ Phrasamu Boonma 
Papassaro (Petch-O). (2013) ไดศึกษางานวิจัยเร่ือง“บทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาของ
พระสงฆในตําบลบางปลา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม” ผลการวิจัย พบวา พระสงฆและ
ประชาชนมีความคิดเห็น โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 
 4) ดานสัมปหังสนา พบวา พระสงฆมีความคิดเห็นเก่ียวกับเทศนาวิธีเพ่ือการเผยแผ
พระพุทธศาสนาของพระสงฆในอําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี โดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง 
เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับปานกลางเกือบทุกขอ ยกเวนขอ 3 อยูในระดับมาก 
แสดงใหเห็นวา เทศนาวิธีเพ่ือการเผยแผพระพุทธศาสนา มีการเทศนาในรูปแบบตางๆท่ีสามารถทํา
ใหผูฟงเกิดความเบิกบาน ราเริง และมีความเพียรท่ีจะปฏิบัติตามพระธรรมคําส่ังสอน ซ่ึงสอดคลอง
กับงานวิจัยของ Phrakhruwisutthisilaphiwat (Mataphiwat Thitikol). (2016) ไดศึกษางานวิจัย
เร่ือง “บทบาทของพระสงฆกับการเผยแผพระพุทธศาสนาในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา อําเภอเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดสระบุรี” ผลการวิจัย พบวา นักเรียนระดับมัธยมศึกษามีความคิดเห็น อยูใน
ระดับปานกลาง 
 5.3 ผลการเปรียบเทียบเทศนาวิธีเพ่ือการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสงฆ ในอําเภอ
แกงคอย จังหวัดสระบุรี โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
  1) พระสงฆท่ีมีอายุตางกันมีความคิดเห็นตอเทศนาวิธีเพ่ือการเผยแผพระพุทธศาสนา
ของพระสงฆในอําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี แตกตางกัน แสดงใหเห็นวา พระสงฆท่ีมีอายุมากจะมี
ประสบการณ ไดยินไดฟงไดเรียนรูหลักธรรมคําส่ังสอนมาจนมีความชํานาญและมีเทคนิควิธีการ
เฉพาะตัวท่ีจะทําการเผยแผธรรมะใหเขาถึงผูฟงอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ 
Phrakhruwisutthisilaphiwat (Mataphiwat Thitikol). (2016) ไดศึกษางานวิจัยเร่ือง “บทบาทของ
พระสงฆกับการเผยแผพระพุทธศาสนาในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สระบุรี” ผลการวิจัยพบวา ผลการเปรียบเทียบพระสงฆท่ีมีอายุ ตางกัน มีบทบาทในการเผยแผ
พระพุทธศาสนา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
  2)  พระสงฆ ท่ี มีพรรษาต าง กัน มีความคิด เ ห็นตอ เทศนาวิ ธี เ พ่ือการ เผยแผ
พระพุทธศาสนาของพระสงฆในอําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี แตกตางกัน แสดงใหเห็นวา พระสงฆ
ที่มีพรรษามากจะมีประสบการณ มีความชํานาญและมีเทคนิควิธีการเฉพาะตัวท่ีจะทําการเผยแผ
ธรรมะใหเขาถึงผูฟงอยางมีประสิทธิภาพซ่ึงพระสงฆท่ีมีพรรษานอยจะมีประสบการณนอยกวา จึง
ทําใหความชํานาญและมีวิธีการเผยแผท่ีแตกตางกับพระสงฆท่ีมีพรรษามากกวา ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของ Phraathigan Chalerm Indavĩro. (2014) ไดศึกษางานวิจัยเร่ือง “ประสิทธิภาพการเผย
แผธรรมะทางสถานีวิทยุของพระสงฆในจังหวัดจันทบุรี” ผลการวิจัยพบวา พระสงฆท่ีมีพรรษา
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ตางกัน มีความคิดเห็นตอประสิทธิภาพการเผยแผธรรมะทางสถานีวิทยุของพระสงฆ  แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   

 3) พระสงฆท่ีมีวุฒิการศึกษานักธรรมตางกันมีความคิดเห็นตอเทศนาวิธีเพ่ือการเผยแผ
พระพุทธศาสนาของพระสงฆในอําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี แตกตางกัน แสดงใหเห็นวา พระสงฆ
ที่มีวุฒิการศึกษานักธรรมในระดับตางๆ จะมีความรูในธรรมวินัยมากกวาพระสงฆท่ีไมไดรับ
การศึกษา เพราะการศึกษาจึงเปนส่ิงสําคัญในการเรียนรูเก่ียวกับพระพุทธศาสนา ซ่ึงสอดคลองกับ  
Phramaha Narong mahãpañño (Suksomgit). (2015) ไดศึกษางานวิจัยเร่ือง “บทบาทการ
เผยแผพระพุทธศาสนาของพระสงฆ ในอําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม” ผลการวิจัยพบวา การ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ พบวา พระภิกษุสามเณรท่ีมีวุฒิการศึกษานักธรรมตางกัน มี
ความคิดเห็นตอบทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสงฆ ในอําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
แตกตางกันตาม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
  4) พระสงฆท่ีมีวุฒิการศึกษาเปรียญธรรมตางกันมีความคิดเห็นตอเทศนาวิธีเพ่ือการ
เผยแผพระพุทธศาสนาของพระสงฆในอําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี ไมแตกตางกัน แสดงใหเห็นวา 
ไมวาพระสงฆจะมีวุฒิการศึกษาบาลีในระดับใด หากต้ังใจใฝรูและศึกษาการเทศนาวิธีเพ่ือการเผยแผ
พระพุทธศาสนาไดอยางเขาใจลึกซ้ึง ซ่ึงสอดคลองกับ Phratanadon nakphiphut. (2008) ได
ศึกษางานวิจัยเร่ือง “เร่ืองการบริหารกิจการคณะสงฆจังหวัดบุรีรัมย” ผลการวิจัยพบวา ผลการ
เปรียบเทียบบทบาทในการบริหารกิจการคณะสงฆจังหวัดบุรีรัมย พบวา พระสังฆาธิการท่ีมี วุฒิ
การศึกษาเปรียญธรรม แตกตางกัน มีความเห็นตอบทบาทในการบริหารกิจการคณะสงฆ ไม
แตกตางกัน  
 5) พระสงฆท่ีมีวุฒิการศึกษาสามัญตางกันมีความคิดเห็นตอเทศนาวิธีเพ่ือการเผยแผ
พระพุทธศาสนาของพระสงฆในอําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี ไมแตกตางกัน แสดงใหเห็นวา ไมวา
พระสงฆจะมีวุฒิการศึกษาสามัญอยูในระดับใดก็สามารถติดตามขาวสารจากส่ือตางๆ เพ่ือเพ่ิมพูน
ความรูที่จะนํามาเผยแผธรรมได ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ Phramaha Chaowalit Jatamadhĩ 

(khonggaew). (2009) ไดศึกษางานวิจัยเร่ือง “บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการ
คณะสงฆ : ศึกษาเฉพาะกรณี พระสังฆาธิการในจังหวัดภูเก็ต” ผลการวิ จัยพบวา ผลการ
เปรียบเทียบความคิดเห็นจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา วุฒิการศึกษาสามัญตางกัน มี
ความเห็นเก่ียวกับบทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆในจังหวัดภูเก็ต ไม
แตกตางกัน 

6. ขอเสนอแนะ 

 6.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 1) ควรใหพระสงฆ สามเณรเขารับการฝกอบรมและเรียนรูหลักธรรมหรือเทคนิคในการ
เทศนาใหมากย่ิงข้ึน สํานวนหรือเน้ือหาในการแสดงธรรมควรใชภาษาท่ีทําใหเขาใจไดงาย ภาษาบาลี
ควรอธิบายใหถูกตองตามหลักและไมบิดเบือนไปจากคําสอนขององคพระสัมมาสัมพุทธเจา  
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 2) ควรมีการจัดต้ังการเรียนการสอนและจัดงบประมาณสนับสนุนหลักสูตรการเทศนา
ประจําจังหวัดและอําเภอ และมีการพัฒนารูปแบบและวิธีการในการเผยแผใหเปนเชิงรุกสามารถ
เขาถึงประชาชนและสถานศึกษามากย่ิงข้ึน  
 3. ควรจัดต้ังสถาบันการเผยแผพระพุทธศาสนา มีหลักสูตรการเรียนการสอนอยางจริงจัง 
มีสถานที่ใหผูศึกษาไดทดสอบการเทศนา เพ่ือสําหรับมุงเนนผลิตบุคลากรท่ีมีศักยภาพในการเผยแผ
พระพุทธศาสนาตอไป  

 7.2 ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
 1) ควรมีหลักการและวิธีการเทศนาเพ่ือใหผูฟงนําไปปฏิบัติหรือไปแนะนําใหผูอ่ืนได
ประพฤติ ดีปฏิ บั ติชอบตามหลักพระธรรมคําสอน  จัดกิจกรรมตาง  ๆ ในวัน สํา คัญทาง
พระพุทธศาสนาหรือการปฏิบัติธรรมเพ่ือเปนการชักนําใหประชาชนเขารวมกิจกรรม  
 2) ควรมีแนวทางและวิธีการเทศนาแบบมีสวนรวม คือมีคําถามเพ่ือใหผูฟงไดมีสวนรวม
ในการตอบคําถามหรือเพ่ิมแรงกระตุนใหผูฟงต่ืนตัวตลอดเวลา มีแนวทางและวิธีการเทศนาเพ่ือ
สรางขวัญและกําลังใจใหแกผูฟงไดเกิดความเช่ือม่ันและความพยายาม  
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Abstract 

This article was part of the research entitled “the Role of Community 
Leaders in Implementing the Project of Villages Observing the Five Precepts: A Case 
Study in Huaysai Sub-district, Sankamphaeng District, Chiang Mai Province.” The 
research found that the role of community leaders in creation of network was the 
organization of a system for the group of members to carry out their activities 
happily and successfully based on the moral principles of unity, intellect, and 
veneration. With regard to the support, the village leaders co-operated and well 
supported all the parties with Huaysai sub-district’s monk leader and community 
stores according to the principle of four acts of doing favors. Regarding the plan for 
observation, the members held the meetings by incorporating the Buddhist 
doctrines into a blended approach with the Buddhist principles of four paths to 
success. As for the monitoring and assessment of the project, there was a system of 
collecting and analyzing data and reporting the results to other agencies for 
improvement and solution to increase the quality and effectiveness of project 
implementation. With regard to the problem, there was the lack of understanding 
of the project and the committee explained it to every village. There was a 
suggestion from the community that the community should be informed in 
advance to be prepared for the event. 
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1. INTRODUCTION 

Buddhists believe that observing the precepts is the principle of good 
conduct for everyone because keeping the body, speech and mind to calm is a 
normative discipline and practice of abstaining from doing bad things (Ti.Pa. (Thai) 
11/261/210). The essence of the precepts is the intention not to transgress against 
both oneself and others. Therefore, the "precepts" mean no intention of 
transgression and persecution (Ma.Ma. (Thai) 13/204/242). General precepts for 
laymen are known as Five Precepts, such as an intention of abstaining from killing 
and encroaching animals (Vi.Ma. (Thai) 4/106/168). Observing the Five Precepts is 
thus to control the physical and verbal behavior in a good and peaceful way. The 
precepts are prescribed according to the principle of natural law and serve as a 
basic practice with the mind determining the "intention." According to Sariputta 
mentioning in the Patisampidamagga Scripture, Yanakatha, “Intention is precepts. 
Cetasika is precepts. Composure is precepts. Non-encroachment is precepts. The 
precepts are a combination of composure, non-encroachment, and intention 
occurring at the time of such composure and non-encroachment” (Khu.Pa. (Thai) 
31/39/60). Therefore, observing the precepts is a must for all human beings; 
however, the precepts are now often seriously observed by women and old 
people while those in working age often cite that they have no time. In addition, 
the Thai economy during this period is lean and the political leaders have no 
interest in the precepts leading to a lack of reconciliation and unity with chaos 
across the country. For this reason, the monks have realized the benefits and 
necessities of observing the Five Precepts that can help solve these problems and 
therefore agreed to implement the Project of Villages Observing the Five Precepts. 
According to Somdej Phramaharajmangalajarn’s idea given on November 17, 2015, 
“Five Precepts are important to mankind. When all people have these precepts, 
the society, i.e. the people, will be happy, and such village will be named as the 
village observing the Five Precepts.” This is in line with government policy assigning 
the government agencies to establish reconciliation among the people in the 
country by integrating the cooperation from the monks, government agencies, local 
government organizations, community leaders, private organizations, associations, 
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foundations, and people sector in the form of provincial, district, sub-district, and 
village committees. 

The role of community leaders is like a mirror that can reflect the thoughts 
of the local people and these leaders are close to the people and very important 
to social mechanisms. Local community leaders are sub-district chiefs and village 
headmen (Sakcharoon Daosuk, 2001: 4). Community leaders are therefore 
important factors in influencing community management in terms of both 
behavioral creation and control. Sub-district chiefs and village headmen are 
intermediaries between the government and the people in preparing development 
and project plans, organizing conferences and seminars, performing procurements 
and constructions, and following up the implementation of various projects 
(Lakkana Luecha, 2010: 5). In addition, the abbots of the local temples also play an 
important role as a local leader and representative of the monks at the same time.  

In this study, the researchers selected Huaysai Sub-district, Sankamphaeng 
District, Chiang Mai Province, because the role of its community leaders in 
implementing the Project of Villages Observing the Five Precepts is still facing 
problems of group or network communication, communication with communities and 
other agencies, planning to support the successful implementation of the project, 
actual implementation, and monitoring and reporting of the project implementation to 
the relevant government agencies. Since, in Huaysai Sub-district, there are eight 
villages, temples and primary and secondary schools together with a higher economic 
and social development than those of other sub-districts, its sub-district chiefs and 
village headmen are likely to receive different information from other sub-districts, 
including different situations and environments. For this reason, it was interesting to see 
how much the role of community leaders in implementing the project. In addition, this 
research could provide information on the project documentation to those who are 
interested in further research and utilization according to the intention of the monks 
and the government. 
 
2. RESEARCH OBJECTIVES 

1. To examine the role of community leaders in implementing the Project 
of Villages Observing the Five Precepts in Huaysai Sub-district, Sankamphaeng 
District, Chiang Mai Province;  
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2. To examine the problems in implementing the Project of Villages 
Observing the Five Precepts in Huaysai Sub-district, Sankamphaeng District, Chiang 
Mai Province; and  

3. To seek a way to improve the implementation of the Project of Villages 
Observing the Five Precepts based on the role of community leaders in Huaysai 
Sub-district, Sankamphaeng District, Chiang Mai Province.  
 
3. RESEARCH METHODOLOGY 

This study was a qualitative research based on relevant documents and 
actual data obtained from interviews with the following details:  

1. Target population 
The target population was 30 community leaders in Huaysai Sub-district, 

Sankamphaeng District, Chiang Mai Province, including authoritative monks, sub-
district chiefs, village headmen, assistant village headmen, and leaders from the 
Huaysai Municipality Office.  

 
The researchers selected the samples through a simple sampling specifically 

based on the number of committee and gathered the data through interviews, 
group discussions, and observations until the research process in each village had 
been completed.  

2. Research instruments  
The instruments used to collect data were interviews, group discussions, 

and observations based on the research objectives. The steps to create and find 
the quality of these instruments were as follows:  

1. Relevant documents and studies were examined.  
2. An interview form was drafted to cover and meet the research objectives 

and checked by three experts for verifying its validity based on the research 
content and objectives. 

3. The draft interview form checked and suggested by experts was revised 
based on the research content and objectives. 

4. It was then used to collect actual data with community leaders in each 
target group.  

3. Data collection  
The data collection from three target groups was planned as follows: 
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1. Permission to collect data would be asked from ten target leaders 
attached with a structured in-depth interview form in order to get prepared and 
schedule their interviews.  

2. The researchers would collect the data at the scheduled date and time 
using interview equipment, such as tape recorder and notebook.  

3. The group discussions would be held one week after the interviews. 
4. The observations would be done throughout the duration of the project 

and individuals in each village had been specified.  
Secondary data collection was involved with examining relevant 

documents, research papers, books, academic articles, textbooks, and publications. 
4. Data analysis  
A descriptive analysis of data was conducted to see the different 

relationships and the data were categorized according to the established research 
objectives. 

5. Data verification  
The researchers verified all the data.  
6. Data presentation  
The researchers presented the descriptive data in the sequence of the 

interviews as variables to be investigated.   
 
4. RESEARCH RESULTS  

The study found that data from interviews, group discussions, and 
observations were consistent with a few differences and can be summarized as 
follows:  

1. Role of community leaders in implementing the Project of Villages 
Observing the Five Precepts:  Leaders played a role in managing the network and 
organizing the groups of people in each village to carry out their activities happily 
and achieve their objectives under three moral principles of unity, intellect, and 
veneration. Once the mission of the project was accomplished, the network might 
be abolished. However, if there was a need or a new mission, the network 
members might gather again. As for the support, the village leaders jointly 
organized the project with all parties led by Luangphor Phrakru  
Theerasad Sunthorn, abbot of Wat Mae Tat, and integrated with the principles of 
Four Bases of Social Solidarity. As for the planning of observing the Five Precepts, 
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the leaders played a role in attending the planning meetings by applying modern 
concepts and Buddhist doctrines in a mixed way so the project could be smoothly 
implemented. Finally, the monitoring and evaluation of the project were:  

1) Systematically made to obtain reliable information;  
2) Conducted for increasing efficiency and effectiveness; 
3) Conducted for finding information to improve the operations; 
4) Conducted for finding information that shows the success and failure of 

the project; and 
5) Conducted for finding information that shows the effectiveness of the 

project. 
It can be discussed that good community leaders must do their jobs well, 

that is, they must be able to work in accordance with the laws, and exhibit 
community leadership in various forms by acting or playing a role in line with their 
assigned tasks based on their potential. Concrete roles can be seen from the 
following three aspects of acts:   

1. Ideal role is a role expected by general people in society as a perfect 
guideline for actions.  

2. Perceived role is a role expected by oneself on how it should be and 
depends on the attitude, value, personality, and experience of each individual. 

3. Actual role is an actual act of the persons and depends on the current 
events at that time, which causes different role plays.   

The roles of a good leader include: 
1) Networking role; 
2) Supporting role; and 
3) Monitoring role. 
In other words, leaders should have the following four main duties: 
1) Duty to their organization; 
2) Duty as a supervisor to their subordinates; 
3) Duty to other agencies in the same organization; and 
4) Duty to themselves or good demeanor.  
 
2. Problem of network management: All three groups of the population 

provided the same information that community leaders encountered several 
problems in implementing the project, but they could have solved these problems 
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successfully. The biggest problem was about their gathering due to their different 
workloads, times, and assignments from higher authorities, although they got an 
appointment in advance. As for the support, there were only a few problems and 
the basic problem was involved with less budget financing to support the project. 
For this reason, since every aspect of the project implementation, such as travelling 
and contacting, required money, the project sometimes needed to be stalled or 
postponed. The next problem was a question why it must be organized as a 
project rather than observing the precepts as conducted in the past.  Community 
leaders were therefore required to meet several times to find out how to make a 
plan and follow it. Once the project had been implemented for a certain period, it 
must be checked or a preliminary report must be prepared, and at the end of the 
project, the report must be submitted to the government agencies. Thus, as an 
initial planning, the key members must be called to attend a planning meeting and 
they questioned and discussed the process of the plan extensively. Finally, the 
plan was successfully understood. Although some people did not fully understand 
or agree, everybody was required to follow the resolution of the majority. The last 
problem was about finding persons from each village to learn how to make a 
report. Community leaders played a role in monitoring the project implementation 
and a change in some activities as well as in following up the progress and quality 
of operations. They tried to solve the problems successfully.  

3. Guidelines for improving the project implementation: As for the 
guidelines for improving the network management, the committee attempted to 
solve the problems by planning to set up a network without timelines and giving 
phone numbers and Facebook accounts to all members to contact each other at 
any time with no commitment or obligation to work together. In addition, the 
committee sought the trainers by asking both authoritative monks to lead and 
contact senior monks in the district and the province to serve as advisors. As for the 
guidelines for improving the training support, the less financial budget was managed 
in the most cost-effective way, such as making a phone call in some cases only. In 
the case of problem in contacting trainers and trainees, the committee could have 
solved the problem by trying to communicate clearly and consistently before going 
to meet or pick up the trainers or speakers to participate in the events. As a 
suggestion, the project should be organized during the school holidays or after the 
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harvests because villagers in the community have a lot of free time. In addition, 
both the government agencies and community leaders should find available and 
eloquent people to practice as a sub-district trainer for the project. As for the 
guidelines for improving the observance of the Five Precepts, the traditional 
practices needed not to be reported, checked, and planned; however, in this 
project the committee planned to arrange several meetings so that the same 
purpose and appropriate actions could be understood. In addition, once the project 
had been implemented for a certain period of time, it must be periodically 
reviewed and reported. Finally, as for the guidelines for improving the project 
monitoring, the committee jointly set up a personal development plan. Everyone 
was trained to follow the plan and the data collection and report writing must be 
conducted by local people. For this reason, the committee determined the process 
of improving and monitoring the project by:   

1) Assigning one responsible person for each village; 
2) Observing the operations in all phases and recording such observations; 
3) Defining the working procedures for each village; 
4) Training on how to write a formal report; and 
5) Writing a formal report.  
The data obtained from all three groups of the population were consistent 

indicating that the project was periodically improved. This means that the 
community leaders in this sub-district have a good vision and role in their 
operations with high responsibility and sacrifice. The leaders must perform the 
following five main duties:  

1) They are responsible for the work under their responsibilities;  
2) They help to maximize the quantity and quality of the work; 
3) They give working instructions and advices to their subordinates; 
4) They contact and coordinate within the organization to achieve 

efficiency; and 
5) They direct and control the work. 
Sub-district chiefs and village headmen are an important part of the 

government to help accomplish the regional and national government work and 
purposes successfully. However, because most leaders have little education or 
knowledge, it is not possible to develop the locality in their own duties as good as 
it should be.  
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5. RECOMMENDATIONS 

There are two levels of recommendations as follows:  
1) Policy recommendations 

(1) Committee of the community leaders should have a clear policy to 
promote the persons observing the Five Precepts. 

(2) There should be channels to listen to the issues from members of 
each village. 

(3) Community leaders should clarify to the people to understand the 
principles of observing the Five Precepts properly. 

(4) Members in each village should be trained to write a report to the 
government. 

(5) There should be a team to visit and consult with other networks. 
2) Research recommendations 

(1) There should be further research on the peace obtained from the 
Project of Villages Observing the Five Precepts among the people in 
Huaysai Sub-district, Sankamphaeng District, Chiang Mai Province. 

(2) There should be further research on the factors that contribute to 
the sustainable success of the project. 
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ABSTRACT 

When a man obtains Buddhist monkhood or ordains as a novice, his family 

status does not terminate. He is still a child, a husband or a father as he is before 

obtaining Buddhist monkhood or ordaining as a novice, so he has the rights or 

duties to maintain his parents or his wife or his child. However, he cannot enter into 

an engagement or marriage because such doing is contrary to public order or good 

morals and is void. If he is an illegitimate child, he can take an action for 

legitimation. Moreover, if he is an illegitimate father, he can take the registration of 

legitimation. In case of adoption, he cannot be an adopter, but can be the 

adopted. 

Keywords: Family status of Buddhist monk and novice, Betrothal , Marriage, 

 Legitimation,  Adoption   
 

1. INTRODUCTION 
Family is the smallest unit, but important in society, because all members in 

society come from family. Family includes parents and children. If spouses cannot 

have children or have not enough children, they can adopt another person. Under 

the Thailand Civil and Commercial Code Book V : Family, family status of person 

starts from being the betrothed, husband and wife, parents and child, the adopter 

and adopted. The law sets conditions, qualifications or rules for constitution of 

such status, relation, rights and duties between family members i.e husband and 

wife shall cohabit as husband and wife, shall maintain each other according to his 
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or her ability. Parents are bound to maintain their children and to provide 

education for them during their minority, or children are bound to maintain their 

parents. Such the rights and duties also apply to adopter and adopted person.   

Above mentioned status, relation, rights and duties shall be applied to all 

natural persons in family. However, for Buddhist monks or novices who have 

obtained monkhood or have ordained as a novices for long time, they are natural 

persons under the law, they also have priest status which causes them apart from 

their family and they live in temples by refraining from sexual misconducts. It looks 

like that their lives are nearly cut off from layman-life. In consequence, some legal 

problems shall be considerable whether obtaining monkhood and ordaining as a 

novice in Buddhism has any effects to Buddhist monk and novice on the family 

status, relation, rights and duties provided by family law.       
 

2. LEGAL PROBLEMS CONCERNING FAMILY STATUS OF BUDDHIST 

MONK AND NOVICE 

Buddhist monk (Bhikkhu) are generally man on completion of twenty years 

of age and has obtained monkhood. Bhikkhu means the begger; the seer the danger 

of the round of rebirth; and the destroyer of all defilements. The lives of all 

Buddhist monks are governed by the code of monastic disciplines or 227 precepts 

(Phraphromkhunaphorn (P.A. Payutto) 2008 : 288). Novice or Samanera is usually 

man under twenty years of age and has ordained by taking the Threefold Refuge, 

he is governed by 10 precepts and shall take some religious observances. 

(Phraphromkhunaphorn (P.A. Payutto) 2008 : 439). Before becoming Buddhist monk 

or novice, they have family status; being child of parents, husband of wife or father 

of child, but after obtaining monkhood or ordaining as a novice, they shall leave 

their family and shall live in temples, cannot live with their family anymore and 

generally they are also well-beloved by Buddhist people. Such way of life and 

special status of Buddhist monk and novice leads to some legal problems as 

follows :       
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1. Does family status of man who obtaining monkhood or ordaining as a 

novice terminate ?  

Family status means being legitimate child, husband or father. All Buddhist 

monks and novices usually have such family status like other natural people. The 

question is whether monkhood or being a novice causes such family status to 

terminate?  

In legal aspect, If marriage is made on registration, status of being legitimate 

child or father is not terminated even such marriage is voidable or void, or such 

marriage terminates by death, divorce or being cancelled by the Court (Ratsada 

Egabutra. 2001 : 40) Therefore, even man has been in monkhood for long time or 

for his lifetime, such family status always remains and is not terminated. On 

Buddhist side, after attaining enlightenment, the Buddha went to Kapilabastu to see 

his relatives; his father - Suddhodana, wife - Pimbayasodhara, and son - Rahula, and 

went to the heaven of the Thirty - three Goods (Tavatingsa) to see his mother - 

Sirimahamaya (Somdejkromphraparamanuchitchinoros. 1983 : 244-258, 335-346) 

and the Buddha praised the monk who maintained and supported his parents that 

such doing is well-done and it is the way of great sages (Committee on Text Books. 

2015 : 217-220). It was shown that the Buddha placed an importance on family 

status before obtaining monkhood and supported the monk to maintain his 

parents. Thus, according to both family law and Buddhist tradition, family status of 

Buddhist monk as child or father always remains. He still has rights and duties 

under the family law, that means he shall maintain his parents until his parents are 

gone, but his parents shall not maintain him because he already has been sui juris. 

In case Buddhist monk is legitimate father, he shall maintain his child and can 

exercise parental power with his wife.  

If Buddhist monk is legitimate husband before obtaining monkhood and the 

marriage still exist, such obtaining monkhood shall not cause the marriage 

terminated, it is only the ground of action for divorce provided in section 1516 (4) 

or (4/2), so being husband and wife, system of properties, rights and duties between 
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husband and wife are still remain (Kansinee  Tipmontien. 6 (2) : 52-55). However, 

the relation in aspect of cohabitation between the monk and his wife is prohibited 

by code of monastic discipline which does not allow the monks have any sexual 

intercourses with any women. Therefore, Buddhist monks cannot cohabit as 

husband and wife with his wife anymore.  

If Buddhist monk is not legitimate child of his father because his parents do 

not get marriage on registration, or his father dose not take legitimation, or if he is 

not legitimate husband of wife because the marriage is not on registration, he shall 

not maintain his father, his wife and his child as provided by law. On the other 

hand, he also does not have right to be maintained by his parents, wife and child. 

His mother, however, is always his legitimate mother even she does not get 

marriage on registration as provide in section 1546, and Buddhist monk is also 

legitimate child of his mother, so he shall maintain his mother, but his mother does 

not have the same duty because Buddhist monk has been mature. In case the 

monk is not legitimate father of his child, such status still remains and his child can 

take action of legitimation as provided in section 1555 and section 1556. For novice, 

his family status including the rights and duties are like to Buddhist monk. There is 

pretty difference i.e. parents are bound to maintain novice until he becomes 

mature,  

2. Can Buddhist monk or novice constitute family status ?  

The constitution of family status means the declaration of intention to 

conclude agreement or contract which leads to family status i.e betrothal, marriage, 

legitimation, an action of legitimation and adoption. The problem is whether 

Buddhist monk or novice can constitute such family status by conditions and rules 

as provided in family law. It can be considerable as follows:   

2.1 Can Buddhist monk or novice get the betrothal? 

In legal aspect, the betrothal means agreement bêtween man and woman 
to make  marriage on registration and cohabit as husband and wife (Prasopsook 
Boondej. 2016 : 43). Civil and Commercial Code Book V sets the conditions of 
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betrothal i.e the man and the woman have completed seventeenth year of age, if 
the betrothal is contrary this condition, it shall be void as provided in section 1435, 
if a minor will conclude a betrothal, the consent of the persons is required; parents, 
father or mother or adopter, or the guardian as provided in section 1436 and 
Betrothal is not valid until the man gives or transfers the property which is 
Khongman to the woman as evidence that he will marry her after the betrothal has 
taken place as provided in section 1437. In case of betrothal between Buddhist 
monk and woman, if they agree to get marriage on registration after Buddhist monk 
leaving monkhood, and Buddhist monk also gives or transfers Khongman to the 
woman, such betrothal may be completed under the law. 

In this case, however, there is opinion that the betrothal shall be subject to 
general principles of the declaration of intention to conclude juristic act, if the 
objective of betrothal is contrary to public order or good morals, such betrothal is 
void as provided in section 150 such as betrothal between brother and sister of full 
blood is contrary to good morals, and the marriage between them is prohibited by 
law, so betrothal is void (Prasopsook Boondej. 2016 : 50). Under Spouse law (Thai 
ancient law) section 40 and section 41, and the Case of the First Parajika Act B.C. 
2463, if Buddhist monk have any sexual intercourses, he shall commit Parajika, if he 
takes betrothal with the woman, the betrothal should be void (Senee Pramote. 
1965 : 25). Even other person concludes betrothal on behalf of Buddhist monk and 
novice without their consents, such doing leads to the antagonistic way of 
priesthood, causes impurities to Buddhism. This betrothal, therefore, is contrary to 
public order or good morals and is void (Sa-ad Naweejaroen. 1950 : 26) According to 
these opinions, it can be concluded that the betrothal is a contract, it shall be 
subject to the general provisions of juristic act and contract law. When the code of 
monastic discipline prohibits Buddhist monk and novice from having any sexual 
intercourses with woman, and people usually give them the respect as they are the 
priests, the betrothal between them and woman is contrary to  the monastic 
disciplines and creates impurities to Buddhism, so such betrothal is void as 
provided in section 150. 

2.2 Can Buddhist monk or novice conclude the marriage ? 

Generally, the marriage means the status of man and woman who cohabit 

for social and legal aims (Prasopsook Boondej. 2016 : 109). Civil and Commercial 
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Code sets conditions of marriage as follows: (1) the man and woman shall have 

completed their seventeenth year of age as provided in section 1448, (2) the man 

and woman shall not be an insane person or adjudged incompetent as provided in 

section 1449, (3) the man and woman shall not be blood relations in the direct 

ascendant or descendant line or brother or sister of full or half blood as provided 

in section 1450, (4) An adopter cannot marry the adopted as provided in section 

1451, (5) the man and woman shall not be already the spouse of another person as 

provided in section 1452, (6) the widow could marry again when previous marriage 

has been terminated not less than three hundred and ten days as provided in 

section 1453, (7) In case of marriage of a minor, consent of his or her parents or the 

guardian is required as provided in section 1454, and (8) the man and woman shall 

agree to take each other as husband and wife as provided in section 1458. 

Moreover, marriage shall be effected only on registration being made as provided in 

section 1457.  

The marriage which is made against abovementioned conditions has 

different effects. If the marriage is contrary to the conditions as specified in (2), (3), 

(5) and (8), such marriage is void as provided in section 1494. If the marriage is 

contrary to the conditions as specified in (1) and (7), such marriage is voidable. If 

the marriage is contrary to the condition as specified in (4), it causes the adoption 

to be dissolved as provided in section 1598/32. Moreover, the marriage which is 

made in contravention of condition as specified in (6), if the Registrar allows to 

record such marriage, is completed by law. And in this case, if the woman gives 

birth to a child within three hundred and ten days from the day of termination of 

the marriage, the child shall be presumed to be the legitimate child of the new 

husband as provided in section 1537.  

There is a question whether Buddhist monk or novice and woman, if they 

are not contrary any abovementioned conditions, can get marriage on registration? 

It may be easily answered that they cannot get marriage on registration in any ways 

because Buddhist monk and novice are prohibited by monastic disciplines to have 
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wife, but in legal aspect, there are still arguments, the first opinion is that marriage 

will be void when it is made against only aforesaid conditions in (2), (3), (5) and (8) 

as provided in section 1495, therefore, the marriage which is made not against any 

conditions is not void such as in case of unregistered marriage or the adopter 

married with the adopted person, Court cannot renounce these marriages to be 

void (Phairote Kamphusiri. 2017 : 131), or the marriage between the foreigner who 

enter illegally into Thailand and Thai, the marriage between the man and woman 

being pregnant with another man, or the marriage between spouses who believe in 

different religious, these marriages are not void (Prasopsook Boondej. 2016 : 310). 

According to this opinion, Buddhist monk or novice and woman may get marriage 

on registration.  

The second opinion is that such marriage may be void as provided in 

section 150 because, in Thai ancient law, Buddhist monk or novice could not marry. 

Though the marriage in this case is not prohibited by current Civil and Commercial 

Code, but the permission for such marriage is contrary to public order or good 

morals (Chatchai Ukgharawiboon. 2009 : 159). Moreover, beyond the conditions as 

provided in Chapter V, there is another condition i.e. Buddhist monk and novice 

cannot marry or have wife, if they do against this condition, the marriage shall be 

against public order or good morals and void (as provided in section 150), this is the 

condition which is not written in Civil and Commercial Code (Senee Pramote. 1965 : 

69, Sa-ad Naweejaroen. 1950 : 48, and Serm Winijjhaikul. 1949 : 37)   

I agree with the second opinion that the marriage in this case is void as 

provided in section 150 which is the general principle. In my opinion, it can be 

interpreted that there are two aspects of being void of the marriage; (1) the 

marriage which is made against conditions in (1) - (8) and is void as provided in 

section 1495 and (2) the marriage which is contrary to public order or good morals 

and is void as provided in section 150. These two aspects of nullity of the marriage 

have different effects i.e. the marriage which is void as provided in section 1945 has 

more special aspects than the marriage which is void as provided in section 150 
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because only the judgment of the Court shall effect the void of the marriage which 

is made against the aforesaid conditions in (2), (3), and (8) as provided in section 

1496, and any interested person may allege or apply for a judgment of the Court 

effecting the void of the marriage which is made against the condition in (5) as 

provided in section 1497. Therefore, if there is no the judgment of the Court or an 

allusion of the any interested person, the void marriage is still completed legally 

(Prasopsook Boondej. 2016 : 312), the man and woman are spouses, having the 

rights and duties to each other, child born during that time is legitimate child, and 

the spouse who has married in good faith  shall not lose the rights acquired before 

pronouncing the final judgment effecting the void of the marriage as provided in 

section 1499. But nullity as provided in section 150 is null from the beginning, 

cannot be ratified, and its nullity may be alleged at any time by any interested 

person as provided in section 172. Therefore, the marriage between Buddhist monk 

or novice and woman which is void in this aspect, even made on registration, is null 

from the beginning. It is hold that there is no the marriage from the beginning, 

Buddhist monk or novice and woman are not husband and wife, they do not have 

the rights or duties to each other, child born during that time is illegitimate, and 

there is no special aspects of nullity as provided in section 1499. 

2.3 Can Buddhist monk or novice take the registration of legitimation ? 

If the man and woman cohabit without marriage on registration and woman 

gives birth to child, child is only mother’s legitimate child. Child shall be legitimate 

of father by three methods as provided in section 1547 i.e (1) father and mother 

take marriage on registration later, (2) father takes the registration of legitimation or 

(3) the Court judges that child is legitimate. If Buddhist monk’s and novice’s child is 

illegitimate and Buddhist monk or novice wants his child to be legitimate, he 

cannot get marriage with his wife because the marriage is void. However, Buddhist 

monk or novice can take the registration of legitimation, or his child can take an 

action for legitimation as provided in section 1555 and section 1556. If Buddhist 

monk or novice is illegitimate child, he can also take an action for legitimation. 
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These methods are not contrary to public order or good morals because it is the 

institution of family status existing before becoming monk or novice.     

2.4 Can Buddhist monk or novice adopt another person or be adopted? 

In adoption, the adopter shall be not less than twenty five years old, 

provided he is at least fifteen years older than the adopted person as provided in 

section 1598/19. If the adopter or adopted person is married, he must obtain 

consent of his spouse as provided in section 1598/25. For the adopted person, If he 

is not less than fifteen years of age, he must give the consent as provided in 

section 1598/20. If he is a minor, the consent of his parents or the order to permit 

of the Court is required as provided in section 1598/21. 

There is a question whether Buddhist monk or novice can adopt another 

person? The first opinion is that expect to the qualification on age of the adopter, 

section 1598/19 does not provide another qualifications, therefore, Buddhist monk 

or novice or nun can adopt another person or can be adopted because being 

parents and child between the adopter and the adopted person is only fictitious 

parentage (Prasopsook Boondej. 2016 : 748) But the second opinion, on the other 

hand, is that the way of life of Buddhist monk is different from layman, Buddhist 

monk shall live by the contentment and quietude of heart, but the objective of the 

adoption is to give a new family to child who will be adopted, so the adoption is 

greatly contrary to the life-way of Buddhist monk. Moreover, there has been the 

regulation issued by the Council of Sangha Ministers in B.C. 2496, which prohibit 

Buddhist monk adopt another person, as result, Buddhist monk cannot adopt 

another person (Ajaree Meeinkerd. 1998 : 99) 

I agree with the second opinion because the adoption is mostly child-

adoption and adopted persons are both boys and girls, if Buddhist monk adopts 

child, he shall maintain the adopted child until the adopted child becomes mature, 

and it causes exceedingly effects to the life-way of Buddhist monk. Lastly, even 

Buddhist monk is not prohibited by law to adopt another person, but the Council 
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of Sangha Ministers has been prohibited such adoption, therefore such adoption is 

not suitable to Buddhist monk at all. 

The next question is whether Buddhist monk can be adopted? In my 

opinion, Buddhist monk should not be able to adopt another person according to 

aforesaid reasons, but when Buddhist monk has qualification to be adopted, and 

abovementioned regulation does not prohibit being adopted, so Buddhist monk 

can be adopted. 

For novice, most novices are not completed twentieth year of age, they do 

not have the qualification to be adopted, so they cannot adopt another person. 

However, a novice has the qualification to be adopted, so he can be adopted like 

other people. 
 

3. CONCLUSION 

Under family law and Buddhist traditions, family status i.e. being child, 

father, or husband of the man who obtaining monkhood or ordaining as a novice 

does not terminate. If Buddhist monk or novice is legitimate child, husband, or 

father, he shall maintain his parents, wife or child. If a novice is minor, he has the 

right to be maintained by his parents until he becomes sui juris. If Buddhist monk or 

novice is illegitimate child, husband or father, he does not have such rights. 

Concerning with the constitution of family status, Buddhist monk and novice cannot 

conclude the betrothal and marriage because such betrothal and marriage is void. 

However, Buddhist monk or novice is illegitimate father, he can take the registration 

of legitimation, and in case of adoption, Buddhist monk and novice cannot adopt 

another person, but they may be adopted. 
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ABSTRACT 

The purposes of this thesis are 1) to study development of Buddhism in 
Thailand 2) to study development of Buddhism in the reigns of King Rama III and 
King Mongkut 3) to integrate development of Buddhism in the reign of  King 
Mongkut 4) to propose a new approach in creating new knowledge about 
‘development models of Buddhism in Thailand in the reign of King Mongkut.’ This 
research is a qualitative research through analyzation of data from the Pali Canon, 
Commentaries, texts and relevant documents as the principle source of data and 
also conducted a deep interview with 15 Buddhist scholars and historians.     

The results of the thesis were found that:   
1. Buddhism in Thailand is the Theravada Buddhism of Sri Lankan lineage 

which have been adhered as a national religion of Thailand respectively from the 
Sukhothai, Ayutthaya, Thonburi and Rattankosin periods to the present day.   

2. Buddhism in the reign of King Rama III was the original Buddhism or 
traditional Buddhism which was adhered by the most of the population. Whereas 
Buddhism in the reign of King Mongkut principally went through a massive 
reformation. The reformation of Buddhism covered both on Buddhist studies and 
practices. The reformation took in different aspects: on educational perspective of 
Buddhist studies and practices, on collections of the Tipitaka texts to its 
completion, on teaching Buddhism both to monks and layman to get a right 
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knowledge and understanding particularly focused on education and producing 
religious personals.  

3. King Mongkut’s integration with the development of Buddhism in 
Thailand has 4 dimensions: textual, educational, creedal, and practical. This 
conduces to gain a new knowledge about King Mongkut and development of 
Buddhism in Thailand on 3 aspects i.e. knowledgeable, disciplinary, and 
meditativeness. Knowledgeable means in the level of the primary development 
process one must develop proficiency in knowledge, mastering the right knowledge 
and become an expert.  Disciplinary means discipline oneself as well as strictly 
follow disciplines according to doctrines and disciplines. Moreover, this has to go 
with having a proper discernment and belief which must be along the right view.  
Meditativeness means minding in meditational practice. In case of monastics they 
must mind in the practice of Samtha and Vipassana meditations. In case of layman 
they must mind in Dhamma practice i.e. keeping precepts and developing 
meditation. One who follows this proper practice is the one who is considered to 
be a Dhamma practitioner or holding on to the Dhamma i.e. the right principle 
which is labeled as Dhammayuttika. 4. New knowledge we gained from King 
Mongkut’s integration with the development of Buddhism in Thailand is the KDM 
Model. 
Keywords: King Mongkut, Improvement, Buddhism  
 
1. INTRODUCTION 

Both schools of Buddhism, namely, Theravada and Mahayana, were 
introduced into Thailand, but it is Theravada Buddhism that has been continuously 
adhered by Thai people ever since the Sukhothai period till the present period of 
Ratanakosin. Historically, all the ruling monarchs in all periods are devout 
Buddhists, and one of their important responsibilities is to patronize Buddhism in 
the fields of scriptural texts, personnel and requisites. The promotion of the 
Buddhist scriptures involves the collection, clarification and publishing of Tipitaka, 
the Holy Scripture of Buddhism. To fulfil this royal duty, the Sangiti or the assembly 
of elder monks to collect and purify the Buddhist teachings is to be organized with 
the royal sponsorship. The collection and purification of the Buddhist teachings is 
regarded as the most important task as can be seen in the First Sangiti, organized 
three months after the Buddha’s pass-away, where Most Venerable Mahakassapa 
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Thera said, “Let us, Elders, assemble to collect and purify the Buddha’s teachings, 
as in the future the pseudo-Dhamma will prosper, but the authentic Dhamma will 
be blocked, and the pseudo-Vinaya will prosper, but the authentic Vinaya will be 
blocked. Moreover, in the future, those who teach pseudo-Dhamma will become 
strong, but those who teach the authentic Dhamma will become weak, and those 
who follow the pseudo-Vinaya will become strong, but those who follow the 
authentic Vinaya will become weak.” (Vi.Cu. (Thai) 7/614/380)  According to the 
inscription stone pillar No.1, in the Sukhothai period, the kings appreciated the 
monks who were well-versed in the Tipitaka as a Buddhist scholar, and appointed 
as Supreme Patriarch. And in the reign of King Lithai, the king himself was ordained 
as a monk for a period of time, and wrote the doctrinal book 
entitled,‘Tribhumikatha’ (The Story of Three Planes of Existence), where thirty 
references were mentioned. This means that at that time, the Buddhist scriptures 
were available in full number. Besides, the title reflects the belief in the issues of 
hell and heaven has been rooted in the Thai society from that time on and so far.    
The role of support and promotion of Buddhism has been carried out by the rulers 
even in the Ayutthaya period, and in the reign of King Boromkot, a group of Thai 
monks led by Most Venerable Upali Thera was shipped to Sri Lanka in order to 
restore Buddhism over there as invited by a king of Sri Lanka at the time, as can be 
seen at the time being there still be prevalent the Sect of Upalivamsa or 
Siamvamsa monks. In the Ratanakosin period, King Rama I (King 
Phrabuddhayodfachulalok, the Great) undertook a paramount renovation of 
Buddhism in view that the second fall of Ayutthaya in C.E.1767 had caused great 
damage to Buddhism in all aspects. The Council to collect and purify the Buddhist 
scriptures was organized, and the rules governing the Sangha Order of Buddhist 
monks had been issued. From the Sukhothai period to the Ratanakosin period, the 
belief of Thai Buddhists in the cosmological dimension is the same as that written 
in the book of Tribhumikatha or Phra Ruang’s Three Planes of Existence. Thus, the 
issues of Mahajati, Panca Antaradhana and the wish to be born in the time of a 
Buddha named Sri Aryamettrayya in the future all are interrelated. Take for 
example the prevalent faith that to finish listening to the tale of Mahajati (Jataka 
tale of Bodhisatta Vessantara, the last former birth of Gotama Buddha) from its 
beginning to the end within one day will result in being reborn in the time of a 
Buddha named Sri Aryamettrayya, who will be born in the planet, Earth, 5,000 years 
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after the pass-away of Gotama Buddha. However, it was not until the reign of King 
Rama III that such a belief changed to a more scientific aspect. (Walter F. Vella, 
Siam under Rama III. Translated into Thai by Nij Thongsopit. 1987:75) King Mongkut 
was the change agent, who caused a catastrophe in the history of Thai Buddhism. 
During the 27 years of his monkhood, he tirelessly studied Buddhism to the extent 
that he became one of Buddhist scholars, and he was the first person who 
discovered a marble plate, on which a well-known Buddhist stanza was inscribed. It 
says, “Ye Dhamma hetuppabhava tesam hetum Tathagato tesanca yo nirodho ca 
evam vadi Mahasamano” (The Tathagata has told the cause of those elements of 
existence which arise from causes, and also of their cessation-thus spoke the Great 
Ascetic.). (Vi.M. (Thai) 4/65/58) With his great willing to reform the faith of the 
Buddhists to be strictly based on Tipitaka, the Holy Scripture of Buddhism, the king 
introduced the study and practice that is right and reasonable, based on wisdom. 
Even the taking of Buddhism as one’s own religion, the king recommended that the 
meaning of the Triple Gem should be apprehended and the benefits to be received 
from taking refuge in the Triple Gem should be realized. This is because the 
majesty did not like the blind faith, and thought that the adherence to Buddhism at 
the time was just a kind of heritage, i.e. believing as parents did. This was consistent 
with what a foreigner made a notice in his writing that “Thai people are not 
different from those of some other nations who believe in, and pay respect to, 
divine idols, and tend to follow strange practical ceremonies and cults. However, it 
is noticed that those who are educated people do not believe in such practices 
and cults, and it seems that they are not interested in such practices and cults at 
all.” (Pallegoix Jean-Baptiste. Siam under King Mongkut. Translated by Sant T. 
Komolbut. 2006:342)  In view of the royal initiative and tasks implemented by King 
Mongkut as mentioned above, the researcher is interested in studying his majesty’s 
role in improvement of Buddhism in Thailand.  

 

2. OBJECTIVES 

2.1 To study development of Buddhism in Thailand.  
2.2 To study development of Buddhism in the reigns of  King Rama III and  

King Mongkut.   
2.3 To integrate development of Buddhism in the reign of the King Mongkut.   
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2.4 To propose a new approach in creating new knowledge about 
‘development models of Buddhism in Thailand in the reign of the King Mongkut.’  

 
3. SCOPE OF THE RESEARCH 

 3.1 Content scope 

 1. History of Buddhism in Thailand.  

 2. Royal Biography and Buddhism in the reigns of  King Rama III and  King 

Mongkut.   
 3.2 Population  scope 

In-depth interviews with 15 Buddhist scholars and historians. 
 
 

4. RESEARCH METHOLOGY     

4.1 The data of this qualitative research were collected from the Tipitaka, 

Commentaries, chronicles, collections of chronicles, texts and relevant documents. 
4.2 In-depth interviews with 15 Buddhist scholars and historians. 
4.3 The data were analyzed, synthesized and classified in category.   

5. RESULTS OF THE THESIS 
The conducting of the research to find out the answers to the improvement 

of Buddhism in the reign of King Mongkut could yield the results as follows: 
5.1 Buddhism in Thailand.    Buddhism in Thailand is the Theravada 

Buddhism of Sri Lankan lineage which has been adhered as a national religion of 
Thailand respectively from the Sukhothai, Ayutthaya, Thonburi and Rattanakosin 
periods to the present day.  After the second fall of Ayutthaya, Buddhism suffered 
damage and loss in the fields of both religious personnel, objects and buildings. 
They had been renovated in the Dhonburi period, but at the limited scale. Thus, in 
the Ratanakosin period, they had been rehabilitated and reconstructed in all fields, 
including the organization of the Singiti to collect and clarify the Tipitaka and issuing 
the rules governing the Sangha Order.   

5.2 Buddhism in the reigns of King Rama III and King Mongkut.  
Buddhism in the reign of the King Rama III was the original Buddhism or traditional 
Buddhism which was adhered by the most of the population. The king had 
supported and promoted Buddhism in continuation from the reigns of King Rama I 
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and King Rama II. In fact, the situation of Buddhism improved notably, but there still 
existed some drawbacks, especially the conducts and behaviors of monks which 
were lenient in lack of right knowledge.   Buddhism in the reign of King Mongkut 
principally went through a massive reformation. The reformation of Buddhism 
covered both on Buddhist studies and practices. The reformation took in different 
aspects: on educational perspective of Buddhist studies and practices, on collections 
of the Tipitaka texts to its completion, on teaching Buddhism both to monks and 
laymen to get a right knowledge and understanding particularly focused on 
education and producing religious personals. The reformation of Buddhism 
conducted by the majesty resulted in the prosperity and security till the time being.    

5.3 The integrated development of Buddhism in the reign of King 
Mongkut. The integrated development of Buddhism in the reign of King Mongkut 
emphasized on 4 dimensions: textual, educational, creedal, and practical. This 
conduces to gain a new knowledge about King Mongkut and development of 
Buddhism in Thailand on 3 aspects i.e. knowledgeable, disciplinary, and 
meditativeness.  
  
6. NEW BODY OF KNOWLEDGE  

King Mongkut’s integration with the development of Buddhism in Thailand 
has 4 dimensions: textual, educational, creedal, and practical. This conduces to gain 
a new knowledge about  King Mongkut and development of Buddhism in Thailand 
on 3 aspects i.e. knowledgeable, disciplinary, and meditativeness. Knowledgeable 
means in the level of the primary development process one must develop 

proficiency in knowledge, mastering the right knowledge and become an expert.  
Disciplinary means discipline oneself as well as strictly follow disciplines according 
to doctrines and disciplines. Moreover, this has to go with having a proper 
discernment and belief which must be along the right view.  Meditativeness means 
minding in meditational practice. In case of monastics they must mind in the 
practice of Samtha and Vipassana meditations. In case of lay they must mind in 
dhamma practice i.e. keeping precepts and developing meditation.  One who 
follows this proper practice is the one who is considered to be a Dhamvma 
practitioner or holding on to the dhamma i.e. the right principle which is labeled as 
Dhammayittika. 
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The New knowledge we gained from King Mongkut’s integration with the 
development of Buddhism in Thailand is the KDM Model.  

K = Knowledgeable is an academically eruditeness which means being an 
expert in doctrines and disciplines or in academic Dhamma as a result out of 
learning from the correct texts.  D = Disciplinary is strict in discipline which means 
being a strict practitioner of doctrines and disciplines and self-disciplined as a result 
out of learning.   

M = Meditativeness is minding in meditation which means being diligent in 
practicing Samatha and Vipassana meditations or simply practice correctly according 
to Buddhism.  
7. HOW  TO APPLY THE KDM MODEL  

The KDM model can be applied to the development of Buddhism in the 
three following aspects as follows: 

1. Knowledgeable means one, if a clergy, must develop proficiency in 
knowledge, mastering the right knowledge and become an expert, but if a 
layperson, he must study the Buddhist teachings to ensure the reasonable belief 
and right practice.   

2. Disciplinary means discipline oneself as well as strictly follow  disciplines. 
Moreover, this has to go with having a proper discernment and belief which must 
be along the right view. As monks, Patimokkhasamvara Sila should be followed, and 
as laypeople, either five or eight Sila should be observed properly. 

3. Meditativeness means minding in meditational practice. In case of 
monastics they must mind in the practice of Samtha and Vipassana meditations. In 
case of laymen they must mind in Dhamma practice i.e. keeping precepts and 
developing meditation.  

One who follows this proper practice is the one who is considered to be a 
Dhamma practitioner or holding on to the Dhamma i.e. the right principle. And the 
model, if appropriately applied, is to guarantee the prosperity and security of 
Buddhism.  
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8. RECOMMENDATIONS 

8.1 Policy Recommendations  
 

1. Educational institutions, both public and private, are recommended to 
apply King Mongkut’s model of Buddhism improvement to the curriculum in order 
to educate their students to be knowledgeable, disciplinary and meditative.  

2. Religious institutions, specifically the Buddhist Sangha Order, should 
bring into practice the said model for the sake of good and right practice of religious 
persons. 

3. Family institutions should also follow the said model so that family 
numbers will be good individuals. Thus, the good family will become a good base 
for both society and the country as a whole.   

8.2 Research recommendations  

1. The improvement of Buddhism in the reign of King Mongkut effecting 
a compact on Buddhism in the later age.  

2. Critical Buddhist teachings in the opinions of King Mongkut.   
3. Religious and Traditional Paradigm in the reign of King Mongkut.  
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ABSTRACT 
The 11th National Economic and Social Development Plan (2012-

2016) was established in a time when Thailand was facing socio-economic 
and environmental conditions rapidly changed and severely affected in the 
past period. Accordingly, the government has adopted the principle of 
"Sufficiency Economy Philosophy" to apply in the development of country 
from individual, family, community, society to national level in order to 
strengthen immunity and to help Thai society to stand firmly and 
sustainably develop amidst the world economy changes.  
Keywords : Sufficiency Economy Philosophy, rural development 
 

 

1. INTRODUCTION 

 The Thai society has evolved into a fast-changing country-to-city 
transition. Unfortunately, rural development and politics are discrete, lack of 
links to balance development affecting some people in the countryside to 
face poor situation that is not appropriate. As if people of the country are 
weak, the nation also will be weak. So that it should be cared about and 
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paid great attention of solving poor problems of rural people continuously 
and stimulated to enable them apply knowledge and ability to develop self 
capability to be self-reliant. 
 First of all, developmental concepts should be aware of the fact 
that development must be determined targets on development’s results 
and decision-making to use fundamental values to determining as well as 
direction of the country development that will vary according to the values 
and basic beliefs of the social ideology. Secondly, the development goals 
describe the desirability of society in terms of economy, society and politics 
will depend on determining value of the democratic government's 
development goals. As a representative of the masses in society, the 
country development can be divided into two sectors: the urban and the 
rural development sector. In fact, the rural development is part of national 
development. 
 

2. RURAL DEVELOPMENT IN ACCORDANCE WITH THE ROYAL 
INITIATIVE 
 The rural development in accordance with the projects of the 
royal initiative focuses on matters as strategies and solutions (Development 
Military Commander, Unit. Supreme Military Command. 2007: 603) as 
follows: 
 2.1 Help to be Self-reliant 
 Factually, the poverty of rural people is a major problem due to 
involving the majority of people. The government itself admits that there 
are at least 1 0  million rural people who are still in poor situation and be 
unable to help themselves properly. 
 Accordingly, His Majesty the King Rama IX was aware of such 
problems and aimed to help people to develop themselves for their self-
reliance under His initiative as follows: 
 " . . .  Understanding situations and circumstances of those whom 
we aim to help is most important. Helping them to get what they deserve 
as needed that is the most effective way to help each case. We need to 
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consider desirers and needs first and also need to understand whom we are 
helping to realize what are their positions?, how to get help?, and how 
much? And on the other hands, to help it is important that we will help 
them in order to enable them help themselves... " 
 The development is aimed at strengthening community as the 
self-reliant community. The village leaders who are respected by the 
villagers like monks or abbots may be used to help bringing prosperity to 
the village, starting from small activities at first. In this connection, the King 
used term "blast from inside" meaning that the community or village should 
be strong at first, then come out to the outside society. It is not the taking 
of prosperity or the person from outside society to clash with the 
community or village that did not prepare or set up. According to this, the 
King gave example of development in the way of building roads and 
creating infrastructure vastly, sometimes, it is not sure that will succeed to 
develop as self-reliant communities. What is the important tool? to make a 
strong community is that people learn to work as a group in form of a 
cooperative to solve problems of community or to make a living together. 
 2 .2  The promotion of modern academic principles suitable 
to people. 
 Agriculture is the basic profession of Thai countryside society for 
long times. About two thirds of the population live in agriculture. 
Accordingly, the agricultural development is regarded as an important goal 
of rural development and the country as a whole. Agriculture is a branch of 
high importance in every National Socio-economic Development Plan. 
Although the results of development in the past would make huge progress 
of the agriculture, but agriculture is also a branch of production with several 
problems. A main problem of agricultural development today is efficiency 
of productivity. One factor that affects agricultural productivity is knowledge 
and understanding of production based on modern academic principles. 
 His Majesty The King Rama IX had paid great attention on the 
said problem as considered by the Royal Initiative as follows: 
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 " . . .  the life of a farmer or all people has food, cloth, dwelling, 
and medicine ... in the profession of farmer, it must be cultivated. The 
cultivation or livelihood is required academic principles from which plants 
should be appropriate, how to use fertilizer or machine. It is regarded as 
academic principle which is part of life ... and also in academic terms, 
presently, tools and fertilizer as well as academic principle have been 
applied, but expensive, so if you try to practice in the scope of power 
before, then, gradually build up more academic it will be stable ..." 
 His main principle of development is, firstly, development 
depending on problems and environments of each area. Therefore, the 
development in accordance with the Royal Project in nature of the study 
and the research took place, well-known as “the Royal Development Study 
Center” is located in various regions around the country so that people can 
learn and train various training programs: agriculture, household industry and 
living arts that learner can bring for actual implementation. 
 2.3. Natural Resources Conservation 

 Natural resources can be considered as a basic production factor 
that is the base of long-term development of the country. The result of the 
development focusing on economic growth affects development of the 
various areas focusing only on enhancing the productivity of every branch of 
production, regardless problems and limits of natural resources such as 
land, water, forest, etc. The use of those increased rapidly and finally those 
have deteriorated and less respectively, as follows: 

1) Conservation of Forest Resources 

His Majesty the King Rama IX thought that forest is regarded as 
a resource that humans consume such as woodworking, forest product 
finding, lumber production, etc., resulting in the public income and the 
nation, somehow. It is also an important factor for success of rural 
development especially in terms of solution to the problem of drought or 
floods caused by the destroyed forest. 
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  2) Soil Development 
 The farmer should be encouraged to learn and understand how 
to conserve soil and water as well as to improve soil quality that can be 
done manually. In this connection, His Majesty the King Rama IX had the 
initiative to improve and conserve soil, not to plow or peel, but the 
remaining trees must be preserved in order to maintain the moisture of soil. 
Besides, there is also a royal initiative the Center for Development Studies in 
which the study was conducted on the creation of soil and water 
conservation systems as an example to prevent leaching, soil erosion, plant 
propagation for soil conservation and soil maintenance, including 
demonstration of soil development for farmers; in some areas, degraded 
soils have been degraded by various causes, such as soil, swamp, salty soils, 
and sandy soils, to be suitable for agricultural uses. On the other hands, soil 
development process must be explained to people to be practiced just for 
benefits of public participation. 

3) Water Resources Conservation 
The agricultural area in Thailand is about 1 4 7  million rais, of 

which only 1 6  million rais are located in irrigation. In this area, only 4 -5 
million rais of irrigation water is used for whole year. Therefore, it can be 
seen that most farmers still rely on agriculture for rain water, especially in 
the Northeast. There are about 60 million rais of agricultural areas, and only 
1.6 million rai of agricultural area in the irrigation area. 

2.4. Quality of life 
His Majesty the King Rama IX considered ways to improve life 

quality of population by focusing on basic problem that is about the four 
factors: the need to have quality food, clothes, proper dwelling, and people 
health to get rid of disease that encroaches, and to educate as well as to 
promote moral for people. It is evident that the development will be 
effective, starting with "good morale" to be able to fight against possible 
obstacles and to be strong enough to develop oneself and the nation so 
far. 
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Sumeth Tantivejjakul, (Thai Encyclopedia for the Youth, Vol. 1 2 , 
1 9 8 8 ) , sited that while the natural environment that affects agricultural 
production, such as water, forest, etc., has deteriorated over time. As a 
result, rural development has failed to achieve its goals effectively. So that 
efficiency of management should be added by supporting roles of 
community and organizations in preventing and addressing security issues in 
the targeted areas, and encouraging volunteer and cooperation for 
community and local development. It also includes the cooperation of all 
concerned parties by considering the development of social and economic 
capitals in the existing targeted areas to maximize the benefits of 
development. 

   Having discussed on the concept of rural development, many 
scholars have given their views on principles, methods and strategies for 
rural development as follows: 

 1. Rural Development as Agricultural Development: This concept 
is a result of economic growth theory because agriculture has been regarded 
as the main branch of countryside. If there is development of agriculture, it 
will make people in the rural areas have income and standard of living. In 
this connection, there are 2 factors affecting agricultural development: 
Essential Factor and Accelerated Factors.  

1. Education for Development 
2. Credits for Agriculture 
3. Operation of Farmer Group. 
4. Improvement and Expansion of Planted Area 
5. National Planning for Agricultural Development 

The concept of rural development is agricultural development being main 
concept of rural development in general and also concept that is closely 
related to the theory of economic growth. The essence of this concept is 
that in the Third World the rural economy is agricultural economy, the 
major sector in which the people are less than 3 quarters of the country 
(Pridi Chotchuang et al., 2003: 89) 
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3. CONCLUSION  

Development of life quality to properly live and develop oneself 
as well as the country to prosper in accordance with the development 
guidelines that can be resolved at the root of problem relevantly is 
regarded as His Majesty the King's ideas on "Sufficiency Economy" or "New 
Theory" aiming self-reliance and external dependence to a minimum, 
whether inputs or market for consumption first, the remains are then 
brought to market integrated into agricultural production management with 
a complete system in itself and clear management process. After His 
Majesty the King Rama IX had guided the way of life via the philosophy of 
sufficiency economy to step through the economic crisis in Thailand and to 
adhere to the sufficiency economy with the ability of Thai rural community. 
Whether it is consumer production and commercial production, not in the 
consumer society and no bondage with anything, but the philosophy of 
sufficiency economy should be adhered for living in daily life.  
 The Thai Rural Development in accordance with the Royal 
Initiative should focus on human development in which man and society 
are to be developed along the way by transforming the development 
structure into a holistic, multi-link dimensional together like economy, 
society, technology, religion, culture and environment in order to develop 
according to the principles of reasonableness, understanding, accessibility, 
development, knowledge, love, unity, unshake the barriers, adhere to the 
common good and for the benefit of people in the sequence. It is also 
consistent with the way of life of Thai society and enhances morals, 
morality as well as ethics in the performance of duties and lives with 
sufficiency, which will be a good immunity of society and the nation as a 
whole. 

The study of basic concepts of driving development according to 
the strategic plan for integrating development driven by the Sufficiency 
Economy Philosophy 2 0 1 6 -2 0 1 7  shows the development of a linkage 
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economy system from the national development framework by determining 
7 strategies: The first Strategy: Driving development according to Sufficiency 
Economy Philosophy in agriculture and rural sectors. 

The second Strategy:  To develop study of the philosophy of 
sufficiency economy by cultivating children, youth and ordinary people to 
have enough living features. Third Strategy: Service for Tourism, Industry and 
entrepreneurship to promote and support private businesses, industry and 
retailers. Fourth Strategy: Promote driving development in accordance with 
the Philosophy of Sufficiency economy in foreign affairs for propagation 
worldwide. Fifth Strategic:  Increase the role of information proactively to 
propagate a philosophy of sufficiency economy to the public. Sixth Strategy: 
develop in accordance with the Philosophy of Sufficiency economy in 
aspect of security integrated drive between the Army and the Agency. 
Seventh Strategic: to create a management mechanism to drive 
performance with efficiency and integration into technology as the diagram 
of relationship of rural development under the concept of sufficiency 
economy. 
 

 
The concept of rural development under the philosophy of 

sufficiency economy demonstrates the link between rural development 

Agricultural Development  

Local Agricultural Development  

Rural development 
based on necessity, 
livelihood 

Sufficiency Economy 
Philosophy 

- Green Technology  
- Mixed Agricultural 
Development 

Organic Agriculture 
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principles and the Sufficiency Economy Philosophy by integrating modern 
science or eco-friendly agriculture and makes a major income for the family 
and self-reliance. 
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บทคัดยอ 

 บทความวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค ดังน้ี  1. เพ่ือศึกษาบทบาทของพระสังฆาธิ การในการ
ชวยเหลือเก้ือกูลประชาชน อําเภอวังทรายพูน  จังหวัดพิจิตร  2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของพระ
สังฆาธิการในการชวยเหลือเก้ือกูลประชาชน อําเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร โดยจําแนกตามปจจัยสวน
บุคคล  3. เพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะบทบาทของพระสังฆาธิ การในการเก้ือกูล
ประชาชน อําเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร 
 การวิจัยแบบผสานวิธี  ประกอบดวยการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative  Research) โดย
ใชวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) จากแบบสอบถาม (Questionnaire)  ซ่ึงมีคาความเชื่อม่ัน
ทั้งฉบับเทากับ 0.921 และเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางท่ีเปนพระสงฆ จํานวน 166 รูป วิเคราะห
ขอมูล  โดยการหาคาความถ่ี (Frequency) รอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) คาสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบคาเอฟ (F-test) โดยการวิเคราะหความแปรปรวนชนิด
ทางเดียว (One way Analysis of Variance) และการวิจัยเชิงคุณภาพสัมภาษณแบบเชิงลึก (In-Depth 

Interview) จากผูใหขอมูลหลักจํานวน 10รูป/คน วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเน้ือหาเชิงพรรณนา 
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 ผลการวิจัยพบวา 
  1. บทบาทของพระสังฆาธิการในการชวยเหลือเก้ือกูลประชาชน อําเภอวั งทรายพูน
จังหวัดพิจิตร โดยภาพรวมพบวาอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับ
มากทุกดาน คือ  ดานทาน  ดานปยวาจา  ดานอัตถจริยา  ดานสมานัตตตา  ตามลําดับ  
 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นบทบาทของพระสังฆาธิการในการชวยเหลือเก้ือกูล
ประชาชน อําเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร โดยภาพรวม  ดวยวิธีการทดสอบคาเอฟ (F-test) พบวา
โดยภาพรวมพระสงฆท่ีมีอายุ พรรษา วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม แตกตางกัน
จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว สําหรับพระสงฆท่ีมีวุฒิการศึกษาสามัญมีความคิดเห็นตอบทบาทของพระ
สังฆาธิการในการชวยเหลือเก้ือกูลประชาชน อําเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ไมแตกตางกันจึง
ปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว 
 3. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะบทบาทของพระสังฆาธิการในการเก้ือกูล
ประชาชน อําเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ไดแก 1) การขาดแผนงานและ การกระจายงานและ
อนุเคราะหสงเสริมในการชวยเหลือเก้ือกูลประชาชนท้ัง 4 ดานใหแกชุมชนไมท่ัวถึงครอบคลุมทุก
พ้ืนท่ี 2) ขาดการจัดกิจกรรมการดานสงเสริมในงานการสาธารณสงเคราะหใหแกชุมชน และการ
ดําเนินงานหรือดําเนินกิจกรรมขาดความตอเน่ืองและเปน รูปธรรม  3) คือขาดกําลังทุนสนับสนุนและ
ขาดการประสานรวมมือกับหนวยงานของรัฐ และหนวยงานเอกชน 4) คือขาดการสงเสริมสนับสนุน
จากคณะสงฆ และประกอบกับการทํางานตางวัดตางทําขาดความรวมมือกันทํางาน ทําใหการทํางาน
ไปคนละทิศไมสอดคลอง กันทําใหงานดานการสาธารณสงเคราะหไมกาวหนา 5 )ขาดบุคลากรท่ีมี 
คุณภาพและประสิทธิภาพในการทํางานและรองรับการปฏิบัติงานในอนาคตเปนจํานวนมาก  
ขอเสนอแนะวัดตองมีการวางแผนงานท่ีดีและมีการแบงงาน กระจายงานในดานการพัฒนาจิตใจ
ใหแกประชาชนอยางท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี และวัดตองมีการสราง กิจกรรมและสงเสริมการมีสวนกับชุมชน
ในงานพัฒนาจิตใจ และควรจัดอยางตอเน่ืองมีแบบแผน ท่ีชัดเจนและม่ันคง วัดตองจัดหางบประมาณ
และทุนในการดําเนินงานอยางเพียงพอ เหมาะสม และตองรวมมือกับหนวยงานของรัฐและหนวยงาน
ของเอกชนเพ่ือจะไดรวมมือกัน ทํางานใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน และคณะสงฆตองใหความสําคัญใน
การสงเสริมสนับสนุน และ ตองมือประสานงานรวมมือเปนเครือขายเดียวกัน เพ่ือการทํางานจะไดมี
ทิศทางเดียวกัน ตลอดจนวัดตองพัฒนาสงเสริมบุคลากรท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพในการทํางาน
และรองรับ การปฏิบัติงานในอนาคตเปนจํานวนมาก ท่ีสําคัญควรทํางานอยางมีระบบเปนแนวทาง
เดียวกัน และมีเครือขายรวมมือกันอยางจริงจัง เพ่ือความม่ันคงแหงพระพุทธศาสนาตอไป 

คําสําคัญ : บทบาท : พระสังฆาธิการ : ประชาชน 
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ABSTRACT 

 Objectives of this research were: 1. To study the roles of administrative 

monks in people at Wang Sai Phon District, Phichit Province ,  2. To study the 

comparison of administrative monks’ roles in Supperting people at Wang Sai Phon 

District, Phichit Province and 3. To study problems, obstacles and recommendation 

the roles of administrative monks in Supperting people at Wang Sai Phon District, 

Phichit Province. 

Methodology was the mixed methods; The quantitative research collected 

data by survey method  from 166 samples with questionnaires, analyzed data with  

statistics: frequency, percentile, mean and SD, standard deviation, t-test and F-test 

and one way ANOVA.  The qualitative research collected data from 10 key 

informants, interviewing with structured  in-depth-interviewing scripts and analyzed 

data by descriptive interpretation.     

Findings were as follows: 

 1. The roles of administrative monks in Supperting people at Wang Sai 

Phon District, Phichit Province by overall were at high level (  = 4.10)  and classified 

by each aspect; giving, sweet words, beneficially  and proper behavior were also at 

high levels consecutively. 

 2. Monks’ opinions towards the roles of administrative monks in people 

at Wang Sai Phon Districtm Phichit Province by F-test finding that administrative 

monks with different age, Dhamma and Pali educational levels, had different roles 

in peoplecharity, accepting set hypothesis. Administrative monks with formal 

educational levels did not have different roles in Supperting people at Wang Sai 

Phon District, Phichit province, denying the set hypothesis.   

 3. Problems, obstacles and recommendation for the roles of 

administrative monks in people at Wang Sai Phon District, Phichit Province were 

that 1) lack of working plan for charity distribution to cover the whole communities, 
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2) lack of continuous and concrete promotion activities to promote the charity 

distribution, 3) lack of support and coordination with state and private agencies, 4) 

lack of support from Sanga Order, each monastery conduct the activities on their 

own in their own ways at different directions causing the activities not effective, 5) 

lack of qualified personnel preparation to manage the works effectively in the 

future.   

 Recommendation:  Monasteries must have good planning and job 

division, empowerment of works in mental development and should conduct this 

activity continuously with good, clear and sustainable plan, monasteries must 

allocate enough and proper budget, cooperating with state and private agencies in 

order to  work effectively. Sangha Order must see the importance of this charity , 

coordinating with other agencies and networks so that the work would be in the 

same direction, Monasteries must develop and support personnel for higher 

positions and responsibility in the future. More importantly, Sangha Order must 

work together systematically with network to move in the same direction seriously 

for the sustainability of Buddhism.    

Keywords : The Roles, Sangha, People 
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1. บทนํา  
 พระพุทธศาสนาเปนศาสนาท่ีเกิดข้ึนเพ่ือเก้ือกูล และเพ่ือความสุขแกมหาชนเปนอันมาก 
เพ่ือเปนการอนุเคราะหตอชาวโลก เพ่ือประโยชน เพ่ือเก้ือกูล เพ่ือความสุขแกเทวดาและมนุษย
ทั้งหลาย ประกายความคิดท่ีเกิดข้ึนภายในพระทัยของพระโพธิสัตวกอนท่ีจะเปนพระโพธิสัตวในอดีต
กาล จนถึงเปนเจาชายสิทธัตถะเกิดจากพ้ืนฐานเดียวคือปรารภความทุกขท่ีเกิดข้ึนแกสรรพสัตว มี
ความประสงคจะชวยใหพระองคหลุดพนจากสังสารทุกข แลวจะชวยคนอ่ืนใหหลุดพนจากสังสารทุกข
ตามไป ความคิดน้ีดํารงอยูในพระทัยผานภพชาติมาเปนอเนกจนในท่ีสุดก็ไดตรัสรูเปนพระพุทธเจา 
ภารกิจของพระองคตอชาวโลกในการประดิษฐานพระพุทธศาสนาน้ันสอดรับกับอุดมการณขางตน 
ดังท่ีทรงแสดงการบังเกิดของเอกบุคคลไวใน อังคุตตรนิกาย เอกนิบาตความวา “เอกบุคคล เม่ือ
บังเกิดข้ึนในโลก ยอมบังเกิดข้ึนเพ่ือเก้ือกูลเพ่ือความสุขแกชนเปนอันมาก เพ่ืออนุเคราะหตอชาวโลก 
เพ่ือประโยชน เพ่ือเก้ือกูล เพ่ือความสุข แกเทวดาและมนุษยท้ังหลาย เอกบุคคลนั้นคือ พระอรหันต
สัมมาสัมพุทธเจา” ดังน้ันงานประดิษฐานพระพุทธศาสนาของพระองค จึงมุงตรงไปท่ีการพัฒนา
คุณภาพของพุทธบริษัทใหสามารถเขาถึงท่ีพ่ึงของตนดวยตนเอง พระองคไดตรัสแกสหัมบดีพรหม
ที่มากราบทูลอาราธนาตอนหน่ึงวา “บัดน้ีเราเปดประตูอมตะแกทานแลวผูประสงคจะฟงจงนอม
ศรัทธามาเถิด (Phrathepdilok (Rabaep Thitayano),2006:45-46) 

 ประเด็นท่ีสําคัญอันเปนสิ่งท่ีพระสงฆและวัดพึงตระหนักจากสภาพสถานการณปจจุบัน
ของสังคมและชุมชนเปลี่ยนไปมาก รวมท้ังประชาชนในรอบความเปนอยูอยากลําบากในการดําเนิน
วิถีชีวิตย่ิงข้ึน โดยเฉพาะปญหาในดานจิตใจและดานการคลองชีพ กระแสวัตถุนิยมและการบริโภค
นิยม ตลอดจนละเลยและขาดการใสใจในศิลปวัฒนธรรมของคนรุนใหมจึงทําใหเกิดปญหาดานตาง ๆ 
ข้ึนชุมชน ดังน้ันผูวิจัยในฐานะเปน เจาอาวาสวัด ซ่ึงเปนแกนนําหลักของชุมชนในการใหการ
อนุเคราะหสงเคราะหใหบริการดานตางๆ แกชาวบานในชุมชนในดานสาธารณสงเคราะหน้ัน จึงเห็น
วามีความจําเปนมาก ท่ีจะตองทําวิจัยศึกษาเร่ือง บทบาทของวัดตองานดานสาธารณสงเคราะห เพ่ือ
จะไดทราบวาประชาชนมีความคิดเห็นตอวัดและมีความตองการใหชวยสงเคราะหในเร่ืองใดบาง และ
ศึกษาผลกระทบในดานใดกับวัดบาง เพ่ือวัดจะไดมีแนวทางปรับปรุงพัฒนาวางแผนดําเนินงานดานสา
ธารณสงเคราะห ใหเปนไปในทางทิศใดอันจะเกิดประโยชนสูงสุดแกวัดและชุมชนตอไป 

 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 

 2.1 เพ่ือศึกษาบทบาทของพระสังฆาธิการในการชวยเหลือเก้ือกูลประชาชน อําเภอวัง
ทรายพูน  จังหวัดพิจิตร 
 2.2 เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของพระสังฆาธิการในการชวยเหลือเก้ือกูลประชาชน 
อําเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล  
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 2.3 เพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะบทบาทของพระสังฆาธิการในการ
เก้ือกูลประชาชน อําเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร 

 

3. วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยแบบผสานวิธี  ประกอบดวยการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative  Research) โดย
ใชวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) จากแบบสอบถาม (Questionnaire)  ซ่ึงมีคาความเชื่อม่ัน
ทั้งฉบับเทากับ 0.921 และเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางท่ีเปนพระสงฆ จํานวน 166 รูป วิเคราะห
ขอมูล  โดยการหาคาความถ่ี (Frequency) รอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) คาสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบคาเอฟ (F-test) โดยการวิเคราะหความแปรปรวนชนิด
ทางเดียว (One way Analysis of Variance) และการวิจัยเชิงคุณภาพสัมภาษณแบบเชิงลึก (In-Depth 

Interview) จากผูใหขอมูลหลักจํานวน 10รูป/คน วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเน้ือหาเชิงพรรณนา 
  

4. สรุปผลการวิจัย 

 4.1 ขอมูลสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม พระสังฆาธิการท่ีตอบ
แบบสอบถามสวนใหญมีอายุ 21-30 ป คิดเปนรอยละ 38.00  มีพรรษา 11-20 พรรษา คิดเปนรอย
ละ 35.50 มีวุฒิการศึกษานักธรรมเอก จํานวน 117 รูป คิดเปนรอยละ 70.50 วุฒิการศึกษาตํ่ากวา
เปรียญ 3 ประโยค จํานวน 110 รูป คิดเปนรอยละ 66.30  มีวุฒิการศึกษาสามัญตํ่ากวาปริญญาตรี 
จํานวน 109 รูป คิดเปนรอยละ 65.7 

 4.2 ระดับความคิดเห็นท่ีมีตอบทบาทของพระสังฆาธิการในการชวยเหลือเก้ือกูล
ประชาชน อําเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร  พบวาบทบาทของพระสังฆาธิการในการชวยเหลือ
เก้ือกูลประชาชน อําเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร โดยภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (X ̅ = 

4.05, S.D. = 0.343) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากทุกขอ เรียงระดับคาเฉล่ียจาก
มากไปหานอย ดังน้ี ดานอัตถจริยา (X ̅ = 4.24, S.D.= 0.512) ดานสมานัตตตา (X ̅ = 4.11, S.D.= 

0.438) ดานปยวาจา (X ̅ = 4.07, S.D.= 0.395) ดานทาน (X ̅ = 3.78, S.D.= 0.453)   
 4.3 การเปรียบเทียบบทบาทของพระสังฆาธิการในการชวยเหลือเก้ือกูลประชาชาชน 
อําเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร สรุปไดดังน้ี ผลการทดสอบสมมติฐานของบทบาทของพระสังฆาธิ
การในการชวยเหลือเก้ือกูลประชาชาชน อําเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร โดยจําแนกตามอายุ  
พรรษา  วุฒิการศึกษานักธรรม  วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม และวุฒิการศึกษาสามัญ เพ่ือนําไปสูการ
ตอบสมมติฐานท่ีตั้งไว  
 4.4  ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ คือการขาดแผนงานและ การกระจายงานและ
อนุเคราะหสงเสริมในการชวยเหลือเก้ือกูลประชาชนท้ัง 4 ดานใหแกชุมชนไมท่ัวถึงครอบคลุมทุก
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พ้ืนท่ี  ขาดการจัดกิจกรรมการดานสงเสริมในงานการสาธารณสงเคราะหใหแกชุมชน และ 

การดําเนินงานหรือดําเนินกิจกรรมขาดความตอเน่ืองและเปน รูปธรรม  
 

5. อภิปรายผลการวิจัย 

 ดานทาน  พระสังฆาธิการเปนส่ือกลางในการรวบรวมทรัพยและส่ิงของจําเปนเพ่ือ
ชวยเหลือประชาชนผูเดือดรอน หรือตกทุกขไดยาก พบวา (1) ประชาชนมีความคิดเห็นตอบทบาท
การปฏิบัติศาสนกิจดานสาธารณสงเคราะหของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยู
ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อันดับแรกคือ ดานการพัฒนาทองถ่ินรองลงมาคือ 
ดานการพัฒนาจิตใจ (2) ผูตอบแบบสอบถามท่ีมี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และประสบการ
ในการเขาวัดตางกัน ตลอดจนมีความประพฤติดีดวยศีลาจริยวัตรตามหลักพระธรรมวินัย มีความ
อดทนและเสียสละทุมเทอยางจริงจัง เพ่ือความม่ันคงพระพุทธศาสนาตอไป  สอดคลองกับ
ผลงานวิจัย Phrasamucharan  Charu Charoenwong (2012) ไดวิจัยเร่ือง บทบาทการปฏิบัติ
ศาสนกิจดานสาธารณสงเคราะหของพระสังฆาธิการ ในจังหวัดนครปฐม พบวา (1) ประชาชนมี
ความคิดเห็นตอบทบาทการปฏิบัติศาสนกิจดานสาธารณสงเคราะหของพระสังฆาธิการในจังหวัด
นครปฐม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก        
 ดานปยวาจา จากผลการศึกษาพบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับ
ผลงานวิจัย Phrakhrusakhonwiriyakhun (Phuma Kiao) (2013) ไดวิจัยเร่ือง “ความคิดเห็นของ
ประชาชนท่ีตอบทบาทการสาธารณสงเคราะหของพระสังฆาธิการในอําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสาคร” มีผลตอการวิจัยพบวา (1) ประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร มีความคิดเห็น
ตอบทบาทดานการสาธารณสงเคราะหของพระสงฆาธิการโดยรวมท้ัง 4 ดาน อยูในระดับมากท่ีสุด 
เม่ือพิจารณาเปนรายดานโดยเรียงลําดับตามคาเฉล่ียจากมากไปหานอย อับดับแรก ไดแก ดานการ
ดําเนินการเอง และดานการเก้ือกูลประชาชนและสรรพสัตว (2) ประประชาชน เพศ อายุ และ
รายไดตอเดือนตางกัน มีความคิดเห็นตอบทบาทดานการสาธารณสงเคราะหของพระสงฆาธิการ
โดยรวมท้ัง 4 ดาน ไมแตกตางกันแตประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาและอาชีพตางกัน 

 ดานอัตถจริยา จากผลการศึกษาพบวาพระสังฆาธิการ มีความคิดเห็นตอบทบาทของ
พระสังฆาธิการในการชวยเหลือเก้ือกูลประชาชน อําเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ในดาน  

อัตถจริยา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (  = 4.24) และเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาคาเฉล่ีย
สูงสุด(  =4.66) พระสังฆาธิการไมเห็นแกประโยชนสวนตัว เห็นแกประโยชนสวนรวม สวนคาเฉล่ีย
ตํ่าสุด(  = 3.66) พระสังฆาธิการชวยสงเสริมสัมมาชีพเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนใหเจริญรุงเรืองขอ
คนพบดังกลาวสอดคลองกับผลงานวิจัย Phrakhrusakhonchotitham (Samruai Kittiphattho) 

(2013)  ไดวิจัยเร่ือง “การบริหารจัดการดานสาธารณสงเคราะหของพระสังฆาธิการการตามทัศนะ
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ของคนในเขตเทศบาลอําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร” ผลการวิจัยพบวา (1) ประชาชนมีความ
คิดเห็นตอการบริหารจัดการดานสาธารณสงเคราะหของพระสังฆาธิการการตามทัศนะของคนในเขต
เทศบาลอําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร โดยรวม อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานโดย
เรียงลําดับตามคาเฉล่ียจากมากไปหานอย พบวา อันดับแรก ประชาชนมีความคิดเห็นตอการบริหาร
จักการดานสาธารณสงเคราะหของพระสังฆาธิการการในดานการรับผลประโยชน รองลงมาคือ  
การบริการจัดการดานการปฏิบัติและอันสุดทายคือ การจัดการและการวางแผน (2) ประชาชนท่ีมี
เพศรายไดตอเดือน และระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในชุมชนตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการ
คณะสงฆของพระสังฆาธิการตามทัศนะของประชาชนในเขตเทศบาลอําเภอบานแพว จังหวัด
สมุทรสาคร ไมแตตางกัน แตประชาชนท่ีมีอยู ระดับการศึกษา และอาชีพตางกัน มีความคิดเห็น
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 ดานสมานัตตตา จากผลการศึกษาพบวาพระสังฆาธิการ มีความคิดเห็นตอบทบาทของ
พระสังฆาธิการในการชวยเหลือเก้ือกูลประชาชน อําเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ในดานสมานัตต
ตา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (  = 4.11) และเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาคาเฉล่ียสูงสุด (  = 

4.50) พระสังฆาธิการปฏิบัติตนเรียบงาย เขาถึงงาย ไมถือตน พรอมใหคําปรึกษาตอประชาชน
ตลอดเวลา สวนคาเฉล่ียตํ่าสุด (  = 3.81) พระสังฆาธิการเย่ียมเยือนประชาชนอยูเสมอ ขอคนพบ
ดังกลาวสอดคลองกับผลงานวิจัย Phrakhrukittisakhontham (Siri Wimarachan) (2013) ไดวิจัย
เร่ือง “การมีสวนรวมของประชาชน ดานการสาธารณสงเคราะหของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอ
เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร” ผลการวิจัยพบวา (1) ประชาชนมีสวนรวมดานสาธารณ
สงเคราะห โดยรวมอยูในระดับมาก อับดับแรกคือ ดานการแสวงหาการมีสวนรวม อยูในระดับมาก 
ลองลงมาคือ ดานการใหการสนับสนุน อยูในระดับมาก และระดับสุกทายคือ ดานการสงเคราะห
แบบใหเปลา อยูในระดับปานกลาง (2) ประชาชนท่ีมีเพศ อายุ อาชีพ และรายไดตอเดือน ตางกัน มี
สวนรวมดานการสาธารณสงเคราะหของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัด
สมุทรสาคร ไมแตกตางกัน แตประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีสวนรวมดานการสาธารณ
สงเคราะหของพระสังฆาธิการในเขตอําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร แตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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6. ขอเสนอแนะ 

ผลการศึกษาวิจัยเร่ือง บทบาทของพระสังฆาธิการในการชวยเหลือเก้ือกูลประชาชน 
อําเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังน้ี  

6.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

วัดควรใหความสํา คัญในดานการพัฒนาจิตใจประชาชนใหมากเปนพิเศษ  
ควรมี การทํางานท่ีเปนระบบระเบียบและมีเครือขายเดียวกัน และควรมีความรวมมือและ
ประสานงาน กันอยางมีความสามัคคี วัดควรกําหนดนโยบายและแผนงาน และจัดงบประมาณ เพ่ิม
บุคลากร มีการ ติดตามผลงาน ในการพัฒนาทองถ่ินอยางจริงจังและมีความตอเน่ือง เพ่ือปลูกฝงให
ชุมชนและคนไทยใกลชิดและเห็นความสําคัญของวัด มีแผนการและมาตรการในการพัฒนาเพ่ิม
ศักยภาพ ของพระสงฆใหเปนผูมีความพรอมในดานการท างานดานการพัฒนาทองถ่ินของตนใหมี
ความ เขมแข็งและมีคุณภาพตอไป  

6.2 ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
ควรนําผลของการวิจัยน้ีไปเปนขอมูลในการบริหารจัดการดานการชวยเหลือเก้ือกูล

ประชาชนในอําเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ใหมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

ควรนําปญหาท่ีไดจากการวิจัยน้ีมาปรับปรุงแกไขในสวนท่ียังมีปญหาอยู โดยใหทุก  
ภาคสวน ในอําเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร มีสวนรวมในการแกไขปญหาควรมีการปรับปรุงกล
ยุทธและบูรณาการการบริหารการชวยเหลือเก้ือกูลประชาชนในจังหวัดพิจิตรใหสมํ่าเสมอและท่ัวถึง
ยิ่งข้ึน 
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การจัดทําบัญชีเพ่ือการจัดการศาสนสมบัติของวัด ในอําเภอพระนครศรีอยุธยา 
THE ACCOUNTING MANAGEMENT FOR THE PUBLIC PROPERTY OF TEMPLES 

IN PHA NAKORN SRI AYUTTHAYA DISTRIC 
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บทคัดยอ 

บทความวิจัยฉบับน้ี มีวัตถุประสงค เพ่ือ 1. ศึกษาการจัดทําบัญชีเพ่ือการจัดการศาสน
สมบัติของวัด ในอําเภอพระนครศรีอยุธยา 2. ศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสังฆาธิการ 
และพระสงฆ ท่ีมีตอการจัดทําบัญชีเพ่ือการจัดการศาสนสมบัติของวัด ในอําเภอพระนครศรีอยุธยา  
โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล  3. ศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะท่ีมีตอการจัดทําบัญชี
เพ่ือการจัดการศาสนสมบัติของวัด ในอําเภอพระนครศรีอยุธยา   

ดําเนินการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed - Methods Research) ระหวางการวิจัยเชิง
ป ริมาณ โดยการวิ จั ย เชิ ง สํ ารวจ เ ก็บขอ มูลด วยแบบสอบถามจากพระสงฆ ใน อํา เภอ
พระนครศรีอยุธยาไดจํานวน 251รูป จากพระสงฆท้ังหมด 675 รูปโดยใชสูตรการคํานวณกลุม
ตัวอยางของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) เคร่ืองมือการวิจัยเปนแบบสอบถาม มีคาความเชื่อม่ัน
ทั้งฉบับอยูท่ี 0.978 เปนคําถามแบบปลายเปด และปลายปด โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทาง
สังคมศาสตรในการวิเคราะหขอมูลสถิติท่ีใชในการวิจัยคือ  คาความถ่ี ค ารอยละ คาเฉล่ีย และคา
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบคาที (t-test)  และคาเอฟ (F-Test) และการวิจัยเชิงคุณภาพ ดวย
การสัมภาษณเชิงลึกผูใหขอมูลสําคัญ จํานวน 9 รูป/คน วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเน้ือหา   
เชิงพรรณนา 
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ผลการวิจัยพบวา 

 1. ระดับความคิดเห็นของพระสงฆตอการจัดทําบัญชีเพ่ือการจัดการศาสนสมบัติของวัด 
ในอําเภอพระนครศรีอยุธยาในภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับ
มากทุกดาน ไดแก ดานการเก็บรักษาเงินของวัด ดานการใหเชาท่ีดินหรืออาคาร ดานการกันท่ีดินซ่ึง
เปนท่ีวัดใหเปนท่ีจัดประโยชน ดานการไดทรัพยสินมาเปนศาสนสมบัติของวัด ดานการใหเชาท่ีธรณี
สงฆ ท่ีกัลปนาหรือท่ีวัด ตามลําดับ 

 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ ตอการจัดทําบัญชีเพ่ือการจัดการ     
ศาสนสมบัติของวัด ในอําเภอพระนครศรีอยุธยาจําแนกตามปจจัยสวนบุคคลพบวาพระสงฆท่ีมี
สถานภาพ จํานวนพรรษา วุฒิการศึกษาสามัญ วุฒิการศึกษาทางธรรม วุฒิการศึกษาทางเปรียญธรรม
ตางกัน มีความคิดเห็นตอการจัดทําบัญชี เ พ่ือการจัดการศาสนสมบัติของวัด ในอําเภอ
พระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวม ไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีต้ังไว สวนพระสงฆท่ีมีอายุ
ตางกัน  มีความคิดเห็นตอการจัดทําบัญชี เ พ่ือการจัดการศาสนสมบัติของวั ด ในอําเภอ
พระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวม แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว  
 3. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 1) เจาอาวาสและไวยาวัจกรบางวัดขาดความรูใน
การจัดการทรัพยสินท่ีไดมาเปนศาสนสมบัติของวัด ตามท่ีกําหนด 2) เจาอาวาสและไวยาวัจกรหรือผู
จัดผลประโยชนของวัดมีการจัดทําแผนผังท่ีดินไมเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด 3)เจาอาวาสและ
ไวยาวัจกรบางวัดไมมีการระบุวัตถุประสงคในสัญญาเชาท่ีดินของวัดชัดเจน 4) เจาอาวาสและ
ไวยาวัจกรกําหนดคาเชาไมเปนไปตามพระราชบัญญัติสงฆ 5) เจาอาวาสและไวยาวัจกรหรือผูจัด
ผลประโยชนของวัดขาดความรูดานการจัดทําบัญชีและการเก็บรักษาเงินวัด ขอเสนอแนะ พบวา      
1) ควรใหมีหนวยงานท่ีรับชอบใหความรู จัดฝกอบรมในการไดทรัพยสินมาเปนศาสนสมบัติของวัด 
เพ่ือใหการจัดการทรัพยสินเปนไปตามท่ีกําหนด 2) ควรจัดทําแผนผังภายในวัดเพ่ือกําหนดพ้ืนท่ีแตละ
ชนิดใหชัดเจนแปลงมีพ้ืนท่ีเขตพุทธาวาสเขตสังฆาวาสและเขตธรณีสงฆ 3) การทําสัญญาเชาท่ีดินของ
วัดในแบบสัญญาเชาตองระบุวัตถุประสงคใหชัดเจนวาเชาไปทําอะไร เพราะอาจจะนําท่ีดินวัดไปใช
กิจกรรมสงเสริมอบายมุขก็ได 4) วัดควรมีมาตรการท่ีชัดเจนในการบริหารจัดการเร่ืองคาเชาท่ีไมขัด
กับพระราชบัญญัติสงฆ 5) ควรพัฒนาความรูความสามารถของพระภิกษุสามเณรและบุคลากรภายใน
วัดใหเพ่ิมมากข้ึน 

คําสําคัญ : การบัญชี, การจัดการ, ศาสนสมบัติ  
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ABSTRACT 

 The Objectives Of This Research Were: 1. To Study The Accounting 

Management for Public Property Of Temples in Phranakorn Sri Ayutthaya District, 2. To 

Compare Monks’ Opinions Towards The Accounting Management for The Public Property 

And 3. To Study Problems, Obstacles And Proposal for The Accounting Management for 

Public Property Of Temples in Phranakorn Sri Ayutthaya District. 

 The Methodology Was The Mixed Methods: The Quantitative Research 

Collected Data By Using The Survey Method From 251 Samples Derived From Populations 

Of 675 Monks Using Taro Yamane’S formula With Opened And Closed End Questionnaires 

That Had A Reliability Value At 0.978, Analyzed Data With Descriptive Statistics: Frequency, 

Percentile, Mean And Sd, Standard Deviation, T-Test And F-Test. The Researcher Used The 

Qualitative Research To Collect Data From 9 Key Informants, Interviewing With Structured 

In-Depth-Interviewing Scripts And Analyzed Data By Descriptive Interpretation.  

 

Findings Were As Follows: 

 1. The Opinions of The Monks Were The Opinions of The Accounting 

Management for Public Property of Temples in Phranakorn Sri Ayutthaya District As A 

Whole At High Level When It Was Found That A High Level in All Aspects of The Measure 

To Keep The Money. The Property Has Religious Properties of The Renting of Land Or 

Buildings On The Land, Which Is A Measure That Is Useful. The Rental Tietrnisgstiekalpna Or 

Measured Respectively 

 2. Monks’ Opinions Comparison About The Opinions of The Accounting 

Management for The Public Property of Temples in Phranakorn Sri Ayutthaya District, 

Classified By Personal Factors And The Finding Came Out That Monks With Different Stat 

Usages, Dhamma Educational Levels, Educational Theologian And Educational Pili Formal, 

Did Not Have Different Opinions Towards The Opinions of The Accounting Management for 

Public Property of Temples in Phranakorn Sri Ayutthaya District, Denying The Set 

Hypothesis. Monks With Different Ordained And Pali Educational Levels Had Different 

Opinions Towards The Accounting Management for Public Property of Temples in 

Vol7 No._61.indd   258 24/7/2561   20:56:09



259

Phranakorn Sri Ayutthaya District With Statistical Significant Level At 0.05 Accepting The Set 

Hypothesis.  

 3. Problems Or Obstacles of The Accounting Management for Public Property of 

Temples in Phranakorn Sri Ayutthaya District Were That 1) The Abbot And The Counsellors 

in Some Temples Lack The Knowledge Asset Management Acquired for The Public 

Property of Temples, 2) Abbot And Counsellors Or The Benefits of Making Land Planning 

Relevant Standard, 3) The Abbot And The Counsellors in Some Temples Had No Specified 

Objectives in The Land of Clear, 4) The Abbot And The Counsellors in Some Temples 

Configure Rentals Not Act Disciplines, 5) The Abbot And Counsellors Or The Benefits Lack 

of Knowledge in Accounting And Retain The Money Measure Suggestion. It Was Found That 

1) There Should Be The Agency Received Like Knowledge, Training On The Property, As 

The Public Property of Temples. in Order To Manage The Assets According To The Set, 2) 

There Should Be A Preparation Within The Temple Area Diagram To Determine Each Kind 

To Clear The Field Area And Area of Buddha Monk Area Churchyard, 3) Contract Rent Land 

of Temples in The Contract Should Specify The Purpose And Make Clear That Rent To Do 

As It Might Bring The Land Use Activities Can Measure Functions, 4) Measure Should Take 

Measures To Clear The Management About The Rent Not Contrary To The Law of, And 5) 

To Develop Knowledge And Ability of The Monks, Novices And Personnel Within The 

Temples Even More. 

Keywords : Accounting, Management, Public Property. 
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1. บทนํา  

การจัดทําบัญชี มีความสําคัญตอกิจการ เพราะจะทําใหทราบถึงผลการดําเนินงาน ฐานะ
การเงิน หรือการเปล่ียนแปลงฐานะการเงิน เพ่ือเปนประโยชนตอการบริหารจัดการการควบคุม
ภายในและสามารถตรวจสอบไดขององคกร ท้ังองคกรท่ีมีวัตถุประสงคในการแสวงหากําไร และ
องคกรรท่ีเปนสถาบันท่ีมิไดหวังผลกําไร องคกรท่ีมีวัตถุประสงคในการแสวงหากําไรน้ันยอมมีระบบ
บัญชีท่ีดีเน่ืองจากองคกรเหลาน้ันมีเงินทุนในการจางบุคลากรผูมีความรูความชํานาญในดานการ
บัญชีเปนผูออกแบบ และวางระบบบัญชีซ่ึงตองจัดทําบัญชีตามกฎหมาย ในขณะท่ีองคกรท่ีเปน
สถาบันท่ีมิไดหวังผลกําไรยังขาดระบบบัญชีท่ีเหมาะสม ดังเชนกรณีของวัด ซ่ึงเปนสถาบันการกุศล 
มีรายไดจากการรับบริจาคและจากการทํากิจกรรมทางศาสนาตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 
2505 วัดในพระพุทธศาสนาเปนนิติบุคคลตามกฎหมาย (Institute of Buddhist Monks National 
Office of Buddhism, 2015 : 9)  
ปญหาท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับระบบบัญชีของวัดไดแก ขอบังคับการจัดทําบัญชีรายรับรายจายวัดใน
ประเทศไทย เร่ิมข้ึนเม่ือป 2511 กําหนดในกฎกระทรวงฉบับ 2 ออกความตามใน พ.ร.บ. คณะสงฆ 
พ.ศ. 2505 ใหวัดท่ีข้ึนทะเบียนถูกตองจัดทําบัญชีรายรับรายจาย โดยสงขอมูลใหเจาคณะปกครองป
ละ 1 คร้ัง กอนปรับเปล่ียนในป 2550 เพ่ิมขอบังคับการสงขอมูลใหกับ สํานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัด ซ่ึงท่ีผานมาพบปญหาไวยาวัจกร และเจาอาวาสไมมีความรูเร่ืองการจัดทําบัญชี ทําใหขาด
การนําสงขอมูล จาก 4 หม่ืนวัดท่ัวประเทศ มีเพียงรอยละ 30 เทาน้ันท่ีมีความพรอมบางวัดยังมิได
จัดทําบัญชีตามคําแนะนําของกรมการศาสนา วาดวยการปฏิบัติเก่ียวกับการดูแลรักษา และ
จัดการศาสนสมบัติของวัด แตละวัดมีการจัดทําบัญชีกันเอง โดยสวนใหญเจาอาวาสเปนผูจัดทําบัญชี
ตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของการบันทึกรายการทางบัญชีบางวัดไมมีการแบงแยกหนาท่ี
กัน ระหวางผูมีหนาท่ีความรับผิดชอบดูแลทรัพยสินกับผูจัดทําบัญชีเน่ืองจากมีจํานวนบุคลากรไม
เพียงพอ รวมถึงผูทําบัญชีของวัดขาดความรูความสามารถทางดานการวางระบบบัญชีและการ
บริหารจัดการทรัพยสิน ขาดเอกสารสําคัญในการรับเงิน และการจายเงินในแตละกิจกรรมของวัดทํา
ใหไมสามารถแสดงขอมูลท่ีตรงกับความเปนจริงหรือไมสามารถเปดเผยขอมูลทางการเงินไดอยาง
ถูกตองทํา ใหการควบคุมดูแลทรัพยสินไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ ซ่ึงสงผลใหเกิดการทุจริตไดดังจะ
เห็นไดจากกรณีของวัดท่ีมีการนําเงินท่ีไดรับจากการบริจาคไปใชในลักษณะท่ีสอทุจริต เชน การ
นําไปซ้ือท่ีดินเพ่ือโอนกรรมสิทธิ์ในท่ีดินใหเปนของพระสงฆระดับผูบริหารของวัด การขาดหลักฐาน
ในการรับบริจาคเงิน เปนตน 
 จากความสําคัญของวัดดังกลาวขางตน จึงมีความจําเปนท่ีวัด ซ่ึงเปนองคกรศาสนาและใน
ฐานะนิติบุคคลเพ่ือใหการดูแลรักษา และการจัดการศาสนสมบัติวัดเปนไปตาม พ.ร.บ. คณะสงฆ 
และกฎกระทรวง จะตองยึดหลักการบริหารจัดการท่ีดี หรือหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
(Good govermance)  ซ่ึงระบบธรรมาภิบาล คือ การบริหารของภาครัฐท่ีมุงความดีงาม และเกิด
ประโยชนสูงสุดแกรัฐและประชาชนอยางท่ัวถึงและยุติธรรม โดยมุงเนนความโปรงใส ตรวจสอบได  
(Accountability) รวมถึงมีการจัดทํารายงานทางการเงินท่ีถูกตองเปดเผยใหผูมีสวนไดสวนเสียได
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รับรูและตรวจสอบ จึงเปนประเด็นท่ีตองศึกษาถึงพัฒนาการจัดทําบัญชีเพ่ือการจัดการศาธาณสมบัติ
ของวัดวามีรูปแบบ วิธีการและกระบวนการอยางไร มีการบริหารทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
หรือไม และเพ่ือนํามาใชเปนแนวทางในพัฒนาการจัดทําบัญชีเพ่ือการจัดการศาธาณสมบัติของวัด 
ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 
 2 .1 เ พ่ื อ ศึกษาการ จั ด ทํ า บัญชี เ พ่ื อการ จัดการศาสนสมบั ติของวั ด  ใน อํา เภอ
พระนครศรีอยุธยา  
 2.2 เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสังฆาธิการ และพระสงฆ ท่ีมีตอการจัดทํา
บัญชีเพ่ือการจัดการศาสนสมบัติของวัด ในอําเภอพระนครศรีอยุธยา  โดยจําแนกตามป จจัยสวน
บุคคล  
 2.3 เพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะท่ีมีตอการจัดทําบัญชีเพ่ือการจัดการศา
สนสมบัติของวัด ในอําเภอพระนครศรีอยุธยา   

3. วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed - Methods Research) ระหวางการวิจัยเชิงปริมาณ 
โดยการวิจัยเชิงสํารวจเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามจากพระสงฆในอําเภอพระนครศรีอยุธยาได
จํานวน 251รูป จากพระสงฆท้ังหมด 675 รูปโดยใชสูตรการคํานวณกลุมตัวอยางของ ทาโร ยามาเน 
(Taro Yamane) เคร่ืองมือการวิจัยเปนแบบสอบถาม มีคาความเชื่อม่ันท้ังฉบับอยูท่ี 0.978 เปน
คําถามแบบปลายเปด และปลายปด โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสังคมศาสตรในการวิเคราะห
ขอมูลสถิติท่ีใชในการวิจัยคือ  คาความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
ทดสอบคาที (t-test)  และคาเอฟ (F-Test) และการวิจัยเชิงคุณภาพ ดวยการสัมภาษณเชิงลึกผูให
ขอมูลสําคัญ จํานวน 9 รูป/คน วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเน้ือหา เชิงพรรณนา 

4. ผลการวิจัย 

1) ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ดานสถานภาพ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสถานภาพเปนพระภิกษุ จํานวน 207 
รูป คิดเปนรอยละ 82.5 รองลงมาเปนพระสังฆาธิการ จํานวน 44รูป คิดเปนรอยละ 17.5 ตามลําดับ 

ดานอายุ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุ 31- 40 ป จํานวน 69รูป คิดเปนรอยละ 
27.5 รองลงมามีสถานภาพ41- 50 ป จํานวน 62รูป คิดเปนรอยละ 24.7 ถัดมาสถานภาพ20 – 30 
ป จํานวน 55รูป คิดเปนรอยละ 21.9ถัดมาสถานภาพ51 – 60 ป จํานวน 45 รูป คิดเปนรอยละ 
17.9 สุดทายสถานภาพ 61 ปขึ้นไป จํานวน 20 คิดเปนรอยละ 8.3 ตามลําดับ 
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ดานจํานวนพรรษา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีจํานวนพรรษา 6 – 10 พรรษา 
จํานวน 76รูป คิดเปนรอยละ 30.3 รองลงมามีจํานวนพรรษา  1- 5 พรรษา จํานวน 62 รูป คิดเปน
รอยละ 24.7 ถัดมาจํานวนพรรษา  11 – 15 พรรษา จํานวน 49 รูป คิดเปนรอยละ 19.5 ถัดมา
จํานวนพรรษา  21 พรรษาข้ึนไป จํานวน 45 รูป คิดเปนรอยละ 17.9 สุดทายจํานวนพรรษา 16 – 
20 พรรษา จํานวน 19 คิดเปนรอยละ 7.6 ตามลําดับ 

ดานวุฒิการศึกษาสามัญ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีวุฒิการศึกษาสามัญตํ่ากวา
ปริญญาตรี จํานวน 165รูป คิดเปนรอยละ 65.7 รองลงมาคือ ระดับปริญญาตรี จํานวน 64รูป    
คิดเปนรอยละ 25.5 สุดทายระดับสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 22รูป คิดเปนรอยละ 8.8 ตามลําดับ 

ดานวุฒิการศึกษาทางธรรม ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีวุฒิการศึกษาทางธรรม 
นักธรรมชั้นเอก จํานวน 143 รูป คิดเปนรอยละ 57.0 รองลงมาคือ วุฒิการศึกษานักธรรมชั้นตรี 
จํานวน 47 รูป คิดเปนรอยละ 18.7ถัดมาคือ วุฒิการศึกษานักธรรมชั้นโท จํานวน 42 รูป คิดเปน
รอยละ 16.7 สุดทายไมมีวุฒิการศึกษาทางธรรม จํานวน 19 รูป คิดเปนรอยละ 7.6 ตามลําดับ 

ดานวุฒิการศึกษาเปรียญธรรม ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญวุฒิการศึกษาเปรียญธรรม 
ไมมีวุฒิเปรียญธรรม จํานวน 168 รูป คิดเปนรอยละ 66.9 รองลงมาคือ วุฒิการศึกษาประโยค 1 – 2 
– ป.ธ.3 จํานวน 44 รูป คิดเปนรอยละ 17.5 ถัดมาคือ วุฒิการศึกษาป.ธ. 4 – 6 จํานวน 32 รูป คิด
เปนรอยละ 12.7 สุดทายวุฒิการศึกษาป.ธ.7 – 9 จํานวน 7 รูป คิดเปนรอยละ 2.8 ตามลําดับ 

2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการจัดทําบัญชีเพ่ือการจัดการศาสน
สมบัติของวัด ในอําเภอพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล  

1) ผลการทดสอบดวยคาสถิติ T – test ดวยวิธีการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 
(One Way ANOVA) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา พระสงฆท่ีมีสถานภาพตางกัน มีความคิดเห็นตอ
การจัดทําบัญชีเพ่ือการจัดการศาสนสมบัติของวัด ในอําเภอพระนครศรีอยุธยา โดยรวม ไมแตกตาง
กัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

 เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาและรายดานพบวา ไมแตกตางกันเกือบทุกดาน ยกเวน
ดานการไดทรัพยสินมาเปนศาสนสมบัติของวัด ท่ีแตกตางกัน 

2) ผลการทดสอบดวยคาสถิติ F – test ดวยวิธีการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 
(One Way ANOVA) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา พระสงฆท่ีมีอายุตางกัน  มีความคิดเห็นตอการ
จัดทําบัญชีเพ่ือการจัดการศาสนสมบัติของวัด ในอําเภอพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวม แตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) ผลการทดสอบดวยคาสถิติ F – test ดวยวิธีการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 
(One Way ANOVA) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา พระสงฆท่ีมีพรรษาตางกัน  มีความคิดเห็นตอ
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การจัดทําบัญชีเพ่ือการจัดการศาสนสมบัติของวัด ในอําเภอพระนครศรีอยุธยา โดยรวมไมแตกตาง
กัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาและรายดาน แตกตางกันทุกดาน 

4) ผลการทดสอบดวยคาสถิติ F – test ดวยวิธีการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One 

Way ANOVA)  ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา พระสงฆท่ีมีวุฒิการศึกษาสามัญตางกัน มีความคิดเห็นตอ
การจัดทําบัญชีเพ่ือการจัดการศาสนสมบัติของวัด ในอําเภอพระนครศรีอยุธยา โดยรวม   ไมแตกตางกัน 
จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาและรายดาน แตกตางกันทุกดาน 

5) ผลการทดสอบดวยคาสถิติ F – test ดวยวิธีการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 
(One Way ANOVA) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา พระสงฆท่ีมีวุฒิการศึกษาแผนกนักธรรมตางกัน 
มีความคิดเห็นตอการจัดทําบัญชีเพ่ือการจัดการศาสนสมบัติของวัด ในอําเภอพระนครศรีอยุธยา
โดยรวมไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาดานท่ีไมแตกตาง
กันคือ ดานการไดทรัพยสินมาเปนศาสนสมบัติของวัด ดานการกันท่ีดินซ่ึงเปนท่ีวัดใหเปนท่ีจัด
ประโยชนดานการใหเชาท่ีดินหรืออาคาร และดานการเก็บรักษาเงินของวัดสวนดานการใหเชาท่ีธรณี
สงฆ ท่ีกัลปนาหรือท่ีวัดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 คือ จึงทําการ เปรียบเทียบ
ความแตกตางของคาเฉล่ียเปนรายคู ในมิติทางดานสังคมดวยวิธีผลตางนัยสําคัญนอย ท่ีสุด (Least 

Significant Difference : LSD) 

6) ผลการทดสอบดวยคาสถิติ F – test ดวยวิธีการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 
(One Way ANOVA) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา พระสงฆท่ีมีวุฒิการศึกษาแผนกบาลีตางกัน      
มีความคิดเห็นตอการจัดทําบัญชีเพ่ือการจัดการศาสนสมบัติของวัด ในอําเภอพระนครศรีอยุธยา
โดยรวมไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาดานท่ีไมแตกตาง
กันคือ ดานการใหเชาท่ีดินหรืออาคารดานการใหเชาท่ีธรณีสงฆ ท่ีกัลปนาหรือท่ีวัด และดานการเก็บ
รักษาเงินของวัด สวนดานการไดทรัพยสินมาเปนศาสนสมบัติของวัดและดานการกันท่ีดินซ่ึงเปนท่ีวัด
ใหเปนท่ีจัดประโยชนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 คือ จึงทําการ เปรียบเทียบ
ความแตกตางของคาเฉล่ียเปนรายคู ในมิติทางดานสังคมดวยวิธีผลตางนัยสําคัญนอย ท่ีสุด (Least 

Significant Difference : LSD) 

5. อภิปรายผล 

 พระภิกษุมีความคิดเห็นตอการจัดทําบัญชีเพ่ือการจัดการศาสนสมบัติของวัด ในอําเภอ
พระนครศรีอยุธยาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก แสดงใหเห็นวาพระสังฆาธิการสวนใหญมีความรูความ
เขาใจเก่ียวกับการเก็บรักษาเงินของวัด การไดทรัพยสินมาเปนศาสนสมบัติของวัด การใหเชาท่ีดินหรือ
อาคาร การกันท่ีดินซ่ึงเปนท่ีวัดใหเปนท่ีจัดประโยชน การใหเชาท่ีธรณีสงฆ ท่ีกัลปนาหรือท่ีวัด เปนอยาง
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ดี สอดคลองกับงานวิจัยของ Supatra Natan. (2010) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการงานการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน ผล
การศึกษาพบวา ผลการบริหารงานการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยา
เขตขอนแกน ทั้ง 5 ดาน ประกอบดวยดานบุคลากร ดานโครงสรางการจัดการองคกร ดานอุปกรณ
เคร่ืองมือท่ีใชในการปฏิบัติงาน ดานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน และดานอ่ืน ๆ ที่
เก่ียวของ ตามความคิดเห็นของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน 
อยูในระดับมาก 

 พระสงฆ ท่ีมีสถานภาพ จํานวนพรรษา วุฒิการศึกษาสามัญ วุฒิการศึกษาทางธรรม  
วุฒิการศึกษาทางเปรียญธรรมตางกัน มีความคิดเห็นตอการจัดทําบัญชีเพ่ือการจัดการศาสนสมบัติของ
วัด ในอําเภอพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวม ไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีต้ังไว แสดงใหเห็นวา 
สถานภาพ จํานวนพรรษา วุฒิการศึกษาสามัญ วุฒิการศึกษาทางธรรม วุฒิการศึกษาทางเปรียญธรรม 
ไมสงผลตอระดับความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอเร่ืองการจัดทําบัญชีเพ่ือการจัดการศาสนสมบัติของวัด 
ในอําเภอพระนครศรีอยุธยา สอดคลองกับงานวิจัยของ Phrakhrusobhonpariyattayanuyut (Jamsuk 

Kittivanno) (2005) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง การบริหารกิจการคณะสงฆดานการสาธารณูปการ ในอําเภอนคร
หลวง  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาพบวา เปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสังฆาธิการ 
พระภิกษุ สามเณร และพุทธศาสนิกชน  ท่ีมีตอการบริหารกิจการคณะสงฆดานการสาธารณูปการ ใน
อําเภอนครหลวง  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามสถานภาพสวนบุคคลโดยรวม พระสงฆท่ีมี 
สถานภาพ  อายุ พรรษา  วุฒิการศึกษาสามัญ วุฒิการศึกษาทางธรรม  และวุฒิการศึกษาทางเปรียญ
ธรรม ตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารกิจการคณะสงฆดานการสาธารณูปการในอําเภอนครหลวง  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไมแตกตางกัน ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว 

6. ขอเสนอแนะ 

ผลการวิ จัยเร่ือง “การจัดทําบัญชีเพ่ือการจัดการศาสนสมบัติของวัด ในอําเภอ
พระนครศรีอยุธยา” โดยมีลักษณะท่ีสําคัญในแตละดาน คือ  

6.1 ขอเสนอแนะท่ัวไป  (1) ควรใหมีหนวยงานท่ีรับชอบใหความรู จัดฝกอบรมในการ
ไดทรัพยสินมาเปนศาสนสมบัติของวัด เพ่ือใหการจัดการทรัพยสินเปนไปตามท่ีกําหนด (2)  วัดควร
ใชเอกสาร ใบเสร็จรับเงิน และเอกสารใบอนุโมทนาบัตร เปนส่ิงจําเปนอยางย่ิง วัดควรมีการจัดทํา
ทุกคร้ังท่ีไดรับเงินบริจาค ทรัพยสินบริจาค รวมไปถึงการรับจากรายรับอ่ืนๆ เพราะเปนเอกสารท่ี
สามารถตรวจสอบความถูกตองของจํานวนเงินได (3) ควรทําทะเบียนคุมสินทรัพยของวัด เพ่ือให
ทราบถึงปริมาณของสินทรัพยและปองกันการสูญหาย (4) ควรจัดทําแผนผังภายในวัดเพ่ือกําหนด
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พ้ืนท่ีแตละชนิดใหชัดเจนแปลงมีพ้ืนท่ีเขตพุทธาวาสเขตสังฆาวาสและเขตธรณีสงฆ  (5) เจาอาวาส
ควรมีความรูและความเขาใจกฎระเบียบตาง ๆ อยางถูกตอง 

6.2 ขอเสนอเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป (1) ควรศึกษาเร่ือง ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ดานการจัดทําบัญชีเพ่ือการจัดการศาสนสมบัติของวัด ในพ้ืนท่ีอ่ืน (2) ควรศึกษาเร่ือง แนวทางใน
การพัฒนาการจัดทําบัญชีเพ่ือการจัดการศาสนสมบัติของวัด ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
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การปองกันการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยกลไกพุทธบูรณาการ 
CORRUPTION PREVENTION IN LOCAL ADMINISTRATIVE ORGANIZATIONS BY 

BUDDHIST INTEGRATIVE MECHANISM 

 

ศุภเยาว นาคเงินทอง* พระมหาบุญเลิศ อินฺทปฺโ ** อภนัินท จันตะนี*** 
Supayao Nakngerntong,  Phramaha Boonlert Intapanyo,  Apinant Chantanee 

 

บทคัดยอ 

บทความนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) วิเคราะหสภาพการเอ้ือประโยชนตอการทุจริตท่ีมีตอ
สังคมไทย 2) ศึกษารูปแบบการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตนแบบตามแนว
พระพุทธศาสนา และ 3) เสนอรูปแบบการปองกันการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวย
กลไกพุทธบูรณาการ  

การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลจากเอกสาร การ
ระดมความคิดเห็นจาก โครงการประชุมเสวนาเครือขายการตอตานการทุจริต โดยอาศัยกลไกของรัฐ
เปนเคร่ืองมือในการดําเนินการ ซ่ึงมีกลุมเปาหมายประกอบดวย ผูบริหารระดับสูงในระดับนโยบาย
และระดับปฏิบัติการ ไดแก บุคคลจากภาครัฐ/เอกชน/ประชาชนจากท่ัวประเทศ การสัมภาษณเชิง
ลึกผูบริหารระดับสูงหรือผูทรงคุณวุฒิจากหนวยงานสวนกลาง จํานวน 5 คน ผูบริหารระดับสูงและ
บุคลากรในพ้ืนท่ี 4 จังหวัด ท่ีมีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับรางวัลพระปกเกลาทองคํา จํานวน 
30 รูป/คน และการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) จากคณาจารยและ
ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 9 รูป/คน เพ่ือยืนยันความถูกตอง โดยวิเคราะหขอมูลแบบอรรถาธิบายและ
พรรณนาความ 

ผลการวิจัยพบวา 
 1. สภาพการเอ้ือประโยชนตอการทุจริตท่ีมีตอสังคมไทย แบงเปน 2 ระดับ คือ (1) ระดับ
บุคคล ไดแก บุคลากรของรัฐขาดความรูความเขาใจ ระเบียบแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย 
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การใชตําแหนงหนาท่ีแสวงประโยชนหรือเอ้ือประโยชนใหตนเองและพวกพรอง การขาดจิตสํานึก
ดานคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหนาท่ี และภาคประชาชนมีคานิยมจายสินบนใหแกบุคลากร
ภาครัฐ เพ่ืออํานวยความสะดวกในการรับบริการ เห็นวาการทุจริตเปนเร่ืองปกติ ไมเก่ียวของกับ
ตนเอง การรองเรียนไมกลาระบุตัวบุคคล แตระบุองคกร ทําใหกลไกการตรวจสอบการทุจริตเปนไป
ไดยาก (2) ระดับองคกร เน่ืองจากระบบราชการมีข้ันตอนยุงยากซับซอนทําใหบุคลากรภาครัฐอาศัย
ชองวางของกฎหมาย แสวงหาผลประโยชนท่ีมิควรได ในบางกรณีกฎระเบียบท่ีวางไวทําใหคนสุจริต
ไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ประกอบกับการวางระบบควบคุมภายในขาดประสิทธิภาพ กลไกการ
ตรวจสอบการทุจริตจากหนวยงานภายนอกรวมท้ังกระบวนการยุติธรรมลาชา ไมทันการณ การ
ลงโทษดานกฎหมายและดานสังคมไมรุนแรง  
 2 .  การปอง กันการ ทุจ ริตขององคกรปกครองส วนท อง ถ่ินตนแบบตามแนว
พระพุทธศาสนา พบวา องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีการบริหารจัดการดานความโปรงใสและ
สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนภายใตนโยบายยุทธศาสตรชาติ วาดวยการป องกันและ
ปราบปรามการทุจริตโดยตระหนักถึงความสําคัญของหลักธรรมาภิบาล โดยเฉพาะหลักความโปรงใส
ซ่ึงมีตัวชี้วัดตามท่ีสถาบันพระปกเกลากําหนด และแบงรูปแบบการปองกันการทุจริตเปน 2 ระดับ 
ไดแก 1) ระดับบุคคล ดวยการปลุกจิตสํานึกโดยปลูกฝงคานิยมและทัศนคติใหบุคลากรมีความรู 
ความเขาใจ ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม รณรงคใหรักษาศีลหา ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 2) ระดับองคกร ดวยการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารจัดการองคกร 
ประสานงานกับองคกรอิสระ ในการใหความรูความเขาใจและรวมตรวจสอบองคกรใหเกิดความ
โปรงใสพรอมท้ังเนนกลไกการมีสวนรวมจากภาคประชาชนในการตรวจสอบกระบวนการดําเนินการ
บริหารจัดการทองถ่ินทุกข้ันตอน 

3. รูปแบบการปองกันการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยกลไกพุทธบูรณาการ 
ประกอบดวยการดําเนินการใน 2 ระดับคือ (1) ระดับบุคคล ใชหลักโลกบาลธรรม (หิริ โอตัปปะ) 
เปนกลไกในการบูรณาการ เพ่ือปลูกและปลุกจิตสํานึกของบุคคลในองคกรใหเกิดความละอายตอ
ความชั่ว และเกรงกลัวตอผลของการประพฤติชั่วพรอมท้ังปลูกฝงคานิยมคุณธรรมจริยธรรมซ่ึงเปน
การพัฒนาท่ีจุดเร่ิมตนของคน (2) ระดับองคกร ใชหลักอปริหานิยธรรม 7 ซ่ึงเปนหลักธรรมท่ีใชใน
การปกครอง เพ่ือใหองคกรเกิดความเขมแข็ง มีความสามัคคีของหมูคณะ ใหเกียรติซ่ึงกันและกัน 
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ เนนความรับผิดชอบตอสวนรวม ยึดหลักขนบธรรมเนียมประเพณีและ
ศาสนาเปนกลไกบูรณาการรวมกับหลักธรรมาภิบาล ขับเคล่ือนการบริหารจัดการองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใหโปรงใสปราศจากการทุจริตอยางย่ังยืน 

คําสําคัญ : การปองกันการทุจริต, กลไกพุทธบูรณาการ 
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ABSTRACT 

 Objectives of this research were to: 1. study general context of 

organization administration soliciting corruption in Thai society, 2. study a model 

procedure of corruption prevention in local administrative organizations by the 

Buddhist method, and 3. to propose a model for corruption prevention in local 

administrative organizations by means of Buddhist integrative mechanism  

 Methodology was the qualitative method collecting data from document 

and anti-corruption network by state mechanism and in-depth-interviewing 30 key 

informants, purposefully selected from state and private sectors and 5 high ranking 

administrators from head department and people from 4 provinces with 

administrative organizations that received the Gold Phrapokklao Award.  Data were 

also collected from 9 participants in Focus Group Discussion to cross-check the 

findings and data were analyzed by descriptive interpretation. 

 Findings were as follows: 

1. General context that solicits corruption in Thai society could be 

Divided into two levels: 1) personal level; state personnel do not understand the 

rules and regulations so they use positions for bribery solicitation for themselves 

and their associates, lacking of virtuous consciences in practicing duties. People also 

like to pay bribery to state personnel for the good and fast services. So they see 

that bribery is normal, not personal involvement. Those who made complaint 

against bribery dared not disclose the names people involved, mentioned only 

organizations. These contexts made corruption scrutiny difficult to check, 2) 

organizational level; Owing to bureaucratic system was complicated, so that state 

personnel use this gap to seek for unprofitable bribery for themselves. Some cases 

the rules and regulations were set so that the right persons could not perform their 

duties. Internal checking mechanism was not efficient. External corruption control 

mechanisms and judicial process were slow, not right to minute. Punishment by 

law and by society were not tough enough.  

2. Corruption prevention of local administrative organizations according 

to  Buddhism was that local administrative organizations had transparency and 
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participation management in line with national strategy of corruption prevention 

emphasizing good governance, particularly the transparency with indicators set 

forward by Phrapoklao Institute and dividing the corruption prevention into 2 levels:  

1) personal level; emphasizing values and attitudes of personnel to abide by the 

virtuous morality and observing the five precepts and live the life by the Sufficiency 

Economy Philosophy, 2) 0rganizational level; administration by good governance, 

coordinating with independent agencies to generate common knowledge to check 

the organization for transparent  and participatory action from people in every step. 

3. A model of corruption prevention in local administrative organizations 

by Buddhism integrative mechanism consisted of two internal Administrative levels: 

1) personal level; integrating Lokapaladhamma; the virtues that protect the world, 

(Hiri, moral shame and Ottappa, moral dread) as generating mechanism to implant 

the consciences of personnel in organizations to enhance moral shame and moral 

dread, to be afraid of the consequences of bad doing and implanting the morality 

consciences that is the starting point of human development, 2) organizational 

level; integrating Apparihaniyadhamma 7; the virtues for administration leading to 

only prosperity and strength, harmony of the group, elder respect, abiding rules 

and regulations, total responsibility and practicing along religious, good and well-

believed traditions and cultures. By integrating these virtues along with good 

governance as driving mechanism, local administrative organizations would be 

sustainable corruption-free organizations. 

 

Keywords: Corruption Prevention, Buddhism Integrative Mechanism 
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1. บทนํา 

 การคอรรัปชั่นเปนปญหาท่ีมีความสําคัญท่ีสุดประการหน่ึงของหลายประเทศ โดยมี
ระดับและความรุนแรงท่ีเพ่ิมมากข้ึนและสลับซับซอนมากข้ึนตามลําดับ แมวาหลายประเทศไดกาว
เขาสูความทันสมัย มีระบบการบริหารราชการท่ีทันสมัย มีการรณรงคจากองคกรของรัฐหรือองคกร
อิสระตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ ที่ตางเห็นพองกันวาการคอรัปชั่นเปนปญหาท่ีนําไปสู
ความยากจน และเปนอุปสรรคที่ขัดขวางการพัฒนาอยางแทจริง (Eak Tangsapwattana, 2011) 
รวมไปถึงการทุจริตระหวางประเทศมีรูปแบบซับซอนมากข้ึน อันเปนผลมาจากความเจริญกาวหนา
ทางเทคโนโลยีการส่ือสารและคมนาคมไรพรมแดน ท่ีเอ้ือใหการทําทุจริตไดงาย รวด เร็ว และ
ตรวจจับไดยากย่ิงข้ึน  
 ปจจัยหลักท่ีสงผลใหเกิดปรากฏการณการทุจริตคอรัปชั่นอยางตอเน่ืองและรุนแรงข้ึน
เปนลําดับ พบวา มี 2 ประการหลัก คือ ปจจัยภายใน ไดแก การขาดประสิทธิภาพในการขับเคล่ือน
การปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยเฉพาะในหนวยงานของภาครัฐ
และภาคการเมือง ซ่ึงภาคการเมืองมีการผูกอํานาจในการบังคับใชนโยบาย ในสวนของหนวยงาน
ภาครัฐ พบวา ยังประสบปญหาการทํางานท่ีขาดการบูรณาการ เน่ืองจากปจจัยในดานกรอบของ
กฎหมาย กฎระเบียบและขอบังคับของแตละหนวยงาน อีกท้ังหนวยงานเหลาน้ี ขาดกลไกการ
ติดตามและตรวจสอบการทุจริตท่ีมีประสิทธิภาพ สวนปจจัยภายนอก ไดแก การขาดการมีสวนรวม
ของประชาชนในการปองกันและปราบปรามการทุจริต แมวาในปจจุบันจะไดมีความต่ืนตัวในเร่ือง
ของการทุจริต แตโอกาสในการท่ีประชาชนจะไดเขาไปเปนสวนหน่ึงในการตรวจสอบการใชอํานาจ
รัฐยังคงถูกจํากัด ดวยเหตุน้ี สงผลใหการดําเนินงานดานการขับเคล่ือนนโยบายท่ีเก่ียวของกับการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตขาดความตอเน่ืองและลาชา (Prachak Kongdeerati, 2014)   

จากสภาพปญหาดังกลาว ผูวิจัยไดทําการศึกษา การปองกันการทุจริตในองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินดวยกลไกพุทธบูรณาการ เพ่ือศึกษาถึงสภาพการเอ้ือประโยชนและการปองกันการ
ทุจริตขององคกรปกครองทองถ่ินตนแบบตามแนวพระพุทธศาสนา ตลอดจนนําเสนอรูปแบบการ
ปองกันการทุจริตในโดยการใชกลไกทางพระพุทธศาสนา อันจะเปนทางออกท่ีดีและสามารถ
แกปญหาการทุจริตท่ีมีในสังคมไทยไดในระยะยาวและใหคนในสังคมไดตระหนักถึงการมีสวนรวมกัน
ในทุกภาคสวนในการแกปญหาการทุจริตไดอยางย่ังยืนตอไป 
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2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

2.1 เพ่ือวิเคราะหสภาพการเอ้ือประโยชนตอการทุจริตท่ีมีตอสังคมไทย 

2.2 เพ่ือศึกษารูปแบบการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตนแบบตาม
แนวพระพุทธศาสนา 

2.3 เพ่ือเสนอรูปแบบการปองกันการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยกลไกพุทธ
บูรณาการ 

 

3. วิธีดําเนินการวิจัย 

3.1 ศึกษาจากเอกสาร ไดแกหลักพุทธธรรมท่ีปรากฎในคัมภีรพระไตรปฎก เอกสารวิชาการ 
ตํารา งานนิพนธ บทความ วารสาร งานวิจัย และส่ืออิเล็กทรอนิกส 

3.2 เก็บขอมูลจากการประชุมเสวนาซ่ึงอาศัยกลไกภาครัฐเปนเคร่ืองมือในการดําเนินการ 
โดยมีผูเขารวมเสวนาในระดับนโยบายจากผูบริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย และระดับ
ปฏิบัติการ โดยระดมความคิดเห็นจากบุคลากรของภาครัฐ/เอกชน/ประชาชน ประมาณ 1,400 คน 

3.3 ศึกษาโดยใชเทคนิคการสัมภาษณเชิงลึกผูใหขอมูลสําคัญดวยการใชแบบสัมภาษณ
แบบก่ึงโครงสราง ไมมีการกําหนดกฎเกณฑเก่ียวกับคําถามและลําดับข้ันตอนการสัมภาษณไว
ลวงหนา เปนการพูดคุยสนทนาตามธรรมชาติ ตอบแบบสัมภาษณท่ีสรางข้ึนเพ่ือเก็บขอมูลของผูให
ขอมูลสําคัญภายใตบรรยากาศของการมีปฏิสัมพันธท่ีดีระหวางกัน ซ่ึงแบบสัมภาษณมีความแตกตาง
กันตามอํานาจหนาท่ีของผูเก็บขอมูลเปน 2 กลุม ไดแก กลุมผูบริหารและบุคลากรในระดับพ้ืนท่ีท่ีมี
องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับรางวัลพระปกเกลาทองคําดานความโปรงใสและการมีสวนรวมของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 4 จังหวัด (เทศบาลตําบลอุโมงค จ.ลําพูน, เทศบาลเมืองแมเหียะ จ.เชียงใหม, 
เทศบาลเมืองสีค้ิว จ. นครราชสีมา, องคการบริหารสวนจังหวัดสุพรรณบุรี) โดยผูใหขอมูลในแตละ
พ้ืนท่ีรวมท้ังส้ินจํานวน 30 รูป/คน ประกอบดวยพระภิกษุ ผูบริหารและบุคลากรท่ีเก่ียวของของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินและผูบริหารสวนราชการท่ีเก่ียวของในระดับพ้ืนท่ี ไดแก ทองถ่ินจังหวัด 
ป.ป.ช.จังหวัด ศูนยดํารงธรรมจังหวัด ธรรมาภิบาลจังหวัด และกลุมผูบริหารระดับสูง หรือ
ผูทรงคุณวุฒิในสวนกลางจํานวน 5 คน ประกอบดวย รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ อธิบดี
กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เลขาธิการสถาบันพระปกเกลา 
และกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

3.4 การสนทนากลุมเฉพาะเพ่ือตรวจสอบและยืนยันความถูกตองของรูปแบบงานวิจัยโดย
ผูทรงคุณวุฒิเชี่ยวชาญจํานวน 9 รูป/คน 
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4. ผลการวิจัย 

 4.1 สภาพการเอ้ือประโยชนตอการทุจริตท่ีมีตอสังคมไทย พบวา รูปแบบการทุจริตมีการ
พัฒนาตลอดเวลาซ่ึงผูวิจัยไดแบงการศึกษาวิจัยเปน 2 ระดับ คือ  
  1) ระดับบุคคล ไดแก บุคลากรของรัฐขาดความรูความเขาใจ ระเบียบแนวทางปฏิบัติ
ตามระเบียบกฎหมาย การใชตําแหนงหนาท่ีแสวงประโยชนหรือเอ้ือประโยชนใหตนเองและพวก
พรอง การขาดจิตสํานึกดานคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหนาท่ี และภาคประชาชนมีคานิยมจาย
สินบนใหแกบุคลากรภาครัฐ เพ่ืออํานวยความสะดวกในการรับบริการ เห็นวาการทุจริตเปนเร่ือง
ปกติ ไมเก่ียวของกับตนเอง การรองเรียนไมกลาระบุตัวบุคคล แตระบุองคกรเน่ืองจากผูรองเรียน 
เกรงกลัวภัยและอิทธิพลถึงตนและครอบครัว ทําใหกลไกการตรวจสอบการทุจริตในการหา
ขอเท็จจริงเปนไปไดยาก  

2) ระดับองคกร เน่ืองจากระบบราชการมีข้ันตอนยุงยากซับซอนทําใหบุคลากร
ภาครัฐอาศัยชองวางของกฎหมาย แสวงหาผลประโยชนท่ีมิควรได ในบางกรณีกฎระเบียบท่ีวางไวไม
สอดคลองกับงานท่ีดําเนินการ ทําใหคนสุจริตไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ข้ันตอนการตรวจสอบไม
เอ้ืออํานวยตอผูทําหนาท่ีตรวจสอบ เพราะ ถูกครอบงําจากผูมีอํานาจ ประกอบกับการวางระบบ
ควบคุมภายในขาดประสิทธิภาพ กลไกการตรวจสอบการทุจริตจากหนวยงานภายนอกกระทําได
ยาก รวมท้ังการผลักดันกรณีทุจริตใหเปนคดีสูศาล และกระบวนการยุติธรรมลาชา ไมทันการณ การ
ลงโทษดานกฎหมายและดานสังคมไมรุนแรง ประการสําคัญคือขาดกระบวนการมีสวนรวมจาก
ประชาชนในการปองกันและตอตานการทุจริต  
 4.2 การปอง กันการทุจ ริตขององคกรปกครองส วนทอง ถ่ิน ตนแบบตามแนว
พระพุทธศาสนา พบวา องคกรปกครองสวนทองถ่ินตนแบบ ไดดําเนินการบริหารจัดการองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน โดยยึดนโยบายยุทธศาสตรชาติ วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
และการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล พรอมท้ังการปฏิบัติตามหลักเกณฑเสนอขอรับรางวัล
พระปกเกลาทองคําซ่ึงเนนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองบริหารจัดการดานความโปรงใสและ
สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน ซ่ึงผูวิจัยได แบงรูปแบบการปองกันการทุจริตเปน 2 ระดับ 
ไดแก   1) ระดับบุคคล องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดมีการดําเนินการดวยการปลุกและปลูก
จิตสํานึกโดยปลูกฝงคานิยมและทัศนคติใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจ ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม 
รณรงคใหรักษาศีลหา ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  2) ระดับองคกร ดวยการนํา
หลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารจัดการองคกร ประสานงานกับองคกรอิสระ ในการใหความรู
ความเขาใจและรวมตรวจสอบองคกรใหเกิดความโปรงใสพรอมท้ังเนนกลไกใหความสําคัญตอการมี
สวนรวมจากภาคประชาชนในการตรวจสอบกระบวนการดําเนินการบริหารจัดการทองถ่ินทุก
ข้ันตอน 
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 4.3 รูปแบบการปองกันการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยกลไกพุทธบูรณาการ 
แบงเปน 2 ระดับ ดังน้ี  1) ระดับบุคคล การปองกันการทุจริตตองเร่ิมท่ีตัวบุคคลดวยการปลุกและ
ปลูกจิตสํานึก โดยเสริมสราง บูรณาการกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา คือ หลักโลกบาล หรือ
หิริโอตตัปปะเปนธรรมะสําคัญท่ีนักปกครองหรือบุคคลใชควบคุมจิตใจมนุษยใหอยูในความดี ใชใน
การดําเนินชีวิตและการอยูรวมกันของคนในสังคม การดําเนินงานและการปฏิบัติหนาท่ี ซ่ึงบุคลากร
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ควรมีหิริโอตัปปะ ซ่ึงเม่ือจําแนกคําวา หิริ หมายถึง ความละอายตอ
บาปละอายตอการทําความชั่วในเร่ืองตางๆ ไดแก การไมซ่ือสัตย การสรางโอกาสในทางผิด การ
ประพฤติมิชอบ การเลือกปฏิบัติตอการใชอํานาจหนาท่ีในทางท่ีผิด  

2) ระดับองคกร ดวยการนําหลักอปริหานิยธรรม 7 เปนกลไกพุทธบูรณาการใน
การบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถ่ินควบคูกับหลักธรรมาภิบาล ไดแก (1) หลักนิติธรรม 
(2) หลักคุณธรรม (3) หลักความโปรงใส (4) หลักการมีสวนรวม (5) หลักความรับผิดชอบ (6) หลัก
ความคุมคา  และเพ่ือใหการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามหลักธรรมาภิบาลมี
ประสิทธิภาพ ปองกันการทุจริตไดอยางโปรงใส ควรบูรณาการดวยหลักธรรมอปริหานิยธรรม 7 ซ่ึง
เปนหลักธรรมเพ่ือปองกันความเส่ือมและสรางความเจริญกาวหนาใหกับองคกรซ่ึงเปรียบเสมือนเปน
หลักธรรมาภิบาลตามแนวทางพุทธศาสนาท่ีควรคาแกการปฏิบัติ 7 ประการ ดังน้ี ขอท่ี 1 การ
ประชุมกันเปนเนืองนิตยเปนหลักของการประชุมหารือและมุงฉันทาคติในการอยูรวมกันเชิง
สรางสรรคอันนําไปสูมีความเขมแข็งขององคกร ขอท่ี 2 พรอมเพรียงกันประชุมและเลิกประชุม เปน
การแสดงออกท้ังหมูคณะหรือการพรอมใจกันเปนหน่ึงในอันท่ีสรางความสามัคคี ขอท่ี 3 ไมบัญญัติ
สิ่งท่ีมิไดบัญญัติ และไมเลิกลมส่ิงท่ีไดบัยญํติไวแลว ไดแก การบริหารจัดการองคกรใหคํานึงถึง
วัฒนธรรมองคกรวาส่ิงท่ีไดบัญญัติไวเปนวัฒนธรรมท่ีดีงามควรใหมีการยึดถือเปนขนบธรรมเนียม
ประเพณีหรืออีกนัย 4 ใหความเคารพและรับฟงความคิดเห็นของผูใหญ ไดแก การใหความเคารพ
ตอผูอาวุโส หรือผูใตบังคับบัญชาในองคกร ขอท่ี 5 ไมขมเหงสตรี เปนการใหเกียรติสตรี ซ่ึงในการ
บริหารจัดการองคกรผูบริหารและบุคลากรจะตองใหเกียรติซ่ึงกันและกัน ขอท่ี 6 เคารพบูชา
สักการะเจดีย เปนหลักธรรมในการใหความเคารพสถานท่ี ปูชนียสถาน ซ่ึงเปนสัญลักษณในการ 
ปลุกเราใหคนทําความดีและเปนท่ีรวมใจของบุคคล ขอท่ี 7 ใหการอารักขาพระภิกษุสงฆหรือผูทรง
ศีล เปรียบเสมือนกับการใหความคุมครองรักษาคนดีมีคุณธรรม เชน คุมครองผูท่ีประฟฤติตนสุจริต
และปราบปรามการทุจริต  
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5. อภิปรายผล 

5.1 สภาพการเอ้ือประโยชนตอการทุจริตท่ีมีตอสังคมไทย  สาเหตุของการทุจริต
คอรัปชั่นในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พบวา มีสาเหตุมาจากการขาดความซ่ือสัตยและคุณธรรม 
จริยธรรมในการปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการหรือ เจาหนาท่ีภาครัฐ ท้ังน้ีเปนเพราะขาราชการหรือ
เจาหนาท่ี ภาครัฐ มีความเห็นแกตัว มีความโลภ ขาดการยับย้ังชั่ งใจ ขาดจิตสํานึก ขาดความ
รับผิดชอบตอหนาท่ี มีคานิยมท่ีผิด ไมคํานึงถึงความถูกตอง เห็นแกผลประโยชนของตนเอง มากกวา
สอดคลองกับงานวิจัยของจิตินันท (Chitinan Sukhiket, 2010) ไดวิจัยเร่ือง แนวทางปองกันทุจริต
ในองคกรปกครองสวนทองถ่ินของอําเภอปากชอง จังหวัด นครราชสีมาผลการวิจัยพบวา ปญหาการ
ขาดคุณธรรม จริยธรรมของคนใน สังคมไทย เน่ืองจากขาดการปลูกฝงต้ังแตวัยเด็ก และการ มี
คานิยมความเชื่อ วัฒนธรรมการปฏิบัติท่ีไมถูกตอง โดยเห็นวาความรํ่ารวยเปนส่ิงท่ีดีงาม สังคม
ยอมรับนับหนา ถือตา ทําใหเกิดรากเหงาของการแสวงหาโอกาสท่ีทําให รํ่ารวยข้ึนทุกวิถีทาง โดยไม
คํานึงถึงวิธีการท่ีไดมาวา ถูกตองหรือไม ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของผาสุก (Pasuk Pongpachit, 
2014) ไดวิจัยเร่ือง คอรัปชั่นในภาครัฐ : ความเห็นและประสบการณในครัวเรือน ผลการวิจัยพบวา 
สาเหตุการ คอรัปชั่นของขาราชการเปนเพราะเงินเดือนของ ขาราชการไมเพียงพอ แรงจูงใจทาง
วัตถุนิยมท่ีเกิดจาก คานิยมทางสังคมก็บุคลากร องคกรปกครองสวนทองถ่ินบางสวนตองการเงิน
ทอง ตลอดจน สภาพแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรม เก่ียวกับการแสดงออกในทางวัตถุนิยม  

5.2 รูปแบบการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตนแบบตามแนว
พระพุทธศาสนา การปองกันการทุจริตองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามแนวพระพุทธศาสนาน้ัน ตอง
สอดแทรกหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเขาสูตัวบุคคลท่ีเปนเจาพนักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
วิธีท่ีดีท่ีสุด คือ การทําใหบุคคลเหลาน้ันตระหนักในหนาท่ีของตน มีหนาท่ีอะไร ควรทําหนาท่ีน้ันใหดี
ที่สุด และตองมีความสุจริต 3 ประการ ไดแก 1. ไมบกพรองตอหนาท่ี 2. ไมละเวนหนาท่ี 3. ไมทุจริต
ตอหนาท่ีสอดคลองกับงานวิจัยของ จิตินันท (Chitinan Sukhiket, 2010)  ไดวิจัยเร่ือง แนวทาง
ปองกันทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ินของอําเภอปากชอง จังหวัด นครราชสีมา ผลการวิจัยพบวา 
ใหแนวทางปองกันการทุจริตไว วา คณะผูบริหารตองยึดหลักคุณธรรม และยึดความ ถูกตองตาม
ระเบียบกฎหมาย สรางจิตสํานึกและเปน ตัวอยางใหกับบุคลากร ในสวนของขาราชการ เจาหนาท่ี
ประการแรก ไมบกพรองตอหนาท่ี  ขาราชการ เจาพนักงาน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตองอุทิศตน
ในการปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มกําลังความสามารถ เม่ือไดรับมอบหมายใหทําหนาท่ีใด จะตองทําหนาท่ี
นั้นอยางดีท่ีสุด เพ่ือไมใหเกิดความบกพรองเสียหายแกงานในหนาท่ี 

  5.3 รูปแบบการปองกันการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยใชกลไก
พุทธบูณรณาการ ความต่ืนตัวของบุคคลในการสรางความรู ความเขาใจในเร่ือง ผลกระทบจาก
ปญหาการทุจริตคอรรัปชัน และรูถึงบทบาทของตัวเองในการท่ีจะเขามามีสวนรวมในเร่ืองการ
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ตอตานปญหาการทุจริตคอรรัปชันแลว สวนน้ีผูวิจัยมีความเชื่อม่ันวา จะเปนพ้ืนฐานท่ีสําคัญ ทั้งน้ี
รวมไปถึง เปาหมายหลัก การพัฒนาอบรมบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตองเนนเร่ือง
ความโปรงใส เจาะลึกลงไป ถึงหลักธรรมาภิบาล  มุงใหความสําคัญเร่ือง จริยธรรมสอดคลองกับ
งานวิจัยของสุรศักด์ิ (Surasak Toprateep, 2010) ไดทําการวิจัยเร่ือง ธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานคลังขององคการบริหารสวนตําบล ผลการวิจัยพบวา 1) องคการบริหารสวนตําบลมีธรร
มาภิบาลในการบริหารงานคลังในระดับมาก โดยเรียงจากมากไปหานอย ไดแก หลักนิติธรรม 
หลักการมีสวนรวม หลักความสํานึกรับผิดชอบหลักความโปรงใส หลักประสิทธิภาพ และหลักการ
ควบคุมการคอรรัปชัน 

 

6. ขอเสนอแนะ 

 6.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย    

 1) แตงต้ังคณะทํางานในระดับชาติ เพ่ือติดตามประเมินการดําเนินงานและทําวิจัย การ
ดําเนินการตามนโยบายแผนยุทธศาสตรชาติอยางจริงจัง  

 2) ภาครัฐควรดําเนินการตามหลัก 3 ป. 2 ย. (ปลูกฝง ปองกัน ปราบปราม ยกยอง
ชมเชย ยึดหลักการบังคับใชกฎหมาย)  
  3) ควรกําหนดหลักสูตรภาคบังคับปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมดวยหลักธรรมตางๆ 
เพ่ือปลูกจิตสํานึกของบุคคลโดยใหจัดอยูในหลักสูตรการเรียนการสอนทุกระดับชั้น  
  4) องคกรตุลาการตองพิจารณาคดีทุจริตอยางรวดเร็ว พรอมท้ังพัฒนาปรับปรุง
กฎหมายใหมีบทลงโทษรุนแรงมากข้ึนใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 

  5) หนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของควรเรงดําเนินการรณรงคการปองกันและปราบปราม
การทุจริตอยางจริงจังสนับสนุนการสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต  

6.2 ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 

   1) อปท. ตองกําหนดนโยบายการสรางเสริม คุณธรรมจริยธรรม ความซ่ือสัตยสุจริต
ใหแกบุคลากร โดยเร่ิมปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมจากสถาบันครอบครัว และสถาบันการศึกษา
สงเสริมคานิยม ยึดคุณธรรม จริยธรรมในการดําเนินชีวิต 

 2) นํานโยบายรัฐบาลเปนแนวทางปฏิบัติใหเห็นผลอยางเปนรูปธรรมพรอมท้ังใช
กลไกศาสนาเปนเคร่ืองมือกระตุนปลุกจิตสํานึก  

  3) กระบวนการคัดเลือกบุคคลเขาสูระบบตองมี ข้ันตอนการกล่ันกรอง โดยนําเกณฑ
คุณธรรมจริยธรรมมาพิจารณาควบคูกับองคความรู 
                  4) องคกรอิสระบูรณการความรวมมือกํากับดูและตรวจสอบระบบการปฏิบัติหนาท่ี
ของภาครัฐอยางจริงจัง  
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บทคัดยอ 

บทความวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงคคือ 1. เพ่ือศึกษาสภาพท่ัวไปของการจัดการสินคา
ชุมชนในจังหวัดกาญจนบุรี 2. เพ่ือศึกษาวิธีการจัดการสินคาชุมชนใหเปนตามวิถีพุทธ และ  
3. เพ่ือเสนอรูปแบบการจัดการสินคาชุมชนตามวิถีพุทธในจังหวัดกาญจนบุรี   การวิจัยคร้ังน้ีใช
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยทําการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary 

Analysis) กับการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) จากผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) 
ที่เปนผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 25 รูป/คน ทําการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) กับ
ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 9 รูป/ทาน  
 ผลการวิจัยพบวา 
 1. สภาพท่ัวไปของการจัดการสินคาชุมชนในจังหวัดกาญจนบุรี พบวา การจัดการ
สินคาชุมชนตามหลักการบริหาร 4M คือ บุคลากร การเงิน วัสดุและอุปกรณ และการจัดการ หัวใจ
หลัก คือ บุคลากรท่ีเขามาทําหนาท่ีตาง ๆ ท้ัง 4 ดานน้ี เปนหลักสําคัญของความสําเร็จในทุกมิติของ
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การจัดการสินคาชุมชนในจังหวัดกาญจนบุรี ดานบุคลากร ในการทํางานใหประสบความสําเร็จน้ัน 
ความรวมมือของบุคลากรเปนส่ิงสําคัญมาก ดังน้ันการจัดการสินคาชุมชนถามีความตระหนักถึง
ความสําคัญของการพัฒนาบุคลากรในตําแหนงหนาท่ีตาง ๆ ขององคกรน้ัน ก็ควรท่ีจะมีการกําหนด
แนวทางการพัฒนาบุคลากรไวในประเด็นยุทธศาสตรของแผนพัฒนาสินคาชุมชน เพ่ือการนํากลุม
สินคาชุมชนใหขับเคล่ือนแบบองครวม ดานการเงิน กลุมสินคาชุมชน หรือ ธุรกิจยอย ท่ีเปน
องคประกอบสําคัญของแตละสังคมดวยสิ่งเล็ก ๆ เหลานั้น มีความดีงาม ความพอดี เปนหลักแฝงอยู 
และเม่ือกลุมสินคาชุมชน หรือ ธุรกิจชุมชนขนาดเล็กมีแรงขับเคล่ือนไปขางหนาพรอม ๆ กันน้ัน
หมายถึง การพัฒนาประเทศชาติดวยความย่ังยืน ดานวัสดุและอุปกรณ การผลิตสินคาชุมชนท่ี
คํานึงถึงการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติและชวยรักษาสภาพแวดลอม แนวคิดน้ีสอดแทรกเข ามา
อยูในกลยุทธทางการตลาด เน่ืองจากในปจจุบันตลาดโลกใหการตอบรับกับผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม หรือ ผลิตภัณฑจากธรรมชาติเปนอยางมาก ดานการจัดการ การใชภูมิปญญาทองถ่ิน 
ภูมิปญญาทองถ่ิน ไมวาทองถ่ินในเมืองหรือในชนบท จะมีบุคลากรท่ีมีความรู และประสบการณท่ีส่ัง
สมกันตอ ๆ มาสามารถชวยแกปญหาหรือเสนอแนะส่ิงท่ีถูกตอง เหมาะสมกวาไดในหลายเร่ือง 
ดังน้ัน การยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน องคคณะอ่ืน จะชวยใหการทํางานสําเร็จไดโดยงาย ท้ังน้ี 
เน่ืองจากวาองคความรูในทองถ่ินน้ัน เปนความรูท่ีเกิดจากการปฏิบัติจริงท่ีสืบทอดกันมา 
 2. วิธีการจัดการสินคาชุมชนใหเปนตามวิถีพุทธ ดานบุคลากร วางคนใหถูกกับงาน  
มีปญญา ตองมีความอดทน อดกล้ัน ขยัน มีความสามัคคี ความต้ังใจในการสรางผลประโยชนใหกับ
กลุมสินคาชุมชน ดานการเงิน ความซ่ือสัตย ความอดทน การเสียสละและแบงปน ขยันหา รูจัก
รักษา รักษาสัจจะ ติดตามผลการดําเนินงานของกลุมสินคาชุมชน และบริหารจัดการเพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายท่ีกลุมสินคาชุมชนกําหนดไว ดานวัสดุและอุปกรณ สามารถแลกเปล่ียนขอมูลและเสนอ
ความคิดเห็นตาง ๆ เพ่ือแกปญหาท่ีเกิดข้ึน และรูจักประมาณในการใชจายทรัพย สามารถสรางและ
รักษาสัมพันธภาพท่ีดีกับสมาชิกในทีมได ดานการจัดการ รูและเขาใจถึงวิสัยทัศนและเปาหมายของ
กลุมสินคาชุมชน เพ่ือกําหนดบทบาทหนาท่ีของสมาชิกในทีมใหสามารถตอบสนองวิสัยทัศนของ
กลุมสินคาชุมชน  

3. รูปแบบการจัดการสินคาชุมชนตามวิ ถีพุทธในจังหวัดกาญจนบุรี ตามหลัก 

อิทธิบาท 4 ดานบุคลากร ตามหลักฉันทะ ไดแก คนท่ีมีจิตสาธารณะสูงทําเพ่ือสวนรวมเปนหลักตาม
หลักวิริยะ ไดแก ความสํานึกเร่ืองความถูกตองการตอบแทนชุมชน สังคม หลักจิตตะ ไดแก บุคคลท่ี
พรอมชวยเหลือเก้ือกูลกันในกลุม ตามหลักวิมังสา ไดแก บุคคลท่ีทํางานละเอียดถ่ีถวนปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ ดานการเงิน ตามหลักฉันทะ ไดแก จิตสํานึกในความสุจริต รูจักและเขาใจในบทบาท
หนาท่ีของตน ตามหลักวิริยะ ไดแก ออมทรัพยเพ่ือการผลิตเก็บเงินทุกเดือน ตามหลักจิตตะ ไดแก 
การเสียสละและแบงปนซื่อสัตย ตามหลักวิมังสา ไดแก จัดทําบัญชีดวยความละเอียดเรียบรอยดาน
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วัสดุและอุปกรณ ตามหลักฉันทะ ไดแก ผลิตดวยภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือความเปนเอกลักษณเฉพาะ 
ตามหลักวิริยะ ไดแก รักษาคุณภาพสินคาใหสมํ่าเสมอ ตามหลักจิตตะ ไดแก กลุมสินคาชุมชนตอง
รูจักใชทรัพยากรใหคุมคา ตามหลักวิมังสา ไดแก ไมผลิตสินคาตามกระแส เพราะไมมีความย่ังยืนใน
ระยะยาว และดานการจัดการ ตามหลักฉันทะ ไดแก สินคาชุมชนผลประโยชนเพ่ือมาดูแลชุมชน 
ตามหลักวิ ริยะ ไดแก  สรางความสามัคคีในสมาชิกชุมชน ตามหลักจิตตะ ไดแก  รู ตน  
รูประมาณ รูหลักการตลาด ตามหลักวิมังสา ไดแก สามารถประเมินประสิทธิภาพการทํางานของ
กลุมสินคาชุมชนโดยเปรียบเทียบ กับวิสัยทัศนและเปาหมายของกลุมสินคาชุมชนไดอยางตอเน่ือง 
คําสําคัญ: การจัดการ สินคาชุมชน วิถีพุทธ 
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ABSTRACT 

The Dissertation objectives are to study the generality of local products 

management in Kanchanaburi Province. Secondly is to study for potential approach 

to develop local products management by using Buddhism ways. Thirdly, is to 

propose a method of management the local products by using Buddhism way. 

The methodology used in this thesis are Qualitative Research by 

Documentary Analysis cooperated with In-depth Interview from Key Informants 

total 25 people. By using Focus Group Discussion with 9 experts. 

 

The Research Results  

1. Generality of local products management in Kanchanaburi Province 

can be described into 4 points/aspects which are Strength, Weakness, Problem, and 

Threat as below explanatory. Strengths are 1) The local products are unique in each 

area. 2) The variety of material, culture, folk wisdom in the area create a gorgeously 

modest. 3) The items can be developed to be local tourist market. Weaknesses are 

1) Human resources / local workers have no production standard due to they have 

no use of technology to apply in their production process. 2) The producer cannot 

create “Product Image” for their items like “Made in Japan”. 3) There is no 

successor who intend to inherit the local wisdom. Threats are 1) Lacking of Unity in 

community. 2) Lacking of Support from people in same community. 3) People need 

to do farming periodically, therefore, no labor to produce the local products to the 

market continuously. Opportunities are 1) Specific local products are ate from local 

material, local skill, local life style. 2) The products can be develop to be gift or 

souvenirs. 3) The products are local handmade showing local wisdom and artistic 

taste in the area. 4) Reacting to the local tourist policy. Local products 

management by implementing 4M which are Man, Money, Material and Method. 

The key success factor is “Man” who implement the 4M in every dimension in 

managing local products in Kanchanaburi Province. 

2. Methodology in managing local products in Kanchanaburi Province by 

using Buddhism way: There are many Buddhism principles which can be applied to 
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our day-to-day life or even high level management. With only single principle, it 

can be applied with management system in international range. Research has 

brought Dharma principle which conform to management system which consist of 

Human Resource (Man) match with 20 Buddhism moral codes. Money Management 

match with 14 Buddhism moral codes. Material Management match with 8 

Buddhism moral codes. Management match with 21 Buddhism moral codes. 

3. Type of managing local products by Buddhism ways by Ittibath Four 

(path of accomplishment, basis for success) Managing people by Chanta (Passion), 

for example, the high public charity mind people will have passion to so something 

aiming for public interest. By Viriya (Attempt), for example, the people in 

community can stay in their home town work and earn, no need to relocation to 

somewhere else. By Jitta (Dedication), for example, people will always ready to 

support others. By Vimangsa (Investigation), for example, people will work 

accurately, do the assignment as per rules/regulations. In terms of Money 

Management, by Chanta (Passion), they can list the reasonable price for the 

product with a mind of dedicating, sharing and honest. By Viriya, people will save 

up their earning every month. By Jitta, the people will be honest and faithful. By 

Vimangsa, people will do the book-keeping with neat, tidy and accurately. In terms 

of Material and Equipment, by Chanta, people will produce the unique local items 

by local wisdom. By Viriya, people will always maintain their products quality. By 

Jitta, production will concerned about environment. By Vimangsa, people will not 

follow the face-pace trend as it is not endure for the product. In terms of 

Management, by Chanta, it will create unity in the community. By Viriya, the 

business will be for social interest to the community. By Jitta, know thyself, know 

ones’ ability, know market strategy. By Vimangsa, learning to know the future trend 

of the business and prepare team for going further. 

Keywords: The Management The Community Product The Buddhist Way 
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1. บทนํา 

การประชุมพระสังฆาธิการ ตามมติมหาเถรสมาคม ท่ี 143/2546 คร้ังท่ี 1/2558 ไดมี
นโยบายเพ่ือดําเนินงานดานพระศาสนาใหเปนไปอยางมีระบบ ใหเปนท่ีเจริญศรัทธาของสาธุชนและ
ไดหารือในประเด็นและโครงการสําคัญตาง ๆ โดยมีโครงการท่ีนาสนใจ ดังน้ี ดานการเผยแผ  
มีโครงการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม และสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน ดานการสาธารณสงเคราะห   
มีโครงการศูนยการเรียนรูและฝกอาชีพโดยมีวัดเปนศูนยกลาง พรอมกันน้ีไดกําชับใหคณะสงฆนํา
นโยบายไปปฏิบัติเพ่ือความย่ังยืนของพระพุทธศาสนา (Sangha Manual, 2015)  

 ในอดีตประเทศไทยเปนประเทศท่ีสงบสุขมีวิถีทางการดําเนินชีวิตท่ีเรียบงาย มี
ประเพณีวัฒนธรรมท่ีดีงาม มีภูมิปญญาแตละทองถ่ินแตละภูมิภาคท่ีแตกตางกันไป ในปจจุบันจึงได
มีการสงเสริมความเขมแข็งใหแกชุมชนเปนงานท่ีสําคัญอยางย่ิงในการพัฒนาประเทศ การสนับสนุน
โครงการจากภาครัฐจึงมีจุดมุงหมายท่ีจะพัฒนาความรู ความสามารถเพ่ือใหประชาชนมีทักษะใน
การประกอบอาชีพสรางงานและผลผลิตใหกับชุมชนน้ันๆอยางย่ังยืนโดยใชทรัพยากรแตละชุมชน 
ดังน้ันจึงมีการกอต้ังโครงการข้ึนอยางมาก เชน โครงการหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ เปนแนวทาง
อันหนึ่งท่ีจะสรางความเจริญใหแกชุมชน ทําใหชุมชนสามารถสรางรายไดใหแกตนเอง สามารถท่ีจะ
พ่ึงพาตนเองและยังยกระดับฐานะความเปนอยูของคนในชุมชนใหดีข้ึน อาศัยการผลิตและการ
จัดการทรัพยากรท่ีมีอยูในทองถ่ินใหกลายเปนสินคาท่ีมีคุณภาพ มีจุดเดนและจุดขายท่ีสอดคลองกับ
วัฒนธรรมในแตละทองถ่ินเพ่ือใหเปนท่ีรูจักกันอยางแพรหลาย ซ่ึงจะเปนประโยชนชวยสรางรายได
ใหประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลน้ันๆและยังเปนการเปดขุมทรัพยทางปญญาของประชาชนซ่ึงจะเปนภูมิ
ปญญาทองถ่ินเพ่ือเปนการสืบทอดตอไป จึงถือไดวาเปนการสรางเศรษฐกิจชุมชนใหเกิดข้ึน เปน
แนวคิดท่ีสอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ- 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (Provincial Community Development Office of 

Kanchanaburi, 2015)  

จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการจัดการ
สินคาชุมชนใหเปนตามวิถีพุทธในจังหวัดกาญจนบุรีเพ่ือใหทราบถึงหลักการวิธีการและแนวทางการ
จัดการสินคาชุมชนใหเปนตามวิถีพุทธในจังหวัดกาญจนบุรี สินคาชุมชนท่ีมีบริบทแตกตางกันเพ่ือ
ปองกันความลมเหลวในการปฏิบัติ ผูวิจัยตองการเสนอรูปแบบของการจัดการสินคาชุมชนใหเปน
ตามวิถีพุทธในจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือความดํารงอยูของสินคาชุมชนและพระพุทธศาสนาอยางย่ังยืน
ในสังคมไทยสืบไป 
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2. วัตถุประสงคการวิจัย 

 2.1 เพ่ือศึกษาสภาพท่ัวไปของการจัดการสินคาชุมชนในจังหวัดกาญจนบุรี 

 2.2 เพ่ือศึกษาวิธีการจัดการสินคาชุมชนใหเปนตามวิถีพุทธ 

 2.3 เพ่ือเสนอรูปแบบการจัดการสินคาชุมชนตามวิถีพุทธในจังหวัดกาญจนบุรี 

3. วิธีดําเนินการวิจัย 

ผูวิจัยไดทําการการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยดําเนินการสัมภาษณ 
(In-depth Interview) โดยผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) ไดแกกลุมผูบริหารสินคาชุมชน 
กลุมนักวิชาการทางพระพุทธศาสนา กลุมขาราชการ กลุมนักวิชาการ และกลุมปราชญชาวบานท่ี
เก่ียวของกับการจัดการสินคาชุมชน รวมท้ังส้ินจํานวน 25 รูป/คน และการสนทนากลุมเฉพาะ 
(Focus Group Discussion) โดยผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) ไดแกผูทรงคุณวุฒิดานการ
จัดการสินคาชุมชน รวมท้ังส้ินจํานวน 9 รูป/คน เพ่ือศึกษาแนวคิดและวิธีการจัดการสินคาชุมชน
ตามวิถีพุทธในจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือใหไดขอมูลเชิงประจักษตามวิธีการวิ จัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) 

3.1 ขอบเขตดานเน้ือหา ในการศึกษาวิจัยเร่ืองน้ี ผูวิจัยกําหนดขอบเขตของเน้ือหาท่ี
ตองการศึกษาไว ดังน้ี การจัดการสินคาชุมชนตามวิถีพุทธในจังหวัดกาญจนบุรีมุงศึกษา 
กระบวนการการจัดการสินคาชุมชน ดวยกระบวนการพัฒนาระบบตามวิถีพุทธโดยใชแนวคิดทฤษฎี
การจัดการปจจัยส่ี (4M) คือ  1) Man คือ ดานบุคลากร จะใชคนอยางไรถึงจะเกิดประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลกับงานใหมากท่ีสุด  2) Money คือ ดานการเงิน จะจัดสรรเงินอยางไรใหใชจาย
ตนทุนนอยท่ีสุดและใหเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากท่ีสุด 3) Materials คือ ดานวัสดุและ
อุปกรณ ในการดําเนินงานวาจะทําอยางไรใหส้ินเปลืองนอยท่ีสุด หรือกอใหเกิดประโยชนสูงสุด  4) 
Management คือ การจัดการ คือกระบวนการจัดการควบคุมเพ่ือใหงานท้ังหมดเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลอยางเต็มท่ี  

แนวคิดโครงการสินคาชุมชนตามวิถีพุทธในจังหวัดกาญจนบุรี ภายใตหลักอิทธิบาท 4  
1) ฉันทะ ไดแก มีความรัก พอใจในส่ิงท่ีทําน้ัน อยากทําส่ิงน้ันใหสําเร็จ อยากใหงานน้ัน บรรลุถึง
จุดมุงหมาย  2) วิริยะ ไดแก มีความเพียร มีความอาจหาญแกลวกลา บากบ่ันไปสูเปาหมาย ไมยอ
ทอ ตออุปสรรค และความยากลําบาก 3) จิตตะ ไดแก ความมีจิตจดจอ หรือเอาใจใส มีความผูกพัน
อยูกับงานน้ัน ไมแปรผันเปนอ่ืน 4) วิมังสา ไดแก การไตรตรองทบทวน ประเมินผลการกระทํางาน
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นั้น ๆ อยางเสมอวาทําอะไร ไปถึงไหน ยังเหลืองานอีกเทาไร ตรงตอวัตถุประสงคหรือไม  

3.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดําเนินการศึกษาเอกสารแนวคิด 
ทฤษฎี งานวิจัยท่ีเก่ียวของ และเอกสารตางๆ ตามขอบเขตดานเน้ือหาและลําดับข้ันตอนการวิจัย 
คือ สภาพการจัดการสินคาชุมชนในจังหวัดกาญจนบุรี (SWOT) หลักการจัดการองคกร 4M 1) Man 

คือ ดานบุคลากร 2) Money คือ ดานการเงิน 3) Materials คือ ดานวัสดุและอุปกรณ 4) 
Management คือ ดานการจัดการ และหลักพุทธธรรม อิทธิบาท 4 ไดแก 1) ฉันทะ 2) วิริยะ 3) 
จิตตะ 4) วิมังสา  ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ รูปแบบการจัดการสินคาชุมชนตามวิถี
พุทธในจังหวัดกาญจนบุรี 

4. สรุปผลการวิจัย 

4.1 สภาพท่ัวไปของการจัดการสินคาชุมชนในจังหวัดกาญจนบุรี พบวา การจัดการ
สินคาชุมชนตามหลักการจัดการองคกร 4M ดานบุคลากร ดานการเงิน ดานวัสดุและอุปกรณ และ
ดานการจัดการ ท้ัง 4 ดานน้ีเปนหลักสําคัญของความสําเร็จในทุกมิติของการจัดการสินคาชุมชนใน
จังหวัดกาญจนบุรีเปนอยางมาก ดังตอไปน้ี ดานบุคลากร ในการทํางานใหประสบความสําเร็จน้ัน 
ความรวมมือของบุคลากรเปนส่ิงสําคัญมาก ดังน้ันการจัดการสินคาชุมชนถามีความตระหนักถึง
ความสําคัญของการพัฒนาบุคลากรในตําแหนงหนาท่ีตาง ๆ ขององคกรน้ัน ก็ควรท่ีจะมีการกําหนด
แนว ทางการพัฒนาบุคลากรไวในประเด็นยุทธศาสตรของแผนพัฒนาสินคาชุมชน เพ่ือการนํากลุม
สินคาชุมชนใหขับเคล่ือนแบบองครวม โดยการพัฒนาบุคลากรจัดเปนกลยุทธและมีมาตรการในการ
ดําเนินการเร่ืองตางๆ เพ่ือสรางกลไกการพัฒนาบุคลากรของกลุมสินคาชุมชน อยางเปนระบบในเชิง
รุกตามศักยภาพของตนเอง และตามความตองการของหนวยงาน เพ่ือ ใหได บุคลากรท่ี  
มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ ดานการเงิน ยุคโลกาภิวัตน อาจจะมิใชยุคท่ีดีท่ีสุดในการพัฒนาของโลก
โดยภาพรวม เพราะหากยุคน้ีเปนตัวแทนของการรวมตัวเปนบริษัทขามชาติ เปนธุรกิจขนาดใหญ
มหาศาล และเปนยุคท่ีผูดอยโอกาสมิไดรับความเสมอภาคตามสิทธิของตนเองแตเพียงลักษณะเดียว
แลว ยุคน้ีจะเปนยุคท่ีทําลายองคกร ธุรกิจชุมชน กลุมสินคาชุมชนขนาดเล็กใหสลายตัวไปไดในไมชา 
และสวนเล็ก ๆ หลายสวน เชน สถาบันครอบครัว ธุรกิจขนาดยอม ชุมชนเล็กๆ ก็จะอยูมิไดไปดวย  
ซ่ึงอันท่ีจริงในยุคน้ีตองคํานึงถึงหนวยยอย ธุรกิจยอย ท่ีเปนองคประกอบสําคัญของแตละสังคมดวย
สิ่งเล็ก ๆ เหลาน้ันมีความดีงาม ความพอดี เปนหลักแฝงอยู และเม่ือธุรกิจชุมชนขนาดเล็กมีแรง
ขับเคล่ือนไปขางหนาพรอม ๆ กัน น้ันหมายถึง การพัฒนาประเทศชาติดวยความย่ังยืน ดานวัสดุ
และอุปกรณ การผลิตภัณฑสินคาชุมชนโดยคํานึงถึงการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติและชวยรักษา
สภาพแวดลอม แนวคิดน้ีสอดแทรกเขามาอยูในยุทธศาสตรการบริหาร เน่ืองจากวาทรัพยากร 

Vol7 No._61.indd   285 24/7/2561   20:57:30



286
Vol.7 No.2 (Special Issue) April - Jun 2018

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ตนไม สัตวปา แมนํ้า ลําคลอง ภูเขา อากาศบริสุทธิ์ ฯลฯ น้ัน นับวันแต
จะลดลงหากใชไมถนอม และไมบูรณะทดแทน  ปจจุบันมีการนําพลังงานท่ีมิใชส่ิงหมดเปลือง อาทิ 
พลังนํ้า พลังลม พลังแสงอาทิตย และพลังคล่ืนในมหาสมุทรมาใชมากข้ึน กลุมสินคาชุมชนตองรูจัก
ใชทรัพยากรใหคุมคา แนวคิดหน่ึงในเร่ืองน้ี คือ 3 Re's คือ Reduce : ใชใหนอยลง, Re-used : ใช
แลวใชอีก และ Recycle : ใชแลวเปลี่ยนรูปเปนอยางอ่ืนเพ่ือใชอีก ดานการจัดการ การใชภูมิปญญา
ทองถ่ิน ภูมิปญญาทองถ่ิน (Local Wisdom) ไมวาทองถ่ินในเมืองหรือในชนบท จะมีบุคลากรท่ีมี
ความรู และประสบการณท่ีส่ังสมกันตอ ๆ มาสามารถชวยแกปญหาหรือเสนอแนะส่ิงท่ีถูกตอง 
เหมาะสมกวาไดในหลายเร่ือง ดังน้ัน การยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน องคคณะอ่ืน จะชวยใหงาน
บางงานสําเร็จไดโดยงาย ท้ังน้ี เน่ืองจากวาองคความรูในทองถ่ินน้ัน เปนความรูท่ีเกิดจากการปฏิบัติ
จริงท่ีสืบทอดกันมา และสามารถปรับใชในหลายสถานการณได 

4.2 วิธีการจัดการสินคาชุมชนใหเปนตามวิถีพุทธ พบวา วิธีการท่ีเปนหลักพุทธธรรมทาง
พระพุทธศาสนาน้ีมีมากมายท่ีจะนํามาใชในการจัดการองคการโดยแมจะยกมาเพียงหัวขอธรรมเดียว
ก็ส ามารถ นํ า ไปประ ยุกต ใ ช กั บ ระบบการ จั ดการ  ในด านต า ง  ๆ  ในทฤษฎี ส ากล ได  
1. ดานบุคลากร (Man) ตามหลักฉันทะ ยอมรับในถึงกฎระเบียบขอบังคับของกลุมสินคาชุมชน และ
มีความรู ความเขาใจในหลักการทํางานเปนมาตรฐาน เดียวกันดวยความเปนธรรม ตามหลักวิริยะ 
แสดงออกถึงการเคารพและไมกาวกายในเร่ืองงานและเร่ืองสวนตัวของผูอ่ืน และไมนําทรัพยสินของ
กลุมสินคาชุมชนไปใชเพ่ือผลประโยชนสวนตัว ตามหลักจิตตะ ความต้ังใจในการสรางผลประโยชน
ใหกับกลุมสินคาชุมชน และสามารถสอนแนวทางและหลักปฏิบัติในการทํางานบนพ้ืนฐานของกลุม
สินคาชุมชนใหกับสมาชิกในทีมได ตามหลักวิมังสา เปนตัวอยางของพนักงานในกลุมสินคาชุมชน ใน
การใชหลักซ่ือสัตยสุจริตในการทํางานและดําเนินชีวิตใหอยูดวยกันอยางเปนปกติสุขบนหลักความ
สามัคคี 2. ดานการเงิน (Money) ตามหลักฉันทะ จิตสํานึกในความสุจริต รูจักและเขาใจในบทบาท
หนาท่ีของตนรวมท้ังสามารถจัดลําดับ ความสําคัญของงานได ตามหลักวิริยะ สรางผลงานท่ีมี
คุณภาพ ถูกตอง และครบถวนตรงตาม วัตถุประสงค และเปาหมายท่ีกําหนดไว ตามหลักจิตตะ การ
ทํ า ง า น ใ ห ต อ บ ส น อ ง ต อ เ ป า ห ม า ย ห ลั ก ข อ ง ก ลุ ม สิ น ค า ชุ ม ช น ช ว ย ส ม า ชิ ก ใ น  
ทีมหาวิธีการทํางาน ติดตามการทํางานเพ่ือใหงานประสบผลสําเร็จ ตามหลักวิมังสา ติดตามผลการ
ดําเนินงานของกลุมสินคาชุมชน และบริหารจัดการเพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีกลุมสินคาชุมชนกําหนด
ไว 3. ดานวัสดุและอุปกรณ (Materials) ตามหลักฉันทะ เขาใจและปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีความ
รับผิดชอบในสวนของตนไดเปน อยางดีเพ่ือสงเสริมการบรรลุผลสําเร็จของทีม ตามหลักวิริยะ มีสวน
รวมในการกําหนดภารกิจและเปาหมายของทีมงาน และสามารถสรางและรักษาสัมพันธภาพท่ีดีกับ
สมาชิกในทีมได ตามหลักจิตตะ หนาท่ีรับผิดชอบของทีมงาน หลายทีมท่ีมีความเก่ียวของเชื่อมโยง 
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และท่ี ซับซอนไดอย างมี  ประสิทธิภาพ รวมท้ัง ส่ือสารใหแตละฝ ายเขา ใจอย าง ซัดเจน  
ตามหลักวิมังสา สามารถส่ือสารกับผูรวมทีมเพ่ือรวมกันแกไขปญหาตาง ๆ เพ่ือใหการทํางานของทีม
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 4. ดานการจัดการ (Management)  ตามหลักฉันทะ รูและเขาใจถึง
วิสัยทัศนและเปาหมายของกลุมสินคาชุมชน ตอบสนองวิสัยทัศนและภารกิจของกลุมสินคาชุมชน 
ตามหลักวิริยะ อธิบายใหผูอ่ืนเขาใจถึงวิสัยทัศน และเปาหมายในการทํางานของกลุมสินคาชุมชน 
ตามหลักจิตตะ สรางบรรยากาศใหสมาชิกกลุมสินคาชุมชนมีสวนรวมและผูกพันตอวิสัยทัศน และ
ภารกิจของกลุมสินคาชุมชนตามหลักวิมังสา สามารถประเมินประสิทธิภาพการทํางานของกลุม
สินคาชุมชนโดยเปรียบเทียบ กับวิสัยทัศนและเปาหมายของกลุมสินคาชุมชนไดอยางตอเน่ือง 

4.3 รูปการจัดการสินคาชุมชนตามวิถีพุทธในจังหวัดกาญจนบุรี  พบวา ดานบุคลากร 
ตามหลักฉันทะ ไดแก 1) ผูนําท่ีเปนธรรมชาติจะสามารถนําชุมชนได 2) จัดสรรใหทําหนาท่ีตาม
ความถนัด 3) คนท่ีมีจิตสาธารณะสูงทําเพ่ือสวนรวมเปนหลัก 4) จางแรงงานในชุมชน ตามหลัก
วิริยะ ไดแก 1) สรางบุคลากรใหม ๆ ข้ึนมาทดแทน  2) คนท่ีใครครวญดวยสติ ตามหลักจิตตะ ไดแก 
1) บุคคลท่ีพรอมชวยเหลือเก้ือกูลกันในกลุม 2) สงบุคลากรอบรมเพ่ิมเติมความรู ตามหลักวิมังสา 
ไดแก 1) บุคคลท่ีทํางานละเอียดถ่ีถวน 2) ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 3) ยินดีกับความสําเร็จของสมาชิก 
และสงเสริมใหสมาชิกมีความกาวหนา ดานการเงิน ตามหลักฉันทะ ไดแก 1) ไมเปนหน้ีนอกระบบ 
2) กองทุนของชุมชนจะมีความมุงม่ันต้ังใจมากท่ีสุด 3) กองทุนภาครัฐสํารองไวสนับสนุน  
4) การเสียสละและแบงปนซ่ือสัตย ตามหลักวิริยะ ไดแก 1) ออมทรัพยเพ่ือการผลิตเก็บเงินทุกเดือน 
รูปแบบเหมือนสหกรณแตเปนกลุมของชุมชน 2) ตองอดทนกับปญหาอยาคาดหวังคืนทุนเร็ว  
ตามหลักจิตตะ ไดแก 1) เม่ือมีรายไดตองคืนเงินตนเขากองทุนเสมอ 2) เม่ือมีกําไรนํามาตอยอดและ
แบงปน ตามหลักวิมังสา ไดแก 1) เรียนรูคาใชจายใหครบตนทุน คาแรง คาขนสงคาซอมบํารุงคา
บริหารในสวนตาง ๆ 2) จัดทําบัญชีดวยความละเอียดเรียบรอย 3) ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ดานวัสดุ
และอุปกรณ ตามหลักฉันทะ ไดแก 1) วัตถุดิบตองอยูในชุมชน 2) ผลิตดวยภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือ
ความเปนเอกลักษณเฉพาะ 3) ศึกษาความย่ังยืนของวัตถุดิบท่ีจะนํามาใชใหเพียงพอ ตามหลักวิริยะ 
ไดแก 1) รักษาคุณภาพสินคาใหสมํ่าเสมอ 2) ใชวัตถุดิบทองถ่ินน้ัน ๆ ใหสุดความสามารถ ตามหลัก
จิตตะ ไดแก 1) ดานการผลิตผลิตภัณฑชุมชนตองดูแลส่ิงแวดลอม 2) คํานึงเร่ืองการขาดแคลนดาน
วัตถุดิบเสมอ 3) วัสดุและอุปกรณมองจากทองถ่ินเปนหลัก ตามหลักวิมังสา ไดแก 1) ประมาณใน
การใชจายทรัพยวัสดุและอุปกรณ 2) คิดคนพัฒนาวัตถุดิบเพ่ือความย่ังยืนในวิชาชีพ 3) ไมผลิต
สินคาตามกระแส เพราะไมมีความย่ังยืนในระยะยาว   ดานการจัดการ ตามหลักฉันทะ ไดแก  
1) ใชหลักเต็มใจทํา แข็งใจทําต้ังใจทํา แลวก็เขาใจทําเปนแรงผลัดดัน 2) สรางความสามัคคีใน
สมาชิกชุมชน ตามหลักวิริยะ ไดแก 1) ธุรกิจเพ่ือสังคมผลประโยชนมาดูแลชุมชน 2) จัดหากองทุน
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สํารองใหกับสมาชิกในชุมชน 3) ริเร่ิมส่ิงใหมเพ่ือความเปนผูนําตลาด ตามหลักจิตตะ ไดแก  
1)  ธุร กิจ เ พ่ือสังคม คือ ชุมชนไดประโยชน ได ดูแลกัน ได เ กิดความรักความสามัคคี กัน  
2) สรางเครือขายสินคาชุมชนเพ่ือการชวยเหลือซ่ึงกันและกันในทุกดาน 3) รูตน รูประมาณ  
รูหลักการตลาด ตามหลักวิมังสา ไดแก 1) ปจจุบันการตลาดแบบดิจิตอลมีความเติบโตเปนอยาง
มาก 2) มองการตลาดลวงหนาวาจะไปในแนวทางใด 3) สรางบุคลากรเตรียมไวรองรับทิศทาง
การตลาด 

5. การอภิปรายผลการวิจัย 

5.1 สภาพท่ัวไปของการจัดการสินคาชุมชนในจังหวัดกาญจนบุรี พบวา สามารถสราง
คุณคาดวยงานฝมือความพิถีพิถันของภูมิปญญาด้ังเดิมเพ่ือความย่ังยืนและการพ่ึงพาตนเองดวย
เร่ืองราวตํานานรากทางวัฒนธรรมสนองตลาดการทองเท่ียว มีภูมิทัศนท่ีสวยงาม มีทุนดาน
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีหลากหลาย ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ Allan, Barbara. & Lenwis, Dina. 

(1981) ไดวิจัยเร่ือง “ผลการเรียนรูของสมาซิกในชุมชน โดยใชกรณีศึกษาการเรียนรูจากสภาพจริง 
และภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือเปนแนวทางในการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต” ใชระยะเวลาใน
การศึกษา 4 ป ผลการวิจัย พบวา การเรียนรูของบุคคล เกิดจากการปฏิบัติจริง และการประกอบ
อาชีพ ท่ีสามารถนําไปสูความ ชํานาญการไดประสบการณการเรียนรูท่ีเกิดข้ึนจากสภาพจริงใหม ๆ 
ในชุมชน จะทําใหสมาซิกในชุมชนมีการพัฒนาอาชีพ และสงผลตอการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน มีการ
แลกเปล่ียนความรู ประสบการณจากภูมิปญญาทองถ่ิน ทําใหเกิดนวัตกรรมในการเรียนรูและ
ดํารงชีวิต 

5.2 วิธีการจัดการสินคาชุมชนใหเปนตามวิถีพุทธในจังหวัดกาญจนบุรี  พบวา  
หลักธรรมะของพระพุทธเจาเปรียบเสมือนใบไมในปาใหญ หยิบใบไมมากํามือเดียวก็เพียงพอแลว
สําหรับใชเปนหลักในการดําเนินชีวิต หลักในการพิจารณาเลือกคําสอนพุทธศาสนามาใชในการ
บริหารจัดการ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ Suyada Soonthornsaratoon (2009) ไดวิจัยเร่ือง 
“รูปแบบความรวมมือของบาน วัด โรงเรียนและชุมชน ในการสรางภูมิคุมกันทางวัฒนธรรมแกเด็ก
และเยาวชนในเขตปริมณฑลกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัย สถานศึกษาจัดทําหลักสูตรการเรียนรู
วัฒนธรรมชุมชนเก่ียวกับหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชความรวมมือระหวาง บาน วัด
โรงเรียน ชุมชน ภาครัฐรวมถึงภาคเอกชนเร่ิมต้ังแต การวางแผน การปฏิบัติการ การตรวจสอบการ
ดําเนินการใหเหมาะสม รวมถึงการประเมินผล  

5.3 รูปแบบการจัดการสินคาชุมชนตามวิถีพุทธในจังหวัดกาญจนบุรี พบวา บุคลากร
ต้ังแตผูบริหารกลุมสินคาชุมชนลงมาถึงผูใตปกครองสมาชิกในกลุมสินคาชุมชนน้ันมีความสําคัญเปน
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อยางมากวาจะตองประพฤติตนอยางไรถึงใหหนาท่ีการงานน้ันสําเร็จไดดวยดี สอดคลองกับงานวิจัย
ของ Shan Takawicharna (2007) ไดวิจัยเรื่อง “การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธ” ผลการวิจัย 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธ มีองคประกอบการพัฒนา ดังน้ี การพัฒนาระดับบุคคล ระดับ
กลุมและการพัฒนาในระดับองคการ เพ่ือใหการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามแนวทางพุทธมี
ปฏิสัมพันธกับบริบทจึงทําใหองคการท่ีเปนระบบใหญตองมีเปาหมายขององคการท่ีเศรษฐกิจแบบ
พอเพียงมีพุทธเศรษฐศาสตรเปนแนวทางของระบบเศรษฐกิจ มีกระบวนทัศนการพัฒนาท่ี
ประกอบดวยกระบวนทัศนการพัฒนาเพ่ือผลงาน กระบวนทัศนการพัฒนาเพ่ือการเรียนรู กระบวน
ทัศนการพัฒนาโลกียธรรม และกระบวนทัศนการพัฒนาระดับโลกุตรธรรม การพัฒนาทรัพยากร
มนุษยในระดับบุคคล และระดับองคการจะมีตัวแบบในการพัฒนา ซ่ึงสามารถใชเปนกระบวนการใน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธไดดวย 

6. ขอเสนอแนะ 

6.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 1) กระทรวงมหาไทยควรมีนโยบายในการสนับสนุนชุมชน ดานการทองเท่ียว  
เชิงอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน และเชิงวิถีชีวิตดานประวัติศาสตร เพ่ือเปนการสนับสนุนกลุมสินคา
ชุมชนท้ังกลุมท่ีผลิตสินคาชุมชน และดานการบริการ เพ่ือความย่ังยืนของชุมชนสูการพัฒนา
ประเทศชาติสืบตอไป 

 2) คณะสงฆควรสนับสนุนและสงเสริมใหทุกวัดพัฒนาศักยภาพดานสาธารณสงเคราะห 
เพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชนใหกลับมามีความสามัคคีและความเขมแข็งดังเดิม 

6.2 ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 

 1) ควรมีการกําหนดเปาหมายในการดําเนินธุรกิจสินคาชุมชนใหมีความชัดเจน และ
ดําเนินงานอยางเปนระบบ 

 2) การผลิตสินคาชุมชนควรมีความม่ันคงทางดานเอกลักษณ และแสดงวิถีชีวิตของ
ชุมชนถายทอดลงสูผลิตภัณฑอยางชัดเจน เพ่ือเพ่ิมความนาสนใจของสินคาทางดานการตลาด 
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บทบาทเชิงรุกของพระสงฆในการสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ในจังหวัดชลบุรี 

PROACTIVE ROLES FOR PROMOTING THE PEOPLE’S QUALITY OF LIFE  

IN CHONBURI PROVINCE  

 

พระครูอุดมธรรมรส อสิ าโณ (ชัยยุทธ การเร็ว)*  ประเสริฐ  ธิลาว**  สุรพล  สุยะพรหม*** 
Phrakhru Udomthammaros (Chayut  Asiñāno), Prasert Thiloa Assoc, Surapon 

Suyaprom 
 
 

บทคัดยอ 

บทความวิจัยฉบับน้ีมีวัตถุประสงคคือ 1) เพ่ือศึกษาสภาพบทบาทปจจุบันของพระสงฆ
ในการสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ในจังหวัดชลบุรี 2) เพ่ือศึกษาการประยุกตและหลักพุทธ
ธรรมท่ีเก่ียวของกับบทบาทเชิงรุกของพระสงฆในการสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ในจังหวัด
ชลบุรี และ 3) เพ่ือนําเสนอบทบาทเชิงรุกของพระสงฆในการสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ใน
จังหวัดชลบุรี ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณเชิงลึกผูใหขอมูลสําคัญ จํานวน 25 ทาน 
และการสนทนากลุมเฉพาะผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 12 ทาน วิเคราะหขอมูลโดยเทคนิคการวิเคราะห
เน้ือหาเชิงพรรณนา เคร่ืองมือท่ีใชเปนแบบสัมภาษณ และแบบสนทนากลุม 

ผลการวิจัย พบวา 

1. ปจจุบันพระสงฆมีสวนรวมไดนอยเก่ียวกับประชาชน เน่ืองจากประชาชนสวนใหญ
ที่ไมยอมใหวัดเขาไปมีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่สําคัญคือ การขาดพระสงฆท่ีมีความรู
ความสามารถเปนวิทยากร ทั้งนีส้ถานภาพทางสังคมของพระสงฆ ถือวาเปนผูนําทางจิตวิญญาณของ
คนในชุมชน มีบทบาทในการเทศนเน่ืองในโอกาสตางๆ ให ลด ละ เลิก อบายมุขตางๆ ยังมีสวนรวม
ในการจัดการปญหาความขัดแยงในระดับบุคคล และกลุมบุคคลดวย อีกท้ังชวยในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
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2. การสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ดานรางกาย ตองมีสุขภาพรางกาย 

ที่แข็งแรงไดรับการดูแล โดยนําหลักศีลธรรมมาควบคุมความประพฤติ การมีวินัย ในการใชชีวิตโดย
การรักษาศีล ปฏิบัติตน ลด ละ เลิก อบายมุข เพ่ือสุขภาพท่ีดีบริโภคอาหารถูกสุขลักษณะ พักผอน
และออกกําลังเปนประจํา ดานจิตใจ นําหลักอิทธิบาทเปนแนวทางในการสงเสริมคุณภาพชีวิต ท่ีมี
ฐานแหงความสําเร็จ มีความเพียรพยายาม เปนนิสัย ความเอาใจใสมีเหตุและผล โดยใชปญญาเปน
เคร่ืองนําทาง สอนใหคิดแบบ โยนิโสมนสิการ คือ การรูจักคิด วิเคราะห หลักทิฏฐธัมมิกัตถ
ประโยชนในการสงเสริมดานเศรษฐกิจ   เศรษฐกิจในชุมชนในทองถ่ินจะดี ถาประชาชน คิดได คิด
เปน โดยมีพระสงฆซ่ึงเปนศูนยรวมจิตใจ สอนใหมีความขยันหม่ันเพียร ประกอบอาชีพสุจริต ยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ใหรูจักใช รูจักจาย และเก็บออม สังคหวัตถุในการสงเสริมคุณภาพชีวิตดานสังคม 
สังคมจะนาอยู ถาคนในสังคมอัธยาศัยท่ีดีตอกัน เปนเกราะปองกันใหชุมชนย่ังยืน  การใหความรู 
การแนะนําท่ีถูกตอง เชน การเปนพระวิทยากรในการถายทอดความรูใหกับชาวบาน  หลักอาวาสสัป
ปายะในการสงเสริมดานสภาพแวดลอม สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนเกิดความตระหนักถึง
ความสําคัญของการมีสภาพแวดลอมท่ี  

3. พระสงฆมีบทบาทเชิงรุกของในการสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ในจังหวัด
ชลบุรี ดวยการสงเสริม สนับสนุน และใหการสงเคราะห แกประชาชนเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดี  
ดวยหลักชุมชนดีเพราะคนสุขภาพดี จิตใจมีศีล มีศาสนาเปนเคร่ืองยึดเหน่ียวคนในชุมชน รูจักใช
ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เปนสังคมท่ีเอ้ือเฟอเผ่ือแผ  แบงปนความรู ใหคําแนะนําท่ีเปน
ประโยชนตอกัน มีสภาพแวดลอมดี รวมกันอนุรักษ นํ้า อากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ ปาไม  
ดานรางกาย คือ การพิจารณาสุขภาวะทางกายใหรูเห็นตามสภาพความเปนจริงของสังขาร  
เพ่ือสุขภาพท่ีดี โดยมีพระสงฆเปนตนแบบ "วัดสงเสริมสุขภาพ" ดานจิตใจ เพราะวัดเปนท่ีพ่ึงทางใจ
ของประชาชน พระสงฆอบรมเม่ือมีโอกาส  ใหมีจิตใจท่ีดีงาม มีเมตตาตอเพ่ือนมนุษย  
ดานเศรษฐกิจ สงเสริมประชาชนใหยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ขยันทํามาหากิน ไมพ่ึงส่ิงงมงาย  

สงเสริมการประกอบอาชีพเสริม ดานสังคม การสงเสริมสถาบันครอบครัว แสดงธรรมที่สอดคลอง
กับชีวิตประจําวัน เปนวิทยากรใหความรู แกปญหาของเยาวชนโดยรวมมือกับหนวยงานตางๆ ดาน
สิ่งแวดลอม เทศนาสั่งสอนชาวบานใหเกิดความรู ความเขาใจในคุณประโยชนและโทษของการตัดไม
ทําลายปา ใหเห็นเปนรูปธรรม ชวยกันรักษาธรรมชาติใหเจริญตาและชวยกันอนุรักษตนนํ้าลําธาร 

คําสําคัญ : บทบาทเชิงรุก, การสงเสริม, คุณภาพชีวิต 
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ABSTRACT 
The objective of this research were : 1) to study General Status the 

Proactive Roles of  Sangkha for Promoting The People’s Quality of Life in Chonburi 

Province,  2) to study the roles Proactive Roles of  Sangkha for Promoting The 

People’s Quality of Life in Chonburi Province, and 3) to study the problem, barriers 

and ways to promote the Proactive Roles of  Sangkha for Promoting The People’s 

Quality of Life in Chonburi Province. This research is a qualitative 

research (Qualitative Research) used in this study was a structured interview 

(Structured Interview) used in-depth interviews (In-depth Interview) 25 Person 

research studies using qualitative research. (Qualitative) 

The findings of this research are as follows : - 

1. The present time the participation of the monk  about Proactive Roles of 

Sangkha for Promoting the People’s Quality of Life in Chonburi Province found that 

the temple is the center of community since the past up to now. The temple 

should play the major role as the past for the good quality of life and should be 

the center of promoting the quality of life and well beings of the people. 

2. The Promoting The People’s Quality of Life in Chonburi Province, 1) 

Buddhist Propagation: The monks have the role to propagate the Buddhism for 

developing the mind with Dhamma for the usefulness of people and developed 

society. 2) Mental development Proactive Roles of Sangkha for Promoting The 

People’s Quality of Life in Chonburi Province by applying the Dhamma with 

activities for control the mind of people. 3) Public Welfare: The temple play the 

major to develop the quality of life of the people in Wat Nok,  Muang District,   

Chonburi Province. 

3) The Proactive Roles of Sangkha for Promoting The People’s Quality of 

Life in Chonburi Province to promote the  Proactive Roles of  Sangkha for 

Promoting The People’s Quality of Life in Chonburi Province. The people do not go 

to temple and the people do not accept the temple as the life development 

center, 1. Body system monks behavior the temple example to take care the body 

of quality 2. Spiritual Monk have kindness to the people should give dhamma 
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teaching and training to the people   4. Economic to be about sufficiency economy 

suing to development the community of Chonburi 4. Social to promote family 

institution and daily give knowledge and soul the problem of life  5. Environment 

giving the reason of people. Suggestions: The temple should cooperate seriously to 

develop the quality of life and should propagate the Dhamma or Buddhism in the 

approach. It means the temple should teach the people without going to good 

Body, Spiritual, Economics, Society and Environment etc. 
Key word:  Proactive Roles, Quality of Life 

 
1. บทนํา 

วัดเปนสถาบันท่ีมีความสําคัญ กลาวคือวัดเปนท่ีพํานักอาศัยศึกษาเลาเรียนและปฏิบัติ
ตามพระธรรมวินัย วัดเปนสถานท่ีชาวบานสงกุลบุตรมาอยูรับใชพระสงฆ  และรับการฝกอบรมทาง
ศีลธรรมและเลาเรียนวิชาการตางๆ ในสมัยน้ันเปนสถานท่ีพอแมตลอดจนคนแกคนเฒา และสตรีมา
รับความรูดวยการสดับพระธรรมเทศนา เปนสถานพยาบาลท่ีรักษาผูเจ็บปวยตามภูมิรูของคนใน
สมัยกอน โดยวัดเปนแหลงตําราแพทยและพระสงฆทําหนาท่ีเปนหมอรักษาพยาบาลคนเจ็บปวย
ทั่วไป เปนสถานสงเคราะหท่ีบุตรหลานชาวบานท่ียากจนไดมาอาศัยเล้ียงชีวิตและศึกษาเลาเรียน
ตลอดจนถึงผูใหญท่ียากจนไดมาอาศัยเล้ียงชีพ เปนสถานท่ีร่ืนเริงท่ีจัดเทศกาลและมหรสพตางๆ 
สําหรับชาวบานท้ังหมดเปนบอเกิด และเปนศูนยกลางของศิลปกรรมแขนงตางๆ ตลอดถึงเปน
สถานท่ีชาวบานไดมาพบปะสังสรรคและพักผอนหยอนใจโดยท่ีทางวัดไดจัดสถานท่ีตางๆ ในบริเวณ
วัด แมชาวตางชาติท่ีไดเขามาอยูในประเทศไทยชั่วระยะเวลาหน่ึงก็ยังสามารถมองเห็นบทบาทของ
วัดดังกลาวไดอยางชัดเจน  

ปญหาในจังหวัดชลบุรี ระยะหลังโครงการพัฒนาวัดตางๆ ในจังหวัดชลบุรีมีปญหาคือ 
ขาดงบประมาณสนับสนุน ขาดอุปกรณการพัฒนาพระสงฆ ขาดแรงเสริมในการทํางาน การเขาไมถึง
จิตใจชาวบาน ไมมีทีมงาน ไมมีคณะทํางานท่ีรูงาน ขาดกลยุทธในการทํางาน ดังน้ันพระพระสงฆใน
จังหวัดชลรี ตองปรับเปล่ียนบทบาท โดยการนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเผยแผแกสังคม  
ใหคนในสังคมไดนําเอาหลักธรรมน้ันเปนแนวทางไปประพฤติปฏิบัติ พระสงฆจึงตองมีการติดตอ
ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ ท้ังทางราชการและทางเอกชน เขารวมดําเนินการดวยเชน
โรงเรียน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เขามามีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ชุมชน 
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จากสภาพดังกลาว ทําใหผูวิจัยสนใจท่ีจะบทบาทเชิงรุกของพระสงฆในการสงเสริม
คุณภาพชีวิตของประชาชน ในจังหวัดชลบุรี และเปนแนวทางในการสงเสริมคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนโดยมีพระสงฆเปนศูนยกลาง ทําหนาทีใ่นการชวยรัฐพัฒนาใหเปน “พลเมืองท่ีดี มีสุขภาพ
ที่แข็งแรง เขมแข็งท้ังกายและใจ” ในการสงเสริมคุณภาพชีวิตเพ่ือใหประชาชน มีคุณภาพชีวิตท่ีดี
งามอยางแทจริง  
 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาสภาพบทบาทปจจุบันของพระสงฆในการสงเสริมคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ในจังหวัดชลบุรี 

2.2 เพ่ือศึกษาการประยุกตหลักพุทธธรรมท่ีเก่ียวของกับบทบาทเชิงรุกของพระสงฆ
ในการสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ในจังหวัดชลบุรี 

2.3 เพ่ือนําเสนอบทบาทเชิงรุกของพระสงฆในการสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ในจังหวัดชลบุรี 

 

3. วิธีดําเนินการวิจัย 

3.1 รูปแบบการวิจัย 
งานวิจัยเร่ือง “บทบาทเชิงรุกของพระสงฆในการสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ในจังหวัดชลบุรี” นี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quanlitative Research) จากการสัมภาษณเชิงลึก 
(In-depth Interview) จํานวน 25 รูป/คน และการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group 
Discussion) จํานวน 12 รูป/คน 

3.2 ผูใหขอมูลหลักเชิงคุณภาพ ประกอบไปดวยบุคคล 2 กลุม ไดแก 1) ผูใหการ
สัมภาษณแบบเจาะลึก จํานวน 25 รูป/คน  

3.3 การสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) โดยผูรวมสนทนาไดแก
ผูทรงคุณวุฒิ และผูมีสวนเก่ียวของกับวัดในการสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน จํานวน 12 รูป/
คน 

3.4 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเชิงคุณภาพ ไดแก แบบ
สัมภาษณ และแบบสนทนากลุมเฉพาะ  

3.5 การเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสัมภาษณ 
1) ขอหนังสือจากผูอํานวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

เชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถึงผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) เพ่ือขอ
ความอนุเคราะหในการใหสัมภาษณ 
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2) ทําการนัดวัน เวลา และสถานท่ีกับผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) เพ่ือ
สัมภาษณตามท่ีกําหนดไว 

3) ดําเนินการสัมภาษณตามวัน เวลาและสถานท่ีท่ีกําหนดนัดไว จนครบทุกประเด็น
โดยขออนุญาตใชวิธีการจดบันทึก และการบันทึกเสียงประกอบการสัมภาษณ 

4) นําขอมูลดิบท่ีไดมารวบรวมเพ่ือวิเคราะหโดยวิธีการท่ีเหมาะสมและนําเสนอตอไป 

3.6 การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 
ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณโดยวิธีการดังน้ี  
1) นําขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณมาถอดเสียงและบันทึกเปนขอความ 

2) นําขอความจากการสัมภาษณและการจดบันทึกมาจําแนกเปนประเด็นและเรียบ
เรียงเฉพาะประเด็นท่ีเก่ียวของกับวัตถุประสงคการวิจัย 

3) วิเคราะหคําใหสัมภาษณของผูใหขอมูลสําคัญตามวัตถุประสงคการวิจัย โดยใช
เทคนิคการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis Technique) ประกอบบริบท (Context) 

4) สังเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคการวิจัยและนําเสนอตอไป 

 

 

4. สรุปผลการวิจัย 
4.1 ผลการศึกษาบทบาทปจจุบันของพระสงฆในการสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ในจังหวัดชลบุรี จากการสัมภาษณเชิงลึก พบวา ปจจุบันพระสงฆเขาสูองคกรประชาชนการมีสวน
รวมไดนอย เน่ืองจากประชาชนสวนใหญท่ีไมยอมใหวัดเขาไปมีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่
สําคัญคือ การขาดพระสงฆท่ีมีความรูความสามารถเปนวิทยากร ทั้งท่ีสถานภาพทางฐานะทางสังคม
ของพระสงฆ ถือวาเปนผูนําทางจิตวิญญาณของคนในชุมชน มีบทบาทในการเทศนเน่ืองในโอกาส
ตางๆ ให ลด ละ เลิก อบายมุขตางๆ ยังมีสวนรวมในการจัดการปญหาความขัดแยงในระดับบุคคล 
และกลุมบุคคลดวย อีกท้ังชวยในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

4.2 การประยุกตหลักพุทธธรรมท่ีเก่ียวกับบทบาทเชิงรุกของพระสงฆในการสงเสริม
คุณภาพชีวิตของประชาชน ในจังหวัดชลบุรี  การสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ดานรางกาย 
ตองมีสุขภาพรางกายท่ีแข็งแรงไดรับการดูแล  โดยนําหลักศีลธรรมมาควบคุมความประพฤติ การมี
วินัย ในการใชชีวิตโดยการรักษาศีล ปฏิบัติตน ลด ละ เลิก อบายมุข เพ่ือสุขภาพท่ีดีบริโภคอาหาร
ถูกสุขลักษณะ พักผอนและออกกําลังเปนประจํา ดานจิตใจ นําหลักอิทธิบาทเปนแนวทางในการ
สงเสริมคุณภาพชีวิต ท่ีมีฐานแหงความสําเร็จ มีความเพียรพยายาม เปนนิสัย ความเอาใจใสมีเหตุ
และผล โดยใชปญญาเปนเคร่ืองนําทาง สอนใหคิดแบบ โยนิโสมนสิการ คือ การรูจักคิด วิเคราะห 
หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชนในการสงเสริมดานเศรษฐกิจ   เศรษฐกิจในชุมชนในทองถ่ินจะดี ถา
ประชาชน คิดได คิดเปน โดยมีพระสงฆซ่ึงเปนศูนยรวมจิตใจ  สอนใหมีความขยันหม่ันเพียร 
ประกอบอาชีพสุจริต ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ใหรูจักใช รูจักจาย และเก็บออม สังคหวัตถุในการ
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สงเสริมคุณภาพชีวิตดานสังคม สังคมจะนาอยู ถาคนในสังคมอัธยาศัยท่ีดีตอกัน เปนเกราะปองกัน
ใหชุมชนย่ังยืน การใหความรู การแนะนําท่ีถูกตอง เชน การเปนพระวิทยากรในการถายทอดความรู
ใหกับชาวบาน หลักอาวาสสัปปายะในการสงเสริมดานสภาพแวดลอม  สงเสริมและสนับสนุนให
ประชาชนเกิดความตระหนักถึงความสําคัญของการมีสภาพแวดลอมท่ีดี  

4.3 บทบาทเชิงรุกของพระสงฆในการสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ในจังหวัด
ชลบุรี  พระสงฆมีบทบาทเชิงรุกของในการสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ในจังหวัดชลบุรี ดวย
การสงเสริม สนับสนุน และใหการสงเคราะห แกประชาชนเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดี ดวยหลักชุมชนดี
เพราะคนสุขภาพดี จิตใจมีศีล มีศาสนาเปนเคร่ืองยึดเหน่ียวคนในชุมชน รูจักใชชีวิต ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง เปนสังคมท่ีเอ้ือเฟอ แบงปนความรู  ให คําแนะนําท่ีเปนประโยชนตอกัน  
มีสภาพแวดลอมดี รวมกันอนุรักษ นํ้า อากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ และปาไม สามารถอธิบายได ดังน้ี 

ดานรางกาย อธิบายไดวา การพิจารณาสุขภาวะทางกายใหรูเห็นตามสภาพความเปน
จริงของสังขาร ในการสงเสริมสุขภาพอยูอยางมีศีล และมีธรรมเปนกฏเกณฑในการดําเนินชีวิต โดย
การลด ละ เลิก อบายมุข เพ่ือสุขภาพท่ีดี โดยมีพระสงฆเปนตนแบบ "วัดสงเสริมสุขภาพ" 

ดานจิตใจ อธิบายไดวา เปนศูนยกลางพัฒนา รณรงคใหประชาชนลด ละ เลิกอบาย มุข  
เปนท่ีพ่ึงทางใจของประชาชน พระสงฆอบรมเม่ือมีโอกาส ใหมีจิตใจท่ีดีงาม มีเมตตาตอเพ่ือนมนุษย 
พระสงฆทําหนาท่ีเปนส่ือกลางในการสรางความเขาใจใหชาวบานมองเห็น มีความคิด และมีทัศนะ 
ใหอยูในกรอบของศีลธรรม ในการพัฒนาไปสูคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

ดานเศรษฐกิจ อธิบายไดวา พระสงฆมีบทบาทในการสงเสริมคุณภาพชีวิต ให ลด ละ 
เลิก อบายมุขตางๆ สงเสริมประชาชนใหยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ขยันทํามาหากิน ไมพ่ึงส่ิงงมงาย 

สงเสริมการประกอบอาชีพเสริม รวมกับหนวยงานตางๆ เพ่ือหากิจกรรมและสรางอาชีพใหกับ
ทองถ่ิน 

ดานสังคม อธิบายไดวา พระสงฆมีบทบาทในการสงเสริมสถาบันครอบครัว แสดงธรรม
ที่สอดคลองกับชีวิตประจําวัน ใหสามารถนําไปประยุกตใชได ใหความรวมมือกับเจาหนาท่ีของรัฐ 

ตอตานยาเสพติด วัดเปนส่ิงปลอดสารเสพติด พระสงฆเปนแบบอยางแกเยาวชนคนไทย เปน
วิทยากรใหความรู แกปญหาของเยาวชนโดยรวมมือกับหนวยงานตางๆ 

ดานส่ิงแวดลอม อธิบายไดวา พระสงฆมีบทบาทเชิงรุกในการอนุรักษเทศนาส่ังสอน
ชาวบานใหเกิดความรู ความเขาใจในคุณประโยชนและโทษของการตัดไมทําลายปา ใหเห็นเปน
รูปธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในชุมชน ใหนาอยู ชวยกันรักษาธรรมชาติใหเจริญตา 
ตนไมอุดม แหลงน้ําดี อากาศสดชื่น และชวยกันอนุรักษตนนํ้าลําธาร 

  

5. อภิปรายผลการวิจัย 

ดานรางกาย อภิปรายไดวา พระสงฆมีบทบาทชวยเหลือโดยการใหการสนับสนุนใหทุก
คนสุขภาพรางกายท่ีแข็ง มีศีลธรรมประจําใจ สงเสริมใหประพฤติและปฏิบัติโดยนําหลักธรรมคํา
สอนมาเปนแนวทางในการใชชีวิตอยางมีระเบียบวินัย สงเคราะหดวยการใหความรูท่ีถูกที่ควร โดย
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วัดเปนแหลงเรียนรูและมีพระเปนแบบอยาง เพ่ือสุขภาวะทางกายใหประชาชนรูเห็นตามสภาพ
ความเปนจริงของสังขาร พระสงฆจึงมีศักยภาพท่ีจะเปนผูนํา แกนนําในการพัฒนาสงเสริมสุขภาพ
เปนกลไกท่ีสําคัญท่ีจะชวยขับเคล่ือนการสงเสริมสุขภาพไปสูทองถ่ินไดอยางเขมแข็ง และมี
ประสิทธิภาพ มีกฎเกณฑในการดําเนินชีวิต โดยการลด ละ เลิก อบายมุข เพ่ือสุขภาพท่ีดี โดยมี
พระสงฆเปนตนแบบ "วัดสงเสริมสุขภาพ" ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ Phrapalatphiratdet 
Thitawangso  ( Maha Montri) (2015)  ไดวิจัยเรื่อง “พุทธบูรณาการการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” ผลการวิจัยพบวา การพัฒนาคุณภาพชีวิต มีองคประกอบ 4 
ดาน ไดแก ดานรางกาย ดานจิตใจ  ดานความสัมพันธทางสังคม  ดานสิ่งแวดลอม  

ดานจิตใจ อภิปรายไดวา พระสงฆและวัดเปนศูนยกลางพัฒนา รณรงคใหประชาชนลด 
ละ เลิกอบาย มุข  เม่ือมีโอกาส ใหมีจิตใจท่ีดีงาม มีเมตตาตอเพ่ือนมนุษย สงสารและใหความ
ชวยเหลือ สงเคราะห ตอความทุกขยากของคนท่ีดวยกวา ในการอยูรวมกันในชุมชน สังคม พระสงฆ
ทําหนาที่เปนสื่อกลางในการชักจูงประชาชนใหมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนของตน การสรางความ
เขาใจใหชาวบานมองเห็น มีความคิด และมีทัศนะ ท่ีถูกตองเปนพลังมวลชน ใหอยูในกรอบของ
ศีลธรรม ในการพัฒนาไปสูคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ Phrakhrubaidika Sa-
ard  Paṅṅādīpo (2016) ไดวิจัยเร่ือง “รูปแบบการมีสวนรวมของพระสงฆในการสงเสริมคุณภาพ
ชีวิตในชุมชน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค 2” ผลการวิจัยพบวา การสงเสริมคุณภาพชีวิต 
ประกอบดวย การพัฒนาดานกาย (กายภาวนา) ไดแก กิจกรรมการสงเสริมอาชีพในชุมชน การ
พัฒนาดานศีล (สีลภาวนา) ไดแก กิจกรรมการสงเสริมหมูบานรักษาศีล 5 การพัฒนาดานจิตใจ (จิต
ภาวนา) ไดแก สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด กิจกรรมปฏิบัติธรรม การพัฒนาดานปญญา (ปญญา
ภาวนา) ไดแก เปนศูนยกลางการเรียนรูของชุมชน เปนโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย 

ดานเศรษฐกิจ อภิปรายไดวา พระสงฆมีบทบาทในการสงเสริมประชาชนใหยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ขยันทํามาหากิน ไมพ่ึงส่ิงงมงาย มีสติในการประกอบอาชีพเปนเคร่ืองเล้ียงชีวิต 
สงเสริมการประกอบอาชีพเสริม โดยการเปนแกนนําในการติดตอประสานงานกับหนวยงานตางๆ 
เพ่ือหากิจกรรมและสรางอาชีพใหกับชาวบาน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ Theerachai Chutimant 
(2016)  ไดวิจัยเร่ือง “รูปแบบการจัดการชุมชนตามแนววิถีพุทธท่ีมีผลตอการพัฒนาทองถ่ินของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน” ผลการวิจัยพบวา การบูรณาการจัดการชุมชนกับหลักพุทธธรรมใน
ทองถ่ินจังหวัดกาญจนบุรี ดังน้ี ดานเศรษฐกิจ องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปดโอกาสและสนับสนุน
ใหชุมชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายพัฒนาทองถ่ิน และกําหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของชุมชน 

ดานส่ิงแวดลอม อธิบายไดวา พระสงฆมีบทบาทเชิงรุกในการอนุรักษ เทศนาส่ังสอน
ชาวบานใหเกิดความรู ความเขาใจในคุณประโยชนและโทษของการตัดไมทําลายปา ใหเห็นเปน
รูปธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในชุมชน ใหนาอยู ชวยกันรักษาธรรมชาติใหเจริญตา 
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ตนไมอุดม แหลงนํ้าดี อากาศสดชื่น และชวยกันอนุรักษตนนํ้าลําธาร ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ 
Theerachai Chutimant (2016) ไดวิจัยเร่ือง “รูปแบบการจัดการชุมชนตามแนววิถีพุทธท่ีมีผลตอ
การพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน”ผลการวิจัยพบวา การบูรณาการจัดการชุมชนกับ
หลักพุทธธรรมในทองถ่ินจังหวัดกาญจนบุรี ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดยชุมชน
ชวยกันในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมแกปญหาท่ีตนเหตุ ส่ิงแวดลอม ปา เขา 
ตนไม ตนนํ้าลําธาร 

 

6. ขอเสนอแนะ 

  6.1 ควรวิจัยเก่ียวกับ รูปแบบการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติของพระสงฆตอทองถ่ินท่ี
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

  6.2 ควรวิจัยเก่ียวกับ การสงเสริมการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของพระสงฆรวมกับ
หนวยงานในทองถ่ินเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน” 
  6.3 ควรวิจัยเก่ียวกับ รูปแบบประสิทธิภาพการจัดการชุมชนเขมแข็งของพระสงฆเพ่ือ
การพัฒนาทองถ่ินท่ีสนองตอนโยบายทางเศรษฐกิจ 
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การจัดการส่ิงแวดลอมภายในวัดของพระสังฆาธิการในอําเภอวังนอย                  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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บทคัดยอ 
บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค คือ  1)  เพ่ือศึกษาการจัดการส่ิงแวดลอมภายในวัดของ

พระสังฆาธิการในอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  2) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็น
ของพระสงฆท่ีมีตอการจัดการส่ิงแวดลอมภายในวัดของพระสังฆาธิการในอําเภอวังนอย  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 3) เพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
ตอการจัดการส่ิงแวดลอมภายในวัดของพระสังฆาธิการในอําเภอวังนอยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
การวิจัยคร้ังน้ีเปนงานวิจัยแบบผสานวิธี ระหวางงานวิจัยเชิงปริมาณ ดวยการวิจัยเชิงสํารวจ เก็บ
รวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึนเอง โดยมีคาความเชื่อม่ันท้ังฉบับ เทากับ 0.896 
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก พระสงฆในอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จํานวน ๑๙๕ รูป วิเคราะหผลการวิจัยโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร สถิติ
ที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ีและคารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบคาเอฟ (F-test) ดวยวิธีการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ใน
กรณีตัวแปรตนต้ังแต 3 กลุมข้ึนไป เม่ือพบวามีความแตกตางจะทําการเปรียบเทียบความแตกตาง
คาเฉล่ียเปนรายคูดวยวิธีผลตางนัยสําคัญนอยท่ีสุด (Least Significant Difference : LSD.)การวิจัย
เชิงคุณภาพ ดวยการการสัมภาษณเชิงลึก กับผูใหขอมูลสําคัญ จํานวน 8 รูป/คน ใชแบบสัมภาษณ
เปนเคร่ืองมือและวิเคราะหขอมูลแบบพรรณนา 
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ผลการวิจัยพบวา 
1. พระสงฆมีความคิดเห็นตอการจัดการส่ิงแวดลอมภายในวัดของพระสังฆาธิการใน

อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐานอยูในระดับ ( = 3.75 , S.D.= 0.736) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมาก
ทุกดาน ดังน้ี ดานการใชอยางย่ังยืน ( = 3.83 , S.D.= 0.864) ดานการขจัดของเสีย/มลพิษ ( = 
3.76 , S.D.= 0.931) ดานการควบคุมกิจการและการจัดการ ( = 3.67 , S.D.= 0.904)  

2. ผลการเปรียบเทียบสมมติฐานการวิจัยระหวางปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษาสามัญ วุฒิการศึกษานักธรรม และวุฒิการศึกษาเปรียญธรรม พบวา พระสงฆท่ีมีอายุ 
พรรษา วุฒิการศึกษาสามัญ วุฒิการศึกษานักธรรม และวุฒิการศึกษาเปรียญธรรม มีความคิดเห็น
ตอการจัดการส่ิงแวดลอมภายในวัดของพระสังฆาธิการในอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้ง 

3. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการพัฒนาจัดการส่ิงแวดลอมภายในวัดของพระ
สังฆาธิการในอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ไดแก ปญหา อุปสรรค พบวา ขาดการ
วางแผนระยะยาว ไมมีบุคลากรมาใหความรูเก่ียวกับมลพิษและส่ิงแวดลอมไมมีการจัดระเบียบ
แผนงานนําถังขยะวานไวเปนจุดท้ิงหรือการกําจัดขยะ พบวา ส่ิงแวดลอมตางท้ังในวัดและชุมชนรอบ
วัด ถูกละเลย ปลอยใหรกสกปรก ไมมีแผนการปรับภูมิทัศนใหวัดและชุมชนดูสวยงาม ขอเสนอแนะ 
พบวา ควรนําเศษรฐกิจพอเพียงของพระเจาอยูหัว มาใช จัดต้ังกลุมจิตอาสาดูแลความสะอาด
บริเวณวัด ควรมีการวางแผนงานจัดทําโครงการรณรงคท้ิงขยะใหถูกท่ีและการนําขยะมาใช
ประโยชนอยางคุมคา ควรมีการจัดการส่ิงแวดลอม ท้ังภายในและภายนอก รวมท้ังการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมตางๆ ใหนามองอยูเสมอ 
คําสําคัญ : การจัดการ,สิ่งแวดลอม, วัด 
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Abstract 
The objectives of this research were 1) to study the environmental 

management within the temples of Sangha administrators in Wangnoi district,  Ayutthaya 
province 2) to compare the opinions of monks to the environmental management within 
the temples of Sangha administrators in Wangnoi district,  Ayutthaya province classified 
by personal factors and 3) to present the problems, obstacles and suggestions about the 
environmental management  within the temples of Sangha administrators in Wangnoi  
district,  Ayutthaya province. This research was the was the mixed method research 
between the quantitative research that collected the data by using the questionnaires 
that that created by own researcher with reliance as 0.896. The sampling group was the 
195 monks in Wangnoi district, Ayutthaya province.   The statistics used the frequency, 
percentage, mean, standard deviation(S.D.) and tested hypothesis from the person data 
of respondents of questionnaires such as gender, age, level of education careers, and 
income, T-test, F-test, One-way Analysis of Variance least Significant Difference : LSD and 
the qualitative research through in depth interview from 8 key informants of the tool of 
research as the structured interview and the data analysis was used by interview as the 
tool and then analyzed the data through the descriptive analysis technique. 
The findings of the research as follows: 

1. The monks had the opinions to environmental management  within the 
temples of Sangha administrators in Wangnoi district, Ayutthaya province in verall, was 
the high level with mean and standard deviation scale at ( =3.75, S.D.=0.736), when 
considered in each aspect found that it was at high level in all aspects as follows : 
sustainable using aspect ( =3.83, S.D.=0.864), waste or pollution management aspect 
( =3.76, S.D.=0.931), enterprise control and management aspect ( =3.67, S.D.=0.904). 

2. The findings of research assumptions comparison of personal factors like age, 
ordination year, general education qualification, Dhamma education qualification and Pali 
education qualification found that the monks who had the age , ordination year, general 
education qualification, Dhamma education qualification, had the opinions to 
environmental management  within the temples of Sangha administrators in Wangnoi  
district,  Ayutthaya province  indifferently. It rejected the hypothesis. 

3. The suggestions to develop the environmental management within the 
temples of Sangha administrators in Wangnoi district, Ayutthaya province like the 
problems and obstacles that found that lacked of the budget to support, no educated 
personnel about pollution and environment, no specific place for dustbins setting as 
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throwing the wastes point that found that environment within temples and community 
around temples was ignored and dirtiness, not plan for scenario adjustment within 
temple and community. The suggestions: should have the budget to support the 
temples to have the activity for environment within the temple, should have the plan 
for rubbish or waste campaigning project correctly and to use the rubbish to have an 
advantage, should have the environmental management within temple and outside 
community including environmental preservation with good scenario.   
Keywords : management, inviromental,  temples 
 

1. บทนํา 
 ปญหาส่ิงแวดลอมในโลกปจจุบันเปนผลโดยตรงจากการกระทําของมนุษยอันเกิดมาจาก
ความตองการพ้ืนฐานและความตองการความสะดวกสะบายในดานตางๆ ของมนุษย  กระตุนใหมนุษย
พัฒนาความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและวิทยาในการนําทรัพยากรธรรมชาติมาใชไดอยางสะดวกสบาย
และงายย่ิงข้ึน  กอใหเกิดของเสียออกสูส่ิงแวดลอม  เชน  ปญหานํ้าเสีย  ปญหาอากาศเปนพิษ  ปญหา
ดานเสียงและผลของการบริโภคก็ทําใหเกิดของเสียกระจายสูส่ิงแวดลอมในรูปของขยะมูลฝอย  นํ้าเสีย
อากาศเปนพิษ ฯลฯ (Somphong Dunyaanukit,2006) 

การบริหารจัดการองคกรใดก็ตาม  จุดมุงหมายท่ีสําคัญอยูท่ีความตองการใหบรรลุ
จุดประสงคท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลอยูเสมอ ทั้งน้ียอมจะตองอาศัยองค 
ประกอบหลายประการ คือ คนหรือบุคลากร (Man) เงินหรืองบประมาณ(Money) วัสดุอุปกรณ 
(Material) การจัดการหรือเทคนิคในการบริหาร (Management)   องคประกอบท้ัง 4 ประการมี
ความสําคัญมาก แตองคประกอบท่ีสําคัญท่ีสุดในการบริหารจัดการองคการก็คือ คน หรือ บุคลากร 
ในการบริหารจัดการในองคการทางศาสนาก็เชนกัน วัดจะเจริญรุงเรือง เปนท่ีรมร่ืนเปนท่ีศรัทธา 
และอํานวยประโยชนแกชุมชนมากนอยเพียงใดก็ข้ึนอยูกับคน บรรดาส่ิงกอสรางโบสถ วิหาร ลาน
เจดีย ศาลาการเปรียญ วัสดุอุปกรณ จะมีความสมบูรณเพียงใดก็ไมมีความหมาย ถาบุคลากร
เหลาน้ันไมมีความรู ความสามารถเพียงพอในการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคได
อยางมีประสิทธิภาพ (Prawet Wasi,2002)  การบริหารจัดการวัดใหมีประสิทธิภาพข้ึนอยูกับ
ความสามารถในการบริหารจัดการของพระภิกษุสามเณรภายในวัดเปนสําคัญ  เจาอาวาส ซ่ึงเปน
ผูปกครองคณะสงฆระดับตน ซ่ึงมีหนาท่ีในการบริหารจัดการวัดในดานตางๆ เจาอาวาส ซ่ึงเปนผูนํา
เบ้ืองตนนับเปนปจจัยสําคัญในการนําองคกรไปสูเปาหมายแหงความสําเร็จ ทั้งน้ีเพราะเจาอาวาส
เปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญในการตัดสินใจ กําหนดนโยบาย และบริหารบุคลากรในองคกร ใหทํางาน
อยางมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรจําเปนจะตองมีความสามัคคีและทํางานให
สอดคลองสัมพันธกัน ระหวางผูนํากับผูตาม         

ดังน้ัน การจัดการส่ิงแวดลอมภายในวัด จึงเปนงานหน่ึงของเจาอาวาส ในงาน 6 ดาน 
งานการสาธารณูปการ ซ่ึงเปนการจัดระเบียบรูปแบบของวัดใหสวยงามเจริญตาเจริญใจในการสราง
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ศรัทธาใหเกิดข้ึนกับประชาชนท่ัวไป ดังจะเห็นโดยท่ัวไปวา การบริจาคทรัพยในพุทธศาสนาน้ัน 

สวนมากจะบริจาคเพ่ือการสรางถาวรวัตถุ หรือไมก็เปนบูรณปฏิสังขรณ ซ่ึงงานวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัย
เล็งเห็นถึงความสําคัญวาพระสังฆาธิการในอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาน้ันไดดําเนินการ
บริหารจัดการงานคณะสงฆดานสิ่งแวดลอมภายในวัดไปในรูปแบบใดบาง ซ่ึงในปจจุบันการบริหาร
จัดการดานดังกลาวยังมีขอบกพรองท่ีพระสังฆาธิการระดับผูบริหาร  คือตัวเจาอาวาสอาจมีปญหา
และอุปสรรคบางประการท่ีจะพัฒนาดานสิ่งแวดลอมภายในวัดใหดีย่ิงข้ึน  ฉะน้ันในตัวผูวิจัยเองจึง
สนใจท่ีจะทําการวิจัย  วาปญหาและอุปสรรคดานสิ่งแวดลอมภายในวัดมันคืออะไรและหากไดพบ
ปญหาหรืออุปสรรคในบางประการท่ีผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยอยูน้ี ก็จะใหทางคณะสงฆไดดําเนินการ
พัฒนาใหมีความเจริญย่ิงๆข้ึนตอไป 

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

 เพ่ือศึกษาการจัดการส่ิงแวดลอมภายในวัดของพระสังฆาธิการในอําเภอวังนอยจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการจัดการส่ิงแวดลอม
ภายในวัดของพระสังฆาธิการในอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจําแนกตามปจจัยสวน
บุคคล เพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะตอการจัดการส่ิงแวดลอมภายในวัดของพระ
สังฆาธิการในอําเภอวังนอยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

3. วิธีดําเนินการวิจัย 

 3.1 รูปแบบการวิจัย 

 งานวิจัย  “การจัดการส่ิงแวดลอมภายในวัดของพระสังฆาธิการในอําเภอวังนอย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา”  เปนการวิจัยแบบผสานวิธี  โดยใชระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการแจก
แบบสอบถาม และการวิจัยเชิงคุณภาพ ท่ีเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชการสัมภาษณเชิงลึกผูใหขอมูล
สําคัญ จํานวน 8 รูป/คน 

 3.2 ประชากรและกลุมตัวอยางและผูใหขอมูลสําคัญ 

 ประชากรท่ีใชในการวิจัย  คือ  พระสงฆในเขตปกครองคณะสงฆอําเภอในอําเภอวังนอย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จํานวน   397  รูป กลุมตัวอยาง คือ พระสงฆ 7 ตําบล จํานวน 195 รูป
โดยใชการสุมกลุมตัวอยางจากสูตรของ  ทาโร ยามาเน  (Taro Yamane) ซ่ึงใชระดับความคลาด
เคล่ือนท่ี 0.05  (สุวรีย  ศิริโภคาภิรมย.  2542. น  129-130)  เพ่ือศึกษา การจัดการส่ิงแวดลอม
ภายในวัดของพระสังฆาธิการในอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใน 3 ดาน 

 3.3 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี  คือ  แบบสอบถามที่ผูเขียนงานวิจัยสรางข้ึนและผานการ
ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง  ระหวางขอคําถามและ
วัตถุประสงค โดยไดคา IOC  ต้ังแต 0.20 – 1.00 ข้ึนไปและหาความเชื้อม่ันโดยวิธีการหาคา
สัมประสิทธิ์แอลฟา  ตามวิธีการของครอนบาค ซ่ึงไดคาความเช่ือม่ันท้ังฉบับเทากับ 0.896 และแบบ
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สัมภาษณ ท่ีผูเขียนงานวิจัยสรางและพัฒนาเพ่ือกําหนดประเด็นคําถามท่ีใชเปนแนวทางในการ
สัมภาษณโดยยึดตามวัตถุประสงคของการวิจัย การสัมภาษณน้ัน ผูเขียนงานวิจัยใชวิธีการสัมภาษณ
เชิงลึก เพ่ือใชเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางท่ีใช ในการวิจัยและบันทึกการสัมภาษณดวยวิธีการจด
บันทึกและบันทึกเทป 

4. สรุปผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยจะกลาวถึงประเด็นสําคัญท่ีเก่ียวกับการจัดการส่ิงแวดลอมภายใน
วัดอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ตามวัตถุประสงคในการวิจัยคร้ังน้ี 

 4.1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุ 41 -
50 ป จํานวน  59 รูป คิดเปนรอยละ 30.3  มีพรรษาตํ่ากวา 5 พรรษา  จํานวน  75 รูป  คิดเปน
รอยละ 38.5 มีวุฒิการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี จํานวน 117 รูป คิดเปนรอยละ 20.0 มีวุฒิ
การศึกษานักธรรมชั้นโท  จํานวน  55 รูป คิดเปนรอยละ  28.2  และไมมีวุฒิการศึกษาเปรียญธรรม 
จํานวน  170  รูป  คิดเปนรอยละ  87.2  
 4.2 ระดับความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการจัดการสิ่งแวดลอมภายในวัดอําเภอวังนอย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   พบวา  พระสงฆมีความคิดเห็นตอการจัดการส่ิงแวดลอมภายในวัดของ
พระสังฆาธิการในอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยภาพรวมอยูในระดับมากเม่ือ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน  ดังน้ี  ดานการใชอยางย่ังยืน ดานการขจัด
ของเสีย/มลพิษ  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมาก
เกือบทุกขอ ยกเวนขอท่ี ๔ อยูในระดับปานกลาง   ดานการควบคุมกิจการและการจัดการ โดย
ภาพรวมอยูในระดับมากและเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ 

4.3 เปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการจัดการส่ิงแวดลอมภายในวัด
อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา  ผลการเปรียบเทียบ
สมมติฐานการวิจัยระหวางปจจัยสวนบุคคลบุคคล  คือ อายุ พรรษา วุฒิการศึกษาสามัญ วุฒิ
การศึกษานักธรรม และวุฒิการศึกษาเปรียญธรรม กับการจัดการส่ิงแวดลอมภายในวัดของพระ
สังฆาธิการในอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สามารถสรุปไดดังน้ี โดยรวม ไมแตกตางกัน 
จึงปฏิเสธสมมติฐานในการวิจัยท่ีตั้งไว 

4.4 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเก่ียวกับการจัดการส่ิงแวดลอมภายในวัดของ
พระสังฆาธิการในอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวา  

ดานการใชอยางย่ังยืน พบวา พระสังฆาธิการมีการวางแผนงานดานการจัดการ
สิ่งแวดลอมภายในวัดคอนขางนอย โดยมีตัวปจจัยท่ีสําคัญ คือผูบริหาร ท่ีเปนสวนสําคัญในการ
ขับเคล่ือนโครงการตางๆ ภายในวัดใหดีย่ิงข้ึน เพราะผูบริหารตองมีวิสัยทัศนท่ีกวางไกลทันกับยุค
สมัยของโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว และไมควรท้ิงความเรียบงายแตไดประโยชนท้ังตัวบุคคล
และสถานที ่

Vol7 No._61.indd   306 24/7/2561   20:58:38



307

ดานการขจัดของเสีย/มลพิษ  พบวา  ปญหา อุปสรรค วัดบางวัดยังขาดการเอาใจใส
เก่ียวกับความดูแลความสะอาดโดยเฉพาะของเหลือท่ีเปนเศษอาหารในแตละวันโดยมากจะใชวิธีท้ิง
ลงตามแตจะท้ิงโดยไมมีการนําภาชนะมาเปนท่ีเก็บเศษอาหารและยังขาดการวางแผนท่ีเปนระบบใน
การเก็บขยะมูลฝอยและการวางแผนระยะยาวในเร่ืองสาธารณูประการท้ังระบบ 

ดานการควบคุมกิจกรรมการจัดการ พบวา วัดมีส่ิงกอสรางมากเกินความจําเปน ไมมี
บุคลากรดูแลทําความสะอาด ขาดบุคคลท่ีเปนตัวขับเคล่ือนในกิจการตางๆ ท้ังในดานส่ิงปลูกสราง
เกาและส่ิงปลูกสรางใหมในการจัดระเบียบของส่ิงปลูกสรางยังขาดบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ
ในการวางแบบแผน ขาดการเอาใจใสในการทําใหวัดเปนท่ีใหความรมเย็นของตนไม ในการจัด
สัดสวนพ้ืนท่ีใหเปนปาไมบางสวนในบริเวณวัด 
 

5. อภิปรายผลการวิจัย 

5.1 ผลการเปรียบเทียบการจัดการส่ิงแวดลอมภายในวัดของพระสังฆาธิการในอําเภอวัง
นอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนกโดยภาพรวมและรอบดาน 

พระสงฆมีความคิดเห็นตอการจัดการส่ิงแวดลอมภายในวัดของพระสังฆาธิการในอําเภอ
วังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก แสดงใหเห็นวาวาพระสังฆาธิการ
และประชาชนในอําเภอวังนอย มีการจัดการส่ิงแวดลอมในวัดและรอบชุมชน ท้ัง 3 ดานไดดี มีความ
รวมมือรวมแรงกันอนุรักษ และรักษาสภาพแวดลอมใหดูสวยงามตามธรรมชาติ ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของ Phrakhrupalatphloen  Wachiro (2010) ไดวิจัยเร่ือง“การมีสวนรวมของพระสงฆ
ในการพัฒนาชุมชนศึกษาเฉพาะกรณีหนวยอบรมประชาชนประจําตําบลในจังหวัดสมุทรปราการ” 

จากผลการวิจัย พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนพระสงฆ มีสวนรวมของพระสงฆในการ
พัฒนาชุมชนของหนวยอบรมประจําตําบล ในจังหวัดสมุทรปราการ ประกอบดวย ดานศีลธรรมและ
วัฒนธรรม ดานสุขภาพอนามัยดานสัมมาชีพ ดานสันติสุข ดานการศึกษาสงเคราะห ดานการสา
ธารณสงเคราะห ดานกตัญูตเวทิตาธรรม และดานสามัคคีธรรม พบวา พระสงฆมีสวนรวมในการ
พัฒนาชุมชนของหนวยอบรมประจําตําบลในจังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวมและรายดานอยูใน
ระดับมากทุกดาน 

5.2 ผลการเปรียบเทียบการจัดการส่ิงแวดลอมภายในวัดของพระสังฆาธิการในอําเภอวัง
นอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

พระสังฆาธิการท่ีมีอายุตางกันมีความคิดเห็นตอการจัดการส่ิงแวดลอมภายในวัดของพระ
สังฆาธิการในอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไมแตกตางกัน แสดงใหเห็นวา พระสงฆท่ีมี
อายุมากหรือนอยก็จะมีประสบการณ ไดยินไดฟงไดเรียนรูเก่ียวกับการจัดการส่ิงแวดลอม การ
อนุรักษทรัพยากร ผานทางส่ือตางๆ ดังน้ันพระสังฆาธิการท่ีมีอายุมากหรืออายุนอย ยอมไดรับ
ขาวสารไดเหมือนกัน จึงทําใหความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการส่ิงแวดลอมไมแตกตางกัน ซ่ึง
สอดคลองกับงานวิจัยของ Suwimon Mongkhonsirirak (2011)  ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง “การมี
สวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอมเพ่ือการทองเท่ียวเชิงนิเวศ กรณีศึกษาชุมชนบานปงถํ้า ตําบลวัง
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ทอง อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง” ผลการวิจัยพบวา ผลการเปรียบเทียบเก่ียวกับการมีสวนรวมใน
การจัดการส่ิงแวดลอม พบวา ประชาชนท่ีมีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอการมีสวนรวมตอการ
จัดการส่ิงแวดลอม โดยภาพรวมไมแตกตางกัน แสดงวา การมีสวนรวมดานองคกรทองถ่ินเปนการ
บริหาร จัดการโดยใหคนในชุมชนเขามามีสวนรวมในทุกข้ันตอน และการมีสวนรวมดานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในชุมชน เปนการดําเนินการเพ่ือรวมสรางจิตสํานึกใหเห็นคุณคา
ของทรัพยากรในชุมชนตอสภาพเศรษฐกิจความเปนอยูทางสังคมของคนในชุมชนและ
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสงผลใหเกิดกิจกรรมการพัฒนาชุมชนมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 พระสังฆาธิการท่ีมีวุฒิการศึกษาสามัญตางกัน มีความคิดเห็นตอการจัดการส่ิงแวดลอม
ภายในวัดของพระสังฆาธิการในอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไมแตกตางกัน แสดงให
เห็นวา การศึกษาตางกัน สามารถท่ีจะจัดการส่ิงแวดลอม ดวยอาศัยความเปนผูมีประสบการณ ได
เรียนรูสิ่งตางและไดยินไดฟงไดเห็นวิวัฒนาการมามาก จึงอาศัยประสบการณ จัดการส่ิงแวดลอมได
ดี ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ Yutthana Sudakham (2012 ) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง  
“การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดลอม : กรณีศึกษาบานปาสักงาม ตําบลลวงเหนือ 
อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม” ผลการวิจัยพบวา ประชาชนท่ีมีวุฒิการศึกษาตางกัน มีความ
คิดเห็นตอการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดลอม ไมแตกตางกันมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 
 พระสังฆาธิการท่ีมีวุฒิการศึกษานักธรรมตางกัน มีความคิดเห็นตอการจัดการส่ิงแวดลอม
ภายในวัดของพระสังฆาธิการในอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไมแตกตางกัน แสดงให
เห็นวา พระสังฆาธิการมีความรูความเขาใจ และสนใจในเร่ืองการอนุรักษส่ิงแวดลอม จึงเรียนรูจาก
สื่อ หนังสือ ตางๆ และปฏิบัติอยู ในวัดของตนได เหมือนกัน จึงสอดคลองกับงานวิจัยของ  
Phrakhrusutthikitwithan Paphatsaro ( Saengarun) (2014 )  ไดศึกษางานวิจัยเร่ือง “บทบาท
ของพระสงฆในการพัฒนาชุมชน: กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬามณีกรุงเทพมหานคร (การพัฒนา
สังคม)” ผลการวิจัยพบวา พระสงฆท่ีมีวุฒิการศึกษานักธรรมตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาท
การพัฒนาชุมชน โดยภาพรวมไมแตกตางกัน มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

6. ขอเสนอแนะ 

6.1 ในการวิจัยคร้ังตอไปควรเปล่ียนจากการศึกษาการจัดการส่ิงแวดลอมภายในวัดของ
พระสังฆาธิการในอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนการศึกษาประสิทธิภาพในการ
จัดการสิ่งแวดลอมภายในวัดของพระสังฆาธิการในอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือ
นํามาพัฒนาสิ่งแวดลอมในวัดและชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

6.2 ในการวิจัยคร้ังตอไปควรเปลี่ยนจากการศึกษาการจัดการส่ิงแวดลอมในอําเภอวังนอย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนการศึกษาการจัดการส่ิงแวดลอมภายในวัดของอําเภอขางเคียง เชน 
อําเภอเมือง อําเภอทาเรือ เพ่ือนํามาเปรียบเทียบในการพัฒนาส่ิงแวดลอมในอําเภอวังนอยไดดียิ่งข้ึน 
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รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณออมทรัพยที่มีประสิทธิผล 

ตามหลักพุทธธรรม 

DEVELOPMENT MODEL FOR EFFECTIVENESS OF COOPERATIVES 

MANAGEMENT ACCORDING TO BUDDHADHAMMA 

 

พันตรีหญิงชัชญา  วงศสรรค* พระครูสังฆรักษเกียรติศักด์ิ กิตฺติปฺโ ** บุญทัน ดอกไธสง*** 
Major Chatchaya Wongsan, Phrakhrusangkharakkiettisak  Kittipañño, 

 Boonton Dockthaisong 
 

 

บทคัดยอ 

 บทความเร่ือง รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณออมทรัพยที่มีประสิทธิผล 
ตามหลักพุทธธรรม  มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาสภาพ ปญหาและอุปสรรคการบริหารจัดการ
สหกรณออมทรัพย 2) เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีประสิทธิผลของการบริหารจัดการของสหกรณออมทรัพย
ตามหลักพุทธธรรม 3) เพ่ือนําเสนอรูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณออมทรัพยท่ีมี
ประสิทธิผลตามหลักพุทธธรรม  
 การวิจัย คร้ังน้ีเปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ ไดศึกษาจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีงานวิจัย ท่ี
เก่ียวกับการบริหารจัดการสหกรณออมทรัพย นําหลักพุทธธรรมมาประยุกตใชกับการบริหารจัดการ
สหกรณออมทรัพย และทําการเก็บขอมูลดวยการสัมภาษณ เชิงลึก (In Depth Interview ) กับผูให
ขอมูลสําคัญ (Key Informant) ในแตละสหกรณออมทรัพยจํานวน 20 คนและสัมภาษณพระสงฆ
ระดับผูบริหารท่ีมีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักธรรมทางพุทธศาสนาในการบริหารจัดการ จํานวน 
5 รูป รวมผูใหขอมูลสําคัญท้ังสิ้นจํานวน 25 รูป/คน สรุปรูปแบบการบริหารจัดการสหกรณออม
ทรัพยท่ีมีประสิทธิผลตามหลักพุทธธรรมแลว นํามาจัดการสนทนากลุมเฉพาะจากผูเชี่ยวชาญจํานวน 
10 รูป/คน จึงทําการคิดวิเคราะหเน้ือหา เพ่ือจัดหมวดหมูของเน้ือหา แลวนํามาสังเคราะหเชิงระบบ
อยางละเอียดลุมลึกหาประเด็นรวมและประเด็นหลัก อธิบายเน้ือหาทีละประเด็นๆ 
  

  
                                                

*Doctor of Philosophy Program in Public Administration, Faculty of Social Sciences, 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University 

**Department of Political Science, Faculty of Social Sciences, Mahachulalongkorn- 
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 ผลการวิจัยพบวา 

1. สภาพปญหาและอุปสรรคการบริหารจัดการสหกรณออมทรัพย  เปนองคกรไม
แสวงหาผลกําไร การบริหารจัดการสหกรณจึงมีลักษณะแตกตางจากการจัดการธุรกิจอ่ืน เปน
สถาบันทางการเงินมีสวนราชการกํากับจัดต้ังข้ึนใหการเอ้ือเฟอแกชุมชนโดยทํากิจกรรมสาธารณะ
ประโยชนในทุกๆป คือกําไรกลับสูชุมชนและสังคมอยางมีปญหา คือ การบริหารจัดไมมีปริสิทธิผล
การทํางานไมเปนไปตามเปาหมายอุปสรรค คือ การเปล่ียนแปลงนโยบายของรัฐและของผูบริหาร 

2. ปจจัยท่ีมีประสิทธิผลของการบริหารจัดการของสหกรณออมทรัพยตามหลักพุทธ
ธรรม มี  2 ปจจัย ไดแก (1) ปจจัยทฤษฎีการบริหารจัดการท่ัวไป มี 7 ดาน 1) การวางแผนอยามี
หลักการ 2) การจัดองคกรรูเทาทันสถานการณ 3) การจัดการทรัพยากรบุคคลอยางมีศักยภาพ 4) 
การวินิจฉัยส่ังการอยางมีความรับผิดชอบ 5) การประสารงานสรางสรรคโอกาส 6) การรายงานผล
คุณธรรมจริยธรรม 7) การบริหารงบประมาณสรางความเปนธรรมนําสุขและ (2 ปจจัยหลักพุทธ
ธรรม มี 7 ดาน 1) รูจักกฎเกณฑแหงเหตุผล 2)รูจักผลรูประโยชน 3)รูจักประเมินศักยภาพของตน 

4)รูจักประมาณรับจายใหพอดี 5)รูจักกาลอันเหมาะสมประกอบกิจ 6)รูจักจารีตชุมชน 7)รูจักเลือก
คบบุคคล 

 3. รูปแบบการการพัฒนาบริหารจัดการสหกรณออมทรัพยท่ีมีประสิทธิผล มี 7 รูปแบบ 
1)  รูปแบบการวางแผน ท่ี มีห ลั กการ  รู จั กผล ท่ี เ กิด ข้ึ น รู จุ ดแ ข็ ง จุดอ อน  มุ ง วิ สั ย ทัศน  
2) รูปแบบการจัดองคกรท่ีรูจักผลสัมฤทธิ์ รอบคอบชัดเจนรูสถานการณ 3) รูปแบบการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลที่เนนความรูความสามารถมิตรไมตรีจริงใจสุจริต มีความรับผิดชอบ 4) รูปแบบการ
วินิจฉัยส่ังการหรือการอํานวยการท่ียึดคําส่ังประกาศ ระบบคณะกรรมการ อํานาจหนาท่ี พอเพียง 
พอประมาณเท่ียงตรง 5) รูปแบบการประสารงานท่ีรูจักกาลเทศ สรางสรรคโอกาสทันเหตุการณรู
เขารูเรา 6) รูปแบบการรายงานผลท่ีมีประสิทธิผลเปนเลิศ ประเมินผลงานคุณธรรมจริยธรรมรู
บุคคลท่ีมีสวนไดเสียจริงใจตอกัน 7) รูปแบบการบริหารงบประมาณท่ีเสมอภาคสรางความเปนธรรม 
มุงประโยชนองคกร 

คําสําคัญ : รูปแบบการพัฒนา  การบริหารจัดการสหกรณออมทรัพย,หลักพุทธธรรม 
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Abstract 

The dissertation entitled “Development Model for Effectiveness of 
Cooperatives Management According to Buddhadhamma” has the objectives were 
as following : 1) to study the state of problems and obstacles to co-operative 
management, 2) to study the factors effected to effectively co-operative 
management according to Buddhadhamma, 3) to present the Development Model 
for Effectiveness of Cooperatives Management According to Buddhadhamma. 

This research that researcher had the following process. The study of this 
research was the qualitative research by studying the documents, concepts, 
research theory about co-operative management and applying of Buddhdhamma 
towards co-operative management and collected the data through in depth 
interview from 20 key informants in each co-operative and interviewed the Sangha 
executives who have well knowledge and understanding about Buddhadhamma of 
management. Therefore, there were totally 25 key informants. The summary of 
model development of effectively co-operative management according to 
Buddhadhamma had the focus group from 10 specialists and had the carefully 
content analysis for category of content and then, had the systematic synthesis 
deeply for searching the co-issues and main issues and lastly, explained the 
content in each issue. 
The findings of the research were as follows : 

1. To study the state of problems and obstacles to co-operatives 

management is the non – profit organization that the co-operative management  is 

the different from other business management. The co-operatives is the financial 

institution under government control for the sake of personnel in that organization 

and had the financial management of co-operatives through the principle of 

moderation and to give the hospitality to community by having the annually public 

domain activity and the profit is back to community and society.  

2. To study the factors effected to effectively co-operative management 

according to Buddhadhamma, has 2 factors such as (1) the general management 

theory factor (2) the factor of Buddha Dhamma.  The first factor is the general 

management theory that has 7 sides as following : (1) principally planning   (2) 

smartly organization management (3) effectively personnel management  (4) 
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responsibly command (5) creatively contact (6) moral and ethics report (7) fairly 

budget management for happiness. The second factor is Buddha Dhamma that has 

7 sides namely (1) to know the rule of rationality  (2) to know the benefit (3) to 

know own potential assessment  (4)  to know properly spending (5) to know 

suitably time of action (6) to know the community tradition  (7) to know making 

friendship with good persons  

3. Development Model for Effectiveness of Cooperatives Management 

According to Buddhadhamma has 7 models namely : (1)  The model development 

of effectively co-operative management according to Buddhadhamma : principle of 

rationality, to know the results of strengths and weakness, visions that adjusts with 

change of  potential rule focus on the facts and determine the policy that has the 

same direction of mission to community for career development. (2) The model 

development of effectively co-operative management according to 

Buddhadhamma : rules and regulations, to know the efficacy , meaning , effects, 

potentiality, co-decision making, scrutiny for the current situation and division of 

labour , to know the duty of task assignment and have the good relations with 

others for conflict solution. (3) The model development of effectively co-operative 

management according to Buddhadhamma : to smartly advisors for potentially 

activity focusing on knowledge and friendship for career security and to promote 

the moral to work with transparency  and responsibility. (4) The model 

development of effectively co-operative management according to 

Buddhadhamma : focus on rule and regulation, committee system, authority, 

sufficiency, moderation , fairness and justice to solve the problem through knowing 

the law and understanding the development to create opportunity of the security 

with rationality. (5) The model development of effectively co-operative 

management according to Buddhadhamma : to know the properly time and create 

the opportunity to know the real situation, equality, benefit , correction , annually 

report, properly network contact to government agency and community with 

compromising. (6) The model development of effectively co-operative 

management according to Buddhadhamma : security in the principle of excellently 

effectiveness for moral and ethics assessment and to know the stakeholders and 
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benefit of community including no bias for annually report for income and 

expenditure of organization correctly. (7) The model development of effectively co-

operative management according to Buddhadhamma : equality creates the justice, 

focus on interest of organization and aim at income and expenditure correctly 

including scrutiny for knowing the properly budget, accountancy work, sustainably 

annual budget equally and efficiently to sustainable management with security and 

good cooperation.  

Keyword: Development Model, For Effectiveness of Cooperatives Management 
 According, Buddhadhamma 
 
 

1. บทนํา 

 ในปจจุบันมีสหกรณออมทรัพยท่ีจดทะเบียนจํานวน 1,358 สหกรณ (Department 
of Cooperative Promotion, 2014) จากจํานวนสหกรณออมทรัพยมีเปนจํานวนมากในปจจุบัน 
ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงและมีการแขงขันการประกอบธุรกิจตางๆ มีการแขงขันกันอยางมาก ไม
วาจะเปนสหกรณขนาดใหญ  ขนาดกลางหรือขนาดเล็ก โดยเฉพาะท่ีเปนลักษณะสถาบันการเงิน
อยางสหกรณออมทรัพยก็ตองแขงขันกันอยางหลีกเล่ียงไมได ซ่ึงการแขงขันดังกลาวไมเปนการ
แขงขันกับตัวเองหรือแขงขันกับสถาบันการเงินประเภทอ่ืนเทาน้ันแตสหกรณออมทรัพยยังตอง
แขงขันกับเวลา โอกาส ขอมูล ขาวสาร การบริการและประสิทธิภาพในการบริหารการเงินเพ่ือให
บรรลุเปาหมายและเปนไปตามหลักสหกรณ แตเม่ือมีการแขงขันการอยางมากในปจจุบันก็พบวามี
การทุจริตในการบริหารสหกรณและผูกระทําความผิดไดรับโทษตามกฎหมาย  ดังน้ันในการ
บริหารงานสหกรณตองใหสมาชิกทุกคนไดรับการบริการทุกเร่ืองอยางเทาเทียมกัน โปรงใสและเปน
ธรรมตลอดจนสามารถใหสมาชิกทุกคนตรวจสอบการบริหารได เพ่ือใหสมาชิกมีความเชื่อม่ันและ
ไววางใจในการบริหารงานของสหกรณ (Savings Bank of Thailand Co-operative Limited, 
2001) 

 จากเหตุผลท่ีกลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ
สหกรณออมทรัพย โดยมีการนําหลักพุทธธรรมท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการเขามาประยุกต
เพ่ือใหเกิดการพัฒนา และมีประสิทธิผลในการบริหารจัดการมากย่ิงข้ึน มีการบริหารจัดการท่ีเปนท่ี
ยอมรับจากสมาชิก รวมท้ังมีบุคลการท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือใหการดําเนินงานไดรับความสําเร็จ 
ตลอดจนนํารูปแบบการบริหารจัดการสหกรณออมทรัพยท่ีมีประสิทธิผลตามหลักพุทธธรรมมาเปน
แนวทางใหกับหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือไปประกอบการปฏิบัติงานตอไป 
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2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

 2.1 เพ่ือศึกษา สภาพ ปญหาอุปสรรคตอการบริหารจัดการสหกรณออมทรัพย 
 2.2 เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีประสิทธิผลของการบริหารจัดการของสหกรณออมทรัพยท่ีมี
ประสิทธิผลตามหลักพุทธธรรม 
 2.3 เ พ่ือนําเสนอการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสหกรณออมทรัพย ท่ี มี
ประสิทธิผลตามหลักพุทธธรรม 
 

3. วิธีดําเนินการวิจัย 

 3.1 รูปแบบวิธีวิจัย  เปนการวิจัยเร่ือง “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสหกรณ
ออมทรัพยท่ีมีประสิทธิผล ตามหลักพุทธธรรม” ไดใชรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ลวน 
 3.2 ขอบเขตดานเน้ือหา  ผูวิจัยจะศึกษาการบริหารจัดการสหกรณออมทรัพยท่ีมี
ประสิทธิผลตามหลักพุทธธรรม ปจจัยท่ีมีประสิทธิผลของการบริหารจัดการสหกรณออมทรัพย 
กลาวคือ ปจจัยท่ีมีสวนสําคัญตอการบริหารจัดการตามทฤษฎีของ Gulick, Luther., & Lyndall F. 
Urwick ที่เรียกวา POSDCoRB Model ในขอบเขตของพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบขอบังคับตลอดจนกฎหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการบริหารสหกรณ และหลักธรรมท่ี
เก่ียวของกับการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสหกรณออมทรัพยจากเอกสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 3.3 ประชากรและผูใหขอมูลสําคัญ  การสัมภาษณ เชิงลึก (In Depth Interview ) กับ
ผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informant) ในแตละสหกรณออมทรัพยจํานวน 20 คนและสัมภาษณ
พระสงฆระดับผูบริหารท่ีมีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักธรรมทางพุทธศาสนาในการบริหารจัดการ 
จํานวน 5 รูป รวมผูใหขอมูลสําคัญท้ังสิ้นจํานวน 25 รูป/คน สรุปรูปแบบการบริหารจัดการสหกรณ
ออมทรัพยท่ีมีประสิทธิผลตามหลักพุทธธรรมแลว นํามาจัดการสนทนากลุมเฉพาะจากผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 10 รูป/คน 
 3.4 ขอบเขตดานตัวแปร ตัวแปรท่ีศึกษา คือ 1) ปจจัยของการบริหารจัดการสหกรณ
ออมทรัพยท่ีมีประสิทธิผลตามหลักพุทธธรรม  2)  รูปแบบการบริหารจัดการสหกรณออมทรัพยท่ีมี
ประสิทธิผลตามหลักพุทธธรรม 
 3.5 ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย  การวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยจะแบงการดําเนินการวิจัย
ออกเปน 2 ข้ันตอนหลักๆ ดังน้ี  ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาสภาพปญหาและอุปสรรคการบริหารจัดการ
สหกรณออมทรัพยในปจจุบันและศึกษาปจจัยการบริหารจัดการสหกรณออมทรัพยท่ีมีประสิทธิผล
ตามหลักพุทธธรรมและสัมภาษณเชิงลึกจากผูใหขอมูลหลัก ข้ันตอนท่ี 2 1) วิ เคราะหและ
สังเคราะห ปญหา อุปสรรคในการบริหารจัดการสหกรณออมทรัพย ท่ีไดจากการศึกษาในข้ันตอนท่ี 
1 แลวนํามาพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสหกรณออมทรัพยท่ีมีประสิทธิผลตามหลักพุทธธรรม 
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2) ตรวจสอบเพ่ือยืนยันรูปแบบท่ีพัฒนาในขอ 1 วาเปนรูปแบบการบริหารจัดการสหกรณออมทรัพย
ที่มีประสิทธิผลตามหลักพุทธธรรมจริงหรือไม โดยการเชิญผูเชี่ยวชาญมาชวยพิจารณา และวิจารณ
แบบประชุมกลุม (Focus Group Discussion) 
 3.6 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี ผูวิจัยจะใชแบบสัมภาษณเชิงลึก 
(In-Depth Interview) แบบมีโครงสรางเพ่ือเก็บขอมูลจากผูใหขอมูล โดยมีวิธีการสรางเคร่ืองมือ
ดังน้ี  1) ศึกษาวัตถุประสงคของการวิจัยแลวสรางแบบสัมภาษณใหสอดคลองกับวัตถุประสงค    
2) จัดทํารางแบบสัมภาษณและรายการขอคําถามแตละประเด็น 3) ตรวจสอบคุณภาพของแบบ
สัมภาษณโดยอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
 

5. สรุปผลการวิจัย  
 5.1 ขอมูลหลักเก่ียวกับสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการในการพัฒนาการ

บริหารจัดการสหกรณออมทรัพยท่ีมีประสิทธิผล สรุปสาระสําคัญไดดังน้ี  1) จุดแข็ง เปนหนวยงาน
ราชการ มีการตัดสินใจท่ีงาย เน่ืองจากเปนระบบสายการบังคับบัญชาท่ีเปนระบบ 2) จุดออน ความ
รวมมือระหวางองคการภาครัฐและสหกรณยังไมเปนไปตามแผนท่ีวางไว  บุคคลท่ีเก่ียวของกับการ
บริหารกิจการของสหกรณยังขาดจิตสํานึกในการสรางความรวมมือเพ่ือสรางความเขมแข็งใหสมาชิก
สหกรณ 3) โอกาส มีโอกาสแสดงหาเงินกูจากภายนอก มีเครือขายนําเงินไปฝากได เน่ืองจากสมาชิก
มีรายไดท่ีแนนอน สามารถพัฒนาเติบโตไดอยางย่ังยืนได 4) อุปสรรค การเปล่ียนแปลงทางการเมือง
และนโยบายของรัฐท่ีไมแนนอนมีผลตอการสงเสริมสหกรณมีการเปล่ียนแปลงนโยบายของผูบริหาร
ทําใหมีผลกระทบตอการดําเนินงานของสหกรณ 

5.2 ปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิผลการบริหารจัดการสหกรณออมทรัพย  ผูบริหารจัดการตอง
เขาใจและบริหารจัดการอยางดีท่ีสุด ตองมีความรูความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ 
เปนมืออาชีพ และการบริหารจัดการท่ีดี มีองคประกอบ 7 ประการ  1) หลักการ รูกฎเกณฑ รูจัก
หลักการท่ีจะทําใหเกิดผลหรือบรรลุผลสําเร็จของงานน้ันๆได  โดยพิจารณาหลักการและเกณฑแหง
เหตุผลมาบริหารจัดการสหกรณดังกลาวมาประกอบเรียกวา ธัมมัญุตา (Knowing the Law, Knowing 
the Cause)   2) รูจักผล หรือความมุงหมาย ผลกระทบ ในท่ีน้ีหมายถึงการมีแผนงานท่ีดี การ
วางแผนท่ีดี การวิเคราะหผลกระทบดานตางๆ รูผลสัมฤทธิ์วาตองการอะไรจากการบริหารจัดการ
นั้นเรียกวา อัตถัญุตา (Knowing the Meaning, Knowing the Purpose) 3) รูศักยภาพความรู 
ความสามารถ รูจักการปรับปรุงองคกรใหทันตอเหตุการณที่มีผลกระทบ รวมท้ังการบริหารมีความ
แตกตางท่ีจะทําใหสหกรณเปนเลิศมีประสิทธิผล และม่ันคงถาวร เรียกวา อัตตัญุตา (Knowing 
Oneself) 4) รูจักพอเพียงพอประมาณความพอดี โดยการวางแผนงานโครงการท่ีรอบคอบชัดเจน มี
การวิเคราะหใหรูตนทุนผลผลิต เรียกวา มัตตัญุตา (Moderation Knowing how to be 
temperate) 5) รูจักกาลเวลาอันเหมาะสมและสรางโอกาสวาเวลาใดควรขยายกิจการท่ีจะบริหาร
องคกรใหประสบผลสําเร็จตอมากท่ีสุดเรียกวา กาลัญุตา (Knowing the Proper time) 6) รูกลุม
บุคคลท่ีมีสวนไดเสีย โดยการบริหารจัดการท่ีรูจักชุมชนท่ีสําคัญประการหน่ึงคือ การรูจักทําประโยชนตอ
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ชุมชนดวย ชุมชนหรือประชาชนก็จะพึงพอใจและมิเจตคติท่ีดีตอบริษัทหรือองคกรของเรา เรียกวา 
ปริสัญุตา (Knowing the Assembly, Knowing the Society 7) รูอัธยาศัย ความสามารถและ
คุณธรรม จะทําใหสามารถมอบหมายงานใหตรงกับความรูความสามารถของเขา ก็จะทําใหการ
บริหารจัดการสหกรณมีความราบร่ืนมีประสิทธิผลได เรียกวา ปุคคลัญุตา (Knowing the 
individual, Knowing the different individuals)  
 

6. อภิปรายผลการวิจัย 

 6.1 ดานการวางแผน มีการวางแผนเพ่ิมสมาชิก ดานสวัสดิการ ทางแผนดานการเงิน 
ผูบริหารสหกรณมีการวางแผนเพ่ือเพ่ิมสมาชิกสหกรณ วางแผนในการจัดการดานสวัสดิการของ
สมาชิกสหกรณ ผลการศึกษาคร้ังน้ีสอดคลองกับผลการวิจัย (Supode Wattanavichien, 2009) 
ไดทําการศึกษาเร่ือง “การพัฒนาการดําเนินงานของสหกรณการเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประเทศไทย” 

  6.2 ดานการจัดองคการ มีสรางการบริหาร มีการกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบแต
ละหนาท่ี มีข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีเปนระบบ ผูบริหารไดจัดองคการใหมีระดับการบริหารอยางมี
โครงสรางและอัตรากําลังท่ีจะทําใหบรรลุความยุทธศาสตรอยางจริงจัง 

  6.3 ดานการจัดการเร่ืองบุคคล การสงเจาหนาท่ีไปฝกอบรม กับทางหนวยงานอ่ืน
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน มีการกําหนดภาระงานของแตละสายงาน สงเสริมใหความรูแก
บุคลากร มีการหมุนเวียนหนาท่ีภายในองคการ มีการประเมินผลงาน ผลการศึกษาคร้ังน้ีสอดคลอง
กับผลการวิจัยของ (Somyong Keawsuphan,2009) ไดทําการศึกษาเร่ือง “รูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีประสิทธิผล เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา” 

 6.4 ดานการอํานวยการ มีการมอบหมายงาน ชี้แนะและตรวจสอบการทํางานของ
พนักงานใหดําเนินไปตามแผน สรางความเขาใจรวมกันกับบุคคลหรือองคกรภายนอก ผลการศึกษา
คร้ังน้ีสอดคลองกับผลการวิจัยของ ไดทําการศึกษาเร่ือง “การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการ
สําหรับโครงเรียนขนาดเล็ก” 

 6.5 ดานการประสานงาน ใหความรวมมือกับหนวยงานอ่ืนโดยผูบริหารเปนผูริเร่ิมและ
สงพนักงานเปนตัวแทนแตละแผนก เพ่ือใหงานดําเนินไปอยางราบร่ืน 

 6.6 ดานการรายงาน (Reporting) รายงานผลการปฏิบัติหรือการดําเนินงานในเร่ือง
ตางๆ ทุกดานเพ่ือเปนขอมูลในการพิจารณาการกําหนดแนวทางการทํางานหรือการแกไข 

 6.7 ดานการจัดการงบประมาณ มีการประชุมเพ่ือชี้แจงการดําเนินงานงบประมาณของ
สหกรณ มีการจัดทําแผนงบประมาณ มีรายงานการเงิน คาใชจายตางๆ สอดคลองกับผลการวิจัย 
(Tanapon Panthasen, 2006) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง “กระบวนการเปล่ียนแปลงสูการพัฒนา
อสังหาริมทรัพยแบบย่ังยืน : จากกระบวนทัศนอัตตาสูบูรณาการ” 
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7. ขอเสนอแนะ 

  7.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย  
  ควรสงเสริมดําเนินการบนหลักการสหกรณ เลือกบุคลากรท่ีมีคุณธรรม ความซ่ือสัตย 
สุจริต โอกาส คนเกง คนดี นําระบบธรรมาภิบาลมาใช นําหลักสัปปุริสธรรม ๗ มาประยุกตใชกับ
หลักการบริหารสหกรณ  

  7.2 ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
   1) นําเทคโนโลยีสมัยใหมและเทคนิคใหมมาใชในงานจัดประโยชน เพ่ือสามารถ
แกปญหาไดรวดเร็วและตรงกับสภาพความเปนจริง   
   2) จัดใหมีการศึกษาวิจัย วิเคราะหการจัดประโยชน  เพ่ือเปนขอมูลในการ
พัฒนาการจัดประโยชนใหมีประสิทธิภาพสูงสุดและควรเสริมสรางขวัญและกําลังใจแกผูปฏิบัติงาน 
   7.3 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

   1) ควรศึกษาวา ทําอยางไรการบริหารจัดการสหกรณออมทรัพยเ พ่ือให มี
ประสิทธิผล 
   2) ควรมีการศึกษาวาควรมีมาตรการอยางไรเก่ียวกับระบบการตรวจสอบถวงดุล 
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ABSTRACT 
 Farmers in Maung District, Lampun Province has been affected health 
problem due to chemical and waste from Lampun Industrial Estate. Moreover, 
chemical farming and its effect especially from longan orchard. Therefore, this 
study aimed to investigate 5 factors effecting farmers’ health as followed: 1) 
personal factors 2) psychosocial factors 3) behavior factors 4) supporting factors and 
5) environmental factors. Five health factors also reviewed as followed: 1) physical 
health 2) mental health 3) learning for living 4) adequate of living and 5) 
community security. Interview schedule was applied for data collection from 300 
farmers in 15 sub-district, of Muang District, Lampun Province who were living 
nearby Lumpun Industrial Estate and implemented chemical farming. Obtained 
data were analyzed by using descriptive and inferential statistics. The results 
revealed that, two-thirds (67.00%) of farmers were male and having an average age 
of 43.50 years old. More than one-third of them (34.30%) were fourth year 
elementary graduated and had an average income of 103,600 Bath per year. In 
terms of factors effecting farmers’ good health, behavior factor (health behavior) 
had effected to the physical health. On the other hand, age was the main factor 
effecting mental health, learning for living and adequate of living. By the way of 
contrast, there were no any factors effecting farmers’ health in terms of community 
security.  Most of farmers facing problem of their age and congenital diseases from 
chemical using in agricultural activities. 

Keywords: Health, Mental Health, Physical Health, Learning for Living, Adequate of 
Living, and Community Security 

1. บทนํา  
ประเทศไทยไดปรับเปล่ียนกระบวนทัศนใหมในการกําหนดทิศทางของประเทศ จากเดิมซ่ึง

มุงเนนกลไกหลัก คือ ความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจ เปนกําหนดให “คนคือศูนยกลางของการ
พัฒนา” พรอมท้ังยังไดนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชการท่ี 
9 มาเปนแนวทางชี้นําประเทศใหเปนไปในทางสายกลาง ดังน้ัน การขับเคล่ือนนโยบายตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 8 จนถึงปจจุบันจึงมองท่ีการพัฒนาอยางเปนองค
รวม หรือบูรณาการทุกภาคสวนมากกวาเฉพาะเจาะจงเปนเร่ืองๆ เหมือนในอดีต (สํานักงาน
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คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สคช.), 2554) จากแนวคิดดังกลาว “สุขภาพ 
หรือ สุขภาวะ หรือ ภาวะสุขภาพ” ของ “คน” จึงถูกกําหนดเปนวิสัยทัศน และยุทธศาสตรหลักใน
การพัฒนาทางสาธารณสุข โดยใหความสําคัญกับการดํารงชีวิตรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางอยูเย็น
เปนสุขบนพ้ืนฐานของ “ระบบสุขภาพแบบพอเพียง” ซ่ึงเปนกระบวนการพัฒนาสุขภาพของ
ประชาชนใหไปสูการมีสุขภาพท้ังมิติทางกาย จิต สังคม และปญญา โดยมีระบบบริการสุขภาพท่ีมี
คุณภาพ มาตรฐาน เขมแข็งเพียงพอ และเขาถึงไดสะดวก ตอบสนองตอปญหาและความตองการท่ี
แทจริงของประชาชนบนตนทุนท่ีเหมาะสม ตามแผนการพัฒนาสุขภาพแหงชาติ ฉบับท่ี 10 ฉบับท่ี 11 
(สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2550; 2555) และฉบับท่ี 12 ใน
ปจจุบันอีกดวย 

แตอยางไรก็ตาม ทามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญทั้งภายนอกและภายในประเทศ
ซ่ึงสงผลตอการพัฒนาประเทศ รัฐจึงตองเรงสรางภูมิคุมกันเพ่ือปองกันปจจัยเส่ียง และเสริมรากฐาน
ของประเทศดานตางๆ ควบคูไปกับการพัฒนาคนและสังคมไทย1 ซ่ึงในดานสาธารณสุขก็ยังตอง
เผชิญกับปญหาและความเส่ียงตอการพัฒนาสุขภาพอยางตอเน่ือง เชน ผลกระทบจากสถานการณ
ทางเศรษฐกิจท่ีภาคอุตสาหกรรมและบริการมีสัดสวนในการเติบโตมากกวาภาคเกษตรกรรรมจนเกิด
ชองวางระหวางคนจน คนรวย และความเหล่ือมลํ้าในการกระจายรายได และสถานการณความ
ขัดแยงทางการเมืองทําใหการกระจายอํานาจดานสาธารณสุขจากสวนกลางไปสูทองถ่ินไมสามารถ
ดําเนินการไดดีเทาท่ีควร (สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 
2555)   

สําหรับภาคเหนือตอนบน มีรายงานเก่ียวกับสุขภาพของประชาชนในพ้ืนท่ีวา กําลังประสบ
กับปญหาท่ีตองเรงแกไข เฝาระวัง และสงเสริมภาวะสุขภาพของประชาชนทุกชวงวัย ต้ังแตเด็กแรก
เกิดไปจนถึงผูสูงอายุ เน่ืองจากพบปญหาทางสุขภาพหลายประการ (กรมอนามัย, 2556 อางใน 
สํานักขาวไทย, 2556) โดยเฉพาะอยางย่ิงในพ้ืนท่ีจังหวัดซ่ึงมีขนาดเล็กท่ีสุดของภูมิภาค คือ จังหวัด
ลําพูน พบวา หลายปญหามีความซับซอน รุนแรง และยาวนานกวาจังหวัดอ่ืนๆ ดังเชนการฆาตัว
ตายท่ีมีสถิติรายงานวาจังหวัดลําพูนมีอัตราการฆาตัวตายของประชาชนสูงท่ีสุดในประเทศในรอบ 
10 ป (2545-2554) ยกเวนเพียงป 2552 เทาน้ัน (กรมสุขภาพจิต, 2555) นอกจากน้ี ในป 2547-

2551 ยังมีอัตราการเกิดของประชากรตํ่าท่ีสุดจนทําใหอัตราการเพ่ิมน้ันติดลบ เม่ือเปรียบเทียบกับ
จังหวัดอ่ืนๆ ในเขตภาคเหนือตอนบน (กระทรวงสาธารณสุข, 2540) ขณะท่ีแนวโนมการ
เปล่ียนแปลงเขาสูสังคมผูสูงอายุของภาคเหนือมีอัตราเร็วกวาอัตราของประเทศ กอใหเกิดความไม
สมดุลระหวางสัดสวนประชากรวัยทํางานและวัยพ่ึงพิง ฯลฯ (สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1, 2557)   

จากการศึกษาเบ้ืองตน พบวา จังหวัดลําพูนมีการเปล่ียนแปลงหลายดานอยางรวดเร็ว 
โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม กลาวคือ การสรางนิคมอุตสาหกรรมในเขต
อําเภอเมือง อีกท้ังประชาชนหันมาใชสารเคมีและสารกําจัดศัตรูพืชกันอยางแพรหลาย จึงมีความ
เปนไปไดท่ีประชาชนตองเผชิญกับความเส่ียงดานสุขภาพมากย่ิงข้ึน ดังน้ันการศีกษาถึงภาวะสุขภาพ

Vol7 No._61.indd   321 24/7/2561   20:59:21



322
Vol.7 No.2 (Special Issue) April - Jun 2018

 

 

ของเกษตรกรใน 5 ดาน คือ 1) สุขภาพกาย 2) สุขภาพจิต 3) การเรียนรูดานการดําเนินชีวิต 4) 
ความเพียงพอของปจจัยดํารงชีวิต และ 5) ความปลอดภัยของชุมชน และคนหาปจจัยท่ีมีอิทธิพล
อยางมีนัยสําคัญตอภาวะสุขภาพของเกษตรกรใน 5 กลุม ไดแก 1) ปจจัยสวนบุคคล 2) ปจจัยทาง
จิตสังคม 3) ปจจัยทางพฤติกรรม 4) ปจจัยสนับสนุน และ 5) ปจจัยทางส่ิงแวดลอม จึงเปนเร่ือง
สําคัญและเปนประโยชนสําหรับการวางแผนควบคุมตัวกําหนดภาวะสุขภาพของเกษตรกรในทองท่ี
ไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการพัฒนารูปแบบและกระบวนการจัดการปญหา ตลอดจนการสราง
เสริมสุขภาพท่ีเหมาะสมสอดคลองกับวิถีการดําเนินชีวิตในชุมชน โดยการมีสวนรวมของทุกฝายท้ัง
ภาครัฐ เอกชน ตลอดจนนักวิชาการ และสังคมในลักษณะภาคีเครือขายตามแผนการวิจัยในระยะ
ตอไป  

 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 

 2.1 เพ่ือศึกษาปจจัยของเกษตรกร 5 ปจจัย คือ ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยทางจิตสังคม 
ปจจัยทางพฤติกรรม ปจจัยสนับสนุน และปจจัยทางส่ิงแวดลอมของเกษตรกร 

 2.2 เพ่ือศึกษาภาวะสุขภาพของเกษตรกรใน 5 ดาน คือ สุขภาพกาย สุขภาพจิตการเรียนรู
ดานการดําเนินชีวิต ความเพียงพอของปจจัยดํารงชีวิต และความปลอดภัยของชุมชน 
 2.3 เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยท้ัง 5 กับภาวะสุขภาพ 5 ดานของเกษตรกร 
อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน 

3. วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยเชิงสํารวจคร้ังน้ีไดกําหนดประชากรในการศึกษา คือ เกษตรกรในอําเภอเมือง 
จังหวัดลําพูน ท่ีข้ึนทะเบียนเกษตรกรจํานวนท้ังส้ิน 1,203 คน สําหรับกลุมตัวอยางในการวิจัยจาก
การคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางจากสูตร Taro Yamane (1973 อางใน จักรพงษ พวงงามชื่น 
และคณะ, 2556) และคํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยางตามสัดสวนของประชากรใน 15 ตําบล ซ่ึง
ไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 300 คน จากสูตร Slovin’s formula (Gintingsugtihen, 1993 อาง
ใน Poung-ngamchuen J. and et.al., 2015) เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคือแบบสัมภาษณ แบง
ออกเปน 6 ตอน คือ 1) ปจจัยสวนบุคคล 2) ปจจัยทางจิตสังคม 3) ปจจัยทางพฤติกรรม 4) ปจจัย
สนับสนุน 5) ปจจัยทางส่ิงแวดลอม และ 6) สภาวะสุขภาพของเกษตรกรใน 5 ดาน คือ สุขภาพกาย 
สุขภาพจิต การเรียนรูดานการดําเนินชีวิต ความเพียงพอของปจจัยดํารงชีวิต และความปลอดภัย
ของชุมชน  เก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารวิชาการ ตํารา บทความ รายงานวิจัยตางๆ ศึกษาขอมูล
ภาคสนาม วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรทางสถิติสําหรับขอมูลเชิงปริมาณไดแก ปจจัย
สวนบุคคล ปจจัยทางจิตสังคม ปจจัยทางพฤติกรรม ปจจยสนับสนุน ปจจัยส่ิงแวดลอม และภาวะ
สุขภาพของเกษตรกร วิเคราะหขอมูลดวยสถิติคารอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) สวน
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เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติ   ไคสแควร (Chi-square) เพ่ือหาปจจัยท่ีสงผล
ตอภาวะสุขภาพของเกษตรกร อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน   

4. ผลการวิจัย 
4.1 ปจจัยสวนบุคคลของเกษตรกร 

 จากผลการศึกษา พบวา เกษตรกรกลุมตัวอยางสองในสาม (รอยละ 67.00) เปนเพศชาย มี
อายุเฉล่ีย 43.50 ป โดยเกษตรกรประมาณคร่ีงหน่ึง (รอยละ 50.60) มีอายุอยูระหวาง 51-60 ป 
และเกษตรกรประมาณหน่ึงในสาม (รอยละ 34.30) จบการศึกษาระดับประถมศึกษา โดยมีเพียง 2 
ราย (รอยละ 0.70) ที่ไมไดรับการศึกษา และมีเพียง 5 ราย (รอยละ 1.70) ที่จบการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีซ่ึงเปนระดับท่ีสูงท่ีสุด เกษตรกรมากกวาสามในส่ี (รอยละ 76.30) สมรสแลว และมี
รายไดเฉล่ียตอป 103,600 บาท โดยเกษตรกรเกือบคร่ึงหน่ึง (รอยละ  42.60) มีรายไดในภาค
การเกษตรอยูระหวาง 50,000 – 100,000 บาท   

4.2 ปจจัยทางจิตสังคม 

ปจจัยทางจิตสังคมประกอบดวย (1) คานิยมดานสุขภาพ ผลการศึกษา พบวา คานิยม
ดานสุขภาพของเกษตรกรในภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 2.41) และรายละเอียดทุกประเด็น
ของคานิยมดานสุขภาพอยูในระดับมากเชนกัน คือ การมีความสุขและความพึงพอใจในชีวิต 
(คาเฉล่ีย 2.35) ความสามารถในการจัดการกับความเครียดและปญหาชีวิตท่ีเกิดข้ึน (คาเฉล่ีย 2.27)  
ความภูมิใจในตนเอง (คาเฉล่ีย 2.54) ความเปนคนมองโลกในแงดี (คาเฉล่ีย 2.52) และการไปพบ
แพทยทุกคร้ังท่ีไมสบาย (คาเฉล่ีย 2.39) (2) ความเช่ือดานสุขภาพ ผลการศึกษา พบวา ความเชื่อ
ดานสุขภาพในภาพรวมของเกษตรกรอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 2.58) โดยเกือบทุกประเด็นดาน
ความเชื่อดานสุขภาพอยูในระดับมากเชนกัน ไดแก ความเชื่อดานการรับประทานอาหารท่ีมี
ประโยชนสงผลตอสุขภาพท่ีดีแข็งแรง (คาเฉล่ีย 2.76) ความเชื่อวาสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดีมา
จากสภาพแวดลอมชุมชนท่ีดี (คาเฉล่ีย 2.77) ความเชื่อวาสุขภาพท่ีดียอมเกิดจากการมีสุขภาพจิตท่ี
ดี (คาเฉล่ีย 2.72) ความเชื่อเร่ืองการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพท่ีแข็งแรง (คาเฉล่ีย 2.70) ในขณะท่ี
ความเชื่อดานการรักษาอาการปวยดวยภูมิปญญาทองถ่ิน (คาเฉล่ีย 2.03) อยูในระดับปานกลาง 
(ตารางท่ี 1) 

4.3 ปจจัยทางพฤติกรรม  
ปจจัยทางพฤติกรรมประกอบดวย (1) พฤติกรรมสุขภาพ ผลการศึกษา พบวา เกษตรกรมี

พฤติกรรมดานสุขภาพในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 1.86) โดยมี 2 ประเด็นที่อยูใน
ระดับปานกลางเชนกัน คือ พฤติกรรมการรับประทานอาหารครบ 5 หมู ท้ัง 3 มื้อ (คาเฉล่ีย 2.18) 
และพฤติกรรมการออกกําลังกาย (คาเฉล่ีย 1.90) สวนพฤติกรรมการรับประทานอาหารดิบ ก่ึงสุกก่ึง
ดิบ (คาเฉล่ีย 1.51) และพฤติกรรมนอนดึกหรือประมาณเท่ียงคืน (คาเฉล่ีย 1.37) อยูในระดบนอย 
ในขณะท่ีมีเพียงประเด็นเดียวท่ีอยูในระดับมากคือ พฤติกรรมการทําความสะอาดท่ีอยูอาศัยเพ่ือ
สุขลักษณะท่ีดี (คาเฉล่ีย 2.42) (2) พฤติกรรมเส่ียง ผลการศึกษา พบวา เกษตรกรมีพฤติกรรมเส่ียง
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ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (เฉล่ีย 1.99) โดยมี 1ประเด็นในพฤติกรรมเส่ียงอยูในระดับปาน
กลางชนกันคือ พฤติกรรมเส่ียงตอการเปนโรคติดตอ (คาเฉล่ีย 2.31) สวนพฤติกรรมเส่ียงในการ
รับประทานอาหารโดยไมมีชอนกลางรวมกับผูอ่ืน (คาเฉล่ีย 1.51) พฤติกรรมไมสูบบุหร่ีหรือด่ืมสุรา 
(คาเฉล่ีย 1.63) อยูในระดับนอย ในขณะท่ีมี 2 ประเด็นท่ีอยูในระดับมาก คือ พฤติกรรมการใชและ
สัมผัสกับยาฆาแมลงหรือยาฆาหญาท่ีเปนสารเคมี และพฤติกรรมการทําความสะอาดรางกาย
หลังจากสัมผัสสารเคมี (คาเฉล่ีย 2.48) (ตารางท่ี 1)  

4.4 ปจจัยสนับสนุน 

 ปจจัยสนับสนุนไดแก การบริการทางสาธารณสุข โดยผลการศึกษา พบวา การบริการดาน
สาธารณสุขของเกษตรกรในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 1.85) โดยมี 3 ประเด็นอยูใน
ระดัยนอย คือ ความหางไกลจากสถานพยาบาล (คาเฉล่ีย  1.51) การไดรับการบริการทาง
สาธารณสุขของท้ังภาครัฐและเอกชน (คาเฉล่ีย 1.63) และการไดรับความรูดานสาธารณสุขจากการ
เขาอบรมโดยเจาหนาท่ีของรัฐ (คาเฉล่ีย 1.39) ในขณะท่ีการไดรับบริการฉีดวัคซีนฟรี (คาเฉล่ีย 

2.10) อยูในระดับปานกลาง และการไดรับการบริการจากผูนําชุมชนดานการสาธารณสุขอยูในระดับ
มาก (คาเฉล่ีย 2.62) (ตารางท่ี 1) 

4.5 ปจจัยทางส่ิงแวดลอม 

ปจจัยทางส่ิงแวดลอมประกอบดวย (1) สภาพครัวเรือน ผลการศึกษา พบวา สภาพ
ครัวเรือนของเกษตรกรในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 2.12) โดยมี 3 ประเด็นท่ีอยูใน
ระดับปานกลางเชนกัน คือ ความสะดวกสบายในการใชงานของหองนํ้า (คาเฉล่ีย 1.91) การถายเท
อากาศของพ้ืนท่ีในบาน (คาเฉล่ีย1.77) การแบงสัดสวนของหองและพ้ืนท่ีใชสอยอยางชัดเจนภายใน
บาน  (คาเฉล่ีย 2.27) ในขณะท่ี 2 ประเด็นอยูในระดับมาก ไดแก ความแนนหนา คงทนถาวร 
ปลอดภัยของบาน (คาเฉล่ีย 2.48)  และส่ิงอํานวยความสะดวกพ้ืนฐานภายในบาน (คาเฉล่ีย 2.66) 
(2) มลพิษในชุมชน ผลการศึกษา พบวา มลพิษในชุมชนในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 
2.31) โดยมี 3 ประเด็นท่ีอยูในระดับปานกลางเชนกัน คือ การใชสารเคมีเพ่ือการเกษตรในบริเวณ
ชุมชน (คาเฉล่ีย 1.91) การปนเปอนสารเคมีของแหลงนํ้าในชุมชน (คาเฉล่ีย1.77) อยูในระดับนอย 
การประสบปญหาหมอกควันจากการเผาของชุมชน (คาเฉล่ีย  2.27) ในขณะท่ี ความบริสุทธิ์ของ
อากาศภายในชุมชน (คาเฉล่ีย 2.48) และภาพรวมปญหามลพิษทางนํ้า อากาศ ดิน เสียง ภายใน
ชุมชน (คาเฉล่ีย 2.66) อยูในระดับมากท้ัง 2 ประเด็น (ตารางท่ี 1) 
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ตารางท่ี 1 ปจจัยดานตางๆ ของเกษตรกร อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน 

ปจจัยท่ีสงผลตอภาวะสขุภาพ คาเฉล่ีย 
สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
แปลผล 

ปจจัยทางจิตสังคม 2.36 1.12 มาก 

คานิยมดานสุขภาพ 2.41 1.04 มาก 

ความเช่ือดานสุขภาะ 2.58 1.22 มาก 

ปจจัยทางพฤติกรรม 1.93 0.81 ปานกลาง 
พฤติกรรมสุขภาพ 1.86 0.93  ปานกลาง 
พฤติกรรมเสี่ยง 1.99  0.94 ปานกลาง 

ปจจัยสนับสนุน 1.85 0.84 ปานกลาง 
การบริการทางสาธารณสุข 1.85 0.84 ปานกลาง 

ปจจัยทางส่ิงแวดลอม 2.21 1.01 ปานกลาง 
สภาพครัวเรือน 2.12 1.02 ปานกลาง 
มลพิษในชุมชน 2.31 1.07 ปานกลาง 

เฉล่ียรวม 2.08 0.98 ปานกลาง 
4.6 ภาวะสุขภาพของเกษตรกร  

 ภาวะสุขภาพของเกษตรกร เขตอําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน ประกอบดวย สุขภาพกาย 
สุขภาพจิต การเรียนรูสําหรับการดําเนินชีวิต ความเพียงพอของปจจัยดํารงชีวิต และความปลอดภัย
ของชุมชน ผลการศึกษา พบวา สุขภาพกายของเกษตรกร การเรียนรูสําหรับการดําเนินชีวิต และ
ความปลอดภัยของชุมชนในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 3.42 3.02 และ 3.19 
ตามลําดับ) โดยเกษตรกรสามารถทํางานติดตอกันได และชวยเหลือตนเองในการทํากิจวัตร
ประจําวันไดในระดับดี ในขณะท่ี สุขภาพจิต และความเพียงพอของปจจัยในการดําเนินชีวิตใน
ภาพรวมของเกษตรกรอยูในระดับดี โดยเกษตรกรมีความภาคภูมิใจในตนเอง (คาเฉล่ีย 3.99) มี
อาหารเพ่ือบริโภคท่ีเพียงพอ มีเส้ือผาเคร่ืองนุงหมท่ีเหมาะสมกับฤดูกาล มีรายไดท่ีพอเพียงกับ
รายจายสําหรับการดํารงชีวิต มีอาชีพท่ีม่ันคงสามารถเล้ียงตนเองและครอบครัว และความสามารถ
เขาถึงสถานพยาบาลเวลาเจ็บปวยไดอยางสะดวกสะบาย (คาเฉล่ีย 3.85 4.10 3.26 3.53 และ 
3.85 ตามลําดับ) (ตารางท่ี 2) 
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ตารางท่ี 2 ภาวะสุขภาพของเกษตรกร 5 ดาน 

สภาวะสขุภาพของเกษตรกร คาเฉล่ีย 
สวนเบียงเบน

มาตรฐาน 
แปลผล 

สุขภาพกาย 3.42 0.93 ภาวะสุขภาพระดับปานกลาง 
สุขภาพจิต 3.80 1.14 ภาวะสุขภาพระดับด ี
การเรียนรูสาํหรับการดําเนินชีวิต 3.02 0.66 ภาวะสุขภาพระดับปานกลาง 
ความเพียงพอของปจจัยดําเนินชีวติ 3.71 1.03 ภาวะสุขภาพระดับด ี
ความปลอดภัยของชุมชน 3.19 0.75 ภาวะสุขภาพระดับปานกลาง 

คาเฉล่ีย 3.40 0.81        ภาวะสุขภาพระดับดี 

 
4.7 ปจจัยท่ีสงผลตอภาวะสุขภาพของเกษตรกร 

 ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอภาวะสุขภาพของเกษตรกรจากตัวแปรอิสระจํานวน 12 
ตัวแปร พบวา 5 ตัวแปร มีความสัมพันธกับภาวะสุขภาพของเกษตรกร อําเภอเมืองลําพูน จังหวัด
ลําพูน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ คือ ระดับการศึกษา ความเชื่อดานสุขภาพ คานิยมดานสุขภาพ 
พฤติกรรมสุขภาพ และพฤติกรรมเส่ียง โดยพฤติกรรมดานสุขภาพ และพฤติกรรมเส่ียง มี
ความสัมพันธในระดับสูงกับภาวะสุขภาพของเกษตรกร (Table 3) กลาวคือ ท้ัง 5 ปจจัยสงผลตอ
ภาวะสุขภาพของเกษตรกร ซ่ึงอาจเปนปจจัยเพ่ิมเติมจากการใชสารเคมีทําการเกษตรและการอาศัย
อยูใกลเคียงนิคมอุตสาหกรรมลําพูน ท่ีอาจสงผลตอภาวะสุขภาพของเกษตรกร ในขณะท่ีตัวแปร
อ่ืนๆ อีก 7 ตัวแปร ไมมีความสัมพันธหรือไมสงผลตอภาวะสุขภาพของเกษตรกร คือ เพศ อายุ 
สถานภาพสมรส รายได การบริการทางสาธารณสุข สภาพครัวเรือน และมลพิษในชุมชน 

5. การอภิปรายผล 

 จากผลการศึกษาดานปจจัยตางๆ ท่ีคาดวาอาจสงผลตอภาวะสุขภาพของเกษตรกรจํานวน 
5 กลุมปจจัย พบวา การศึกษาข้ันสูงสุดสงผลตอภาวะสุขภาพของเกษตรกร กลาวคือ ภาวะสุขภาพ
ของเกษตกรจะผันแปรไปตามระดับการศึกษาข้ึนสูงสุดในทิศทางเดียวกัน หรืออีกนัยหน่ึงคือ
เกษตรกรท่ีมีระดับการศึกษาอยูในระดับสูง จะสงผลตอภาวะสุขภาพคอนขางมากตอเกษตรกร โดย
เม่ือพิจารณารวมกับปจจัยสวนบุคคลอ่ืนๆ ของเกษตรกร พบวา เกษตรกรมีอายุเฉล่ีย 43 ป แสดง
ใหเห็นวาเกษตรกรเปนกลุมวัยทํางานท่ีมีการศึกษาในระดับดี มีความอาวุโส และประสบการณชีวิต 
มีสํานึกรับผิดชอบและมีเวลาท่ีจะทํางานและสามารถทํางานบรรลุผลท่ีต้ังไวไดดี (จักรพงษ พวงงาม
ชื่น และคณะ, 2556) ดังน้ัน ระดับการศึกษาของเกษตรกรเปนปจจัยสําคัญปจจัยหน่ึงท่ีเก่ียวของกับ
สุขภาวะ ซ่ึงกลาวไดวาเกษตรกรตองมีสุขภาพและสุขอนามัยท่ีดีหรือมีคุณภาพชีวิตในระดับดี เพ่ือ
การประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพ (Poung-ngamchuen J. and et.al., 2015) 
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ตารางท่ี 3 ปจจัยท่ีสงผลตอภาวะสุขภาพของเกษตรกรอําเภอเมือง จังหวัดลําพูน  

Independent Variables Chi-square Sig. 
sex 2.472 0.212 
Age 3.871 0.330 
Educational attainment         13.315* 0.050 
Marital status 1.250 0.654 
Income 6.443 0.998 
Health Valued 13.445*  0.050  
Health Believed        13.445* 0.044 
Health Behavior        15.902** 0.000 
Risk Behavior        14.074**   0.000 
Public Health Services  5.987 0.433 

Household    4.789 0.233 
Community Pollution  3.766 0.112 

 เม่ือพิจารณาถึงภาวะสุขภาพของเกษตรกร พบวา เกษตรกรมีภาวะสุขภาพจิตและความ
เพียงพอของปจจัยดํารงชีวิตอยูในระดับดี กลาวคือ ภาวะสุขภาพจิตท่ีดีและความพึงพอใจในส่ิงท่ีมี
เพ่ือดําเนินชีวิต มีผลตอภาวะสุขภาพของเกษตรกรท่ีดีเชนกัน อยางไรก็ตาม สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (2554) รายงานวาประชาชนท่ีประกอบอาชีพขาราชการและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจมีคะแนนสุขภาพจิตมากท่ีสุด รองลงมาคือ นักเรียน ธุรกิจสวนตัว และ
เกษตรกร แสดงใหเห็นวาเกษตรกรมีสุขภาพจิตท่ีดี เน่ืองจากปจจุบันอาชีพเกษตรกรถือวาเปนอาชีพ
หน่ึงท่ีมีความม่ันคงสูงเม่ือเปรียบเทียบกับอาชีพอ่ืนๆ หลายอาชีพ ท้ังน้ี แรงกดดันจากสภาพ
เศรษฐกิจท่ีฝดเคือง สภาพสังคมท่ียํ่าแย สงผลตอการเลิกจางงานในหลายๆ อาชีพ แตไมสงผล
กระทบตออาชีพเกษตรกร นอกจากน้ี แนวโนมของโลกในการใหความสําคัญกับสุขภาพน้ัน
เก่ียวเน่ืองกับการบริโภคอาหารท่ีเหมาะสมซ่ึงประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรมท่ีมีผลผลิตทาง
การเกษตรสงออกมีมูลคามหาศาลในแตละป จึงมีผลตอความม่ันคงทางอาชีพของเกษตรกร 
กอใหเกิดความม่ันคงทางจิตใจและสุขภาพจิตท่ีดีของเกษตรกรเชนกัน 
 นอกจากน้ี การพัฒนาตัวแบบคุณภาพชีวิตอยางย่ังยืนตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของ Poung-ngamchuen J. and et al. (2015) แสดงใหเห็นถึงความพึงพอใจในเส้ือผาท่ี
มีอยู ตลอดจนความเพียงพอของปจจัยดํารงชิวิตของเกษตรกร เกิดจากความมีสุขภาพจิตท่ีดี และ
สุขภาพกายท่ีดี นําไปสูการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีอยางย่ังยืนตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท้ังน้ี
เกษตรกรตองรูจักการประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตดวย  จักรพงษ พวงงามชื่น 
และคณะ (2558) กลาวเพ่ิมเติมวา การมีสุขภาพดีกับการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีน้ันยอมมีองคประกอบท่ี
สัมพันธกัน คือ องคประกอบของคุณภาพชีวิตท่ีดีตามทัศนคติของนักจิตวิทยา ซ่ึงไดแบงคุณภาพ
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ชีวิตของมนุษยออกเปน 4 ดาน คือ 1) ดานกาย 2) ดานจิต 3) ดานสังคม และ 4) ดานเศรษฐกิจ 
สําหรับองคประกอบของสุขภาพท่ีสมบูรณของบุคคลประกอบดวย 3 สวนคือ 1) สุขภาพกาย 2) 
สุขภาพจิต และ 3) สุขภาพทางสังคม กลาวโดยสรุปคือ “การมีสภาวะท่ีสมบูรณท้ังดานรางกาย 
จิตใจ และสังคม ไมใชเพียงการปราศจากโรคเทาน้ัน หากแตตองมีสภาวะทางกาย สภาวะทางจิต 
สภาวะทางสังคม และสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีเก้ือหนุนกันอยางพอเหมาะ” 

 จากการศึกษาถึงปจจัยที่สงผลตอภาวะสุขภาพของเกษตรกร พบวา ปจจัยทางจิตสังคม 
ไดแก คานิยมดานสุขภาพและความเชื่อดานสุขภาพอยูในระดับมากและสงผลตอภาวะสุขภาพของ
เกษตรกรท้ังสองดาน โดยเฉพาะความสามารถในการจัดการกับความเครียด ความเชื่อท่ีวาการมี
สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดีน้ันมากจากสภาพแวดลอมชุมชนท่ีดี ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ 
ริเรืองรอง รัตนวิไลสกุล (2558) ที่กลาววา สุขภาพจิตใจของคนในชุมชนมีความสัมพันธทางบวกใน
ระดับปานกลางกับสุขภาวะทางกายและสุขภาวะทางสังคมของคนในชุมชน ทําใหคนในชุมชนไมมี
โรคประจําตัวและยังสามารถทํางานไดดี และยังสงผลตอการตระหนักถึงสุขภาพของตนและ
สิ่งแวดลอมจากการใชสารเคมีทางการเกษตร โดยเฉพาะเร่ืองการปฏิบัติในการปองกันอันตรายและ
การคํานึงถึงสุขภาพและส่ิงแวดลอมของเกษตรกร (เพ็ญจันทร ธาตุไพบูลย, 2546)  

ในขณะที่ปจจัยทางพฤติกรรม พบวา พฤติกรรมสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงอยูในระดับปาน
กลาง และสงผลตอภาวะสุขภาพของเกษตรกรในระดับสูง โดยเฉพาะพฤติกรรมการทําความสะอาด
ที่อยูอาศัย แตในทางตรงกันขาม เกษตรกรมีพฤติกรรมเส่ียงดานการใช สัมผัสกับยาฆาแมลงหรือยา
ฆาหญา และพฤติกรรมการทําความสะอาดรางกายหลังจากสัมผัสสารเคมีแลว ท้ังน้ี เม่ือเกษตรกรมี
พฤติกรรมปกปองสุขภาพจากการทํางานท่ีถูกตอง จะทําใหเกิดการบาดเจ็บ หรือโรคภัยไขเจ็บจาก
การทําการเกษตรลดลง (นภมณ ยารวง และพัชรพร สุคนธสรรพ, 2559) ตลอดจนพฤติกรรมการใช
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชท่ีไมถูกตองจะสงผลตอผลการตรวจเลือดท่ีไมปลอดภัย เชน ไมเคยสวมหมวกท่ี
ทําจากพลาสติกคลุมศรีษะ ไมสวมหนากาก ไมสวมเส้ือแขนวาว กางเกงขายาว ซ่ึงสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชสามารเขาสูรางกายได 3 ทางคือ ทางปาก ทางเดินหายใจ และทางผิวหนัง (Ngamkamon 
K., 2009) พฤติกรรมขางตนสงผลใหเกษตรกรไดรบสารพิษจากยาฆาแมลง และยาฆาหญาได  
นอกจากน้ี การศึกษาของ เจียระไน ปาลี (2556) ยังสนับสนุนผลการวิจัยน้ีวา เกษตรกรไดรับ
ผลกระทบทางสุขภาพกายมากท่ีสุดจากการใชสารเคมี คือกล่ินเหม็นของสารเคมีสงผลตอระบบ
ทางเดินหายใจ หายใจไมออก เวียนศรีษะและคล่ืนไสอาเจียน ดังน้ัน หนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของ
ควรมีการใหความรูความเขาใจเก่ียวกับการใชสารเคมีและการปองกันโทษจากการใชสารเคมีท่ี
ถูกตอง โดยเฉพาะขณะท่ีตองสัมผัสสารเคมี รวมท้ังสงเสริมการใชสารอินทรียเพ่ือลดปริมาณการใช
สารเคมี สงผลตอสุขภาพของเกษตรกรและส่ิงแวดลอมท่ีดีข้ีน 

เปนท่ีนาสังเกตวา ปจจัยดานส่ิงแวดลอมไมมีผลตอภาวะสุขภาพของเกษตรกร ท้ังน้ีจาก
การลงพ้ืนท่ีสัมภาษณเกษตรกรและผูนําชุมชน พบวา ชุมชนไดดําเนินโครงการจัดการปาชุมชนและ
สิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน สงผลใหมลพิษในชุมชนลดลงในระดับหน่ึง อยางไรก็ตาม การศึกษาของ 
Poung-ngamchuen J. and et. al. (2016) รายงานวา ปจจัยดานส่ิงแวดลอมโดยเฉพาะปาชุมชน
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สงผลตอคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน ซ่ึงจากการลงพ้ืนท่ีสามารถสังเกตไดวา ชาวบาน 
เกษตรกร และเยาวชนมีสุขภาพดี จิตใจแจมใส มีบุคลิกภาพเปนมิตรกับผูอ่ืน ซ่ึงเปนผลใหสุขภาวะ
ของประชาชนในชุมชนอยูในระดับดี กอนใหเกิดความปลอดภัยในชุมชน 

6. สรุปและขอเสนอแนะ 

 การศึกษาถึงปจจัยท่ีสงผลตอภาวะสุขภาพของเกษตรกรอําเภอเมือง จังหวัดลําพูน มุงหวัง
ที่จะคนหาปจจัยท่ีมีผลตอภาวะสุขภาพ หรือสุขภาพท่ีดีของเกษตรกร เขตอําเภอเมือง จังหวัดง
ลําพูน ที่อาศัยอยูใกลเคียงนิคมอุตสาหกรรมลําพูน และประกอบอาชีพทางการเกษตรโดยใชสารเคมี 
โดยปจจัยท้ัง 5 ดานคือ ปจจยสวนบุคคล ปจจัยทางจิตสังคม ปจจัยทางพฤติกรรม ปจจัยสนับสนุน 
และปจจัยทางส่ิงแวดลอม คาดวาจะสงผลตอภาวะสุขภาพของเกษตรกรใน 5 ดานเชนกัน คือ 
สุขภาพกาย สุขภาพจิต การเรียนรูดานการดําเนินชีวิต ความเพียงพอของปจจัยดํารงชีวิต และความ
ปลอดภัยของชุมชน ผลการวิจัยพบวา 5 ปจจัยท่ีสงผลตอภาวะสุขภาพของเกษตรกร ไดแก 
การศึกษาข้ันสูงสุด คานิยมดานสุขภาพ ความเชื่อดานสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ และพฤติกรรม
เส่ียง ในภาพอาจมองวาเกษตรกรท่ีพักอาศัยใกลเคียงกับนิคมอุตสาหกรรมลําพูน ตลอดจนใช
สารเคมีในกิจกรรมทางการเกษตรท่ีดําเนินมานาน เปนเง่ือนไขในการดําเนินชีวิตท่ีหลีกเล่ียงยากซ่ึง
สงผลตอสุขภาวะ และสภาวะสุขภาพท่ีไมดีของเกษตรกร อยางไรก็ตาม การปรับเปล่ียนการดําเนิน
ชีวิตตาม “ตัวแบบคุณภาพชีวิตอยางย่ังยืนตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”9 (Poung-
ngamchuen J. and et.at., 2015) เปนอีกทางออกหน่ึงท่ีอาจเสริมสรางสภาวะสุขภาพท่ีดีข้ึน
ใหแกเกษตรกร 
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บทคัดยอ 
บทความน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1)ศึกษาสภาพปญหาและสมรรถนะของนักการตลาดใน

ปจจุบัน 2).พัฒนาโปรแกรมฝกอบรมเพ่ือสรางสมรรถนะนักการตลาดในศตวรรษท่ี 21 ตามแนว
พุทธจิตวิทยา  และ 3).ศึกษาผลการใชโปรแกรมฝกอบรมฯ ในกลุมตัวอยางนักการตลาดอาสาสมัคร 
15 คน เปนการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) ผลการวิจัยพบวา (1). สภาพ
ปญหาของนักการตลาดปจจุบันยังขาดสมรรถนะ 8 ขอ คือ 1. การเขียนเชิงธุรกิจ 2. การใช
ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 3. การใชสื่อดิจิทัล 4. การจัดทําโครงการเพ่ือสังคม 5.การวางแผนการตลาด 
6. การจัดการความเครียด 7. การใชทฤษฎีสําคัญการตลาด และ 8. ขอมูลในศตวรรษท่ี 21 (2) 
โปรแกรมฝกอบรมที่เหมาะสมเปนการฝกอบรมเชิงปฏิบัติของแนวคิด MARKETER TREE ใน 3 กลุม
รวม 12 กิจกรรมโดยบูรณาการหลักพุทธศาสนา หลักการตลาดและหลักการเรียนรูเชิงจิตวิทยา (3). 
ผลการใชโปรแกรมฯ พบวามีการเปล่ียนแปลงสมรรถนะดานความรูและสมรรถนะดานทักษะหลัง
การอบรมมีคะแนนเฉล่ียอยูในระดับมากท่ีสุดและสูงกวากอนอบรมอยางมีนัยยะสําคัญทางสถิติ .05 
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ABSTRACT 
The objectives of this research were: 1) to understand current problems 

and important competencies among Thai Marketers 2) to develop a training 
program to enhance their marketing competencies within the 21st century using 
Buddhist psychology and 3) to study the results of the training program among 15 
volunteered marketers. Mixed methodology research was exploited. The results are 
as follows: (1). Current Thai marketers lack of 8 key competencies included 1. 
Ability to write professionally 2. Ability to use English for business fluently 3. Ability 
to understand modern digital media 4. Ability to create tangible social responsibility 
program (CSR) 5. Ability to prepare Marketing Plan 6. Ability to manage work stress 
7. Ability to understand key marketing theories and 8. Ability to reach 21st century 
data (2). The training Program covers 3 modules with 12 activities under “MARKETER 
TREE” concept behind integration of Buddhism, marketing and psychology. (3). the 
training program was well responded at .05 confident level after the training 
program vs. before with both cognitive and performance competencies have 
improved significantly and affective competencies have improved with no 
significant difference.  
Keywords: Marketer, Competency, 21st Century, Training Program 
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1.บทนํา 

เม่ือโลกเขาสูศตวรรษท่ี 21  องคการยูเนสโก (UNESCO, 1997) ไดใหคําจํากัดความวา
เปน “สังคมท่ีกําหนดได - Programmed Society” ซ่ึงหมายถึงเปนสังคมท่ีมี 3 ปจจัยรวมกันใน
หน่ึงเดียวเพ่ือจะกําหนดทิศทางของสังคม นั่นคือ การรวมของ 1 เทคโนโลยี 2 ขอมูลและ 3 การ
สื่อสาร เขาดวยกันทําใหสามารถกําหนดทุกอยางไดลวงหนา สังคมกําหนดไดน้ีทําใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงดานชีวิตความเปนอยู วัฒนธรรม การศึกษา วิทยาศาสตร และพัฒนาการของมนุษย 
ตลอดจนไดพลิกวิถีชีวิตของมนุษยโดยส้ินเชิง เชน ความสามารถในการจัดกิจกรรมพรอมกันท่ัวโลก
ในเวลาเดียวกัน การรณรงคในหัวขอเดียวใหขยายวงกวางไปในระดับโลก การเผยแผบทความ
วิชาการดานตางๆ ซ่ึงสามารถรับรูกันไดเพียงขามคืน นอกจากน้ี ศตวรรษท่ี 21 ยังเปนจุดเร่ิมของ
ปญหาใหมๆ อีกมากมาย เชน ปญหาโครงสรางประชากรโลกท่ีกําลังเปล่ียนเปนสังคมของผูสูงอายุ
และจากการลดลงของอัตราการเกิดทารกอยางมีนัยสําคัญโดยเฉพาะในประเทศท่ีพัฒนาแลว และ
อายุขัยเฉล่ียของประชากรท่ีสูงข้ึน รวมท้ังปญหาพลังงานและปญหาการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศโลก (World Bank, 2017)  ดร.ปเตอร ดรักเกอร (Drucker, Peter, 2001) Research in 
Marketing (2010) กลาวถึง 5 วิวัฒนาการใหมท่ีสําคัญของโลกธุรกิจในศตวรรษท่ี 21 ที่นักการ
ตลาดควรเขาใจเพ่ือใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลง ดังน้ี 1. วิวัฒนาการดานการใชส่ือทาง
อินเตอรเน็ตและโทรศัพทเคล่ือนท่ี (Digital World) 2. วิวัฒนาการของเทคโนโลยีการขนสงและการ
ติดตอส่ือสารท่ียอโลกใหแคบลงอันสงผลตอการเคล่ือนยายทรัพยากรไดอยางกวางขวางและงายดาย
ระหวางผูผลิตและผูจําหนาย (Flat World) 3. วิวัฒนาการของกฎและกติกาตางๆ จากภาครัฐ 
(Government Policy) 4. วิวัฒนาการของการเปล่ียนโปรแกรมการแยงชิงสวนแบงการตลาดจาก
การแขงขันดานตนทุนและราคามาเปนการแขงขันดานนวัตกรรมการตลาดอ่ืนๆ รวมถึงดานการ
ออกแบบสินคาท่ีลํ้ายุค (Innovative Competition) 5. ปญหาดานสภาวะแวดลอมและพลังงาน
ของโลก (Environmental and Green Concerns) ดังน้ันการพัฒนาสมรรถนะของนักการตลาดให
สามารถรูเทาทันและมีทักษะบริหารจัดการไดดีเย่ียมในศตวรรษน้ีจึงเปนเร่ืองจําเปนและทาทาย
อยางย่ิง 

 พระพรหมคุณาภรณ (Payutto, 2014) ไดกลาววา วิทยาการตางๆ ท่ีเจริญกาวหนาไม
สามารถชวยใหมนุษยแกปญหาของโลกและชีวิตไดอยางเพียงพอ ไมวาจะเปนปญหาจิตใจ ปญหา
สังคมหรือปญหาส่ิงแวดลอม ปญหาเหลาน้ันย่ิงรุนแรงหรือเพ่ิมทวี จึงถึงเวลาท่ีจะมีการกาวใหญคร้ัง
สําคัญในการหาทางออกใหแกมนุษยชาติ การพัฒนาสมรรถนะท่ีสมบูรณควรพัฒนาใหครบท้ัง 3 
ดาน รวมถึงการพัฒนาสติปญญาของมนุษยใหเปนคนเกง การพัฒนาศีลธรรมของมนุษยใหเปนคนดี 
และการพัฒนาใหมนุษยพอใจกับสภาวะเปนอยูกับปจจุบันขณะของตนเองอยางมีความสุข ซ่ึง
หมายถึงการมีวิชาการดี การมีวิชาชีพดี และมีวิชาชีวิตท่ีดีพรอมกันท้ัง 3 ดาน  แมศาสนาพุทธเปน
ศาสนาหลักของประเทศไทยถึงรอยละ 94 (รายงานสถิติประชากรและสังคมแหงชาติ, 2554) แต
มักจะถูกใชในโปรแกรมของพิธีกรรมมากกวาท่ีจะศึกษาและนําไปปฏิบัติในชีวิตการงานหรือ
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ชีวิตประจําวันดวยความไมเขาใจจึงไมสามารถเขาถึงได หากมีการบูรณาการแบบเชื่อมโยงทุกสวน
เขาหากันท้ังเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรมและส่ิงแวดลอมอยางถูกตองและสมดุลแลวก็จะเกิดความ
ยั่งยืน (Prawet Wasri, 2006) มีผลงานวิชาการจํานวนมากในเร่ืองการสรางสมรรถนะของมนุษย
และงานบูรณาการพุทธศาสนา เขาสูศาสตรสมัยใหม หากแตยังไมมีงานบูรณาการของหลักพุทธ
ศาสนากับหลักการตลาด ผูวิจัยจึงศึกษาอยางจริงจังเพ่ือมุงสรางสมรรถนะนักการตลาดชาวไทย โดย
นําหลักพุทธศาสนาที่เก่ียวของกับหลักการตลาดมาบูรณาการ ซ่ึงมุงหวังใหเกิดนวัตกรรมทาง
วิชาการของการตลาด และเพ่ือใชเปนส่ือไปยังกลุมนักการตลาดรุนใหมใหเขาถึงพุทธศาสนาไดงาย
ข้ึนจนสามารถนําไปใชในการทํางานและประยุกตใชกับการดําเนินชีวิต สรุปไดวาเปนการพัฒนา
สมรรถนะนักการตลาดชาวไทยท้ังในดานวิชาการ วิชาความรู และวิชาชีวิต ควบคูกับไปท้ัง 3 ดาน 

 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาสภาพปญหาและสมรรถนะในการทํางานการตลาดของนักการตลาดตาม
แนวพุทธจิตวิทยา  

2.2 เพ่ือพัฒนาโปรแกรมฝกอบรมเพ่ือสรางสมรรถนะนักการตลาดในศตวรรษท่ี 21 
ตามแนวพุทธจิตวิทยา  

2.3 เพ่ือศึกษาผลของการใชโปรแกรมฝกอบรมเพ่ือสรางสมรรถนะนักการตลาดใน
ศตวรรษท่ี 21 ตามแนวพุทธจิตวิทยา 

 

3.วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed-method Research) ระหวางวิธีวิจัย
เชิงคุณภาพและวิธีวิจัยเชิงปริมาณ โดยผูวิจัยทําการศึกษาอยางละเอียดท้ังขอมูลและเอกสาร การ
สัมภาษณ การสนทนากลุม การตอบแบบสอบถาม และเก็บขอมูลแบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวม 
การจดบันทึก การเขาสัมมนา การจัดอบรมโปรแกรมฯ ท่ีไดสรางข้ึน การประเมินผลกอนและหลัง
การอบรม  หลังจากน้ันผูวิจัยไดนําขอมูลมาสังเคราะหและวิเคราะหอยางละเอียด และเขียนรายงาน
วิจัยเปนการบรรยายเชิงสรุป รายละเอียดดังตอไปน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 วิเคราะหแนวคิด ทฤษฎี เอกสารท่ีเก่ียวของกับการตลาดและการพัฒนา
สมรรถนะมนุษย 

ศึกษาขอมูลจากเอกสาร ตํารา และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับงานการตลาดในประเทศไทย
หลักพุทธธรรม หลักจิตวิทยา และทฤษฎีตะวันตกท่ีเช่ือมโยงกับการสรางสมรรถนะ  ตลอดจนศึกษา
แนวคิดการฝกอบรมเพ่ือสรางสมรรถนะนักการตลาดในศตวรรษท่ี 21 ตามแนวพุทธจิตวิทยา 

ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาโปรแกรมฝกอบรมเพ่ือสรางสมรรถนะนักการตลาด 

นําเสนอโปรแกรมการสรางสมรรถนะนักการตลาดในศตวรรษท่ี 21 แนวพุทธจิตวิทยาฉบับ
ราง ซ่ึงเปนชุดฝกอบรมท่ีผูวิจัยสรางข้ึนจากการสัมภาษณรายบุคคล นักการตลาดเชิงพุทธตนแบบ 8 
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ทาน และทําแบบสอบถาม นักการตลาดรุนปจจุบันจํานวน 357 คน หลังจากน้ันไดสรุปและ
วิเคราะหขอมูลเพ่ือนําไปประกอบการสรางโปรแกรมฝกอบรมเพ่ือสรางสมรรถนะนักการตลาด ซ่ึง
ประกอบดวยเน้ือหาท่ีใชอบรมแนวคิด หลักการ ส่ือการสอน ระยะเวลาวิธีทํากิจกรรม การวัดและ
การประเมินผล ผูวิจัยเชิญนักวิชาการและผูทรงคุณวุฒิดานตางๆ ท่ีเก่ียวของ รวมถึงผูทรงคุณวุฒิ
ดานพุทธศาสนา ผูเชี่ยวชาญดานการสอนและการอบรม นักการตลาด นักจิตวิทยาดานปญญาและ
จริยธรรม จํานวน 9 ทาน รวมประเมินความเหมาะสมและความเปนไปไดของโปรแกรมฯ ท่ีผูวิจัยได
จัดทําข้ึน จาก 3 ข้ันตอนน้ี 

1. ศึกษาปญหาและรวบรวมขอมูลพ้ืนฐาน 

2. วางแผนและกําหนดแนวทางการฝกอบรมเพ่ือสรางสมรรถนะ 

3. สรางคูมือของโปรแกรมฝกอบรมเพ่ือสรางสมรรถนะฯ  
ทบทวนเคร่ืองมือและประเมินผลเบ้ืองตน  

ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใชโปรแกรมฝกอบรมฯ 

ผูวิจัยดําเนินการประสานงานกับสมาคมการตลาดฯ เพ่ือจัดหานักการตลาดมาเขา รับ
การฝกอบรม โดยกอนเขารับการฝกอบรมผูวิจัยไดใหผูเขารับการฝกอบรมทําแบบสอบถามเพ่ือ
วัดผลกอนการฝกอบรม โดยดําเนินการฝกอบรมตามกระบวนการเปนจํานวน 3 วัน โดยผูวิจัยเปน
ผูนําการฝกอบรม ผสมผสานกับโปรแกรมอ่ืนๆ จนส้ินสุดกระบวนการฝกอบรมตามท่ีกําหนดไว เม่ือ
จบการฝกอบรม ผูวิจัยไดแจกแบบสอบถามเพ่ือวัดผลหลังการฝกอบรมทันที  

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลการฝกอบรม (วัดผลกอนและหลัง) 

 เปนการตอบแบบสอบถามจากผูเขารับการอบรมตามโปรแกรมฯ เพ่ือวัดสมรรถนะ
นักการตลาดกอนและหลังการฝกอบรม อีกท้ังยังมีการทําการวิจัยแบบกลุม 3 สัปดาหหลังการ
ฝกอบรม 

ขั้นตอนที่ 5 การพัฒนาโปรแกรมการฝกอบรม 

 เปนการเผยแพรโปรแกรมฝกอบรมฯ สูนักการตลาดและองคการท่ีเก่ียวของ เพ่ือสราง
นักการตลาดรุนใหมตามแนวพุทธจิตวิทยาการดําเนินงานวิจัยท้ัง 5 ข้ันตอนขางตน ผูวิจัยเขียนเปน
ภาพประกอบการดําเนินการวิจัยพัฒนาโปรแกรมฝกอบรมเพ่ือสรางสมรรถนะนักการตลาดใน
ศตวรรษท่ี 21 ดวยแนวพุทธจิตวิทยาได 
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4.ผลการวิจัย 

ผลการวิจัย มีรายละเอียดดังน้ี 
1). ผลการวิจัยดานสภาพปญหาของนักการตลาดในปจจุบันยังขาดสมรรถนะในการทํางาน

การตลาด 8 ขอคือ 1. ความสามารถเขียนเชิงธุรกิจไดอยางมืออาชีพ  2. ความสามารถใช
ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจได 3. ความสามารถเขาใจกลไกของส่ือแนวใหมได  4. 
ความสามารถสรางสรรคโครงการเพ่ือสังคม (CSR) อยางเปนรูปธรรม 5. ความสามารถวางแผน
การตลาด 6. ความสามารถจัดการกับความเครียด 7. ความรูทฤษฎีสําคัญทางการตลาด และ 8. 
ความสามารถเขาถึงขอมูลแนวโนมตางๆ ของศตวรรษท่ี 21 ไดอยางคลองแคลว 

ซ่ึงวิเคราะหจากผลการสัมภาษณนักการตลาดเชิงพุทธตนแบบและผลจากแบบสอบถาม
นักการตลาดชาวไทย รวมถึงสมรรถนะท้ัง 4 ดาน คือ ดานสมรรถนะทางกาย ดานสมรรถนะทาง
สังคม ดานสมรรถนะทางจิตใจ และดานสมรรถนะทางปญญา ผูวิจัย ไดคัดเลือก สมรรถนะท่ีสําคัญ
และจุดออนท่ีสําคัญ ในแตละดานสมรรถนะ ดังตอไปน้ี 

 
 

แผนภูมิที่ 1 ตาราง Matrix เปรียบเทียบระดับความสําคัญและการประเมินตนเองดาน
สมรรถนะทางกาย (Physical Competency) 

จากแผนภูมิท่ี 1 ผูวิจัยพบวาสมรรถนะที่เปนจุดออนสําคัญ ซ่ึงหมายถึง เร่ืองท่ีมีระดับ
ความสําคัญมากท่ีมีระดับคะแนนประเมินตนเองในระดับตํ่า ตองไดรับการพัฒนาศักยภาพในเร่ือง
นั้นเปนเร่ืองเรงดวนกอน ในดานสมรรถนะทางกาย (Physical Competency) มีท้ังหมด 3 
สมรรถนะไดแก 

 1) สามารถเขียนแผนงาน และเอกสารตางๆ ไดอยางมืออาชีพ 
 2) สามารถใชภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจได 
 3) เขาใจกลไกของส่ือแนวใหมและใชสื่อดิจิทัลตางๆ ไดอยางดี 

คะแนนประเมินตนเอง สูงตํ า

ระ
ดับ

คว
าม

สํา
คญั

สูง

ตํ า

มีบุคลิกภาพด ีน่าเชื อถือ
สามารถรับฟังผู้อื นได้อย่าง
เข้าใจชัดเจนตามที ผู้พดู

สื อสาร
สามารถอ่านและเข้าใจ
เอกสารสําคญัและตาํรา

ต่างๆ ที เกี ยวกับธุรกิจ สังคม 
และการตลาด ได้เป็นอย่างด ี

สามารถเขียนแผนงาน และ
เอกสารต่างๆ ได้อย่างมือ

อาชีพ

สามารถพดูให้โน้มน้าวให้
ผู้ฟังคล้อยตามในเรื องที 

สนทนาได้

สามารถใช้ภาษาองักฤษเพื อ
การสื อสารทางธุรกิจได้

มีสมรรถนะในการใช้อปุกรณ์
เทคโนโลยีในการทํางาน

การตลาดได้อย่างคล่องแคล่ว 

 สามารถใช้โปรแกรม
คอมพวิเตอร์ต่างๆที จําเป็น

ในการทํางานการตลาด
เข้าใจกลไกของสื อแนวใหม่
และใช้สื อดจิิตอลต่างๆ ได้

อย่างดี

จุดออนท่ีสําคญั จุดแข็งท่ีสําคัญ

จุดแข็งจุดออน
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แผนภูมิที่ 2 ตาราง Matrix เปรียบเทียบระดับความสําคัญและการประเมินตนเองดาน

สมรรถนะทางสังคม (Social Competency) 
จากแผนภูมิท่ี 2 ผูวิจัยพบวาสมรรถนะที่เปนจุดออนสําคัญ หมายถึง เร่ืองท่ีมีระดับ

ความสําคัญมากท่ีมีระดับคะแนนประเมินตนเองในระดับตํ่า ตองไดรับการพัฒนาศักยภาพในเร่ือง
นั้นเปนเร่ืองเรงดวนกอนเร่ืองท่ีอยูในระดับท่ีเปนจุดออน ในดานสมรรถนะทางสังคม (Social 
Competency) เร่ืองท่ีตองไดรับการพัฒนาเรงดวนมีท้ังหมด 2 สมรรถนะ ไดแก 

 1.สรางสรรคโครงการเพ่ือสังคม (CSR-Corporate Social Responsibility) ของ
บริษัทไดอยางเปนรูปธรรม 

 2.สามารถวางแผนงานดานการตลาดโดยไมเอาเปรียบสังคม 

 
แผนภูมิที่ 3 ตาราง Matrix เปรียบเทียบระดับความสําคัญและการประเมินตนเองดาน

สมรรถนะทางจิตใจ (Emotional Competency) 

สูงตํ�า

ระ
ดับ

คว
าม

สํา
คญั

สูง

ตํ�า

สามารถวางแผนงานด้าน
การตลาดโดยไม่เอาเปรียบ

สังคม
มีการดําเนินการวางแผน

ธุรกิจที�โปร่งใส่ และ
ตรวจสอบได้

มีคุณธรรม และมีจริยธรรม
ในการทาํงานการตลาด

สามารถทาํงานร่วมกับผู้อื�นได้
ทกุระดับชั !น

สามารถทาํงานสื�อสาร
การตลาดและทาํกิจกรรม
ระดับปฏบิตัิการการตลาด

แบบต่างๆโดยไม่เบยีดเบยีน
สังคม

มีระเบยีบวินัยในการทาํงาน

สร้างสรรค์โครงการเพื�อสังคม 
(CSR-Coporate Social 

Responsibility) ของบริษทัได้
อย่างเป็นรูปธรรม

ใช้เวลาส่วนตวัในวิถี
ชีวิตประจาํวันเพื�อทาํกิจกรรม

ช่วยเหลือสังคมด้วยตนเอง
อย่างเป็นรูปธรรม

จุดออนท่ีสําคญั จุดแข็งท่ีสําคัญ

จุดแข็งจุดออน

คะแนนประเมินตนเอง

สูงตํ�า

ระ
ดับ

คว
าม

สํา
คญั

สูง

ตํ�า

สามารถพัฒนาจติใจตนเอง
ให้เจริญงอกงามด้วย

คุณธรรม
สามารถตัดสินใจอย่าง

สมดุลย์ระหว่างกิจกรรมสร้าง
ยอดขายและ การสร้าง

กิจกรรมเพื�อส่งเสริมสังคม

 พอใจและยนิดกีับการงานใน
ปัจจบุนั

ช่วยเหลือกิจกรรมอื�นๆ ใน
บริษทัอย่างสมํ�าเสมอ

มีความเมตตาและช่วยเหลือ
ผู้ ร่วมงานอยู่เสมอ

มีสภาพจติใจที�พร้อมในการ
ทาํงาน

สามารถจดัการกับ
ความเครียดได้ มีสมาธิจดจ่อในการทาํงาน

สามารถแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรคต่างๆที�เข้ามาในชีวิต

ได้

จุดออนท่ีสําคญั จุดแข็งท่ีสําคัญ

จุดแข็งจุดออน

คะแนนประเมินตนเอง

Vol7 No._61.indd   338 24/7/2561   21:00:25



339

 

จากแผนภูมิท่ี 3 พบวาสมรรถนะที่ เปนจุดออนสําคัญ หมายถึง เ ร่ืองท่ีมีระดับ
ความสําคัญมากท่ีมีระดับคะแนนประเมินตนเองในระดับตํ่า ตองไดรับการพัฒนาศักยภาพในเร่ือง
นั้นเปนเร่ืองเรงดวนกอนเร่ืองท่ีอยูในระดับท่ีเปนจุดออน ในดานสมรรถนะทางจิตใจ (Emotional 
Competency) 

 เร่ืองท่ีตองไดรับการพัฒนาเรงดวนมีท้ังหมด 1 สมรรถนะไดแก 
 1..สามารถจัดการกับความเครียดได 

 
แผนภูมิที่ 4 ตาราง Matrix เปรียบเทียบระดับความสําคัญและการประเมินตนเองดาน

สมรรถนะทางปญญา (Wisdom Competency) 
จากแผนภูมิท่ี 4 พบวาสมรรถนะที่ เปนจุดออนสําคัญ หมายถึง เ ร่ืองท่ีมีระดับ

ความสําคัญมากท่ีมีระดับคะแนนประเมินตนเองในระดับตํ่า ตองไดรับการพัฒนาศักยภาพในเร่ือง
นั้นเปนเร่ืองเรงดวนกอนเร่ืองท่ีอยูในระดับท่ีเปนจุดออน ในสมรรถนะทางปญญา (Wisdom 

Competency) เร่ืองท่ีตองไดรับการพัฒนาเรงดวนมีท้ังหมด 3 สมรรถนะไดแก 
1.สามารถวางแผนการตลาดอยางมีหลักการ 
2.มีความเขาใจแนวคิดและทฤษฎีทางการตลาด 
3.สามารถเขาถึงขอมูลขาวสารและแนวโนม/ทิศทางตางๆของศตวรรษท่ี 21 น้ีไดอยาง

คลองแคลวรวดเร็ว 
 
2). ผลวิจัยดานโปรแกรมฝกอบรมเพ่ือสรางสมรรถนะนักการตลาดในศตวรรษท่ี 21 ตาม

แนวพุทธจิตวิทยา พบวา โปรแกรรมท่ีเหมาะสมเปนโปรแกรมการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต
แนวคิด MARKETER TREE ประกอบดวยแนวคิด 3 กลุมคือ กลุมเพาะสมรรถนะมี 4 กิจกรรม (M-
A-R-K) กลุมปลูกสมรรถนะมี 4 (E-T-E-R) กิจกรรม และ กลุมเก็บเก่ียวสมรรถนะมี 4 กิจกรรม (T-
R-E-E) รวมท้ังส้ิน 12 กิจกรรม โดยเปนการบูรณาการระหวางหลักพุทธศาสนา หลักการตลาดและ
หลักจิตวิทยาเขาดวยกัน โดยไดรับการรับรองโดยผูเชี่ยวชาญดานการตลาดและนักวิชาการทางพุทธ

สูงตํ�า

ระ
ดับ

คว
าม

สํา
คญั

สูง

ตํ�า

คะแนนประเมินตนเอง

มีความเข้าใจแนวคดิและ
ทฤษฎทีางการตลาด

สามารถวางแผนการตลาด
อย่างมีหลักการ

สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
และแนวโน้ม/ทศิทางต่างๆ
ของศตวรรษที� 21 นี !ได้อย่าง

คล่องแคล่วรวดเร็ว

พัฒนาความรู้ของตนเอง
อย่างสมํ�าเสมอ

สามารถแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรคที�เกดิขึ !นในการ

ทาํงานได้

สามารถประยกุต์หลักธรรม
เพื�อนํามาพัฒนาตนเองให้

เป็นคนดีของสังคม

จุดออนท่ีสําคญั จุดแข็งท่ีสําคัญ

จุดแข็งจุดออน
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ศาสนารวม 9 ทานวามีความถูกตองเหมาะสม โดยมีคาดัชนีความสอดคลองอยูระหวาง 0.9 – 1.00 
โดยผูวิจัยใชหลักการบูรณาการแบบ “ธรรมโมโลยี- Dhammology” เพ่ือสรางโปรแกรมฝกอบรมฯ 
โดยใชหลักการตลาดเปนตัวต้ังและใชหลักธรรมท่ีเก่ียวของมาประยุกตใชแทนเคร่ืองมือการตลาด
แบบเดิม รวม 12 กิจกรรมโดยมุงพัฒนานักการตลาดในศตวรรษท่ี 21 ตามแนวพุทธจิตวิทยา 8 
สมรรถนะหลักท่ีเรงดวน โดยมีวิทยากรท้ังหมด 3 ทาน ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญดานการตลาด 
ผูเชี่ยวชาญดานพุทธศาสนา 

ผูวิจัยไดพัฒนาโปรแกรมฝกอบรมนักการตลาดตามหลักพุทธจิตวิทยาในศตวรรษท่ี 21 
ประกอบไปดวย 12 กิจกรรมหลัก โดยไดบูรณาการหลักพุทธศาสนาและหลักการตลาดเขาไว
ดวยกันอยางกลมกลืน ภายใตชื่อหลักสูตร: สรางแบรนดสูศตวรรษท่ี 21 ดวยธรรมโมโลยีการตลาด 
(Effective Brand Building Towards 21st Century via Dhammology-Marketing) โดย
กําหนดระยะเวลา 3 วันเพ่ือใหครอบคลุมเน้ือหาไดครบถวน โดยจะมุงพัฒนาสมรรถนะตางๆ ให
ครอบคลุมท้ัง 3 องคประกอบ ของทฤษฎีของบลูม คือพุทธพิสัย (Cognitive Competencies)  จิต
พิสัย (Affective Competencies) และทักษะพิสัย (Performance Competencies) 

โปรแกรมฝกอบรมเพ่ือสรางสมรรถนะนักการตลาดในศตวรรษท่ี 21 ตามแนวพุทธจิตวิทยา 
ภายใตชื่อ “หลักสูตรสรางแบรนดสูศตวรรษท่ี 21 ดวยธรรมโมโลยีการตลาด” เปนการบูรณาการ
ของหลักพุทธศาสนา หลักการตลาด และตามทฤษฎีการเรียนรูของบลูม (Bloom Taxonomy)  

3). ผลการใชโปรแกรมฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะนักการตลาดในศตวรรษท่ี 21 ตาม
แนวพุทธจิตวิทยา พบวามีการเปล่ียนแปลงดานสมรรถนะความรูและดานสมรรถนะทักษะหลังการ
อบรมมีคะแนนเฉล่ียอยูในระดับมากท่ีสุดและสูงกวากอนการอบรมอยางมีนัยยะสําคัญทางสถิติ .05 
สวนผลสมรรถนะดานเจตคติพบวาหลังการทดลองและกอนทดลองมีการเปล่ียนแปลงดีข้ึน แตไมมี
ความแตกตางกันทางสถิติ ตามตารางท่ี 1,2 และ 3 ดังตอไปน้ี 
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ตารางท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบโปรแกรมฝกอบรมเพ่ือสรางสมรรถนะนักการตลาดใน
ศตวรรษ ท่ี 21 ตามแนวพุทธจิตวิทยากอนและหลังการฝกอบรม “สมรรถนะดานความรู”                                                      

N=15 

โปรแกรมฝกอบรมเพ่ือสรางสมรรถนะนักการตลาด
ในศตวรรษ ท่ี 21  

 “สมรรถนะดานความรู” 

คาเฉล่ีย(C ) S.D. t r -value 

Pre-test 2.99 .536 
11.818* .000 

Post-test 4.08 .379 

 * มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 จากตารางท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบโปรแกรมฝกอบรมเพ่ือสรางสมรรถนะนักการตลาด
ในศตวรรษ ท่ี 21 ตามแนวพุทธจิตวิทยากอนและหลังการฝกอบรม “สมรรถนะดานความรู” พบวา
มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (t= 11.818*, r -value=.000) น่ัน
หมายความวา หลังการทดลองโปรแกรมฝกอบรมเพ่ือสรางสมรรถนะนักการตลาดในศตวรรษ ท่ี 21 
ตามแนวพุทธจิตวิทยา“สมรรถนะดานความรู” มีคะแนนเฉล่ียสูงกวากอนการทดลองโปรแกรม
ดังกลาว (คะแนนเฉล่ียเทากับ 4.08 และ 2.99 ตามลําดับ) 
ตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบโปรแกรมฝกอบรมเพ่ือสรางสมรรถนะนักการตลาดในศตวรรษ ท่ี 21 
ตามแนวพุทธจิตวิทยากอนและหลังการฝกอบรม “สมรรถนะดานเจตคติ” 

N=15 

โปรแกรมฝกอบรมเพ่ือสรางสมรรถนะ
นักการตลาดในศตวรรษ ท่ี 21 

“สมรรถนะดานเจตคติ” 

คาเฉล่ีย (C ) S.D. t r -value 

Pre-test 4.45 .503 
1.601 .132 

Post-test 4.68 .387 

 * มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 จากตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบโปรแกรมฝกอบรมเพ่ือสรางสมรรถนะนักการตลาด
ในศตวรรษ ท่ี 21 ตามแนวพุทธจิตวิทยากอนและหลังการฝกอบรม “สมรรถนะดานเจตคติ” พบวา
ไมมีความแตกตางกัน 

ตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบโปรแกรมฝกอบรมเพ่ือสรางสมรรถนะนักการตลาดในศตวรรษ ท่ี 21 
ตามแนวพุทธจิตวิทยากอนและหลังการฝกอบรม “สมรรถนะดานทักษะ” 

N=15 

โปรแกรมฝกอบรมเพ่ือสรางสมรรถนะนักการ
ตลาดในศตวรรษ ท่ี 21  

คาเฉล่ีย (C ) S.D. t r -value 
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 “สมรรถนะดานทักษะ” 

Pre-test 3.46 .379 
8.831* .000 

Post-test 4.26 .323 

 * มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
 จากตารางท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบโปรแกรมฝกอบรมเพ่ือสรางสมรรถนะนักการตลาด
ในศตวรรษ ท่ี 21 ตามแนวพุทธจิตวิทยากอนและหลังการฝกอบรม “สมรรถนะดานทักษะ” พบวามี
ความแตกตางกันกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (t= 8.831*, r -value=.000) น่ัน
หมายความวา หลังการทดลองโปรแกรมฝกอบรมเพ่ือสรางสมรรถนะนักการตลาดในศตวรรษ ท่ี 21 
ตามแนวพุทธจิตวิทยา “สมรรถนะดานทักษะ” มีคะแนนเฉล่ียสูงกวากอนการทดลองโปรแกรม
ดังกลาว (คะแนนเฉล่ียเทากับ 4.26 และ 3.46 ตามลําดับ)  
 โดยสรุป ผลของโปรแกรมฝกอบรมเพ่ือสรางสมรรถนะนักการตลาดในศตวรรษ ท่ี 21 
ตามแนวพุทธจิตวิทยา ซ่ึงเปนการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method) รวมถึงการสัมภาษณนักการ
ตลาดตนแบบ การทําแบบสอบถามนักการตลาดปจจุบัน จํานวน 357 คน ไปจนถึงการทดลอง
ฝกอบรมนักการตลาด 15 คน ดวยโปรแกรมฯ น้ี มีประสิทธิภาพเปนท่ีนาพอใจ และมีความ
เหมาะสมท่ีจะนําไปพัฒนานักการตลาดเพ่ือใหมีความพรอมท้ังดานความรู (วิชาการ)  ท้ังการปรับ
นําไปใชกับงานการตลาด (วิชาชีพ) และท้ังจิตสํานึกท่ีมีตอสังคม (วิชาชีวิต) และเหมาะสมท่ีจะปรับ
ใชในศตวรรษท่ี 21 น้ีเพราะมีการแขงขันสูงในระดับสังคมโลกในขณะท่ีมีการมุงผลท้ังดานธุรกิจและ
การมีสวนรวมในการดูแลสังคมในปจจุบัน โปรแกรมน้ีถือเปนการบูรณาการของโลกตะวันตก 
(หลักการตลาด) เขาดับโลกตะวันออก (หลักพุทธศาสนา) อยางกลมกลืนและเปนคร้ังแรกในงาน
การตลาดซ่ึงริเร่ิมมาจากโลกตะวันตกท้ังส้ินมากวา 70 ป โดยมีผลการฝกอบรมโปรแกรมฯ 
เปรียบเทียบกอนและหลังการฝกอบรม โดยใชคาสถิติ Paired sample t test สรุปไดดังน้ี 

1) ผลการเปรียบเทียบโปรแกรมฝกอบรมเพ่ือสรางสมรรถนะนักการตลาดในศตวรรษ ท่ี 
21 ตามแนวพุทธจิตวิทยากอนและหลังการฝกอบรม “สมรรถนะดานความรู” พบวามีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 นั่นหมายความวา หลังการทดลองโปรแกรมฝกอบรมเพ่ือ
สรางสมรรถนะนักการตลาดในศตวรรษ ท่ี 21 ตามแนวพุทธจิตวิทยา “สมรรถนะดานความรู” มี
คะแนนเฉล่ียสูงกวากอนการทดลองโปรแกรมดังกลาว (คะแนนเฉล่ียเทากับ 4.08 และ 2.99 
ตามลําดับ) 

2) ผลการเปรียบเทียบโปรแกรมฝกอบรมเพ่ือสรางสมรรถนะนักการตลาดในศตวรรษ ท่ี 21 
ตามแนวพุทธจิตวิทยากอนและหลังการฝกอบรม “สมรรถนะดานเจตคติ” พบวามีคะแนนสูงข้ึน แบบ
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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3) ผลการเปรียบเทียบโปรแกรมฝกอบรมเพ่ือสรางสมรรถนะนักการตลาดในศตวรรษ ท่ี 21 
ตามแนวพุทธจิตวิทยากอนและหลังการฝกอบรม “สมรรถนะดานทักษะ” พบวามีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 นั่นหมายความวา หลังการทดลองโปรแกรมฝกอบรมเพ่ือสราง
สมรรถนะนักการตลาดในศตวรรษ ท่ี 21 ตามแนวพุทธจิตวิทยา “สมรรถนะดานทักษะ” มีคะแนน
เฉล่ียสูง 
 

5. การอภิปรายผลการวิจัย 

การอภิปรายตามวัตถุประสงคการวิจัย มีดังน้ี  
อภิปรายผลตามวัตถุประสงคท่ี 1 พบวา ประเด็นสภาพปญหาและสมรรถนะในการ

ทํางานการตลาดของนักการตลาดตามแนวพุทธจิตวิทยา พบวา นักการตลาดในปจจุบันมีปญหา
อุปสรรคในการทํางานหลายดาน เชน ขาดความคิดสรางสรรค ขาดความเชื่อม่ัน ขาดความคิดนอก
กรอบ ขาดความมุงม่ันในการทํางาน ขาดความเขาใจพฤติกรรมมนุษย (ผูบริโภค) ในเชิงลึกจึงไม
สามารถส่ือสารกับลูกคาไดตรงความตองการ ความรูดานการตลาดเชิงทฤษฎียังไมเพียงพอท่ีจะ
ประยุกตมาใชกับงานการตลาด สอดคลองกับเรวัติ (Rewat Tantayanont, 2559) ที่ไดสรุปปญหา
ดานการตลาดของเอสเอ็มอีไทยไวอยางนาสนใจวา 1) ไมสามารถเขาใจผูบริโภคไดอยางลึกซ้ึง 2) ไม
สามารถติดตามการเปล่ียนแปลงของตลาดได อุปสรรคของการท่ีบัณฑิตสาขาการตลาดเร่ิมเขาไป
ทํางานในตําแหนงนักการตลาดคือความเหมาะสมของตําแหนงงานกับตัวบุคคล และอุปสรรคสําคัญ
ประการท่ีสองคือการท่ีนักการตลาดเหมาะสมกับตําแหนงหรือไม 

การปรับตัวใหทันตอการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 นี้ อีกท้ัง เอียน (Walker, Ian, 
2009) เชื่อวามี 8 สมรรถนะสําคัญท่ีตองการพัฒนาเพ่ือกาวสูสมรรถนะท่ี 21 อยางม่ันใจ น้ันรวมถึง 
สมรรถนะดานความรู (เชน การเขียนแผนการตลาด เปนตน) สมรรถนะดานสังคม (การเขาใจ
จริยธรรมการตลาด การทํากิจกรรมเพ่ือสังคม (CSR) เปนตน) สมรรถนะทางกาย (ภาษาอังกฤษและ
สื่อทางดิจิทัล) และ สมรรถนะทางจิต (การบริหารความเครียด) ท้ังน้ีอาจเปนเพราะการเปล่ียนแปลง
อยางรวดเร็วของศตวรรษท่ี 21 ที่ทําใหนักการตลาดตองแขงขันสูง ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของรัฐ
พลและเยาวภา (Rattapol Sanson and Yaowapa Patomsirikul, 2556) วากลยุทธการตลาด
ปจจุบันไดเปล่ียนแปลงตลอดเวลา การผสมผสาน ท้ังการวางแผนกลยุทธการส่ือสารและกลยุทธ
ดานผลิตภัณฑมีความจําเปนอยางมากสําหรับนักการตลาดในการอยูรอดของผลิตภัณฑน้ันๆ 
นอกจากน้ัน ริชารด อี. บอยาทซิส (Richard E. Boyatzis, 2008) กลาววาสมรรถนะเก่ียวกับ
อารมณ (Emotional Competencies)  สังคม (Social intelligence Competencies) และ
ปญญา (Cognitive Competencies) เปนส่ิงท่ีกําหนดความสามารถของผูบริหารในศตวรรษท่ี 21 
และไดยืนยันวาสมรรถนะสําคัญเหลาน้ีสามารถพัฒนาใหเกิดในผูใหญได ซ่ึงยังสอดคลองกับแนวคิด
ของทานพระพรหมคุณาภรณ (Payutto, P.A, 2551) วาพุทธวิธีในการแกปญหาในศตวรรษท่ี 21 
วาเปนเพราะสภาพการพัฒนาของโลกในยุคกอน (ศตวรรษท่ี 20) เกิดจากการมุงหวังท่ีจะใหมนุษย
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สวนนอยมีความสุขก็ตองใหธรรมชาติและมนุษยอ่ืนสวนใหญตองยอมรับความทุกขเปนความสุขจาก
การกอทุกขแกธรรมชาติและมนุษยเหลาอ่ืนธรรมชาติก็แย สังคมก็ยับเยิน ดังน้ันหากนักการตลาดใน
ศตวรรษท่ี 21 ไมเขาใจปจจัยทางสังคมโดยไมสามารถวางแผนแบบสมดุลระหวางประโยชนภายใน
และประโยชนโดยรวมของสังคม ก็จะไมสามารถสรางผลสําเร็จไดโดยงาย ทั้งน้ีผลวิจัยสมรรถนะท่ี
นักการตลาดตองการจากแผนภูมิที่ 1,2,3 และ 4  
สมรรถนะสําคัญท่ีนักการตลาดตองการในศตวรรษท่ี 21 

การอภิปรายผลตามวัตถุประสงคท่ี 2 พบวา การพัฒนาโปรแกรมฝกอบรมเพ่ือสราง
สมรรถนะนักการตลาดในศตวรรษท่ี 21 ตามแนวพุทธจิตวิทยา พบวามีความเหมาะสมในเร่ืองของ
เน้ือหา การบูรณาการ การผสมผสานกิจกรรม การลําดับกิจกรรมและการมีการปฏิบัติจริงในงาน
ของผูเขาอบรมแตละหัวขอ การใหผูเขาอบรมไดซักถามวิทยากรไดขณะฝกปฏิบัติ นักการศึกษาและ
นักวิชาการใหความสําคัญกับการพัฒนาสมรรถนะแบบองครวมดวยการบูรณาการ โดยไมแยกการ
พัฒนาออกเปนสวนๆ (เบญญาภา คงมาลัย,2556)  สรุปไดวาการสรางโปรแกรมเพ่ือพัฒนา
สมรรถนะนักการตลาดจําเปนตองมองใหครบทุกดาน (Kambi, Shampy, 2015) ทั้งปจจัยดาน
ความรูดานกลยุทธตางๆ  ดานจิตใจ และดานอ่ืนๆ ท่ีพบวาเปนความตองการของนักการตลาดเพ่ือ
จะเพ่ิมประสิทธิภาพท้ังรางกายและจิตใจอีกดวย (Saleh, Alharbi Adel, 2015) เกิดแนวทางการ
เรียนรู และอาจเปนเพราะโปรแกรมฯ น้ีไดพัฒนามาจากผลวิจัยปญหาและสมรรถนะท่ีนักการตลาด
ตองการจริง ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของโรเซฟสกี และออฟเฟอร (Anne Rosefsky Saavedra, V. 
Darleen Opfer, 2017,p 8-10) ที่ไดสรุปทักษะในการอยูรอด (Survival Skills) ในศตวรรษท่ี 21 
ที่จําเปนคือการคิดเชิงวิพากษ (Critical Thinking) และการคิดเชิงแกปญหา (Problem Solving) 
ดวยโปรแกรมท่ีมีการฝกฝนจริงขณะเรียนรู  

โปรแกรมฝกอบรมเพ่ือสรางสมรรถนะนักการตลาดในศตวรรษท่ี 21 ตามแนวพุทธ
จิตวิทยา เปน “นวัตกรรมทางพุทธศาสนา” เพราะเปนโปรแกรมใหมท่ีเกิดจากการบูรณาการท้ัง 3 
หลักสําคัญ คือ หลักพุทธศาสนา หลักการตลาด และหลักจิตวิทยา เปนการดําเนินรอยตามพระราช
ปณิธานและปรัชญาของมหาวิทยาลัยดังท่ีพระพรหมบัณฑิต (Dhammajitto, P, 2560) ไดกลาวไว
วา การบูรณาการพระพุทธศาสนากับศาสตรสมัยใหมใหเขาใจงายถือเปนเร่ืองสําคัญย่ิงเพ่ือคน
ทั้งหลายจะไดนําเอาไปขบคิด นําไปทําตอ สานตอ ทําวิจัยตอ เกิดเปนแรงบันดาลใหเกิดงานวิจัย
ดานบูรณาการพระพุทธศาสนากับศาสตรสมัยใหม เรียกกันวา “นวัตกรรมทางพระพุทธศาสนา”
ข้ึนมา ดังน้ันจึงถือวางานวิจัยชิ้นน้ีไดสรางข้ึนมา สมดังปณิธาณขอน้ี สอดคลองกับผลวิจัยของของ
ชิณญ (Shin Songamornsiri, 2554) ที่สรุปไววา การตลาดอยูในฐานะเปน "เคร่ืองมือของศาสนา" 
มากกวา "ศาสนาจะเปนเคร่ืองมือของการตลาด" เพราะการตลาดจะเขามาทําหนาท่ีในการพัฒนา
ชองทางใหศาสนา ในฐานะเปนสิ่งท่ีมีคุณคาในรูปแบบการใชสติปญญาในการพิจารณา เพ่ือจะนําพา
ใหมนุษยหลุดรอดออกจากความกลัว ความส้ินหวัง และไรแรงบันดาลใจ และชวยใชหลักการศาสนา
เปนเคร่ืองมือสําคัญท่ีจะนําไปสูการคนพบตัวเอง และเขาถึงความจริงสูงสุดในทางศาสนา หากจะ
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มองในมิติน้ีวา ธรรมะเปนประดุจแพขามฝาก การตลาดก็อาจจะเปนใบพายเพ่ือท่ีจะคํ้ายัน และพาย
เพ่ือชวยใหแพไปถึงฝงโดยเร็ววันและบรรลุวัตถุประสงคไดสําเร็จเปนตน 

นอกจากน้ีโปรแกรมฝกอบรมเพ่ือสรางสมรรถนะนักการตลาดในศตวรรษท่ี 21 ตาม
แนวพุทธจิตวิทยา น้ียังถือเปน “นวัตกรรมทางการตลาด” เน่ืองดวยเปนคร้ังแรกท่ีนําพุทธศาสนา
และจิตวิทยามาชวยสรางสมรรถนะนักการตลาดอยางท่ีไมเคยปรากฏมากอน  และอาจเปนแนวทาง
สูนวัตกรรมใหมท่ีเรียกวา “การตลาด 5.0” เน่ืองดวยเปนการพัฒนาไปอีกข้ันถัดจากการตลาด 4.0 
ที่กําลังเปนนวัตกรรมการตลาดท่ีเปนท่ีสนใจของนักการตลาดท่ัวโลก โดยปรมาจารยการตลาดคอต
เลอรและคารธาเจย (Kotler,  Kartajay, 2017) ที่สรุปไวในงานการตลาด 4.0 วาในโลกท่ีเทคโนโลยี
สูงเทาไหร คนย่ิงตองการความใกลชิดเทาน้ัน (In a high-tech world, people long for high 
touch) ย่ิงความกาวหนามาเทาไหร คนย่ิงตองการของพ้ืนๆ มากเทาน้ัน การตลาด 4.0 มาแทนท่ี
การตลาด 3.0 ท่ีเนนเร่ืองส่ือดิจิทัล มาเปนการใหความสนใจความคิดและส่ิงท่ีลูกคาตองเผชิญ 
(Customer Journey) ในแตละวัน แตเนนวาบทบาทของนักการตลาดตองเปล่ียนเปนการนําทางให
ลูกคารูจักสินคาไปจนถึงการทําใหเขารักและพูดถึงในแงดีมากข้ึน ผูวิจัยเล็งเห็นวาคุณคาของ
งานวิจัยฉบับน้ี สามารถนําเผยแผสูวงการการตลาดท้ังในระดับประเทศและระดับโลก เพ่ือสราง
นักการตลาดรุนใหม (นักการตลาด 5.0) ท่ีพรอมท้ังวิชาความรู วิชาชีพ และวิชาชีวิต  
 การอภิปรายผลตามวัตถุประสงคท่ี 3 พบวาประเด็นเก่ียวกับผลของการใชโปรแกรม
ฝกอบรมเพ่ือสรางสมรรถนะนักการตลาดในศตวรรษท่ี 21 ตามแนวพุทธจิตวิทยา มี ผลการ
เปรียบเทียบโปรแกรมฝกอบรมเพ่ือสรางสมรรถนะนักการตลาดในศตวรรษ ท่ี 21 ตามแนวพุทธ
จิตวิทยากอนและหลังการฝกอบรม “สมรรถนะดานความรู”และ “สมรรถนะดานทักษะ” มีคะแนน
เฉล่ียสูงกวากอนการทดลองโปรแกรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ซ่ึงเปนไปตาม
สมมุติฐาน อยางไรก็ตาม“สมรรถนะดานเจตคติ” พบวามีคะแนนสูงข้ึน ทั้งน้ีอาจเปนเพราะนักการ
ตลาดกลุมทดลองมีสมรรถนะในดานเจตคติในระดับสูงกอนอบรม ซ่ึงรวมถึง การพัฒนาศักยภาพ
ของตนเอง  ยึดม่ันในจรรยาบรรณ และมีคุณธรรมในการบริหารแลวในปจจุบัน ซ่ึงเห็นไดชัดเจนจาก
การนักการตลาดสนใจหลักธรรมพระพุทธศาสนาเปนทุนเดิมจึงสมัครมาเขารวมโปรแกรมฝกอบรมฯ
ในคร้ังน้ี สะทอนใหเห็นไดวา นักการตลาดเห็นความสําคัญและยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรมใน
การพัฒนาสมรรถนะของตนเอง สอดคลองกับผลการวิจัยของชิณญ  ทรงอมรสิริ (2554) กลาววา 
การตลาดท่ีเนนแต, "อารมณ" เพ่ือกระตุนใหเกิดตัณหา หรือความรูจักอยากทางผัสสะตางๆ เชน 
ทางตา หู จมูก ล้ิน กาย และใจอยางไมมีท่ีส้ินสุดน้ัน อาจจะทําใหมนุษยเผชิญหนากับการแสวงหา
สิ่งเสพ เพ่ือตอบสนองความอยากอยางตอเน่ืองไมมีท่ีส้ินสุด แตการท่ีมนุษยมีปญญารูเทาทันความ
อยาก และเสพอยางมีสติ โดยตระหนักรูถึงคุณคาอันแทจริง ยอมทําใหมีทาทีตอการบริโภคสินคา
และการบริการ ในฐานะเปน "สิ่งจําเปน"มากกวา "จํายอม" และสนองตอบในฐานะเปนทาสของการ
บริโภคเพ่ือสนองตอบตอความตองการและกระแสสังคม หรือคานิยมแบบผิดๆ อยางไรก็ดีหากมีการ
ขยายผลออกไปในวงกวางสูนักการตลาดท่ีไมเขาใจหลักพุทธศาสนามากอน อาจสามารถเห็นผล
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ความแตกตางของสมรรถนะขอเจตคติน้ีระหวางกอนและหลังการทดลองไดชัดเจนข้ึน ดังเชน ขอ
คนพบจากวิจัยของกมลาศ ภูวชนาธิพงศ และ พุทธชาติ แผนสมบุญ (2016)  ที่พบวา การฝกอบรม
ที่ใชกระบวนการไตรสิกขา มุงพัฒนาความคิดอยางแยบคาย โดยเฉพาะรูจักวิธีคิดแบบคุณคาแท 
คุณคาเทียม คุณโทษประโยชนและทางออก การจะพัฒนาความคิดน้ีไดก็ตองมีกัลยาณมิตรท่ี
ชวยเหลือ หรือสรางกระบวนการใหเกิดการเรียนรู พัฒนาเปนความเขาใจ เปล่ียนฐานคิดเขาใจตอ
สิ่งท่ีเกิดข้ึน วิเคราะห แยกแยะส่ิงดีไมดีได ผานกระบวนการฝกอบรมแบบองครวมคือ ศีล สมาธิ 
และปญญาจนเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทิศทางท่ีดีข้ึน  

การอภิปรายผลตองานดานพุทธจิตวิทยาน้ัน สรุปไดวานับไดวาโปรแกรมสรางสมรรถนะ
นักการตลาดในศตวรรษท่ี 21 ตามแนวพุทธจิตวิทยา เปนการสรางมิติของพุทธจิตวิทยามาสูทางงาน
ดานธุรกิจ นอกเหนือไปจากงานพุทธจิตวิทยาดานพฤติกรรมมนุษยอ่ืนๆ เชน การใหคําปรึกษา เปน
ตน การนําพุทธจิตวิทยาเขาไปมีบทบาทในงานการตลาดมีประโยชน 2 ประเด็นคือ สามารถทําให
นักการตลาดเขาถึงพุทธศาสนาในวงการสาขาอาชีพท่ีแตกตางเปนการเพ่ิมโอกาสใหมีความเขาใจ
แนวคิดและหลักพุทธศาสนา และ  2. พุทธจิตวิทยานาจะมีสวนใหนักการตลาดสรางสรรคงานท่ีมี
คุณคาทางจิตใจและคํานึงถึงสังคม (สีลภาวนา) ดวยโครงการซีเอสอาร เพ่ือสังคม (Corporate 
Social Responsibility-CSR) มากข้ึน  
 

6.ขอเสนอแนะ 

 จากการวิจัยคร้ังน้ีพบผลการฝกอบรมหลังการฝกอบรมสูงกวากอนฝกอบรม ดังน้ัน
งานวิจัยน้ีนาจะมีการพัฒนาใหสมบูรณย่ิงข้ึนเพ่ือนําไปปรับใชในอนาคตได จึงขอเสนอแนะในเชิง
นโยบาย ในเชิงการปฏิบัติและในการวิจัยในคร้ังตอไปดังน้ี 

 1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย  
1) นักวิชาการและสถาบันท่ีมีการเรียนการสอนวิชาการตลาดควรศึกษาผลของการ

คัดเลือกสมรรถนะท่ีสําคัญตามแนวภาวนา 4 เพ่ือการพัฒนานักการตลาดรุนใหมอยางแทจริง  
2) สถาบันท่ีมีการเรียนการสอนการตลาดควรพิจารณาบรรจุหลักสูตรเพ่ือสรางนักการ

ตลาดแบบไตรจักขุ รวมถึงการพัฒนาใหเปนผูท่ีเพียบพรอมท้ัง 3 ดาน คือวิชาความรู วิชาชีพ และ
วิชาชีวิต เขาใจการทํางานแบบสมดุล 

3) องคกรธุรกิจทุกองคกรควรใหความสําคัญกับการพัฒนานักการตลาด ในทฤษฎีท่ี
สําคัญตางๆ ตามผลการวิจัยท้ัง 8 ขอ เพ่ือการทํางานในศตวรรษท่ี 21 ไดดีขึ้น 

 2 ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
1) ควรเริ่มการพัฒนาสมรรถนะต้ังแตระดับนักศึกษาวิชาการตลาด เพ่ือใหมีความเขาใจ

และสามารถเลือกใชไดผสมผสานกับหลักการตลาดท่ีใชในปจจุบัน โดยไมเกิดความคุนชินกับ
การตลาดแนวตะวันตก ซ่ึงมีการสอนในสถาบันอุดมศึกษาเพียงอยางเดียวในปจจุบัน 
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2) ควรพิจารณาการพัฒนางานการตลาดแบบครบทุกดาน ใหเปนสวนหน่ึงของหลักสูตร
สูกลุมผูบริหารธุรกิจเพ่ือสรางความตระหนักรู เน่ืองจากผูบริหารเปนกลุมบุคคลท่ีกําหนดนโยบาย
ของธุรกิจอันสงผลใหเกิดกิจกรรมตางๆ ของนักการตลาด หากท้ังฝายนโยบายและฝายปฏิบัติมี
เปาหมายไปในทิศทางเดียวกัน และมีบุคคลหลายฝายมาเปนแนวรวมในการประยุกตใชหลักธรรม
ทางพุทธกับการตลาดไดอยางจริงจังและตอเน่ืองแลว ยอมสงผลใหโปรแกรมฯ น้ีมีความสําเร็จอยาง
กวางขวางข้ึน  

 3 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

1) เน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ีเปนการทดลองและพบวายังมีการติดตามผลในระยะส้ัน
และไมตอเน่ือง ดังน้ันควรนําโปรแกรมน้ีไปทดลองซํ้าโดยมีการศึกษาและติดตามผลสมรรถนะใน
ระยะยาว เพ่ือเขาใจการเปล่ียนแปลง อุปสรรค และปญหาจริงตอเน่ือง เพ่ือการปรับปรุงโปรแกรม
ฝกอบรมนักการตลาดในศตวรรษท่ี 21 ตามแนวพุทธจิตวิทยา 

 2) การทดลองเปนการทําในกลุมนักการตลาดท่ีทํางานมานานเกิน 5 ปข้ึนไป และคุน
กับการใชทฤษฎีการตลาดตะวันตก จึงควรทดลองในกลุมนักศึกษาสาขาการตลาด เพ่ือใหเกิดการ
เขาใจและการรับรูแนวคิดน้ีในระยะแรกของการเร่ิมตนในวิชาชีพน้ี เพ่ือใหเกิดการคุนเคยและ
ยอมรับไดมากข้ึนเม่ือเทียบกับการฝกเม่ือทํางานแลว 

3) การทดลองในงานวิจัยน้ี ทํากับนักการตลาดอาชีพ เพ่ือเขาใจถึงความเปนไปไดใน
การเผยแผงานบูรณาการน้ี ควรทําวิจัยในกลุมนักวิชาการและอาจารยสาขาการตลาด เพ่ือเขาใจการ
ยอมรับและการปรับนําไปใชหากมีการรับรูแนวคิดน้ีเพ่ือเปนการปูรากฐานการบูรณการพุทธศาสนา
ในวิชาชีพน้ี 
 

 

References 

Alharbi Adel Saleh (2015). The Role of Marketing Capabilities in Firm’s Success. 
International Journal of Management Science and Business Administration. 
China: School of Management, Wuhan University of Technology. 56-56. 

Anne Rosefsky Saavedra and V. Darleen Opfer. (2012). Learning 21st Century 
Learning skills required 21st century Teaching. USA: Santa Monica. RAND 
Corporation Print.  

Benyapa Kongmalai. (2556). Program to Develop Knowledge Management 
Competencies of Academic Students. Bangkok: Chulalongkorn University 
Press.  

Dhammajitto, P. (2560). Buddhist Integration to Modern Science. Bangkok: 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University Press. 

Vol7 No._61.indd   347 24/7/2561   21:00:57



348
Vol.7 No.2 (Special Issue) April - Jun 2018

 

Ian Walker et. al.(2009, December). The Development of Competent Marketing 
Professionals. Journal of Marketing Education. Monash University 
Melbourne, Australia, SAGE Publications. 15-16. 

Kamalas Phoowachanathipong and phuttachat pheansomboon, (2016) , Value and 
Behavioral Model of Consuming in Online Social Network Using Integration 
of Buddhist Psychology for Thai Novices, Research Report, Buddhist Research  
Institute, Mahachulalongkornrajavidyalaya University  

Peter F. Drucker. (2001). Management Challenges for the 21st Century, USA: Harper 
Business Paperback edition. 

Payutto, P. (2557). Buddhism and Modern Science. Bangkok: 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University Press.  

Payutto, P. (2551). Buddhist Methodology to Solve Problem in 21st Century. 
Nakornpatom: Wat Yanvejsakavan.  

Prawet Wasri. (2549). [On-line] http://www.prawase.com/books/23.pdf. 2549, [search 
on 2 January 2559] 

Rattapol Sanson and Yaowapa Patomsirikul. (2556). Strategy to Create Competitive 
Edge within ASEAN. Thesis for Doctoral Degree for Marketing. Eastern Asia 
University.  

Rewat Tantayanont. (2559). Marketng Foundation for SME. Bangkok: University of 
Thai Chamber of Commerce.   

Richard E. Boyatzis. (2008). Competencies in the 21st century, Case Western Reserve 
Journal of Management Development. USA: Cleveland, Emerald Group 
Publishing Limited  

Shampy Kambi. (2015). Marketing capabilities and firm performance: literature 
review and future research agenda. India: Department of Management 
Studies, Indian Institute of Technology, Roorkee Print.  

Shin Songamornsiri. (2554). Direction for Buddhist Promotion using Marketing. 
Doctoral Thesis for Buddhist Study Department. Bangkok: 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University.  

Thailand Statistic Report for Social and Population. (2554). Report on Social and 
Culture. Bangkok: Ministry of Information and Technology.   

UNESCO Publishing. (1997). World Communication Report. France: the United 
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization Press. 

Vol7 No._61.indd   348 24/7/2561   21:00:58



349

 

 

THE QUALITY OF  LIFE WITH ZEN 
 

Phradhepsinghavarajarn (Sophon Yodkumpa )* 
พระเทพสิงหวราจารย (โสภณ ยอดจําปา) 

 
ABSTRACT 

This academic article wish to present the way refer to rapid of the world 
change that be from the progress of information technology and the stress causes 
ill health which dropped the quality of life in the present. It is an uncomfortable 
mindset for use the calm between the fast movement in nowadays that believe a 
high stress, constant anxiety over tasks and work and life, social anxiety are all a 
part of the modern way of life. Most people just don’t feel a sense of peace, of 
calm, of serenity, throughout their day. The way some of the time which learned a 
few things that have helped people create a feeling of calmness much more of the 
time than ever before. Our lives are filled with all kinds of noise , visual clutter, 
notifications, social media, news, all the things we need to read. And truthfully, 
none of it is necessary. Reduce all these things and more, and create some space, 
some quiet, in human life. Thus Zen meditation practice reminds the person to stay 
focused. The society is filled with constant distractions and often willfully give in to 
them. Zen drive the person to focus on the moment and be absorbed by the task 
at hand and do it well. The person characteristic will become to be habits that are 
not a one-time change in surroundings or work pattern. The Changing in 
environment is great, but can’t control the things that happen to them much of 
the time, and the person certainly can’t control how other people act. The only 
thing the person can control is their response and this response matters which can 
respond to the same event with anxiety or anger, or the person can respond with 
peace and calmness. 
Keywords : quality of life, Zen 
 
1.INTRODUCTION 

The Japanese way of pronouncing "chan" is zen, which is the Chinese way of 
pronouncing the Indian Sanskrit "dhyana" or "sunya", meaning emptiness or void. It 
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was strongly influenced by Taoism, and developed as a distinguished Chinese style 
of Buddhism come from China, Chán spread south to Vietnam, northeast to Korea 
and east to Japan, where it became known as Japanese Zen.( Aitken, Robert ,1994). 
This is the basis of zen itself that all life and existence is based on a kind of 
dynamic emptiness as a view now supported by modern science which sees 
phenomena at a sub-atomic level popping in and out of existence in a quantum 
froth.  

Zen Buddhism is a branch of Mahayana Buddhism. The Mahayana sutras 
that were written in India and China form the basis of Zen Buddhism. Of these, the 
most prominent ones are the Lankavatara Sutra, the Diamond Sutra, the 
Samantamukha Parivarta, the Heart Sutra, a chapter of the Lotus Sutra and the 
Platform Sutra of Huineng. The fundamental elements of Buddhist philosophy 
consist of the basics of Zen Buddhism also. These include the Eightfold Path, the 
five precepts, the Four Noble Truths, the five skandhas, three dharma seals, etc. 

The teachings of Zen include various sources of Mahāyāna thought, especially 

Yogācāra, the Tathāgatagarbha Sutras and Huayan, with their emphasis on Buddha-
nature, totality, and the Bodhisattva-ideal. ( Suzuki, Shunryu ,1997) The 
Prajñāpāramitā literature and, to a lesser extent, Madhyamaka have also been 
influential in the shaping of the "paradoxical language" of the Zen-tradition. Zen 
philosophy are restricted to the Mahayana Buddhism. The major religious figures in 
Zen include Samantabhadra Bodhisattva, Mañjusri Bodhisattva, Kuan Yin 
Bodhisattva, Sakyamuni Buddha and Amitabha Buddha. Zen Buddhism has been 
influenced by Chinese philosophy to a great extent, especially Taoism. This is 
because of the fact that Zen emerged as a distinct school in medieval China. 

However, the degree of influence of Taoism on Zen Buddhism is still open to 
debate. 

The early Buddhist schools in China were each based on a specific sutra. At 
the beginning of the Tang Dynasty, by the time of the Fifth Patriarch Hongren, the 
Zen school became established as a separate school of Buddhism. (Ferguson, Andy 
, 2000). It had to develop a doctrinal tradition of its own to ascertain its position 

and to ground its teachings in a specific sutra. Various sutra's were used for this, 
even before the time of Hongren: the Śrīmālādevī Sūtra or Huike, Awakening of 
Faith or Daoxin, the Lankavatara Sutra that were East Mountain School, the 
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Diamond Sutra or Shenhui ( Harvey, Peter ,1995) the Platform Sutra. Subsequently, 
the Zen tradition produced a rich corpus of written literature which has become a 
part of its practice and teaching. Other influential sutras are the Vimalakirti Sutra, 
Avatamsaka Sutra, the Shurangama Sutra, and the Mahaparinirvana Sutra ( Sharf, 
Robert H. ,1995). 

The growing Chán tradition also faced the challenge to put its teachings into 
words, to bolster its identity and to applicate it in formal teaching settings, without 
losing the central insight into the "suchness" of reality. ( Yoshizawa, Katsuhiro 
,2009),One solution to this was the shift of emphasis from the recorded sayings of 
the historical Buddha, to the sayings of living Buddhas, namely the Chán masters. In 
the time, these so-called "encounter-dialogues" between masters and students, but 
also from sermons, became codified and formed the basis of typical Zen-genres, 
namely the "yü-lü" as record and the classic koan-collections. These too became 
formalised, and as such became a subject of disputes on the right way to teach 
Zen and the avoidance of dependence on words.  

In its beginnings in China, Zen primarily referred to the Mahāyāna sūtras 

and especially to the Laṅkāvatāra Sūtra. As a result, early masters of the Zen 

tradition were referred to as "Laṅkāvatāra masters". As the Laṅkāvatāra Sūtra 
teaches the doctrine of the "One Vehicle" or in Sansakrit called Ekayāna, the early 
Zen school was sometimes referred to as the "One Vehicle School".( Welter, Albert 
,2000),  In other early texts, the school that would later become known as Zen is 
sometimes even referred to as simply the "Laṅkāvatāra school". Accounts 
recording the history of this early period are to be found in Records of the 
Laṅkāvatāra Masters. During the Tang Dynasty, the Zen school's central text 

shifted to the Diamond Sūtra or Vajracchedikā Prajñāpāramitā Sūtra. Thereafter, 
the essential texts of the Zen school were often considered to be the Laṅkāvatāra 

Sūtra and the Diamond Sūtra.  The school did not call itself Chan as meditation , a 
rather colorless name. It was in fact still looking for a name, and the custom then 
was to tie a new teaching to a sutra. Huike used the Srimala sutra, but Daoxin later 
drew inspiration from the Awakening of Faith. Members of the East Mountain 
Teaching, realizing that the Awakening of Faith was a sastra, came up with the next 
best; they conjured up a lineage of Lankavatara sutra masters, this being the sutra 
that informed the Awakening of Faith. Shenhui then perpetuated the myth that 
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Huineng favored the Diamond Sutra. Actually, none of these labels really identifies 
the school’s ideological affiliation, because this tradition apparently never used one 
sutra to legitimize itself.( Hori, Victor Sogen ,2000). 

The sutra is grounded on the prajnaparamita-teachings on emptiness. This is 
the central theme in "the dialogue between the bodhisattvas and Vimalakirti on the 
subject of nonduality".(Snelling, John ,1987) While discussing this subject, the 
bodhisattvas give a variety of answers. Manjusri is the last bodhisattva to answer, 
who says that "by giving an explanation they have already fallen into dualism". 
Vimalakirti, in his turn, answers with silence.  

As per a number of modern scholars, the influence was quite shallow, while 
others contend a deep influence of Taoism on Zen philosophy. It is a mistake to 
understand Zen as an intellectual philosophy or a solitary pursuit. Rather, it is more 
of a practice or a way of life. The temples dedicated to zed lay emphasis on a 
thorough practice of meditation on daily basis. They also advise practicing along 
with other people, as it helps in preventing the traps of ego. The students of Zen 
Buddhism are required to perform some of the tedious tasks that one performs at 
home. 
            The description that were refered in above showed  Zen Buddhists believe 
that a person should acquire knowledge from all the aspects of life. This 
knowledge will help person in the process of enlightenment. The textual 
hermeneutics have been severely condemned in Zen teachings. The pursuit of 
worldly treasures is looked down upon. They advise people to focus on 
meditation, which will ultimately lead person to unmediated consciousness of the 
processes of both the world as well as their own mind. Then Zen emphasizes 
rigorous meditation-practice, insight into Buddha-nature, and the personal 
expression of this insight in daily life, especially for the benefit of others. While a lot 
of people consider Buddhism to be a religion, most practitioners will tell you it is 
more ‘a way of life’ or a life philosophy. Buddha has always said was not a god but 
just a human like all other people. Everybody can learn what person learned and 
to help them with that laid down the basics of them discoveries in the Four Noble 
Truths and the Eightfold path. It will not bring person enlightenment the first time 
who touch it. 
 

Vol7 No._61.indd   352 24/7/2561   21:01:10



353

 

2. WHAT IS THE ZEN SCHOLAR TOUGHT. 
 

 

The essential of Zen teachings is almost impossible that given the variety of 
schools as the extended history of 1500 years and the emphasis on suchness as 
reality just as it is, which has be expressed in daily life. The common to most 
schools and teachings is this emphasis on suchness and Buddha-nature or the 
Bodhisattva ideal and the priority of zen. Zen teachings can be likened to the finger 
pointing at the moon. (Dumoulin, Heinrich,2005.) Zen teachings point to the moon, 
awakening, "a realization of the unimpeded interpenetration of the dharmadhatu". 
But the Zen tradition also warns against taking its teachings, the pointing finger, to 
be this insight itself.  The Zen narrative states that it is a special transmission 
outside scriptures which did not stand upon words. Zen does have a rich doctrinal 
background which is firmly grounded in the Buddhist tradition. It was thoroughly 
influenced by the Chinese understanding of Yogacara and the Buddha-nature 
doctrine. (Kasulis, Thomas P. ,2003)  Zen integrates both Yogacara and 
Madhyamaka, and the influence of Madhyamaka can be discerned in the stress on 
non-conceptual insight and the paradoxical language of the koans. Most essential 
are "the most fundamental teaching that we are already originally enlightened, and 
the Bodhisattva ideal, which supplements insight with Karuṇā, compassion with all 
sentient beings. The various traditions lay various emphases in their teachings and 
practices: There are two different ways of understanding and actually practicing 
Zen. These two different ways are termed in Chinese pen chueh and shih-chueh 
respectively. The term pen chueh refers to the belief that one’s mind is from the 
beginning of time fully enlightened, while shih-chueh refers to the belief that at 
some point in time we pass from imprisonment in ignorance and delusion to a true 
vision of Zen realization. Our enlightenment is timeless , yet our realization of it 
occurs in time. According to this belief experiencing a moment of awakening in this 
life is of central importance. (Sekida, Katuski ,1996) 

Contrary to the popular image, literature does play a role in the Zen-
training. Zen is deeply rooted in the teachings and doctrines of Mahāyāna 
Buddhism. Unsui, Zen-monks are expected to become familiar with the classics of 
the Zen canon. A review of the early historical documents and literature of early 
Zen masters clearly reveals that they were well versed in numerous Mahāyāna 

Buddhist sūtras, including Madhyamaka. Nevertheless, Zen is often pictured as anti-
intellectual. (Ferguson, Andy 2000)  This picture of Zen emerged during the Song 
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Dynasty when Chán became the dominant form of Buddhism in China, and gained 
great popularity among the educated and literary classes of Chinese society. The 
use of koans, which are highly stylized literary texts, reflects this popularity among 
the higher classes. The famous saying "do not establish words and letters", 
attributed in this period to Bodhidharma, was taken not as a denial of the recorded 
words of the Buddha or the doctrinal elaborations by learned monks, but as a 
warning to those who had become confused about the relationship between 
Buddhist teaching as a guide to the truth and mistook it for the truth itself.  

Zen tradition emphasizes is that the enlightenment of the Buddha came not 
through conceptualization, but rather through direct insight. (Chappell, David W. 
,1993) But direct insight has to be supported by study and understanding of the 
Buddhist teachings and texts. Intellectual understanding without practice is called 
yako-zen, "wild fox Zen", but "one who has only experience without intellectual 
understanding is a zen temma or Zen devil. 

The Zen tradition developed a rich textual tradition, based on the 
interpretation of the Buddhist teachings and the recorded sayings of Zen-masters. 
Important texts are the Platform Sutra that attributed to Huineng ; the Chán 
transmission records, teng-lu, such as The Records of the Transmission of the Lamp 
that Ching-te ch'uan-teng lu , compiled by Tao-yün and published in 1004; the "yü-
lü" genre consisting of the recorded sayings of the masters, and the encounter 
dialogues; the koan-collections, such as the "Gateless Gate" and the "Blue Cliff 
Record and Dogen's Shobogenzo. 

Religion is not only an individual matter, but "also a collective endeavour". 
Though individual experience and the iconoclastic picture of Zen are emphasised in 
the Western world, the Zen-tradition is maintained and transferred by a high degree 
of institutionalisation and hierarchy. In Japan, modernity has led to criticism of the 
formal system and the commencement of lay-oriented Zen-schools such as the 
Sanbo Kyodan and the Ningen Zen Kyodan. How to organize the continuity of the 
Zen-tradition in the West, constraining charismatic authority and the derailment it 
may bring on the one hand, and maintaining the legitimacy and authority by 
limiting the number of authorized teachers on the other hand, is a challenge for 
the developing Zen-communities in the West. 

The Chán of the Tang Dynasty, especially that of Mazu and Linji with its 
emphasis on "shock techniques", in retrospect was seen as a golden age of Chán. 
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(Kasulis, Thomas P. , 2003)This picture has gained great popularity in the West in 
the 20th century, especially due to the influence of D.T. Suzuki,( Welter, Albert 
,2000) and further popularized by Hakuun Yasutani and the Sanbo Kyodan. This 
picture has been challenged, and complemented, since the 1970s by modern 
scientific research on Zen. Modern scientific research on the history of Zen discerns 
three main narratives concerning Zen, its history and its teachings: Traditional Zen 
Narrative (TZN), Buddhist Modernism (BM), Historical and Cultural Criticism (HCC). An 
external narrative is Nondualism, which claims Zen to be a token of a universal 
nondualist essence of religions.      There have been several popular books about 
Zen Buddhism and martial arts, including Eugen Herrigel's classic Zen and the Art of 
Archery (1948) and Joe Hyams's Zen in the Martial Arts (1979). And there have been 
no end of films featuring Shaolin "kung fu" Buddhist monks, although not everyone 
may recognize the Zen-Shaolin connection. What is the connection between Zen 
Buddhism and the martial arts that is not an easy question to answer. It cannot be 
denied there is some connection, particularly in regard to Zen's origins in China. 
Zen emerged as a distinctive school in the 6th century, and its birthplace was the 
Shaolin Monastery, located in China's Henan Province. And there's no question the 
Chan that Chinese for "Zen", monks of Shaolin practiced martial arts.They still do, in 
fact, although some complain that the Shaolin monastery is now more of a tourist 
attraction than a monastery, and the monks are more entertainers than monks. 

In Shaolin legend, kung fu was taught by Zen's founder, Bodhidharma, and 
Shaolin is the birthplace of all martial arts. This is probably hooey. It's likely the 
origins of kung fu are older than Zen, and there's no reason to think Bodhidharma 
knew a horse stance from a horse. Even so, the historical connection between 
Shaolin and martial arts is deep, and cannot be denied. In 618 Shaolin monks 
helped defend the Tang Dynasty in battle, for example. In the 16th century the 
monks fought bandit armies and defended the coasts of Japan from Japanese 
armies.  

Although Shaolin monks didn't invent kung fu, they are rightfully known for 
a particular style of kung fu.  In spite of the tradition of kung fu at Shaolin, as Chan 
spread through China it didn't necessarily take kung fu with it. The records of many 
monasteries show little or no trace of martial arts practice, although it does turn up 
here and there. 
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Zen can be a philosophy, a spiritual tradition, or simply a “way.” Here are 
ten diverse thoughts (from teachers, writers and Zen masters) on what it means to 
walk the Zen path. 1. Zen is not about eliminating thoughts but illuminating them. 

(Gerald May)2. Zen is not some kind of excitement but concentration on our usual 
everyday routine. (Shunryu Suzuki)3. The ultimate standpoint of Zen is that… the 
peace we are seeking so eagerly has been there all the time. (D.T. Suzuki)4. The 
beauty of Zen is found in simplicity and tranquility, in a sense of the all-embracing 
harmony of things. (Thich Thien-An)5. The whole point of Zen is to suspend the 
rules we have superimposed on things and to see the world as it is. (Alan Watts)6. 

Before enlightenment, I chopped wood and carried water. After enlightenment, I 
chopped wood and carried water. (Zen Buddhism)7. Zen: If you try to aim for it, 
you are turning away from it. (Anonymous)8. Zen is not thinking about God while 
peeling potatoes. Zen is just about peeling the potatoes. (Modern Saying)9. The 
only Zen you can find on the tops of mountains is the Zen you bring up there. 

(Robert M. Pirsig)10. There is no need to have a deep understanding of Zen. 

(Shunryu Suzuki) Overall, Zen means creating a sense of awareness and intention in 
everything you do. To do this, you do not have to live on a mountaintop or temple 
– simply breathe and go slowly in order to find your unique path in everyday 
surroundings.  
 

3. THE ART OF LIVING WITH ZEN AT WORK. 

The inherent contradiction in mindfulness or says on one hand that don’t 
need to do anything, achieve anything or change anything about yourself, in order 
to be happy. In the words of Thich Nhat Hanh, happiness is now or never and yet 
there are all these teachings and practices that suggest there is something to be 
attained, that a happier version of ourselves is available if we could only learn how 
to access it. 

The fact is a paradox. It is possible who can even say necessary, to be both 
content in the here and now and yet and yet continue taking steps towards 
improving your happiness – which suggests you’re not completely satisfied. This 
paradox can be understood by separating the mind into different departments, a 
bit like in a government. They’ve all got the same ultimate goal of helping the 
country or self  but they also have their own agendas, which are sometimes in 
conflict. 
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The seeking department is always looking for something more that might be 
seeking a pay increase, a holiday, a rest, to be more productive, to be fitter, to be 
noticed, a spouse, truth, love, understanding, wisdom, likes on Facebook, to know 
what’s happening in the news, to eat something sweet, to be respected and so on. 

This is a restless and future-focused state of mind because whenever it finds 
something it’s seeking then it either wants more or wants something else. 

It’s a very important state of mind because it drives person to learn, to 
improve at person job (Sompran Promtha,1982) to find a lover, to develop person 
relationships, to develop themselves, to explore the world, and so on. But to be 
seeking all the time is inherently dissatisfying and exhausting. A lot of people are in 
the seeking mind about 90% of the time. This is partly because Western culture is 
constantly appealing to and therefore strengthening the seeker in us. The 
advertising and the media are constantly trying to persuade person that happiness 
is to be found in having the ‘perfect’ body, buying this season’s clothes, having 
more money or status. Example , the organization as Coca-cola is brazenly 
proclaiming on its current advertisement that was  “Open a Coke, open a 
happiness.” It would be a strange world in which happiness required a sugar over-
dose which someone should point out to person that they’re confusing pleasure 
with long-term contentment and wellbeing, which drinking coke is probably not the 
key to escape the suffer and made more happy in their life. Anyway there is 
another department of person minds, which is always available, although in many 
people rarely accessed, which is not seeking anything. The non-seeking mind is 
perfectly content right, here, right now. Accessing it doesn’t require hours of 
meditation, going through therapy or making a fortune. It’s already there, waiting to 
be called on. The paradox is that in order to find happiness, you need to stop 
seeking it. . For many people though, this is challenging because they have become 
to attached to the ideas they have of what they need before they can be happy, 
that to realize that none of those things are actually necessary to be happy right 
now, can be a bit of a struggle. But although it’s possible to access the non-seeking 
mind just by saying that you are it, it’s not easy to stay in it. It’s a not a quick fix, 
it’s a quick reveal. It reveals to you that on one level, nothing is required in order 
to be completely content right now. 

On another level, all the yoga or meditation or mindfulness or tai chi or 
therapy or dance or art or music or martial arts are useful as modalities for letting 
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go of the ideas we have become so attached to of what we need in order to be 
happy. But if you were non-seeking all the time, you’d never do anything. The real 
sweet spot is when you integrate the seeking with the non-seeking mind, so that 
you’re both happy now and looking to develop, learn and grow. A coalition 
government, if you will. Life, as they say, is all about balance. 
For example I remember clearly back in the past , while travelling to my corporate 
job, the moment I decided I had had enough of my life. I was sick of being stressed 
out, tired and miserable. I figured that there must be a better way and I 
became determined to find it. In the years since, I’ve spent hundreds of hours and 
thousands of dollars learning a variety of tools and techniques to shift to a 
healthier state of mind. I’ve met wonderful people and learned some mind-
blowing ideas from advanced teachers that have transformed my life. I’m now 
excited to share what I’ve learned with you, potentially saving you all that time, 
effort and money. Being Zen is a struggle when there is so much to do.  

That's the advice of cognitive psychologist, who said the way most of us 
spend our workdays amid a barrage of emails, tweets and meetings, while wolfing 
down lunch in front of a screen is leading to an "epidemic of mindlessness" that is 
ruining our ability to think that were slow down and do less for rush around often 
from one mistake to another. Mindfulness is about connecting with one thing at a 
time that rather than doing six things at once to advocates being mindful at work 
which a concept that involves giving your full attention to the task at hand before 
moving on to the next thing. "It's very simple. It's being able to give our full 
attention to what we want to give it to rather than being distracted by our thoughts 
It's being connected with reality," follow are seven tips which if practiced daily, 
should have the person shredding that to do list in all time. (Verati Sre-on, 2004) 

1. Know your limits  
One of the main reasons people can get stressed at work is trying to be all 

things to all people. Instead, a great tip is to put a note on the fridge or somewhere 
prominent you will see each morning reminding yourself of who you are and want 
to be knowing ourselves starts with our knowing what we're not. We're not just our 
miserable thoughts or our problematic body or our identification with our awful or 
wonderful job and what we really are is fully connected to whatever we're doing 
right here and right now. 

2. Treat present day as new  
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After you wake up each morning, the optimum state you should try and 
hold on to throughout the day. Every morning when we wake up we all have a 
period of peace that lasts from about two microseconds that too short to notice in 
all day. In this state we are just being that we're not being a particular individual 
identity with a whole lot of ideas about a whole lot of stuff such as what I have to 
do at work today and with whom." A good tip is to try and treat colleagues as if 
you're meeting them for the first time without any preconceived ideas about who is 
difficult to work with or what might cause a problem. That can be a powerful thing 
that can get in the way of working with someone. It gives us the opportunity to 
work effectively with people who we think we can't work effectively with. 

3. Think about what you're doing  
In the modern offices can often seem purpose built for maximum 

distraction with constant emails, messages, phone calls and an open-plan layout 
making it difficult to get things done.We mistake busyness for productivity,We think 
if we have all these things happening we'll be more productive but we're actually 
doing less. The multi-tasking that's become fashionable is about doing lots of things 
badly rather than one thing well. 

4. Take your time  
Although it might seem like you're working slower, taking your time to pause 

between activities is the perfect chance to mentally switch gears and make things 
more productive in the long run when people are stressed they tend to have "a 
shallow way of perceiving things", which doesn't help when it comes to tasks that 
require creative thinking or deep thought. The best thing to do is break between 
jobs, whether it's to get a drink, take a walk or a few deep breaths to shake out the 
cobwebs. People do it naturally by having a cup of tea but be more deliberate 
about that is introducing a punctuation mark which makes sense of our day instead 
of just scrambling off. 

5. Do something for someone else  
The service is almost as unfashionable these days as lard, but if we do 

things for others it means that we're expanding our personal lives," Dr McKenzie 
said. Listening to other people's ideas, rather than telling them what they want to 
hear can also be a great way to build better relationships with colleagues who can 
start our working day practising our mindless misery  by resenting everything we do 
and everyone we do it with or we can start our working day practising mindful 
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happiness and productivity - by doing things for, rather than to other people. ( 
Dangtruen , 2013 ) 

 
6. Question your reasons for doing things  
It's easy to get stuck in person ways about likes and dislikes with stress and 

anxiety making it hard to think in the workplace. However it's a good idea every 
now and then to challenge your own beliefs in order to understand other 
perspectives. Try starting the day practising being reasonable rather than reactive 
and a great way to start this is by really tuning into the people or whomever who 
we start the day with  this will help us realize that life is more reasonable when 
we're mindful enough to realize that people have reasons for what they do. 

7. Have a sense of wonder  
While years working in a corporate environment is enough to kill the sense 

of childlike wonder in most workers who were remembering to smell the roses will 
help improve productivity. Three-year-olds don't miss out on what's happening right 
here and now because they're worried about what the stock market might do 
today. Three-year-olds are naturally mindful because they aren't jaded by life and 
we can all remember and therefore return to this state of full aliveness, simply by 
fully connecting with what is. 
 
4. QUALITY OF LIFE 
          In the UK stress results in 105 million lost work days per year. The good 
news is that increasing numbers of organizations are finding mindfulness to be an 
effective solution: Among employees who attended their Mindfulness course, the 
number of days off for stress, anxiety and depression fell by 71%. The Ten 
Principles for Cultivating Peace of Mind and Body that summarized ten guiding 
principles, largely based on Zen or Buddhist psychology principles, which have 
found universally helpful in developing internal balance then recommend 
practicing contemplating these principles in many different situations as you 
navigate through life's twists and turns. To deepen their understanding of these 
principles. (McMahan, David L , 2008) 

1. Awareness  Must first choose to notice what is present before they can 
become comfortable with its existence.  Much counterproductive coping 
comes from “checking out” or trying to avoid whatever we are feeling that 
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may be uncomfortable.  This first principle is about committing to “checking 
in” and maintaining conscious awareness of your internal experiences. 

2. Present-moment focus The mind can focus in so many directions:  past, 
present, future, abstract notions or analytical problem solving, to name a 
few.  All forms of thought have a useful role.  In this practice, however, we 
prioritize awareness of the present moment.  They are cultivating the ability 
to tune into sights, sounds, physical sensations, thoughts and emotions that 
are occurring in the present moment. 

3. Acceptance  Once we are aware of what we are experiencing, we can learn 
to accept that it is true.  That does not mean that we like it or that there 
isn’t a better way for things to be; it just means that we are acknowledging 
the present reality without fighting it or trying to change it. 

4. Non-judgment  It is a common reaction for the mind to categorize 
experiences as good or bad, right or wrong like it, don’t like it.  However, it 
is also possible to simply observe and describe sensations, thoughts or 
feelings without evaluating them.  The mindset we will cultivate during our 
breathing practice is that of curious interest and attentive observation rather 
than evaluation or judgment. 

5. Validation  Whatever they experience internally is valid that  is there for a 
reason, whether they understand it or not.  It is not always necessary to 
understand the origins of an experience or a reaction in order to come to 
peace with it.  Throughout this practice, as they notice thoughts, emotions, 
or physical sensations, they assume that our reactions are valid based on 
their learning history, our genetic predispositions, or personality, etc.  As 
such, they cultivate an attitude of validation. 

6. Tolerance  When they choose to tune in, they may find that some internal 
experiences are unpleasant or even painful.  Rather than trying to 
immediately change them or block them out, we allow ourselves to 
experience the sensations, thereby cultivating tolerance for things that are 
uncomfortable.   

7. Compassion  Just as they would have compassion for a friend who is in 
pain, when they notice their own suffering, this creates an opportunity to 
cultivate compassion toward yourself.  This concept is initially quite foreign 
to people who have developed a habit of self-criticism, but it can be 
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powerfully healing when one learns to breathe fully into an attitude of self-
compassion. 

8. Invitation  At times they notice that an old habit or reaction is not serving 
their well and could be worth revising.  Perhaps the mind is festering in 
anger or the body is holding on to tension.  Rather than chastising 
theirselves to let go and change, they gently invite openness to new 
possibilities.  Forcefulness creates resistance, invitation engenders 
willingness.    

9. Patience The process of growth and discovery can seem painstakingly slow 
at times.  Therefore, they cultivate an attitude of patience toward our own 
process, because they all know that change is not easy. 

10. Practice Understanding the above concepts can be enlightening and 
inspiring.  However, until these notions are put into practice, it’s merely an 
entertaining intellectual exercise.  Seeds that are not planted do not 
grow.  Therefore, we make a commitment to actively practice exercises to 
reinforce these principles and cultivate our peace of mind and body.  They 
may find other terms and concepts that are relevant to your process of self-
awareness, personal growth, and consciousness.  Feel free to add to this list 
and modify it as it suits your preferences. 
If you have ever watched Tiger Woods play golf, you know the look. Brim 

pulled down over the eyes, which are locked on some point far down the fairway. 
Despite all the hubbub, he is locked into the moment His opponent stands off to 
one side gnawing his knuckles, knowing another defeat is just a few holes away. 

Credit meditation for Woods’ extraordinary focus. An essential part of Tiger Woods’ 
success is what he calls “staying in the present” and not letting his mind wander 
off to hoisting a trophy or depositing another million-dollar cheque. While other 
golfers may live in the future, at the moment Woods plays his shots, he is 
apparently free of the conscious worry which plagues the weekend duffer. And he 
puts much of this down to meditation and the Eastern philosophy, mostly 
Buddhist, he learned from his Thai mother. 

In addition to his early morning workouts and hours on the driving range, he 
also meditates daily. The value of meditation has long been known to those who 
practise it. David Lynch, the director of Blue Velvet and Wild at Heart, established a 
foundation for “consciousness-based education and world peace” inspired by his 
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30 years’ practising transcendental meditation ( Borup, Jørn , 2008). Contrary to 
popular belief, Zen is not a practice of religion or anything of the sort. It is simply a 
mental practice developed centuries ago to help people focus and be happy. It is a 
mindset that turns bad stress into good stress. The most amazing part of Zen is that 
it does not matter who you are, where you are from, or what faith you believe in. It 
is merely a method of awareness that helps people take control and have a 
chance to achieve the best result in anything they do. 
   With the help of Zen, the person won’t be shrouded in negativity and 
stress that realize that is easier said than done, but you can do it. Here are a few 
Zen concepts that will ease the burden of stress and make you or your employees 
a little happier at work. Please note that this is only a starting point; there are 
thousands of written works and ideas on the subject, so this breakdown is meant to 
inspire a little enthusiasm or curiosity about Zen. There’s plenty more to learn if 
you like what you see. 
  1. Be Positive That seems silly, but person would be surprised at how far a 
little optimism will uplift they, their neighbor, a stressed out co-worker, a stranger, 
or that angry driver in a traffic jam. Even though their have 80% negative awareness, 
even a single positive thought, comment, exchange, or smile is enough to reverse 
the effects of an entire month’s worth of negative stress. They should be shocked 
at how contagious a positive attitude can be! Positivity will influence your 
customers or co-workers. I dare you to smile at someone today and not get a smile 
back. 
  2. Be Present By that, that mean stay centered and focused. People 
awareness of the present keeps you grounded. Don’t worry about the past; it does 
not exist anymore. Don’t worry so much about the future, either, because it’s 
unpredictable and they should not trouble theirself about things that haven’t 
happened yet. In the action-packed world they live in today with computers, 
advertisements, television, cell phones that they all need to take a moment in the 
present to just be aware of ourselves and our bodies. When people feel 
overwhelmed, it tends to spread quickly and cause their body to enter panic 
mode. They may not be consciously aware of the negativity and panic, but their 
unconscious brain absorbs it and can cause their work life to suffer. So, the next 
time their feel overwhelmed that they know what that feels like that take a 
moment to understand why thay feel overwhelmed instead of freaking out. 
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  3. Breathe  Sometimes it’s hard to breathe when they are anxious or 
panicked. When people take a moment to concentrate on their breath, stress relief 
begins both physically and emotionally. Their brain receives more oxygen when 
you take deep and concentrated breaths, and it provides a moment of relaxation 
to sort out the negativity. Deep breaths also free up the part of their autonomic 
nervous system that called the parasympathetic nervous system that helps their 
calm down, stay grounded and be at peace on a physical level that  have little 
reminders in my cubicle to remind their to breathe, and it really works. 
  Work stress affects all of their at one point or another whether we’re at jobs 
that make their  happy or at jobs that make their wonder why they even try. Just 
remember there’s a Zen technique for that. They should not feel like a victim of 
their own anxiety. Workplace Zen is catching on to the point where major 
companies all around the world, like Apple or Google, have found its benefits in a 
work setting. Happy employees are not only more productive, but they have better 
home lives as well. Work isn’t the first place we think of when we hear the word 
zen. In fact it can be quite the opposite. Traditionally, zen, meditation, yoga, or 
“being present” aren’t what they would call their typical career attributes. But this 
is shifting drastically. Companies like Google, Apple, are starting to realize the 
benefits of meditation and personal growth workshops for their employees. Even 
athletes like Tiger Woods claims that his path to success comes from “staying in 
the present.” But if others company isn’t as advanced as say Google or Apple are, 
what are you doing to keep zen at the workplace will become to with peace and 
calmness. 
 

5. CONCLUSION 

Zen is the Buddhism that the Best Way and a cure for education and 
culture.  The materialistic industrial societies are increasingly caught in a round-the 
clock whirl in which people are trapped, day after day, in a breathless grind of 
facing deadlines, racing the clock between several jobs, and trying to raise children 
and rush through the household chores at the same time. Even though the person  
don't have children this rings so true. Somehow caught in the rat race but going no 
where fast I've lost seemly all happiness. Not to the point of despair but the 
person can definitely relate to what watts is saying in this book. The person have 
turned to practices such as meditation to cure myself. The east's culture leaves 
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more time for artistic and spiritual development.  The people who work for several 
months out of the year that saving so that they can knock off and do what they 
really want to do during the downtime. Such people as carpenters, loggers, or 
seaman. This is one aspect of what has come to be called the beat movement. 
Seems to examine people, the people's counter-people and the imitators. I relate 
this to the troubling times of the new millennia. They are troubled at least with 
people working more, enjoying less and seeking out happiness in all the wrong 
places. However, The believe more often than not it is in fantastic mind that makes 
up these scenarios. To compares and contrast eastern places with western 
attitudes. like the famous Ryoan-ji Garden in Japan. The most important thing about 
Japanese gardens is the background in which they find their mind that emptiness 
with the most happiness.  
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THAI POLITICAL CULTURE AND BUDDHISM APPROACH TO  

DEMOCRACY DEVELOPMENT 

วัฒนธรรมทางการเมืองของไทยกับการพัฒนาประชาธิปไตยเชิงพุทธ 

 

Kanjana Damjutti* Yuttana Praneet  ** 
กาญจนา ดําจุติ, ยุทธนา ปราณีต 

 

บทคัดยอ 

บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือเสนอแนวคิดวัฒนธรรมทางการเมืองของไทยกับ
แนวทางการพัฒนาประชาธิปไตยเชิงพุทธ วัฒนธรรมทางการเมืองเปนแบบแผนของทัศนคติ 
พฤติกรรมของบุคคลตอระบบการเมืองท่ีเกิดจากการเรียนรู ความเชื่อ คานิยม และการกลอมเกลา
ทางการเมืองจากสถาบันตางๆ ทางสังคม เชน สถาบันครอบครัว การศึกษา ศาสนา ส่ือมวลชน และ
สถาบันการเมืองการปกครอง เปนตน การพัฒนาประชาธิปไตยจะพัฒนาท่ีวัฒนธรรมทางการเมือง
ของคนไทยใหเกิดความเช่ือม่ัน ศรัทธา ในหลักความเสมอภาค และเสรีภาพ การเคารพในกติกาของ
การปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยการมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมือง รูและเขาใจอยางมี
เหตุและผลในทางสรางสรรค ประชาธิปไตย คือ สิทธิ (ไมใชหนาท่ี) และเสรีภาพ (ไมใชเบียดเบียน) 
ที่มีขอบเขต ผูนําตองยึดหลักนิติธรรม และตองสรางธรรมาธิปไตยในสังคม เพ่ือพัฒนาประชาธิปไตย
ใหเปนธรรมและมีธรรม ใหสอดคลองกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม สังคม และการเมืองไทย ท่ี เปนเมือง
พุทธ 

ABSTRACT 

 The objectives of this article are to propose the concept of Thai Political 
Culture and Buddhism approach to democracy development. Political culture is the 
attitudinal pattern and personal behavior responding to the political system arisen 
from learning, belief, value and political socialization from various social institutes, 
such as family, education, religion, mass media and political and administrative 
institutions etc. Democracy development is to develop Thai political culture to 
have confidence and faith in the principles of equality, freedom and respect of the 
democratic administrative rules and regulations, political activities participations, 
knowing and understanding with creative reasoning. Democracy is the right, not 

                                                           

* Power Reach Engineering, Co. Ltd. 
**Department of Political Science, Faculty of Social Sciences, 

Mahachulalongkornrajavidyalaya University.   

Vol7 No._61.indd   368 24/7/2561   21:02:08



369

 

 

duty and freedom, not oppression, with limitation. Leaders must abide by the rules 
of laws, create social good governance to develop democracy to be virtuous with 
virtues coinciding with the way of life, cultural, social and Thailand political pattern, 
the land of Buddhism. 
kEYWORDS: Thai Political Culture,Buddhism Approach, Democracy   
         Development 
 

1. INTRODUCTION 

  Since Thailand had changed the administration from the absolute 
monarchical to democratic system with the King as the figure Head in 2475 B.E. 
Majority of Thai people understood the meaning and expression of attitude, belief, 
feeling of political ideology, standard of personal political norm. Politics sets Thai 
personal behavior and political culture with the dimension of democracy resulting 
the foundations and development of democracy in Thailand moving so slow and 
interrupted periodically. One important reason was that Thai people think that 
politics is far away, not personal business as well as being tire of some political 
crisis happening now and then especially the political conflicts in the last decade 
resulting severe desegregation between the supporting groups and the group with 
different political belief. (Social and Population Research Institute, Mahidol 
University, 2556)     
 

2. POLITICAL CULTURE 

  Political Culture comes from two separated words; culture and Politics. Each 
word has different meanings. Culture indicates the growth, nourishment, orderliness 
and fine ethical morality of people. Culture is regarded as the norm that human 
created and accepted from long learning process and continuously practiced. It 
appeared to be prominent identity identifying growth and nourishment and social 
orderliness. Culture is the pattern of human behavior, thought, belief, values and 
attitudes, together becoming the life pattern of social civilization. It becomes the 
thinking pattern of living, working, expression, communication and interrelations 
exchange. The mentioned way of life is the life pattern or way of life of human 
beings that the majority society accepted and continuously practiced and it can be 
changed as the time passed by or the new way is found for solving problems and 
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responding to the needs of society better and members of societies preferred 

(Sanya Sanyavivat, 2532: 182)   
 Politics is the power or authority to share or divide natural resources for the 
highest benefits of all people. That is to justly determine, to enforce social rules, 
regulations and laws responding to people’s happy benefits equally with fare 
shares. 
 Political culture is the individual norms towards politics and political 
organizations arising from political socialization in families, peer groups, schools, 
career groups, religions and mass media transforming onto social norms, belief, 
behavior, feeling, attitudes, values. So the way of belief and values which derived 
from the past are regarded as an important political and administrative pillar of 
country.  
 Concepts of Political Culture 
  The system of belief, value, attitude and norms has effects on the political 
pattern. Political culture is the individual thinking and this thinking is used by the 
individuals to just the political events or political acknowledgement. The 
acknowledgement is expressed in forms of political expression or election voting, 
protests, opposition or conforms. Political culture is in forms of governments of 
every country. The differences are only by the belief, values arisen from political 
socialization according to the environment, society, economy and political system. 
 Political culture that can support the democratic political system must also 
be the democratic political culture (Polsak Jirakraisiri, 2524: 20) Political culture 
created by human is not created by instinct, but by agreement of members of one 
society or with societies in vicinity to come to an agreement on one system which 
is called “symbolic system”( Amara Pongsapit, 2551: 25) which is the pattern of 
attitude and this attitude creates political activities (Gbriel A. Almond and G. B. 
Powell, 1967 : 903-905) Political culture is the culture that dominates  societies, the 
culture that determines the values and the norms for political debates and 
decision, the fruit of ideology of governors and inheritors. Governors always use 
political culture to create political justice (Ruengvit Kasemsuwan, 2549: 236-237)   
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3. IMPORTANCE OF POLITICAL CULTURE 

  Political Culture is one part of cultures that are the fruits of knowledge, 
thoughts and political belief that descended from generations to generations 
through social or political socialization in the important institutions such as families, 
educational institutes, religious institutes, political and administrative institutions, 
mass media, and entertainment institutes. Culture prevails only in human society. 
Culture creates orderliness and social unity. So culture plays the important roles as 
follows: 

1) Political culture is the important factor that supports the political and 
administrative justice by obeying orders and abiding by the laws 
resulting the social orderliness. 

2) Political culture is the important factor that encourages the political 
change  

 Jack Panchupet(Jack Panpet, 2550: 186-187) proposed that political 
participatory behavior of people in each country are different even though those 
countries have the same political systems due to the political culture derived from 
different way of political socialization which is regarded as an important tool to the 
change of the political culture in each country. 
 

4. DEMOCRATIC POLITICAL CULTURE 

Tinnapan Nakata had concluded 8 types of democratic political cultures as: 
1) Confidence and faith in democratic form of government 
2) Hold to and believe in the importance, dignity, equality and freedom of 

individuals 
3) Respect the rules and regulations of democratic form of government 
4) Interested in political and administrative participation 
5) Being participants in political and administrative activities 
6) Being optimistic and trust in human fellows 
7) Reasonable criticism in creative ways 
8) No sense of the dictator’s mind. 

  Vichai Tansiri (2551) proposed that society misunderstands all along that 
election is the democracy. In fact, election is only one form of political 
participation. Democracy depends on people’s political culture in the areas of 
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personal freedom, law obedience and law enforcement with equality. So 
Democracy development is to create political culture along with good constitution. 
 

5. THAI POLITICAL CULTURE 

Thai political culture from past to present can be concluded as follows: 
1) Authoritarian, Thai people like absolute authority 
2) Boss and subordinate system. Majority of Thai people in the society 

belong to one or more groups. Leaders of the group must be 
charismatic and able to protect and be beneficial to the subordinates. In 
return, the subordinates support the boss. 

3) Hold to persons rather than principles. Inter personal relations and 
personal help are still important in almost every activity. 

4) Echelon or rank of inter personal relations in organization that creates 
inequality in right and freedom. Thai people regard that one must know 
one’s status, high or low, not equal. Thais still addict to the birth dignity. 

5) Freedom minded. Thai people love freedom, do not like to be under 
others’ control resulting the lack of orderliness, rules and regulations in 
the way of living. 

6) Hold to the old tradition. Majority of Thai people still believes and 
practice according to the old traditions and cultures 

7) Inactive, not enthusiastic in political activities. Thais are self-content with 
their statuses  

8) Lost self-confidence and do not trust others from outside. Thais trust 
only members in the groups and also help cover up the mistakes of 
those people. 

9) Peace loving and compromising. Thais love peace, do not like Violence. 
Political change is carried out peacefully, step by step, avoiding conflict, 
patience to unfair advantages.( Tinnapan Nakata, 2554: 36-41) 

  In the past Thai political culture was seldom expressed. But now more and 
more political activities are expressed, resulting the economic and political changes 
such as independence, tolerance and power of assimilation. 
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6. THAI DEMOCRATIC POLITICAL CULTURE 

  Thai society is the agricultural society that still strictly holds to and practices 
the traditions. Thai social structure reflects the free and democratically behavior in 
the aspects of right, equality, privilege in some cases in some cases freedom 
without responsibility to institutions (Sombat Wogsrirat, 2550:67), changing in 
attitude and tradition of the way of life. But still told to the social echelon, 
accepting the authority from the higher ranks, confidence in person rather than 
principles and compromising. Thai way of life and value socialization is clearly the 
indicators of Thai political culture which can be concluded as follows: 

1) Seniority. Thai family traditions accept the authority of the Seniors 
2) Career base. Career base of Thai people is agriculture. People Living 

separately. Political thoughts and culture were not accessible. 
3) Genders. Differences between male and female have important parts in 

access to political objects. Research findings indicated that male youth 
in up-country understood political objects more than female 
youth(Sombat Wogsrirat, 2550:40), This indicated that male is more 
interested in political activities than female in political society. 

4) Educational progress. The gap of education between people in the up-
country and those in the city is still wide. Political information follow-up 
is not overall. City people understand and have access to more 
information than those at up-country. 

5) Buddhism influence plays an important role to the political Thought. 
The Buddhist proverb that says “One is one own refuge” makes Thai 
good alone, not as a team. Also Buddhism teaches to be peaceful, 
harmonious, forgiveness and reasonable. Etc. 

6) The term of democratic government is short. Coalition Government lack 
stability, resulting often elections. The coalition is for supporting the 
majority power, not for the coalition ideology (Air Marshall Pongsatorn 
Chaisen, 2558: 10) 
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7. THAI POLITICAL CULTURE AND THE METHOD OF DEMOCRACY 

DEVELOPMENT 

  Thai Political Culture since Thailand changed from the absolute monarchical 
system to democratic system in the Buddhist Era 2475, there were often coup de ta 
all along since the last coup de ta by General Prayuth Chanocha, at present the 
head of National Council for Peace and Order(NCPO) who  seized power in 2557 
B.E. Thai democracy is still “up and down” or still crippled. Many people suspected 
that for what reasons Thai politics is full of revolutions or coup de ta, even though 
Thailand has good constitutions and independent organizations that can check and 
cross check the state power and not practical and still the military seized the state 
power or coup de ta?  
 However, if we consider the Thai political culture we can see that it is 
opposite of the democratic political culture. Thai people still lack democratic 
political culture and understanding the democracy and still practice the Thai way 
of political practice that is the authoritative and patronage pattern, the old system 
that still plays a big role and still have influences on thought, belief and values in 
the way of life beyond the rules and regulations in the constitutions. For that 
reasons the Thai democracy is still up and down for the following reasons: 

1) Lack of democratic principle. Thai people do not respect the right of 
others but demand the right for themselves 

2) Still admiring the absolute power to manage the crisis and not believing 
in the open society system, preventing others from expressing different 
opinions, eager to check other’s faults, but being afraid of being checked 
and trying to protect self and associates from being checked. 

3) People by overall do not have political participation, still think that 
politics is the job of politicians, people have only duty to vote. 

 From the mentioned cases, Thai political culture is authoritative related to 
patronage system enrooted deeply in the Thais’ conscience. Historically, Siam 
people did not request democracy by themselves. Thai government, either from 
election or from military coup de ta, has the same political culture. Corruption 
problem came from patronage system. Constitution stability problem from military 
seizing power came from authoritarian system. Constitutions were torn and 
rewritten time and time again, but the remaining phenomena in Thai society that is 
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never changed, is that Thai people do not know the true principle of democracy. 
Bureaucratic system is for power seeking, desegregated, attached to the political 
and higher institutions. Government officers are honored and praised with dignity. 
Administrative role and power remain at the top level, not empowered. 
 Thai democratic political culture indicated the dark power in different forms 
causing the political power is limited to only specific groups that have money and 
influential power deterring those knowledge and academic people from getting 
involved with politics. For this one of the reasons, it is difficult to encourage people 
to participate in politics. 
 Some researches indicated that Thai political culture does not encourage 
people to participate in politics. Thai people believed that politics and 
administration are the duties of some minority groups. Politics is clearly for the 
benefits from some strong groups to take advantages of other groups but still 
declaring that they do it for the benefits of the people. This kind of thought makes 
people not to have faith and eagerness to participate in politics. The benefit 
exchange can be seen before and after election. 
 

8. THE WAY TO DEVELOP THE DEMOCRACY 

  Democratic minds come from various institutions in society that socialize 
their minds in uniform such as families, schools, communities, work places and 
mass media. Democratic political system is one form of government that the power 
to manage the state power comes from the majority votes of people who own the 
sovereign power. People may use their power directly or through the 
representatives. Democracy is an ideal stating that people in a nation together 
determine the laws and the state operation and determines people to have equal 
opportunities and yield their will. 
 Democracy is the right, not duty, freedom, not oppression that have privacy 
and give equal right and freedom. One cannot abuse the right and freedom of 
others. Right and duty respect by laws will re-enforce the democracy. For this 
reason, democracy development by the rules of laws will yield the effective 
democracy. The principle of people’s power, right and freedom and equality must 
be by laws, not by personal authority. If people lack readiness in education, 
knowledge of politics, economy and responsibility as the owner of the power and 
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the rulers in the democratic system lack political moral ethics, not holding to the 
benefits for people and nation and the government with majority votes lacks the 
rules of laws, this will lose equilibrium of the state power and people power 
becoming the majority dictator government. It is not good for the objectives of 
democracy. The balance of power between state and people, the social strength 
by the rules of laws are the ideal phenomenon of democracy (Air Mashall 
Pongsatorn Chaisen, 2558: 11) 
 Democracy development is to develop the way of life and political culture 
to encourage people to have the democratic minds, responsibility to the whole 
and the sense of ownership of the country and the country belongs to every citizen 
and social consciences. 
  Democracy will be flourishing when people listen to each others’ opinions 
to search the truth, accept the problem solving by peaceful means, with 
politeness, knowing how to forgive by the Buddhist society, give opportunity to 
show the responsibility to the society with reasons according to Suppurisadhamma, 
accepting other’s opinions, accepting the change of own opinion when other’s 
opinions are better. Many academicians expressed their opinions about the ways of 
life and culture according to Thai culture especially Buddhism as the guideline for 
living. Thailand can become the democratic country not because of only 
democratic form of government, but also to create democratic culture in daily life. 
The components of Thai democracy in the present time consist of the right, 
freedom, equality, different opinion acceptance, responsibility to public, 
volunteering minds for the whole, participation, reconciliation, compromise and 
participation (Kanok Wongtrangan, 2537: 20)  
 How to create democracy in Buddhist Community  
  Buddhism is like the root of nationality and national identity socially, 
culturally and politically. Buddhism creates virtuous democracy and members of 
the society are good, moral, honest, intellectual and able to judge goodness and 
badness of people. Leaders must practice by the rules of laws and create the good 
governance in the society. Dhammadhipateyya or  Righteous supremacy means 
practice by principles, reason, sincerity, righteousness and justice. Doing all 
administrative activities by the rules of laws, not by the worldly trends that might 
not be right, not be the righteous supremacy. Sometimes you may not like it. 
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Dhammadhipateyya and Democracy in the Thai political context from the 
academicians’ points of view indicated that Dhammadhipateyya supports 
democracy to be more justly practical. Dhammadhipateyya derives from Buddhism 
with the purposes of cultural, social and political alignment (Supote Boonviset and 
Praiwan kenprom, 2557:31). 
  It is the most appropriate to apply Dhammadhipateyya to develop 
democracy. Dhammadhipateyya is the firm foundation to support democracy to be 
secure, sustain, just, equal and should be applied in every organism from society, 
organizations, and unit of work, both state and private(Sangvorn Limtapanlop, 2559: 
1). 
 Since Thailand has the democratic form of government with the King as the 
figure head. The democratic political concept should be in line with the 5 ways as 
sovereign power of the people, personal freedom, equality, the rules of laws and 
the government from general election. If leaders lack virtuous ethics and morality, 
no religion to hold on to, the power gain by the political ways might be used for 
the personal gain. Leaders of the country apply religious doctrine to formulate 
policies. So Dhammadhipateyya or Virtuous Supremacy coincides with Thailand’s 
cultural, social and political context. 
 

8. CONCLUSION 

  Considering the pure Thai political culture, one can say that it is Opposite to 
the democratic political culture. Thai society still lacks good understanding of 
democratic principles and lacks democracy itself as the democratic ideology of the 
developed countries. Thai society still gets hold of the same old Thai culture. Every 
time the persons with power to write the constitutions always hide hidden agenda 
for power inheritance in the constitutions or finding the opportunity for selves or 
associates to interfere in the political arena. 
  The concept of authoritarian system related to patronage system is still 
alive and influential to political thought, belief, values of Thai people in daily life 
beyond the contents of all constitutions. For this reason, it is said that “If 
Dhammadhipateyya does not come, Democracy will not be sustainable”  
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ABSTRACT 

 The research aims to investigate the interests and practices of Buddhist 

principles among Buddhists, in relation to their selective exposure, uses, and needs 

of Buddhism information, as well as their opinions about the formats of Buddhist 

publicity. The study is characterized by both quantitative and qualitative research, 

wherein 400 questionnaires were distributed to Thai Buddhists and 100 Thai 

Buddhists were being interviewed with guided questions. In testing the hypotheses, 

the data were tabulated by computer, with descriptive analysis and inferential 

statistics. The quantitative findings concluded the  followings points:  

 Thai Buddhists having differences in age, educational level, occupation, 

income level, geographic origin will have significant different interests and practices 

of Buddhist principles, Thai Buddhists having differences in age, occupation, income 

level, geographic origin will have significant differences in the frequency of their 

selective exposure to Buddhism information on Buddhist principles. Thai Buddhists 

having differences in age, educational level, income level, and geographical origin, 

interest and practices according to the Buddhist principles will have significant 

differences in their selective exposure to Buddhism-related-contents, uses, needs 

about Buddhism information as well as their opinions about the format of Buddhist 

publicity. There is a significant relationship among the Thai Buddhists’ interest and 

practice, Buddhist practices, frequency and content in their selective exposure, 
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uses, and needs of Buddhism information and their opinions about the format of 

Buddhist publicity. The qualitative findings concluded the following points: The 

majority of Thai Buddhists show an interest and practice of Buddhist principles at 

the medium level. Television was ranked the top media that Thai Buddhists were 

exposed to the most. Buddhism-related-contents that Thai Buddhists like to be 

exposed to the most were Buddhist principles and practices. Thai Buddhists used 

Buddhism information as a framework in their daily life, and as a role model for 

imitation. Thai Buddhists perceive that Buddhism publicity is still insufficient, 

uninteresting, and boring. Buddhism publicity should be more modern, easy to 

understand, colorful, exciting, entertaining, and tailored toward a specific target 

audience.  

Keywords : Selective Exposure, Uses and Needs of Information, 

                 Thai Buddhist 

 

1. INTRODUCTION 
 Thailand is the center of Buddhism. It is a place where Buddhism 

flourishes more than any other country. More than 90% of Thai people are 

Buddhists. It is considered that Buddhism is a national religion. Every king is 

Buddhist. Thailand has also been selected as a permanent location. The Buddhist 

Association of the world with a monk. Many foreign novices are educated in 

Thailand. Back to the country in 1995 with the temple.97 foreigners have increased 

Buddhists. Around the world, more than 390 million (Fuen dokbuw (2011), pm 167) 

is a The news spread widely in Buddhism. More widespread With the current 

development. Communication technology happens so fast and so many. Buddhism 

has been spread through various media. Many of the media formats, such as 

booklets, Newspaper, radio, television New sites such as Luangta.com VCD chat 

room.CD MP3 as well as interpersonal communication such as monks. The club and 

the audience. Nowadays Buddhists have The exposure to Buddhist information. 

Widely And a variety of styles in both content and media. Religious institutions are 

considered the oldest institutions of the world. Power and the core of pre-modern 

Vol7 No._61.indd   380 24/7/2561   21:02:56



381

 

 

society and before. Capitalism, but now communication institutions, such as the 

mass media. Is a new institution In the role of religion. But research on religious 

communication is still very limited. The lack of research theory led to most 

research. 

 Media Relations with Religious Institutions in Western Society And 

Christianity (Kanchana Kaewtap, 2011, 358-359). The study of Buddhist 

communication in Thai society is also available. Is relatively limited So that is 

interesting to study about communication. Buddhism in the Thai society in the 

recipient. Buddhists in the choice of exposure to the Buddha - Religion that 

Buddhists have more open interest. What kind of media at any given time? What is 

the issue? Any goal or purpose Data is being used. How are you doing? The need for 

Buddhist information -Religion in any subject or matter requires style and methods. 

What are the results of this research? Recognizing the role of communication in the 

dissemination of pastoral work, Buddhism in Thailand The results can be used. 

Research to apply, improve, publish the Buddha -The next religion. 

 
2.  RESEARCH OBJECTIVES 

2.1  To study the Buddhist message needs of Buddhists. 

2.2  To study the use of Buddhist News to benefit the Buddhists. 

2.3  To study the opinions on Buddhist dissemination patterns of Buddhists. 

 

3. METHOD 

 This study Researchers uses quantitative research methods. Quantitative 

Research to study the paradigm of public administration. The study was based on 

textbooks, articles, concepts, theories, printed books from electronic media search. 

and the web site. Public administration The Behavior, Perception and Needs of 

Buddhist News of Thai Buddhists. The results of the research on the behavior of 

information perception in the study to improve the integrity. In this study, key 

informants were interviewed in in-depth interviews with experts from 100 Thai 

people in the Bangkok metropolitan area. The study is Bangkok metropolitan area. 
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4. RESEARCH RESULT 

 Most Buddhists are interested in and follow Buddhist practice at a 

moderate level. The most openly received content is the Dharma or the teachings 

of the Buddha. And Karma Buddhists have the most demand for Buddhist news. 

Buddhists are using the Buddhist message to use as a basis and practice in daily life. 

It is also used to teach children, relatives, and also found that the publication of 

Buddhism should be given to monks or lay men. Spread the word. Many and use 

simple language. The research also found that. Buddhists between the ages of 46-

55 years have never studied. Have a farmer I have more money. 40,000 baht per 

month They are more interested in Buddhist practice than others, as well as in their 

frequent exposure to Buddhism. Get the news content. Wanted Buddhist News The 

use of Buddhism news. There are more opinions on the pattern of Buddhism than 

other groups. The use of Buddhist news is very useful as a basis and practice in 

daily life. and to teach children to relatives. 

 

5. DISCUSSIONS 

Discuss the results. 

 The results of this survey showed that Buddhists with age, education, 

occupation, income, residence, interests And the practice of Buddhism is different. 

There is a statistically significant difference in the content of Buddhist news, 

consistent with the theory of difference between individuals, which states that the 

recipients have different characteristics. There is a difference in the interest of the 

news (De Fleur, 1966), quoted in Patchanee Chayananya Metta Wattananukul and 

Tiranun Anuchasiriwong. (2011). In this study found that The exposure to Buddhism 

differed according to the age of education and the income from interviews with 

Buddhists. Factors or causes that cause interest and practice in Buddhism. Family 

and adult relatives The people who are interested and follow the Buddhist. 

According to the research conducted by duang-deuoen puntumanawin and team 

(2011). it was found that cultivating Buddhist teachings found that temples, schools 
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and communities influenced the Thai youths' religion. The results of this research 

are as follows. Buddhists with different ages have a statistically significant difference 

in their attitudes and behaviors towards Buddhism. Older people are more 

interested in Buddhist practice than those who are younger. The results of this 

research are consistent with the results of the research. It is found that the 

Buddhist practice is increasing with the age of the person from child to adult. The 

amount of Buddhist lifestyle increases with age. Research results in the needs of 

Buddhist news. The Buddhists of Thailand. Buddhists at the age of education, 

occupation, income, residence, interests And the practice of Buddhism is different. 

There is a difference in the Buddhist message. This is consistent with the findings of 

Somkiat Ruangananlert (2016). The need for dharma knowledge is different 

according to the study of the income of the profession and the results of the study 

also support the Buddha's doctrine, which refers to the access to the dharma of 

persons as four different lotuses. The results of the research and interviews of 

Buddhists in this time are consistent. Buddhists are using the Buddhist message to 

take advantage of the fact that it is based on the Buddha's teachings. Daily living 

And to teach children to relatives. Implementation And to practice. The results of 

this research are in agreement with the use theory and satisfaction of the Cats and 

Sons (1974, cited in Suwanichai and Raweewan, 2015, 147-158). From the media to 

meet the needs and psychology. And according to the theory of communication 

results, the recipients will be exposed to information for information. Knowledge 

and change the mind to elevate. The Buddhist message can respond to Buddhist 

recipients in the field of thought or wisdom. It is used in daily life. Emotions, such 

as peace of mind, let go. Including behavior or action. Dhamma practice The results 

of interviews with Buddhists also found that. Buddhists agree. Buddhism News It 

should be easy to understand. Avoid Pail, which people do not understand. In this 

study, it was found that the students' Advertising to strengthen good attitude 

towards Buddhism. Must have the ability to use the language compact and easy to 

understand. 
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6. SUGGESTION 
 6.1 Researcher suggestions 

 1) The research found that Most Buddhists are exposed to the dharma 

that can be applied in their daily lives, so most Dharma publishers, such as monks, 

should focus on the issue. Will not listen to the audience. It cannot be used in 

daily life. Publishers must accumulate examples of the Dharma that occur in the 

present day. To use the training.  

 2) Buddhists have suggested to publish Dharma in local dialects. For the 

monks in the temple to do this already. But in the media. There are still a few local 

media outlets. Should be prepared to teach the Dharma language. It's better to 

have local people than to use the middle language. And the Dharma program 

broadcasted on community radio. Should communicate with the local language 

should the Department of Religious Affairs determine the way to allocate 

statements or income of the temple. The religious organization. Should divide the 

budget between the creation of objects. With religion Buddhist dharma sees that 

dissemination of the Dharma is usually done with the elderly. Most of the 

organizations that publish Buddhism should turn to the next generation of children 

and youth in society. The development of publishing style suitable for children and 

youth, such as cartoon, computer music, games. 

 3) Some Buddhists also confuse the Buddha's teachings with the non-

Dharma of the Buddha. The organization of Buddhism is related to the spread of 

Buddhism, so it is important to promote Buddhism in order to understand the 

essence of Buddhism. And other matters. That is related to Buddhism. It is not the 

Dharma that is the essence of Buddhism. 

 6.2 Suggestions for the next research. Should be studied on the 

following issues. 

  1) Future research should examine the relationship between exposure 

to Buddhism Attention and practice along the lines of Buddhism with other 

variables such as stress, happiness. Life satisfaction this will be a research that will 

prove the benefits and value of Buddhism to the human life clearly. 
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2) In the next research, if research methods, surveys, and quality research 

are used in in-depth interviews, focus groups, researchers should not. Conducting 

pre - qualitative research. However, it should be collected, quality research data 

and summed up. Then, the knowledge gained from the results of the research to 

create the survey questionnaire. Researchers will be able to create better and more 

effective survey questionnaires. 
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IN THE TEACHINGS OF AJAHN CHAH 
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ABSTRACT 

 This paper analyzes the philosophical dimension of self-reflexivity as 
reflected in the teachings and practices of the Thai Forest Tradition monks, 
especially in the teachings of Ajahn Chah (Phra Bodhinyana Thera). Regular practice 
of meditation, strict adherence to the vinaya, or monastic disciplinary codes, a 
highly regimented life-style founded on austerity in living conditions, have made 
the Forest Tradition monks accomplished meditation masters. Their collected 
teachings form a corpus of guidelines for the cultivation of mental well-being and 
reflexive thinking that have inspired the Buddhist and the non-Buddhist alike, from 
prison inmates in the West to monastics and lay devotees in Southeast Asia. A 
mindful deconstruction of dichotomous thought-processes has been rigorously put 
into practice by almost all the Forest Tradition monks. As for instance, in the 
teachings of Ajahn Chah it is not just language, but the human Ego in all its kammic 
dimensions – linguistic, ethico-spiritual, and socio-cultural orientations – get 
dismantled time and again, as do all dualistic mental states arising from attachment 
to ‘me’ and ‘mine’, ‘Self’ and the ‘Other’. By consciously defying reification of all 
mental formations, conditioned states, dichotomous predilections and 
conventional signs – be it the written word in its varied embodied textuality, or a 
concept in its mere conceptuality – the simple, direct, and profound teachings 
bring to the fore the effectual significance of cultivation of self-reflexivity in daily 
life.   
Keywords: Thai Forest Tradition, monastic practice, meditation, mindfulness, self-

reflexivity, deconstruction 
 

                                                           

* Mahachulalongkornrajavidyalaya University 

Vol7 No._61.indd   387 24/7/2561   21:03:21



388
Vol.7 No.2 (Special Issue) April - Jun 2018

''Practice is not moving forward, but there is forward movement. At the same time, 
it is not moving back, but there is backward movement. And, finally, practice is not 
stopping and being still, but there is stopping and being still. So there is moving 
forward and backward as well as being still, but you can't say that it is any one of 
the three. Then practice eventually comes to a point where there is neither 
forward nor backward movement, nor any being still. Where is that?'' Ajahn Chah  
 
1. INTRODUCTION 

 Buddhism is a religion that works within the matrix of a self-reflexive 
mode of praxis  that  places the very ‘Self’ that moulds this matrix, perpetually 
under erasure, by regarding the ‘Self’ as ‘Non-self’, as composed of the five 
aggregates (khandha) of form (rūpa), feeling (vedanā), perceptions (saññā), mental 

formations (sankhāra) and consciousness (viññāna).  Buddhism also lays great 
emphasis on the Self’s internalization of the three-fold salient characteristics of 
existence – impermanence (anicca), suffering (dukkha) and non-substantiality 
(anattā). In this paper I discuss self-reflexivity or metamentation as reflected in 
Buddhism, and as brought into rigorous practice through the exemplary teachings of 
the Thai Forest Tradition (dhutanga) monks, especially Ajahn Chah, a well-known 
meditation master who played an important role in establishing the Theravada 
Sangha in the West. Metamentation is a thinking process during which the mind 
reflects about its own thoughts in an objective manner. Repetitive metamentation 
that leads to the cultivation of mindfulness in a sustained manner underpins 
reflexive consciousness, ethical judgment, self-evaluation, determination, 
decisiveness, deliberation, psychological prowess, the ability to think ahead and 
even foresee courses of future events. Taking a close look at the dhamma talks and 
teaching methods of the dhutanga tradition monks, it is observed that 
metamentation is an all-time preoccupation. And it is this focus that has caused 
them to mindfully deconstruct and break through the binaries of conventional and 
ultimate truths, sectarian reification and non-sectarianism, tranquility and insight 
meditation. 

 Recently, interests have been shown by scholars in the area of 
comparative studies of Buddhism and the philosophy of deconstruction. However, 
most of the published books and research papers invariably focus on a comparison 
between deconstructionist mode of linguistic and philosophical practice and 
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Mahayana Buddhism. Robert Magliola in his book Derrida on the Mend delves into 
the correlation between ‘Derridean differentialism’ and ‘Buddhist differentialism’ as 
reflected in Nagarjuna’s explication of the concept of sunyata.  Steve Odin engages 
in a similar comparative study of Derrida’s critical strategy of decentering and the 
differential logic of acentric Zen Buddhism in his paper “Derrida and the 
Decentered Universe of Chan/Zen Buddhism.” Similar studies have been 
undertaken by a few Chinese, Korean and Japanese scholars. Jin Y. Park, for 
instance, in her latest book Buddhism and Postmodernity: Zen, Huayan, and the 
Possibility of Postmodern Ethics while comparing French postmodernism to 
Buddhist ethical approaches, seeks to develop a global ethic from the radical 
implications of Zen/Huayan’s dependent origination. As one reviewer has observed, 
“arguing from Buddhist causality's inexhaustibility, Park brings the full impact of 
Buddhist openness to bear, so that finality is abrogated and compassion 
privileged.” In another of her edited text, Buddhisms and Deconstructions, the 
essays seriously engage the philosophical parallels between Buddhism and 
deconstruction by focusing on the profound and subtle implications of the 
Buddhist notions of dependent arising and emptiness by bringing the two truths 
together with deconstruction to address such problems as self and identity, 
language and referentiality. In Youru Wang’s edited Deconstruction and the ethical 
in Asian Thought effort has been made by each of the contributing authors to focus 
on the ethical turn within deconstructionist theorizing of the later Derrida and 
Levinas and comparing this to South and East Asian philosophical texts, exploring 
the ways in which strategies of deconstructive or ‘aporetic’ ethics have been in 
operation for centuries in Asian thinking.  

 While each of the above mentioned texts played the pioneering role of 
opening up new vistas of fruitful deconstructionist mode of reading and dialogue 
between the East and the West, no endeavor is yet made to extend the 
comparative outlook to encompass the Theravadin tradition. In Thailand, no serious 
study of any meditation master’s teachings from the philosophical perspective of 
deconstruction has yet been undertaken.  

 If one goes by the conventional understanding of what philosophy is, or 
could be, then certainly the Forest Tradition monks’ teachings do not directly fall 
within the category of philosophical exposition in the strictest sense of the term. 
Yet, at a close introspection it appears that most of them incessantly worked within 
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the matrix of a mode of practice that can be categorized as deconstruction-in-praxis 
that laid emphasis on certain wholesome practical aspects like strict adherence to 
monastic codes, mindfulness cultivation and living out the principle of ‘letting go’ 
in daily life. The teachings are bereft of any emphasis on external means and 
ritualistic excess. The tools employed to impart the deep knowledge of Buddhism 
were simple and down-to-earth, for example, Ajahn Chah used a human skeleton, a 
fetus in a glass jar, and ordinary images from nature which he held up to profound 
metaphoric level. All the monks in the entire lineage starting from Ajahn Mun, 
Ajahn Sao, Ajahn Thet, Ajahn Doon, Ajahn Kamdi, Ajahn Chah, Ajahn Liem down to 
Ajahn Sumedho and many other living masters underwent rigorous self-training 
through the practice of insight meditation and close scrutiny of the mind with 
reflective and rationalistic understanding of the Buddha’s teachings of the Four 
Noble Truths (ariyasacca) and the three characteristics of existence (tilakkhana). 
The praxis of mental training that has been developed and nurtured under the 
aegis of the above mentioned and many other Forest Tradition monks, both dead 
and those still living, has come to epitomize the true Buddhist way of monasticism 
which is marked by such characteristics as non-clinging, egolessness, mindfulness, 
equanimity, compassion, simplicity, material frugality and contentment.  

 The main focus of the Forest Tradition monks has been to strike a 
balance in their practice by developing mindfulness in every action – verbal, 
physical and mental – through the mental training that consists of contemplating 
the upādānakkhandha, the groups of grasping, which manifest at the moment of 
seeing, hearing, smelling, tasting, touching and thinking. These monks have 
demonstrated that upon reflexive consideration and realization of the Four Noble 
Truths the mind needs to focus on the three-fold training (tisikkhā) – morality (sīla), 

concentration (samādhi) and wisdom (paññā) – as laid out within the framework of 
the Noble Eightfold Path. The forest meditation monks have not only taught the 
Noble Eightfold Path but most importantly have lived this Path themselves and so 
their teachings have powerful influence on their disciples and people who take 
interest in their teachings. These monks are very strict in their adherence to 
monastic codes or vinaya and along with it the practice of insight meditation 
brought discipline in their lives and practice, rendering morality a practiced reality in 
life, well encased within the parameters of a mind solidly grounded on the 
foundation of mindfulness and non-attachment.  
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 Initially, these monks had always preferred to lead a wandering life, 
practising meditation in outdoor settings – in tiger and cobra-infested forests, 
mountain caves and forsaken cremation grounds – before settling down and 
establishing monasteries, especially to make themselves available to the lay 
community that sought their abiding teachings. The ascetic way of life and rigorous 
outdoor meditation practice made them true renunciant by enabling them to 
detach from all physical comforts and surviving on mere minimal requirements. 
From the voluntary cultivation of severing ties with material possessions and all 
physical comforts, they developed the mental prowess to face every difficulty, be it 
physical or mental, in a detached, yet courageous manner. And most importantly, 
the rigorous outdoor meditation practice had provided the fertile ground for the 
realization and reflective internalization of the three characteristics of existence 

along with and the Law of Dependent Origination (paticcasamuppāda) that depicts 
the endless cycle of birth and rebirth – becoming and dissolution. When 
monasteries grew around them, these monks implemented strict discipline to 
continue their way of practice themselves and to inspire their disciples to cultivate 
morality, mindfulness and wisdom through the practice of insight meditation in the 
same manner. Out of their dedicated effort, a praxis of mental well-being took 
shape the framework of which laid absolute emphasis on self-reflexivity in every 
action, starting from the most mundane acts of sweeping, cleaning the toilets, 
dyeing the robe, eating, etc to states of meditative absorption when one is involved 
in formal meditation practice.   
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2. DECONSTRUCTION AND BINARY OPPOSITIONS 

 Contemporary Western philosophy, especially Derridean deconstruction 
sees the influence of the traditional binary oppositions such as true–false, original–
derivative, unified–diverse as infecting all areas of life and thought, including the 
evolution of Western philosophy from the time of Plato to Heidegger. The French 
philosopher and originator of deconstruction, Jacques Derrida (1930-2004) upholds 
the idea that the task of the thinker is to twist free of these oppositions, and of the 
forms of intellectual and cultural life which they structure. Derrida draws our 
attention to the important issue that the individual terms of the binaries do not 
really have the same ‘status’. There exists an imbalance in the structure of the 
pairing in which one of the terms inevitably dominates the other (e.g. 
presence/absence, light/dark, man/woman, etc.) So, the first necessary action is to 
reverse the binary as a sign of justification. By doing so one is actually raising 
philosophical objections as well as uncovering socially oppressive operations of 
one of the terms of the binary. But mere reversal is not enough. Derrida points out 
that reversing the binary is but the first step that deconstruction has to undertake. 
The second, and even more radical step is to make the binary redundant by 
‘thinking it through’. The second step will help prepare the ground for analyzing 
the conditions of possibility of that binary so as to displace it. If there is no 
displacement but mere reversal then there exist the perils of repeating the original 
imbalance – earlier structure with a negative notation. It merely puts a mark of 
negation onto something that was valued earlier. Such a naïve kind of reversal is to 
the previous order of domination what negative theology is to theology as Aniket 
Jaware puts it humorously, “the worshippers of the Devil make the Devil into their 
God…and thus end up with a God after all” (Jaware, Aniket, 2001, p. 435). What 
needs to be done is to neutralize the binary, not merely negate or reverse it. To 
this extent, deconstruction as a method of philosophizing and ‘reading’ of any text 
is extremely bold and radical, since it helps to generate momentum and critical 
questioning of dualistic hierarchies.   

 While the Derridean call for dismantling of dualistic hierarchies might be 
radical as a new exegetical tool possessing a self-righteous analytical edge, from the 
Buddhist perspective of ‘letting go’, however, it appears to be a metaphysical cul-
de-sac, since it cannot detach and dislodge itself from the act of parasitical 
engagement with the play and teasing apart of binary oppositions. In contrast, a 
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close ‘reading’ of the Forest Tradition monks’ dhamma talks, reveals the fact that 
there is always an objective distancing from the process of giving rise to an ‘Ego’ 
that might rejoice in the unraveling of the paradoxes situated within the binaries, 
quite unlike in Derrida and the gamut of texts generated under his powerful 
influence by academic pundits and literary critics, who do not hesitate to be 
‘pretentiously opaque’ and whose deconstructive engagement of any text projects 
the ‘cultic-critic’ to the fore front. The Forest Tradition monks have demystified the 
entire practice by emphasizing on going beyond words, ritualistic symbols, 
elaborate plans, sectarian differentiation, and have focused instead on ‘turning 
inward’ for the pursuit of experiential knowledge through real confrontation with 
one’s own self rather than any illusionary/delusionary fetishized practice. This 
turning inward implies the reflexive understanding of the individual Ego – its 
attachments, self-aggrandizement, indulgent nature, fleeting moods, etc so that 
through objectivization its workings can be recognized and worked upon from 
within through a parallel reflexive understanding of the three-fold natural 
paradigmatic truth of existence. The message of empting the mind is thus reiterated 
time and again – “When you practice, observe yourself. Then gradually knowledge 
and vision will arise of themselves. If you sit in meditation and want it to be this 
way or that, you had better stop right there. Do not bring ideals or expectations to 
your practice. Take your studies, your opinions, and store them away.” What Robert 
Magliola in his book Derrida on the Mend elucidates upon Derridean practice vis-à-
vis Madhyamika philosophy very well applies here too – while the Derridean 
alternately celebrates and anguishes, hopes and waxes nostalgic, the Nagarjunist (in 
our case the ascetic and practice-oriented forest tradition monk) is aware and 
serene, and has the security which comes with liberation; while the Derridean 
performs the logocentric and differential self-consciously and piecemeal, the 
Nagarjunist (in our case Ajahn Chah in particular) performs them by grace which is 
spontaneous but ‘at will’, a kind of off/self that moves freely between the 
objectivism of ego and pure devoidness. (Magliola, Robert. 1984, p.126.) 

 

3. THE FOREST TRADITION VIS-À-VIS DERRIDEAN DECONSTRUCTION 

 The Forest Tradition monks developed and adhered to a life’s 
philosophy that was based on a rigorous deconstructive mode of practice that gave 
rise to a practical discourse of annihilation of the Ego and the resultant 
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understanding of any state of ‘being’ (both mental and physical) as it-is-in-itself. 
This mode of practice can thus be categorized as empirical deconstruction or 
deconstruction-in-praxis. Such a way of practice does not valorize the ‘written’ text, 
but renders the practice a moment-to-moment phenomenal and empirical garb 
without at the same time erecting a ‘mega-narrative’ of the self-at-practice. This is 
possible because critically reflective Buddhist deconstruction creates the fertile 
ground for a form of self-introspective practice/scrutiny that goes hand in hand with 
moral practice and non-attachment to the self and the practice practiced.  

 The deconstructive similes and metaphors that Ajahn Chah uses are 
thought provoking. Moreover, the unique feature of his dhamma talks is that they 
are interspersed with extremely pithy statements/sentences that are located at 
strategic points.  In the dhamma talk Short and Straight he says: “Hey, listen. 
There’s no one here, just this. No owner, no one to be old, to be young, to be 
good or bad, weak or strong. Just this, that’s all; various elements of nature playing 
themselves out, all empty. No one born and no one to die. Those who speak of 
death are speaking the language of ignorant children. In the language of the heart, 
of Dharma, there’s no such thing. When we carry a burden, it’s heavy. When 
there’s no one to carry it, there’s not a problem in the world. Do not look for good 
or bad or for anything at all. Do not be anything. There’s nothing more; just this.” 
Vitality, fragility, death, beauty, ugliness, goodness, badness, weakness, strength, 
powerfulness, powerlessness – all this are merely conventions, we establish them 
ourselves and get ceaselessly caught up within the nexus of judgmental 
comparison giving rise to vanity, pride, racism, and prejudices. But the moment one 
knows these things with wisdom then one knows impermanence, suffering and not-
self. This is the outlook which leads to enlightenment. What distinguishes Ajahn 
Chah’s mode of reflexive thinking and practice is that they are not centered upon 
any word game as such; the unwillingness to indulge in prolix and convoluted 
wordplay is distinct. For him, lexical and conceptual deconstructions rendered 
through the use of common and ordinary similes and metaphors are merely a 
means of breaking through conceptuality and attachment in order to lead to a 
transformed state of reflexive consciousness and mindful awareness. In Ajahn 
Chah’s type of philosophizing all Self/Ego arising positions are mindfully disposed 
off to help lead to enlightenment beyond language and conceptuality. His 
deconstructionist endeavours are geared to none other than the dawning of an 
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inner peaceful state upon the transcendence of language, conventional truths, 
conceptual thinking, mental-formations and attachment to such mental states. It 
has arisen from practical lessons learnt from the practice of renunciation and insight 
meditation, quite unlike Derrida whose way of philosophizing is based on 
theoretical exposition of the philosophical and socio-cultural road map of the 
European civilization and the Jewish experience as the ‘Other’.  

 Derrida in his text The Gift of Death states that: “I cannot respond to the 
call, the request, the obligation, or even the love of another, without sacrificing the 
other other, the other others”. That is why, for Derrida it seems that the Buddhist 
desire to have attachment to nobody and equal compassion for everybody is an 
unattainable ideal. He does, in fact suggests that a universal community that 
excludes no one is a contradiction in terms. According to him, this is because: “I am 
responsible to anyone (that is to say, to any other) only by failing in my 
responsibility to all the others, to the ethical or political generality. And I can never 
justify this sacrifice; I must always hold my peace about it…What binds me to this 
one, remains finally unjustifiable”. Derrida hence implies that responsibility to any 
particular individual is only possible by being irresponsible to the “other others”, 
that is, to the other people and possibilities that haunt any and every existence. 
Such deconstructive way of arguing appears glib when placed against the Buddhist 
emphasis on taking into account ‘cetana’ or intention that guides any willed action. 

It is understandable that Derrida’s standard arguments or counter-arguments 
have arisen in the context of a Judo-Christian outlook that functions within the 
matrix of a discourse that takes the self (whether divine or human) as a centre, 
quite contrary to the Buddhist concept of non-substantiality/non-self or anattā. 
The radicality of Derrida’s deconstructive practice appears to be limited when it is 
placed vis-à-vis the concept of Buddhist non-substantiality. The above quotes from 
Derrida also reflect the western mode of philosophizing that is based upon the 
edifice of structured argumentation guided by mere logical progression. But looked 
at from the Buddhist perspective, the Derridean aporia of equating non-attachment 
to non-compassion (for Derrida, Buddhist desire to have attachment to nobody and 
equal compassion for everybody is an unattainable ideal) appears to be rather 
naïve and simplistic, since it implies that compassion is rooted in attachment or 
compassion cannot arise without attachment.  
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 Compassion is one of the four qualities comprising the sublime states of 

mind (brahmavihāra) that Buddhism upholds, namely, loving-kindness (mettā), 

compassion (karunā), empathetic joy (muditā) and equanimity (upekkhā). Every 
religion emphasizes to a great extent the first two of the sublime states and to a 
certain level the third factor too, but most religions are silent on the last factor. A 
careful consideration of all these four qualities clearly reveals the fact that 
Buddhism is a way of life more than a religion, since it has great psychological 
implications embedded in its teachings more than faith-oriented injunctions. If the 
four sublime states are taken into consideration, one can see that each of the 
states are related in an ascending scale or linear progression, the first leading to the 
second, but at the same time are interconnected in a cyclical manner as far as 
each quality affects and sustains the other. For instance, if one aims at cultivating 
these four states, then one may as well begin with loving-kindness and gradually 
proceed with the remaining three states. At the same time, if one succeeds in 
cultivating, say the first two states, but fails at the next two, it would nullify the 
entire effort, since it is finally empathetic joy and equanimity that render the 
practice of the preceding two states of loving-kindness and compassion distinct 
sustainability. At a higher level of reflection, one can also see the contingence of 
these sublime states to the understanding of the three characteristics of existence. 
Just as impermanence and suffering bear contingence to the cultivation of loving-

kindness, compassion and empathetic joy, a reflection on anattā contingently gives 
rise to the maintenance of equanimity. The interconnectedness of each of these 
factors/states can easily be glossed over if we attempt to interpret after the fashion 
of Derridean deconstruction: “I cannot respond to the call, the request, the 
obligation, or even the love of another, without sacrificing the other other, the 
other others”. Derrida’s glib generalization falls trapped in the chasm of the binary 
opposition of I and the ‘Other’ because it fails to comprehend non-substantiality or 
anattā that renders both I and the ‘Other’ the status of non-status i.e., non-
selflessness and because this characteristic permeates and pervades equally either 
side of the binary, the opposition becomes not only redundant and a superficial 
one in ordinary Buddhist discourse, but is actually understood to be non-existent.        

 While the Four Noble Truths is the heart of Buddhism, Anattā remains 

its zenith. Anattā is put into practice by the Forest Tradition monks through ‘letting 
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go’. Every Forest Tradition monk insists on following the Middle Way that 
emphasizes on not taking interest in either pleasure or pain and laying each of 
them down. The habitual nature of an untrained mind is to grasp at everything that 
is pleasant and reject with aversion all that is unpleasant; but clinging to pleasant 
states brings suffering as much as aversion to unpleasant states does. Letting go is a 
highly self-reflexive mental exercise that leads to peace, tranquility, and harmony 
with oneself and one’s surrounding. The Forest Tradition monks strove for that 
inner wisdom the attainment of which led to the realization that not only the body 
but the mind too is not one’s own self – not belonging to us, not I, not mine and 
so all of it i.e. clinging to one’s body and mind must be dropped. According to 
Ajahn Chah, real meditation has to do with attitude and awareness in any activity, 
not just with seeking silence in a forest cottage. “In the end, we must learn to let 
go every desire, even the desire for enlightenment. Only then can we be free.”     
 

4. THE DISMANTLING OF BINARIES IN THE DHAMMA TALKS OF AJAHN CHAH    

 Given the antiquity and ubiquity of binary thought processes dominating 
every human discourse, it is interesting to see how in almost all of Ajahn Chah’s 
dhamma talks, binary thoughts get ceaselessly dismantled time and again. Ajahn 
Chah’s form of teaching does not involve grandiose theory, but a form of dhamma 
exposition that is simple, direct and yet profound at the same time. While the 
entire Derridean deconstructionist mode of critical practice engages in the practice 
of neutralizing the binary, Ajahn Chah stretches on undoing the whole thing and 
going beyond it by mindfully defying reification of all mental formations, 
conditioned states and conventional linguistic signs be it the written word or the 
verbal utterance. Thus, in his dhamma talks the dismantling of binary oppositions 
occurs at various levels – linguistic/discursive, ontological and meditative. 
 

5. DISMANTLING OF BINARIES AT THE LINGUISTIC LEVEL  
 Ajahn Chah’s adheres to a non-logocentric approach through his defying 
of linguistic reification of all conditioned states and terms that denote such states.  
In his dhamma talk Go beyond Words: See for yourself he emphasizes on going 
beyond all words and symbols, even to the extent of giving up all overriding wishes 
and plans for practice. While any plan in the conventional sense involves external 
issues like fixed retreat time, day, and routine, the plan of No-plan is one that 
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involves an inward moving attitudinal disposition that nullifies all external plans, 
once and for all. The true meditation retreat is a reflexive act of seeing the self for 
oneself. This turning inward is a metamentation process that brings to self-
recognition the aggrandizement of the individual ego, and leads to its 
objectivization through the realization of the ego’s subtle workings  vis-à-vis the 
natural paradigmatic truth of existence – anicca, dukkha and anattā.  

 Ajahn Chah urges his monastic and lay disciples to go beyond words and 
not to cling to concepts. The mind should be focused upon seeing through and 
mindfully recognizing the process of changeability both within and without oneself.  
In the above dhamma talk, he reiterates, “If you are interested in Dhamma, just 
give up, just let go. Merely thinking about practice is like pouncing on the shadow 
and missing the substance. You need not study much. If you follow the basics and 
practice accordingly, you will see Dhamma for yourself. There must be more than 
merely hearing the words. Speak just with yourself, observe your own mind. If you 
cut off this verbal, thinking mind, you will have a true standard for judging. 
Otherwise, your understanding will not penetrate deeply. Practice in this way and 
the rest will follow.” Through the challenge to cut off the verbal/thinking mind the 
issue of ‘metaphysics-of-presence’ of the Ego in rendered at once redundant.    

 In his dhamma talk Ending Doubt, Ajahn Chah echoes what the Buddha 
once said to the Kalamas. “Outward, scriptural study is not important. Of course, 
the dhamma books are correct, but they are not right. They cannot give you right 
understanding. To see the word hatred in print is not the same as experiencing 
anger, just as hearing a person’s name is different from meeting him. Only 
experiencing for yourself can give you true faith.” Non-logocentrism gets 
provocative expressions in yet another of his powerful sayings in the dhamma talk 
Study and Experiencing – “When our innate wisdom, the one who knows, 
experiences the truth of the heart/mind, it will be clear that the mind is not our 
self. Not belonging to us, not I, not mine, all of it must be dropped. As to our 
learning the names of all the elements of mind and consciousness, the Buddha did 
not want us to become attached to the words. He just wanted us to see all this as 
impermanent, unsatisfactory, and empty of self. He taught only to let go.” 
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6. ONTOLOGICAL METAMENTATIVE DISMANTLING  

 The hierarchical order of binary structures tacitly promotes a first-term 
sequence (male/right/good) at the expense of a second-term sequence 
(female/left/evil) and has generally resulted in privileging of unity (albeit, 
superficially), identity, and temporal and spatial presence over diversity, difference, 
and deferment in space and time. Going against and beyond the general paradigm 
of polarized and dichotomous thinking, Ajahn Chah’s teachings focus on the truth 
that all things exists only in relation to each other not with any permanent or 
absolute intrinsic attribute. At times meanings of conventional terms are 
desacralized and shown as constructed by the exigencies of a shared system of 
relational signification only without any transcendental importance as a point of 
reference and validation. In order to cultivate right understanding which is beyond 
the workings of polarized thought processes, he emphasizes the need to recognize 
the contradictions and binary oppositions involved in traditional discourses and our 
ordinary perspectives. In his dhamma talk  The discriminating mind he explains this 
graphically –“Right understanding ultimately means nondiscrimination – seeing all 
people as the same, neither good nor bad, neither clever nor foolish; not thinking 
that honey is sweet and good and some other food is bitter. Although you may eat 
several kinds of food, when you absorb and excrete them, they all become the 
same. Is it one or many? Is a glass big? In relation to a little cup, yes; when placed 
next to a pitcher, no. Our desire and ignorance, our discrimination color everything. 
This is the world we create. There are always differences. Get to know those 
differences, yet learn to see the sameness too. Learn to see the underlying 
sameness of all things, how they are all truly equal, truly empty. Then you can 
know how to deal with the apparent differences wisely. But do not get attached 
even to this sameness.”  

 Referentiality, in the Buddhist context is always empty, or non-self. 
Reference is not denied, however; it is perpetually put under erasure – 
problematized, bracketed, and relativized. If Derrida questions meanings or texts on 
the basis of differences, Ajahn Chah comes at these things from the other end – 
there inherent sameness – the sameness of emptiness or non-substantiality that 
permeates everything. While Derrida’s way of philosophizing hinges upon the 
teasing apart of differences, Ajahn Chah puts under erasure these differences too 
through drawing attention to the permeating emptiness and proceeding to drop 
even the emptiness of emptiness, thus making the entire premise of deconstructive 
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practice redundant. The mindful recognition of this redundancy renders Ajahn 
Chah’s deconstructive mode a lived experience, both at the conceptual as well as 
spirituo-experiential level. 

 Through ontological deconstruction Ajahn Chah aims to focus on the 
practice of identifying the source and mode of one’s delusion. Delusion occurs 
through our failure to recognize and accept the true nature of our ontological 
reality which is marked by conditioned states that are constantly changing and 
hence are marked by impermanence and non-substantiality. Ajahn Chah further 
attempts at problematizing the binary system prevalent in the ethical categories as 
well, because none of these categories has its own essence to distinguish itself 
from its opposite; both good and evil exist through conditioned causality and are 
thus empty of essence. With emphatic focus on non-reification of provisional 
distinctions and categories, Ajahn Chah made oppositions vanish or be transcended 
upon on recognition of it. His strident dismantling of all notions of absolute 
distinction is well reflected in the dhamma talk Underground Water – “The Dharma 
is not out there, to be gained by a long voyage viewed through a telescope. It is 
right here, nearest to us, our true essence, our true self, no self. When we see this 
essence, there are no problems, no troubles. Good, bad, pleasure, pain, light, dark, 
self, other, are empty phenomena. If we come to know this essence, we die to our 
old sense of self and become truly free.”  

 The important thing in Buddhism is that the ‘coming-to-rest’ of using 

names to take perceptions (saññā) as ‘self-existing’ objects actually deconstructs 
the ‘objective’ everyday world. In the dhamma talk The Timeless Buddha, Ajahn 
goes to the extent of deconstructing the Buddha as a historical figure vis-à-vis the 
clarity of the unmoving mind. He explains, “We take refuge in Buddha, Dhamma, 
and Sangha. This is the heritage of every Buddha that appears in the world. What is 
this Buddha? When we see with the eye of wisdom, we know that the Buddha is 
timeless, unborn, unrelated to anybody, any history, any image. Buddha is the 
ground of all being, the realization of the truth of the unmoving mind. So the 
Buddha was not enlightened in India. In fact he was never enlightened, was never 
born, and never died. This timeless Buddha is our true home, our abiding place. 
When we take refuge in the Buddha, Dhamma and Sangha, all things in the world 
are free for us. They become our teacher, proclaiming the one true nature of life.” 
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7. NON-REIFICATION OF MEDITATION   

 Buddhist deconstruction as put into practice by Ajahn Chah is not simply 
a strategic reversal of categories; it mindfully seeks to undo a given order of 
priorities and the very system of conceptual framework and discursive practice that 
makes that order possible. The identity of separate entities is subverted as entities 
are demonstrated to be inextricably involved the one in the other. Traditional 
interpretation places samatha and vipassanā meditation as distinct phases, levels, 
stages or methods in formal meditation training, but in Ajahn Chah’s interpretation 
the dichotomy collapses altogether giving way to interdependence and inextricable 
linking.  When asked about the practice of meditation, Ajahn Chah replied in the 
dhamma talk Study and Experiencing, “Meditation is like a single log of wood. 
Insight and investigation are one end of the log; calm and concentration are the 
other end. If you lift up the whole log, both sides come up at once. Which is 
concentration and which is insight? Just this mind. You cannot really separate 
concentration, inner tranquility, and insight. They are just as a mango that is first 
green and sour, then yellow and sweet, but not two different fruits. One grows into 
the other; without the first, we would never have the second. Such terms are only 
conventions for teaching. We should not be attached to the language.” Thus Ajahn 
Chah’s form of deconstruction is more of an ‘undoing’ than ‘destruction’, of 
polarized categorization and manifests itself in the careful teasing out of forces and 
layers of signification within a given text/context. 

 His kind of contemplative and rational understanding of meditation 
helps to deconstruct the actual act of meditation practice thereby removing from it 
any mark of fetishization. He dispels the aura around meditation retreat by reducing 
it to a mundane activity of watchful and attentive awareness of one’s various 
moods and feelings which give rise to suffering. He asserts in Right Understanding 
“Know and watch your heart, it is pure but emotions come to colour it. Let your 
mind be like a tightly woven net to catch emotions and feelings then come and 
investigate them before you react…Peace is within oneself, to be found in the same 
place as agitation and suffering. It is not found in a forest or on a hilltop, nor is it 
given by a teacher. Where you experience suffering, you can also find freedom from 
suffering. To try to run away from suffering is actually to run toward it.” He thus 
emphasized not just formal meditation practice for the sake of it, but on real 
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meditation that has to do with attitude and awareness in any activity, not just with 
seeking silence in a forest cottage.  

 He emphatically points out that when the mind does not grasp or take a 
vested interest, does not get caught up, things become clear. Right understanding 
arises from the attempt at looking very objectively at a particular situation or event 
and understanding it as it-is-in-itself and not colouring it with our subjective views 
that arise from personal likes and dislikes. He clarifies this in one of the dhamma 
talks Just That Much – “When you take a good look at it, the world of ours is just 
that much; it exists just as it is. Ruled by birth, aging, sickness, death, it is only that 
much. Great or little is only that much. The wheel of life and death is only that 
much. Then why are we still attached, caught up, not removed? Playing around 
with the objects of life gives us some enjoyment; yet this enjoyment is also just 
that much.”  

 His dhamma talks endlessly indicate the necessity for a thoroughly self-
conscious reading, one that subjects its own assumptions to close scrutiny. More 
practice and more reflection, the greater the practice the deeper is the ‘letting go’. 
He reiterates this more focused awareness while simultaneously dispelling the aura 
of human being as a ‘superior’ being by citing the example of a harness animal, the 
buffalo – “We must train our mind like a buffalo: the buffalo is our thinking, the 
owner is the meditator, raising and training the buffalo is the practice. With a 
trained mind we can see the truth, we can know the cause of our self and its end, 
the end of all sorrow.” Ajahn Chah uses the deconstructive mode of self-reflexive 
understanding of changeability and selflessness not only in regards to non-
reification of entities in relational existence as samatha and vipassana, but also 
about such absolute truths as arahantship. At a gathering in one of his overseas 
trips when someone from the audience asked him whether he was an arahant, he 
compared himself to a tree laden with fruits and the tree’s indifference to all the 
birds (and their chirping) that come to feed and rest in its shade.  
 

8. CONCLUSION  

 Ajahn Chah directed his teachings to both his ordained disciples and lay 
followers in confronting and working directly with their own problems of greed, 
judgment, hatred and ignorance. His direct and simple teachings always turn his 
followers back to their own minds, the source and the root of all trouble. His 
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teachings emphasized that understanding the tilakkhana and putting this 
understanding into practice leads to understanding everything in life and nature as-
it-is-in-itself. This understanding is not inaction and passive acceptance as some 
people might hastily conclude. Enlightenment does not mean deaf and blind. On 
the other hand, enlightened understanding leads to empirical deconstruction of the 
‘self’ and the ‘self-in-action’. Time and again Ajahn Chah emphasized on seeing 
through the process of thought construction so as to recognize from one’s own 
experiential reality the fact that when the mind is stirred from the normal state of 
tranquility, it leads away from right practice to one of the extremes of indulgence 
or aversion, thereby creating more illusion, more thought construction. A true 
understanding of the nature of the mind helps people to free it from the clasp or 
bondage of conventional realities and so the mind is not enslaved by codes, 
customs, traditions, conventions, linguistics choices, personal predilections, etc. 
Once this state can be achieved, all binary oppositions get automatically collapsed 
leading to no more creation of dichotomy/polarity and slavish clinging to its 
hierarchical chasm. 

 The dhamma of the Forest Tradition is down-to-earth, yet difficult to 
understand and realize, especially when the mind is ceaselessly caught up in the 
quagmire of defilements and lack of mindfulness. It requires moment-to-moment 
‘self-scrutiny’ and mindful practice of ‘letting go’. In this form of existentialistic and 
pragmatic form of deconstruction that involves conscientious and mindful teasing 
apart of all binary oppositions and getting released from their bindings, there is no 
room for aporia or conflictual and conceptual hiatus. Although Ajahn Chah was not 
a philosopher in the conventional sense of the term, nevertheless, his numerous 
dhamma talks reveal the truth that he incessantly worked within the matrix of a 
mode of practice that can be categorized as deconstruction-in-praxis. Such a mode 
of practice does not valorize any ‘text’, not even the Buddha, but renders the 
training a moment-to-moment phenomenal and empirical garb through the rigorous 
practice of both insight meditation and austerity in tandem. The deconstructionist 
approach of Ajahn Chah helps to dispose of all Self/Ego arising positions and leads 
to a clear and reflexive understanding of the teachings of Buddhism.  
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ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมอยางย่ังยืน 
ตามแนวพระพุทธศาสนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดเลย 

A STRATEGY FOR SUSTAINABLE CULTURAL TOURISM DEVELOPMENT IN  

  ACCORDANCE WITH BUDDHISM OF LOCAL ADMINISTRATIVE 

  ORGANIZATIONS IN LOEI PROVINCE 
 

ธีระวัฒน  แสนคํา* พระครูสังฆรักษเกียรติศักด์ิ กิตฺติปฺโ ** บุษกร วัฒนบุตร*** 
Teerawatt Sankom Phrakrusangharak Kiettisak Kittipañño Busakorn Watthanabut 

 

 

บทคัดยอ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค คือ 1) เพ่ือศึกษานโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาการ

ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดเลย 2) เพ่ือวิเคราะหยุทธศาสตร
การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมอยางย่ังยืนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดเลย  3) เพ่ือ
นําเสนอยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมอยางย่ังยืนตามแนวพระพุทธศาสนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดเลย 

 ระเบียบวิธีวิจัยเปนเชิงคุณภาพ โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารและงานวิจัยท่ี
เก่ียวของ ดําเนินการตามรูปแบบวิธีการวิจัยเอกสาร และเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึก 
จากผูใหขอมูลสําคัญ จํานวน 26 รูป/คน พ้ืนท่ีท่ีใชในการวิจัยในคร้ังน้ี คือ องคการบริหารสวน
จังหวัดเลย เทศบาลเมืองเลย เทศบาลตําบลนาออ เทศบาลตําบลดานซาย เทศบาลตําบลเชียงคาน 
องคการบริหารสวนตําบลอาฮี และองคการบริหารสวนตําบลนาซาว เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเปน
แบบสัมภาษณท่ีมีโครงสราง โดยนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหเน้ือหา การสังเคราะหขอมูล เพ่ือเขาสู
กระบวนการวิเคราะหและเสนอยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมอยางย่ังยืนตาม
แนวพระพุทธศาสนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดเลย และดําเนินการสนทนากลุม
เฉพาะ โดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 12 รูป/คน เพ่ือทําการยืนยันความสมบูรณของขอมูล  
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  ผลการวิจัยพบวา  
 1. องคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัด เลยมีนโยบายและยุทธศาสตรดานการ
ทองเท่ียว แตไมไดมีการกําหนดเปนยุทธศาสตรดานการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเปนการเฉพาะ 
เน่ืองจากพ้ืนท่ีในความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถ่ินหลายแหงไดมีแหลงทองเท่ียว
ทางดานธรรมชาติดวย จึงมีนโยบายและยุทธศาสตรเปนดานการทองเท่ียวในภาพรวม ที่ครอบคลุม
ทั้งดานการทองเท่ียวเชิงธรรมชาติและเชิงวัฒนธรรม หรือแทรกอยูในนโยบายและยุทธศาสตรดาน
การทองเท่ียวและกีฬา  
 2. พ้ืนท่ีจังหวัดเลยมีจุดแข็งอยูท่ีแหลงทรัพยากรทางการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมซ่ึงมี
ความโดดเดนและเปนอัตลักษณเฉพาะของทองถ่ิน และการไดรับการสนับสนุนหรือสงเสริมทางดาน
การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมจากหนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของ ทั้งการสนับสนุนดานงบประมาณ การ
ประชาสัมพันธและดานวิชาการ นอกจากน้ี ชุมชนมีรูปแบบสังคมวัฒนธรรมท่ีมีความสมัครสมาน
สามัคคี มีโอกาสท่ีจะทําใหเกิดการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมอยางย่ังยืน  โดยการนํา
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกตใชเพ่ือใหเกิดการพัฒนาดานการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
อยางย่ังยืน  

  3. องคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดเลยสามารถนําหลักพุทธธรรม “สัปปายะ 7” 
มาเสริมยุทธศาสตรดานการทองเท่ียวเพ่ือทําใหเกิดการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมอยาง
ยั่งยืน ซ่ึงมีกลยุทธประกอบดวย 1) กลยุทธการพัฒนาสถานท่ีทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 2) กลยุทธ
การพัฒนาเสนทางคมนาคม 3) กลยุทธการสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในทองถ่ินในการ
พัฒนาการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 4) กลยุทธการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอาหารเพ่ือรองรับ
การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 5) กลยุทธการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอาหารเพ่ือรองรับการ
ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 6) กลยุทธการปรับปรุงภูมิทัศนและจัดการทองเท่ียวใหเหมาะสมกับสภาพ
ดินฟาอากาศ  7) กลยุทธการประชาสัมพันธและพัฒนาการใหบริการแกนักทองเท่ียว ก็จะทําใหเกิด
เปนยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมอยางย่ังยืนตามแนวพระพุทธศาสนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดเลย ซ่ึงมีความเหมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรมทองถ่ินจังหวัด
เลย 

คําสําคัญ :  ยุทธศาสตรการพัฒนา, การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมอยางย่ังยืน, พระพุทธศาสนา, 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดเลย 
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ABSTRACT 

  This research aims to: 1) To study the policy and strategy of cultural 

tourism development of local administrative organizations in Loei province. 2) To 

analyze sustainable tourism strategies of local government organizations in Loei 

Province. 3) To present a strategy for sustainable cultural tourism development in 

accordance with the guidelines of Buddhism in local administrative organizations in 

Loei Province.  

 Qualitative research methodology was used to collect data from 

relevant documents and research, to conduct document research methodology, 

and to collect data by in-depth interviews from 26 key informants. The research 

area used in this study was Loei Provincial Administrative Organization, Loei 

Municipality, Na-O Subdistrict, Dan Sai District Municipality, Chiangkhan Municipality, 

A-He District Municipality and Nasao District Municipality. The research instrument 

was a structured questionnaire, which was to analyze the content, to synthesize 

the information into an analytical process and propose a strategy for sustainable 

cultural tourism development in accordance with the Buddhism of local 

administrative organizations in Loei Province and group discussion is conducted by 

12 monks per person to confirm the integrity of the data. 

  The research findings were as follows: 

  1. Local government in Loei Province has a tourism policy and strategy, 

however it is not defined as a specific cultural tourism strategy, as the area of 

responsibility of many local governments has natural attractions. Resulting in the 

policy and strategy mentioned in tourism as a whole covering the field of both 

natural and cultural tourism, or inserted in the policy and strategy of tourism and 

sports.  

  2. Loei Province has a strength in the cultural tourism resources, which is 

unique and outstanding to the local area and gained the support or promotion of 

cultural tourism from concerned government agencies including budget support, 

public relations, and academia. In addition, the community has a harmonious social 

and cultural pattern. Therefore, it is possible to develop sustainable cultural 
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tourism by adopting the principles of Buddhism in order to develop sustainable 

cultural tourism.  
  3. Local government organizations in Loei Province can apply the 

"Sappaya 7 (7 Sustainable)" in Buddhist philosophy to enhance the tourism strategy 

in order to promote sustainable cultural tourism. The strategy consists of 1) 
Strategies for developing cultural attractions. 2) Strategic development of transport 

routes. 3) A strategy for creating local participation in cultural tourism development. 

4) Strategies for developing food quality and standards for cultural tourism. 5) 
Strategies for developing food quality and standards for cultural tourism. 6) 
Strategies to improve the landscape and manage tourism to suit the weather. 7) 
Strategies for public relations and development of services to tourists. All this will 

be considered as a strategy for sustainable cultural tourism development in 

accordance with the Buddhism of the local administrative organization in Loei, 

which is suitable for local society and culture. 

Keywords : Strategy Development, Sustainable Cultural Tourism, Buddhism, Local 

 Administrative Organizations in Loei Province 

  

1. บทนํา 
  สังคมในปจจุบันมีความตระหนักถึงความสําคัญของศิลป-วัฒนธรรม เทศกาลรวมถึงมรดก
ทางวัฒนธรรมพ้ืนบานมากข้ึน ทั้งน้ีการต่ืนตัวตอวัฒนธรรมประกอบกับความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมของในแตละพ้ืนท่ีเปนจุดกําเนิดของการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ดังจะเห็นวา
การทองเท่ียงเชิงวัฒนธรรมไดกลายเปนศูนยกลางของอุตสาหกรรมทองเท่ียวในยุโรป อีกท้ังประเทศ
อ่ืนๆไดพยายามท่ีจะพัฒนาการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในประเทศของตนเอง นอกจากการทองเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมจะสามารถนํารายไดเขาสูประเทศและนําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจท้ังระดับ ประเทศ
และระดับภูมิภาคแลว การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมยังเปนเคร่ืองมือสําคัญในการสืบทอดวัฒนธรรม
ใหคงอยูตอไปสําหรับประเทศไทยแลวการทองเท่ียวเปนอุตสาหกรรมบริการท่ีสรางรายไดและการ
จางงานใหกับประเทศไทยเปนอยางมาก (Ministry of Tourism and Sports, 2015) 
 ทามกลางการแขงขันของตลาดทองเท่ียวท่ีสูงข้ึนกระแสการพัฒนาการทองเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมจึงไดรับความสนใจเพ่ิมสูงข้ึนเน่ืองจากแหลงทองเท่ียว  และมรดกทางวัฒนธรรมของ
ประเทศไทยมีความเปนเอกลักษณเฉพาะตัวและไดมีการถายทอดมรดกทางวัฒนธรรมสืบเน่ืองมา
เปนเวลานาน ที่ผานมาตางอิงกระแสการพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยมตะวันตก ที่เปนการพัฒนาใน
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ดานวัตถุ โดยละเลยการควบคุมและสรางความเขมแข็งทางจิตใจและชุมชนฐานราก (Therdchai 

Choibamroong, 2011) ดังน้ัน รัฐบาลโดยกระทรงการทองเท่ียวและกีฬาจึงจะเนนการทองเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมเพ่ือการวางแผนพัฒนาการทองเท่ียวอยางย่ังยืน โดยจะแสดงถึงแนวทางในการ
พัฒนาการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในประเทศไทยโดยคํานึงถึงการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีเพ่ือใหเกิดการทองเท่ียวท่ียั่งยืน 

 การใชประโยชนอยางบูรณาการและเก้ือกูลกันโดยการนําทุนของประเทศท้ัง 6 ทุนมาใช
ตามสาระสําคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 และ 11 นั้น มิติทุนทางวัฒนธรรมอาจเปนทุนสําคัญท่ี
องคกรปกครองสวนทองทองถ่ินในแตละแหงมีไมเหมือนกัน เน่ืองจากในประเทศไทยมีความ
หลากหลายทางดานสภาพภูมิศาสตร สังคมและชาติพันธุ ซ่ึงทําใหแตละทองถ่ินมีวัฒนธรรมท่ี
แตกตางกันไป 

   จังหวัดเลยประกอบไปดวย 14 อําเภอ และแยกองคการบริหารสวนทองถ่ินในจังหวัดเลย 
ไดแก องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) จํานวน 72 แหง เทศบาลตําบล (ทต.) จํานวน 26 แหง 
เทศบาลเมือง (ทม.) จํานวน 2 แหง และองคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) จํานวน 1 แหง รวม 
101 แหง สืบเน่ืองจากความอุดมสมบูรณ พัฒนาการทางประวัติศาสตรและความหลากหลายของ
สภาพภูมิประเทศ ทําใหทองถ่ินจังหวัดเลยมีวัฒนธรรมท่ีแตกตางกัน แตละทองถ่ินท่ีแยกยอยตาม
เขตการปกครองสวนทองถ่ินจึงมีวัฒนธรรมและทรัพยากรทางวัฒนธรรมท่ีมีเอกลักษณและความ
โดดเดนแตกตางกันไป เชน เทศบาลตําบลนาออมีการจัดงานบุญขาวจ่ี เทศบาลตําบลเชียงคานมี
วัฒนธรรมพ้ืนบานอันเกาแกและมีชื่อเสียง เทศบาลตําบลศรีสองรักและเทศบาลตําบลดานซายมีการ
จัดงานบุญหลวงและการละเลนผีตาโขน เทศบาลตําบลผาอินทรแปลงมีงานบุญบ้ังไฟท่ีย่ิงใหญ 
เทศบาลตําบลเขาแกวมีกลุมชาติพันธุไทดําท่ียังคงมีวัฒนธรรมอยางชัดเจน องคการบริหารสวน
ตําบลอาฮีมีประเพณีแหตนดอกไม และองคการบริหารสวนตําบลนาซาวมีประเพณีผีขนนํ้า เปนตน 

ซ่ึงท้ังหมดลวนแตเปนงานบุญหรือวัฒนธรรมท่ีทางองคกรปกครองสวนทองถ่ินพยายามดึงมาใช
พัฒนาการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในชุมชน 

  แมวาในทองถ่ินจังหวัดเลยจะมีแหลงทรัพยากรทางการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมจํานวนไม
นอย ดังตัวอยางท่ีผูวิจัยยกมาขางตน แตในเชิงการบริหารจัดการหรือการกําหนดนโยบายเก่ียวกับ
การพัฒนาการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของแตละทองถ่ินก็ยังไม มีรูปแบบหรือยุทธศาสตรการ
พัฒนาการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมอยางย่ังยืนอยางชัดเจน ดังจะเปนไดในหลายองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินเม่ือมีการเปล่ียนคณะผูบริหารนโยบายเก่ียวกับการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมอยาง
ยั่งยืนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินน้ันๆ ก็เปล่ียนแปลงตามไปดวย จึงทําใหเกิดการพัฒนาดาน
การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในทองถ่ินไมเกิดความย่ังยืนและเปนรูปธรรมท่ีชัดเจน 

Vol7 No._61.indd   409 24/7/2561   21:04:54



410
Vol.7 No.2 (Special Issue) April - Jun 2018

   ดังน้ัน ผูวิจัยจึงทําการศึกษาเร่ือง “ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมอยาง
ยั่งยืนตามแนวพระพุทธศาสนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดเลย” เพ่ือตองการทราบ
และนําเสนอยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมอยางย่ังยืนขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในจังหวัดเลย โดยใชวิธีคิดหรือหลักพุทธธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาในการพัฒนาการ
ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมอยางย่ังยืนท่ีเหมาะสมในปจจุบัน เพ่ือใหเกิดการตอยอดผลจากการวิจัยไปใช
เปนสารสนเทศ เปนแนวทางในการประยุกตกลยุทธการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมอยาง
ยั่งยืนของแตละองคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดเลย  เพ่ือนําไปใชในการพัฒนาความสามารถ
ในการปฏิบัติงานใหเกิดมาตรฐาน  เพ่ือยกระดับใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนภาคสวนสําคัญ
ของสังคมชุมชนชนบท ที่จะสามารถดํารงตนเปนผูสนับสนุนทุนทางปญญา และสรางสภาพแวดลอม
ที่เอ้ือตอการพัฒนาในมิติตางๆ ของชุมชนทองถ่ิน โดยเฉพาะอยางย่ิงมิติดานวัฒนธรรม เพ่ือสราง
ความอยูเย็นเปนสุขรวมกันใหเกิดข้ึนในสังคมไทยไดอยางย่ังยืน 

 

2. วัตถุประสงคของการศึกษา 
  2.1 เพ่ือศึกษานโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดเลย 

 2.2 เพ่ือวิเคราะหยุทธศาสตรการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมอยางย่ังยืนขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในจังหวัดเลย 

 2.3 เพ่ือนําเสนอยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมอยางย่ังยืนตามแนว
พระพุทธศาสนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดเลย 

 

3. วิธีการศึกษา 
  งานวิจัยเร่ือง “ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมอยางย่ังยืนตามแนว

พระพุทธศาสนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดเลย” ผูวิจัยไดใชรูปแบบการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative) ที่ใชเทคนิควิเคราะหเอกสาร (Documentary Analysis) เทคนิคการ
สัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ผูใหขอมูลสําคัญ 26 รูป/คน และเทคนิคการสนทนากลุม 
(Focus Group Discussion) ผูใหขอมูลสําคัญ 12 รูป/คน มาวิเคราะหจัดรวบรวมขอมูล พรอม
อธิบายความหมาย แลวทําการสรางขอสรุป (Conclusions) ดวยวิธีวิเคราะหแบบอุปนัย (Analytic 

Induction) ตีความสรางขอสรุปขอมูลจากผลการวิจัย ดวยการวิเคราะหโดยการจัดระบบจําแนก
ชนิดขอมูล (Typological Analysis) เปรียบเทียบ (Constant Comparison) และวิเคราะหเชิง
เน้ือหา (Content Analysis) เพ่ือใหการสรุปขอมูลผลการวิจัยเกิดความสมบูรณ สามารถนํามา
ตีความ สรางขอสรุปจากผลการวิจัย เพ่ือนําเสนอ “ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเท่ียวเชิง
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วัฒนธรรมอยางย่ังยืนตามแนวพระพุทธศาสนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดเลย” ให
สามารถใชไดจริงอยางเปนรูปธรรมไดตอไป 

 

4. สรุปผลการศึกษา 

 ผลการศึกษาเร่ือง “ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมอยางย่ังยืนตาม
แนวพระพุทธศาสนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดเลย” พบวา 

 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงคขอท่ี 1 เพ่ือศึกษานโยบายและยุทธศาสตรการ
พัฒนาการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดเลย พบวา องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดเลยมีนโยบายและยุทธศาสตรดานการทองเท่ียว แตไมไดมีการ
กําหนดเปนยุทธศาสตรดานการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเปนการเฉพาะ เน่ืองจากพ้ืนท่ีในความ
รับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถ่ินหลายแหงไดมีแหลงทองเท่ียวทางดานธรรมชาติดวย จึงมี
นโยบายและยุทธศาสตรเปนดานการทองเท่ียวในภาพรวม ที่ครอบคลุมท้ังดานการทองเท่ียวเชิง
ธรรมชาติและเชิงวัฒนธรรม หรือแทรกอยูในนโยบายและยุทธศาสตรดานการทองเท่ียวและกีฬา 
  ในขณะเดียวกันผลการศึกษาตามวัตถุประสงคขอท่ี  2 เพ่ือวิเคราะหยุทธศาสตรการ
ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมอยางย่ังยืนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดเลย ผลการวิเคราะหก็
พบวา พ้ืนท่ีจังหวัดเลยมีจุดแข็งอยูท่ีแหลงทรัพยากรทางการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมซ่ึงมีความโดด
เดนและเปนอัตลักษณเฉพาะของทองถ่ิน และการไดรับการสนับสนุนหรือสงเสริมทางดานการ
ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมจากหนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของ ทั้งการสนับสนุนดานงบประมาณ การ
ประชาสัมพันธและดานวิชาการ นอกจากน้ี ชุมชนมีรูปแบบสังคมวัฒนธรรมท่ีมีความสมัครสมาน
สามัคคี มีโอกาสท่ีจะทําใหเกิดการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมอยางย่ังยืนไดน้ันก็มีแนวทางการ
พัฒนาท่ีพรอมกาวไปสูความย่ังยืน  

 สําหรับวัตถุประสงคขอท่ี 3 เพ่ือนําเสนอยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมอยางย่ังยืนตามแนวพระพุทธศาสนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดเลย ผูวิจัย
ไดนําหลักธรรม “สัปปายะ 7” มาประยุกตใชในการกําหนดยุทธศาสตรการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
อยางย่ังยืนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดเลย ซ่ึงถือวามีความเหมาะสมกับสังคม
วัฒนธรรมทองถ่ินจังหวัดเลย 

ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมอยางย่ังยืนตามแนวพระพุทธศาสนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดเลย ที่ไดทําการศึกษาภายใตหลักธรรม “สัปปายะ 7” ทํา
ใหไดกลยุทธที่ประกอบดวย 1) กลยุทธการพัฒนาสถานท่ีทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 2) กลยุทธการ
พัฒนาเสนทางคมนาคม 3) กลยุทธการสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในทองถ่ินในการ
พัฒนาการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 4) กลยุทธการพัฒนาบุคลากรเพ่ือตอบสนองการทองเท่ียวเชิง
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วัฒนธรรม 5) กลยุทธการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอาหารเพ่ือรองรับการทองเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม 6) กลยุทธการปรับปรุงภูมิทัศนและจัดการทองเท่ียวใหเหมาะสมกับสภาพดินฟาอากาศ 
7) กลยุทธการประชาสัมพันธและพัฒนาการใหบริการแกนักทองเท่ียว สรุปผลการวิจัยไดดังน้ี 

    1) กลยุทธการพัฒนาสถานท่ีทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม (อาวาสสัปปายะ) พบวา องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดเลยตองปรับปรุงและพัฒนาสถานท่ีทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในทองถ่ิน
เพ่ือตอบสนองการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม อันจักทําใหเกิดความดึงดูดใจนักทองเท่ียวมากย่ิงข้ึน 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองดําเนินการจัดทําแผนการปรับปรุงสถานท่ีทั้งในระยะส้ันและใน
ระยะยาว โดยดําเนินการผู รับการอบรมนําความรูและหลักการพัฒนาสถานท่ีทองเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมมาปรับใชในการบริหารงานอยางเต็มท่ี ผลท่ีจะเกิดข้ึนนอกจากจะเปนการอํานวยความ
สะดวกและสรางความประทับใจใหแกนักทองเท่ียวแลว องคกรยังมีโอกาสไดรับรางวัลดานการ
พัฒนาและการจัดการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมอีกดวย 

   2) กลยุทธการพัฒนาเสนทางคมนาคม (โคจรสัปปายะ) พบวา องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในจังหวัดเลยตองปรับปรุงและพัฒนาถนนและเสนทางการคมนาคมเปนปจจัยสําคัญท่ีจะทํา
ใหนักทองเท่ียวเขามาเท่ียวในทองถ่ินไดอยางสะดวก ดําเนินการปรับปรุงถนนภายในชุมชนและ
สถานท่ีทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมใหเหมาะสมกับวัฒนธรรมทองถ่ินและเกิดความสะดวกในการ
เดินทางของนักทองเท่ียว สรางความรูความเขาใจกับประชาชนในหลักการพัฒนาและมีสวนรวมใน
การแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาเสนทางคมนาคม เพ่ือนําไปสูการจัดทําแผนพัฒนาเสนทาง
คมนาคมในชุมชนและสถานท่ีทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

   3) กลยุทธการสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในทองถ่ินในการพัฒนาการ
ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม (ภัสสสัปปายะ) พบวา องคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดเลยตอง
เสริมสรางความรูความเขาใจและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนมาประยุกตใชในการ
พัฒนาการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เพ่ือการนําหลักการมีสวนรวมมาประยุกตใชในการพัฒนาการ
ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และเพ่ือสรางความรวมมือของคนในชุมชน 
ในการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมดวยการสรางเครือขายของภาคสวนตางๆ ที่ทําหนาท่ี
บริการและสนับสนุนการทํากิจกรรมตางๆ ดวยความเขาใจในปญหาเปนอยางดี และตอเน่ือง อันจัก
นําไปสูการบริการ การบริหาร กิจกรรมและโครงการตางๆ ดานการพัฒนาการทองเท่ียวเปนไปดวย
ความรวดเร็ว และมีประสิทธิผล บุคลากร ผูประกอบการและชุมชนยังสามารถนําหลักการมีสวนรวม
มาปรับใชในการปฏิบัติงานของตนอยางเต็มท่ี จนทําใหเกิดแนวทางการพัฒนาการทองเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมแบบมีสวนรวม และผลักดันใหเกิดสรางชมรมตางๆ ข้ึนในชุมชน เชน ชมรมคนรักบานเกิด 
ชมรมผูผลิตสินคาท่ีระลึก เปนตน 
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 4) กลยุทธการพัฒนาบุคลากรเพ่ือตอบสนองการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม (ปุคคลสัปปา
ยะ) พบวา องคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดเลยตองเสริมสรางความรูความเขาใจและสงเสริม
ในการใหบริการดานการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือทําใหเกิดการ
นําหลักการบริการมาประยุกตใชในการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน บุคลากรสามารถทําหนาท่ีบริการและสนับสนุนการทํากิจกรรมตางๆ ดวยความเขาใจ และ
ใหการบริการแกนักทองเท่ียวเปนไปดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิผล และเปนท่ีประทับใจ 
นอกจากน้ียังสามารถพัฒนาบุคลากรท่ีใหบริการในการนําชมใหไดรับใบอนุญาตมัคคุเทศกนําเท่ียว
เฉพาะพ้ืนท่ีจากกระทรวงทองเท่ียวและกีฬา และอาจไดรับรางวัลดานการเปนองคกรท่ีใหบริการท่ีดี
เย่ียมแกประชาชนและนักทองเท่ียวอีกดวย 

   5) กลยุทธการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอาหารเพ่ือรองรับการทองเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม (โภชนสัปปายะ) พบวา องคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดเลยจะเกิดการเสริมสราง
ความรูความเขาใจและสงเสริมในการใหบริการดานอาหาร เคร่ืองด่ืมและสินคาท่ีระลึก เพ่ือใหการ
บริการแกนักทองเท่ียวเปนไปดวยความรวดเร็ว มีคุณภาพตามหลักโภชนาการ และเปนท่ีประทับใจ 
การดําเนินการตามกลยุทธน้ีจะทําใหผูประกอบการมีความรูความเขาใจในการหลักการประกอบ
อาหารและหลักโภชนาการและชุมชนก็จะมีสวนรวมในการผลิตสินคาท่ีระลึก เพ่ือสงเสริมการ
ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ผลท่ีจะเกิดข้ึนนอกจากน้ี ยังจะนําไปสูการรับรองคุณภาพและมาตรฐาน
อาหารของผูประกอบการในชุมชนจากกระทรวงสาธารณสุข มีรานจําหนายอาหารและสินคาท่ีเปน
เอกลักษณเฉพาะทองถ่ินในรูปแบบตางๆ อยางหลากหลาย เพียงพอตอความตองการของ
นักทองเท่ียว เกิดการสรางเครือขายของผูประกอบการ และอาจนําไปสูการมีสินคาท่ีระลึกไดรับ
รางวัลผลิตภัณฑทองถ่ินดีเดนอีกดวย 

   6) กลยุทธการปรับปรุงภูมิทัศนและจัดการทองเท่ียวใหเหมาะสมกับสภาพดินฟา
อากาศ (อุตุสัปปายะ) พบวา องคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดเลยจะเกิดการเสริมสรางความรู
ความเขาใจ สรางกิจกรรม และปลูกฝงจิตสํานึกในการอนุรักษสถาปตยกรรมพ้ืนถ่ินซ่ึงเหมาะสมตอ
สภาพดินฟาอากาศ เพ่ือสรางบรรยากาศดานสถานท่ีใหสอดรับกับการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม และ
เกิดการจัดกิจกรรมทางการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีเหมาะสมกับฤดูกาล และเปนท่ีประทับใจของ
นักทองเท่ียว การดําเนินการตามกลยุทธน้ีจะทําให เกิดการปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชนใหเปน
เอกลักษณเฉพาะทองถ่ิน มีอาคารบานเรือนแบบสถาปตยกรรมพ้ืนถ่ินไดรับการอนุรักษและปรับปรุง 
เพ่ือเปนแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเพ่ิมเติมในชุมชน ในชุมชนยังจะมีกิจกรรมทองเท่ียวในทองถ่ิน
ที่เหมาะสมกับแตละฤดูกาลตลอดท้ังป สามารถรับนักทองเท่ียวไดทุกฤดูกาล ไมจําเปนเฉพาะตองรอ
เฉพาะชวงเทศกาลหรือชวงงานประเพณีสําคัญเทาน้ัน 
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   7) กลยุทธการประชาสัมพันธและพัฒนาการใหบริการแกนักทองเท่ียว (อิริยาปถสัปปา
ยะ) พบวา องคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดเลยตองสงเสริมการสรางความรูความเขาใจใน
หลักการประชาสัมพันธและหลักการบริการเพ่ือใหบุคลากร ผูประกอบการและประชาชน มีความรู 
ความสามารถ ในการปฏิบัติหนาท่ีในงานการประชาสัมพันธและบริการอยางมีประสิทธิผล เพ่ือสราง
ความรูความเขาใจในการนําหลักการประชาสัมพันธและหลักการบริการมาประยุกตใชในการจัดการ
ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของทองถ่ิน และสรางความรับผิดชอบรวมกันของบุคลากร ผูประกอบการ
และประชาชน ในการประชาสัมพันธและใหบริการทางดานการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมรวมกัน เม่ือ
ดําเนินการตามกลยุทธ น้ี  บุคลากร ผูประกอบการและประชาชนก็จะสามารถนําหลักการ
ประชาสัมพันธและหลักการบริการท่ีเหมาะสมตอการจัดการทองเท่ียวประยุกตใชอยางเต็มท่ี คนใน
ชุมชนมีความต้ืนตัวในการมีสวนรวมในการรับผิดชอบ การประชาสัมพันธ การบริการ และการ
พัฒนา การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในทองถ่ิน ซ่ึงจะทําใหนักทองเท่ียวเกิดความประทับใจ ปลอดภัย
และตองการกลับมาเท่ียวชมอีก ทายท่ีสุดองคกรปกครองสวนทองถ่ินยังมีโอกาสไดรับรางวัลดาน
การบริการทางการทองเท่ียวท่ีดีอีกดวย 

 

5. อภิปรายผลการวิจัย 
 ในประเด็นการนําหลักธรรม “สัปปายะ 7” มาใชกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาการ
ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมอยางย่ังยืนตามแนวพระพุทธศาสนาขององคกรปกครองส วนทองถ่ินใน
จังหวัดเลยยังสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาท่ีย่ังยืนแนวพระพุทธศาสนาในทัศนะของพระพรหม
คุณาภรณ (ประยุทธ ปยุตฺโต) ซ่ึงกลาววาการพัฒนาท่ีย่ังยืนจะแบงออก เปน 2 ปจจัยไดแก 1) ตอง
เปนการพัฒนาคนเปนแกนกลางของการพัฒนาท่ีย่ังยืน และ 2) ธรรมชาติหรือส่ิงแวดลอมตองไดรับ
การพิทักษรักษาบํารุง ชวยสภาพธรรมชาติและใชทรัพยากรอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ 
(Phra Prom Khunaporn, 2009: 225-252) เน่ืองจากวาในการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาการ
ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมอยางย่ังยืนตามแนวพระพุทธศาสนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใน
จังหวัดเลยไดมีกลยุทธท่ีเนนการพัฒนาท้ังบุคลากร ผูประกอบการและประชาชน ควบคูกับการ
พัฒนาสถานท่ีและภูมิทัศนโดยรอบแหลงทองเท่ียวและชุมชน  
  การกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมอยางย่ังยืนตามแนว
พระพุทธศาสนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดเลยยังสอดคลอง มีความสอดคลองกับผล
การศึกษาของ เชนเดียวกับการศึกษาของพระสุธีรัตนบัณฑิต (สุทิตย อาภากโร) และคณะที่พบวา
ยุทธศาสตรท่ีสําคัญของการพัฒนาแหลงทองเท่ียวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมน้ัน ตองมีการ
พัฒนาแหลงทองเท่ียวและกิจกรรมเชิงศาสนาและวัฒนธรรม การมีแหลงทองเท่ียวท่ีมีความเปน
เอกลักษณ มีวิถีชีวิต วิถีชุมชนและวัฒนธรรมท่ีนาสนใจก็จะทําใหเกิดแรงดึงดูดใจของนักทองเท่ียว 
(Phra Sutee Rattana Pundit and group, 2016: 7-24) สอดคลองกับผลการศึกษาของชุมพล 
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รอดแจม ที่ระบุวาการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรมเพ่ือใหเกิดการทองเท่ียวแบบย่ังยืน 
หนวยงานราชการระดับทองถ่ินหรือผูมีสวนเก่ียวของ ควรมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนามี
การจัดสรรงบประมาณการพัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวในดานการพัฒนาทางกายภาพ ควรมี
การปรับปรุงสภาพภูมิทัศน เสนทางการเดินทาง และสาธารณูปโภคตางๆ ในสถานท่ีทองเท่ียวให
พรอมสําหรับการบริการนักทองเท่ียว (Chumpon Rodjam, 2013) 
   นอกจากน้ี ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมอยางย่ังยืนตามแนว
พระพุทธศาสนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดเลยยังสอดคลองกับยุทธศาสตรการ
ทองเท่ียวไทย พ.ศ.2558-2560 โดยกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา ซ่ึงกําหนดทิศทางการ
พัฒนาการทองเท่ียวไทยในระยะ 3 ปถัดจากน้ีไป (พ.ศ.2561-2564) ตองใหความสําคัญกับการสราง
ความสมดุลของการพัฒนาท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม เพ่ือมุงสูเปาหมายการ
เติบโตอยางมีคุณภาพและย่ังยืน ซ่ึงพ้ืนท่ีจังหวัดเลยก็เปนพ้ืนท่ีพิเศษทางดานการทองเท่ียวท่ี
กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬาจัดใหเปน 1 ใน “12 เมืองตองหาม...พลาด” โดยมีแนวทางการ
พัฒนา ไดแก พัฒนา ฟนฟูและเชื่อมโยงแหลงทองเท่ียว ท้ังท่ีเปนแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติทาง
วัฒนธรรมและท่ีมนุษยสรางข้ึน ยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการเพ่ือเพ่ิม
มูลคาสินคาและบริการดานการทองเท่ียว คงเอกลักษณทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชนของแตละ
พ้ืนท่ี รวมถึงสงเสริมการทองเท่ียวเชื่อมโยงการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาการทองเท่ียว (Cluster) 
และพ้ืนท่ีจังหวัดเมืองรอง สงเสริมการสรางสรรคสินคาและบริการชุมชน OTOP ใหโดดเดนและมี
คุณคาอีกดวย (Ministry of Tourism and Sports, 2015: 25) 
 

6. ขอเสนอแนะ 

 1) องคกรปกครองสวนทองถ่ินควรสงเสริมใหชุมชนท่ีมีตนทุนทางวัฒนธรรมและการ
ทองเท่ียว มีการวิเคราะหตนทุนของชุมชน หมูบาน และจัดทําเปนแผนกลยุทธในการขับเคล่ือนการ
พัฒนาการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาอยางย่ังยืนระยะยาว  จนมีการ
เปลี่ยนแปลงและกอเกิดวัฒนธรรมและรูปแบบการดําเนินงานของชุมชนท่ีอันดีงาม 

 2) องคปกครองปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดเลยควรนํายุทธศาสตรการพัฒนาการ
ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมอยางย่ังยืนตามแนวพระพุทธศาสนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใน
จังหวัดเลยนี้ ไปประยุกตในการพัฒนาและขับเคล่ือนการจัดการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในทองถ่ิน 
ซ่ึงสามารถปรับประยุกตเพ่ือใหเหมาะสมกับบริบทของชุมชน และออกแบบกิจกรรมมีลักษณะท่ี
สอดคลองกับภารกิจเดิมท่ีทําเปนประจําได 

 3) ควรศึกษาวิจัยในพ้ืนท่ีอ่ืนท่ีมีความแตกตางทางดานบริบทชุมชน สังคมวัฒนธรรม
การดํารงชีวิต ซ่ึงจะทําใหทราบถึงยุทธศาสตรใหมในการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมอยาง
ยั่งยืนตามแนวพระพุทธศาสนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน  
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 4) ควรใชการวิจัยแบบผสานวิธี โดยระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ และวิธีดําเนินการวิจัยเชิง
คุณภาพ ที่สามารถวัดผลสําเร็จของการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
อยางย่ังยืนตามแนวพระพุทธศาสนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดเลยไดในหลายมิติ 

 
ในประเด็นการนําหลักธรรม “สัปปายะ 7” มาใชกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมอยางย่ังยืนตามแนวพระพุทธศาสนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดเลย ยัง
สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาท่ีย่ังยืนแนวพระพุทธศาสนาในทัศนะของพระพรหมคุณาภรณ 
(ประยุทธ ปยุตฺโต) ซ่ึงกลาววาการพัฒนาท่ีย่ังยืนจะแบงออก เปน 2 ปจจัยไดแก 1) ตองเปนการ
พัฒนาคนเปนแกนกลางของการพัฒนาท่ีย่ังยืน และ 2) ธรรมชาติหรือส่ิงแวดลอมตองไดรับการ
พิทักษรักษาบํารุง ชวยสภาพธรรมชาติและใชทรัพยากรอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ (Phra 
Prom Khunaporn, 2009: 225-252) เน่ืองจากวาในการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาการ
ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมอยางย่ังยืนตามแนวพระพุทธศาสนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใน
จังหวัดเลยไดมีกลยุทธท่ีเนนการพัฒนาท้ังบุคลากร ผูประกอบการและประชาชน ควบคูกับการ
พัฒนาสถานท่ีและภูมิทัศนโดยรอบแหลงทองเท่ียวและชุมชน  
  การกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมอยางย่ังยืนตามแนว
พระพุทธศาสนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดเลยยังสอดคลอง มีความสอดคลองกับผล
การศึกษาของ เชนเดียวกับการศึกษาของพระสุธีรัตนบัณฑิต (สุทิตย อาภากโร) และคณะที่พบวา
ยุทธศาสตรท่ีสําคัญของการพัฒนาแหลงทองเท่ียวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมน้ัน ตองมีการ
พัฒนาแหลงทองเท่ียวและกิจกรรมเชิงศาสนาและวัฒนธรรม การมีแหลงทองเท่ียวท่ีมีความเปน
เอกลักษณ มีวิถีชีวิต วิถีชุมชนและวัฒนธรรมท่ีนาสนใจก็จะทําใหเกิดแรงดึงดูดใจของนักทองเท่ียว 
(Phra Sutee Rattana Pundit and group, 2016: 7-24) สอดคลองกับผลการศึกษาของชุมพล 
รอดแจม ที่ระบุวาการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรมเพ่ือใหเกิดการทองเท่ียวแบบย่ังยืน 
หนวยงานราชการระดับทองถ่ินหรือผูมีสวนเก่ียวของ ควรมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนามี
การจัดสรรงบประมาณการพัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวในดานการพัฒนาทางกายภาพ ควรมี
การปรับปรุงสภาพภูมิทัศน เสนทางการเดินทาง และสาธารณูปโภคตางๆ ในสถานท่ีทองเท่ียวให
พรอมสําหรับการบริการนักทองเท่ียว (Chumpon Rodjam, 2013) 
   นอกจากน้ี ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมอยางย่ังยืนตามแนว
พระพุทธศาสนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดเลยยังสอดคลองกับยุทธศาสตรการ
ทองเท่ียวไทย พ.ศ.2558-2560 โดยกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา ซ่ึงกําหนดทิศทางการ
พัฒนาการทองเท่ียวไทยในระยะ 3 ปถัดจากน้ีไป (พ.ศ.2561-2564) ตองใหความสําคัญกับการสราง
ความสมดุลของการพัฒนาท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม เพ่ือมุงสูเปาหมายการ
เติบโตอยางมีคุณภาพและย่ังยืน ซ่ึงพ้ืนท่ีจังหวัดเลยก็เปนพ้ืนท่ีพิเศษทางดานการทองเท่ียวท่ี
กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬาจัดใหเปน 1 ใน “12 เมืองตองหาม...พลาด” โดยมีแนวทางการ
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พัฒนา ไดแก พัฒนา ฟนฟูและเชื่อมโยงแหลงทองเท่ียว ท้ังท่ีเปนแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติทาง
วัฒนธรรมและท่ีมนุษยสรางข้ึน ยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการเพ่ือเพ่ิม
มูลคาสินคาและบริการดานการทองเท่ียว คงเอกลักษณทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชนของแตละ
พ้ืนท่ี รวมถึงสงเสริมการทองเท่ียวเชื่อมโยงการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาการทองเท่ียว (Cluster) 
และพ้ืนท่ีจังหวัดเมืองรอง สงเสริมการสรางสรรคสินคาและบริการชุมชน OTOP ใหโดดเดนและมี
คุณคาอีกดวย (Ministry of Tourism and Sports, 2015: 25) 
 
6. ขอเสนอแนะ 

  6.1 องคกรปกครองสวนทองถ่ินควรสงเสริมใหชุมชนท่ีมีตนทุนทางวัฒนธรรมและการ
ทองเท่ียว มีการวิเคราะหตนทุนของชุมชน หมูบาน และจัดทําเปนแผนกลยุทธในการขับเคล่ือนการ
พัฒนาการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาอยางย่ังยืนระยะยาว  จนมีการ
เปลี่ยนแปลงและกอเกิดวัฒนธรรมและรูปแบบการดําเนินงานของชุมชนท่ีอันดีงาม 

6.2 องคปกครองปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดเลยควรนํายุทธศาสตรการพัฒนาการ
ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมอยางย่ังยืนตามแนวพระพุทธศาสนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใน
จังหวัดเลยนี้ ไปประยุกตในการพัฒนาและขับเคล่ือนการจัดการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในทองถ่ิน 
ซ่ึงสามารถปรับประยุกตเพ่ือใหเหมาะสมกับบริบทของชุมชน และออกแบบกิจกรรมมีลักษณะท่ี
สอดคลองกับภารกิจเดิมท่ีทําเปนประจําได 
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 บทความวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคคือ 1) เพ่ือศึกษาการสื่อสารเพ่ือการเผยแผพระพุทธศาสนา
ของพระสงฆในเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 2) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการส่ือสารเพ่ือการเผยแผ
พระพุทธศาสนาของพระสงฆในเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
3) เพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะเก่ียวกับการส่ือสารเพ่ือการเผยแผพระพุทธศาสนา
ของพระสงฆในเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร การวิจัยคร้ังน้ีเปนงานวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed 

Methods Research) ระหวางงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ดวยการวิจัยเชิง
สํารวจ (Survey Research) และงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดวยการสัมภาษณ
เชิงลึก (In depth Interview) และการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) กลุม
ตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก พระสงฆในเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร จํานวน 198 รูป 
โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม โดยมีคาความ
เชื่อม่ันท้ังฉบับ เทากับ .959 วิเคราะหผลการวิจัยโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรวิเคราะหสถิติ
สําเร็จรูป เพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล สถิติเชิงพรรณนา ไดแก 
คาความถ่ีและคารอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) ผูวิจัยใชการทดสอบคาเอฟ (F-test) ดวยวิธีการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 
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(One Way Anova) ในกรณีตัวแปรตนต้ังแต 3 กลุมข้ึนไป เม่ือพบวามีความแตกตางจะทําการ
เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียเปนรายคูดวยวิธีผลตางนัยสําคัญนอยท่ีสุด (Least Significant 

Difference : LSD.) โดยกําหนดนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 สัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ 10 ทาน การวิจัยเชิงคุณภาพเปนการวิเคราะหขอมูลแบบ
สัมภาษณเชิงลึกผูวิจัยจัดกลุมขอมูล (Data Groping) ตามลําดับความสําคัญของประเด็นการ
สัมภาษณท่ีกําหนดไว จากน้ันจึงทําการวิเคราะหเชิงเน้ือหาประกอบบริบท (Context Content 

Analysis Technique) 

 

ผลการวิจัยพบวา  
 1. พระสงฆมีความคิดเห็นตอการส่ือสารเพ่ือการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสงฆใน
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( =2.72. S.D.= 0.931)  และ
เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับปานกลาง 3 ดาน ดังน้ี ดานผูสงสาร ( =2.87. S.D.= 

0.964) ดานสารพุทธธรรม ( =2.87. S.D.= 0.964)ดานผูรับสาร ( =2.77. S.D.= 0.914)และ
ยกเวนดานชองทางการส่ือสารอยูในระดับนอย ( = 2.39. S.D.= 1.075) ตามลําดับ 

 2.ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆตอการส่ือสารเ พ่ือการเผยแผ
พระพุทธศาสนาของพระสงฆในเขตหนองจอก กรุงเทพมหานครจําแนกตามปจจัยสวนบุคคลโดย
ภาพรวม พบวาพระสงฆท่ีมีอายุพรรษาวุฒิการศึกษานักธรรมวุฒิการศึกษาเปรียญธรรม และวุฒิ
การศึกษาสามัญมีความคิดเห็นตอการส่ือสารเพ่ือการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสงฆในเขต
หนองจอก กรุงเทพมหานคร แตกตางกันทุกดาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

3. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 1) ดานผูสงสารพระสงฆมีนอยแตพ้ืนท่ีกวางใหญ 
ตองสรางทีมงานควรจัดฝกอบรมใหความรูกับผูสงสาร 2) ดานสารพุทธธรรมพระสงฆขาดความรูการ
วางแผนในการทํางาน ควรมีทีมงานเผยแผจัดฝกอบรมพระสงฆทํางานเปนทีมในการใชสาร3) ดาน
ชองทางสาร พระสงฆขาดอุปกรณการเผยแผท่ีทันสมัยควรใหมีพระเถระสนับสนุนใหมากกวาน้ี  4) 
ดานผูรับสารพระสงฆขาดส่ือหรือผูปฏิบัติงานดานส่ือการเผยแผพระภิกษุและสามเณรไมสามารถ
เผยแผพระพุทธศาสนาใหแกประชาชนไดถูกตอง ตรงตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ควรท่ีจะ
ไดรับการสนับสนุนสื่อในการเผยแผใหมากกวาน้ี 

คําสําคัญ : การส่ือสาร, การเผยแผพระพุทธศาสนา 
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Abstract 

 Objectives of this research were :  1.To study the communication for 

Buddhism  propagation of Buddhist monks in NongChok District, Bangkok; 2.To 

compare the communication for Buddhism propagation of Buddhist monks in 

NongChok District. Bangkok and  3. To study the problem. obstacles and 

suggestions for  communication for Buddhism propagation of Buddhist monks in 

Nong Chok. Bangkok.  

 Methodology was mixed methods: The quantitative research collected 

data from  198 samples who were monks in Nong Chok district with questionnaires 

that had  reliability value at 0.959. The data were analyzed by computer program 

or research in social sciences. Statistics used in data analysis were descriptive 

statistics;  frequency, percentage, mean, standard deviation, and one-way ANOVA 

(F-test).  In the case of three or more variables, the mean difference was calculated 

by using the Least Significant Difference (LSD.) Method. The significant level was 

fixed at 0.05. The qualitative research collected from key 10 informants with in-

depth-interview and analyzed data by descriptive interpretation and context 

content analysis technique. 

 

Findings were as follows:. 

 1.The monks’ opinion towards the communication for Buddhism 

propagation of Buddhist monks in Nong Chok district. Bangkok by overall were at 

average level  ( =2.72, S.D. = 0.931) each aspects were also at average level as;  

tSender was at ( =2.87, S.D. = 0.964) message of religious beliefs was at (  = 2.87, 

S.D. = 0.964)  the receivers were at ( =2.77, S.D. = 0.914)  and the exceptions of 

communication channels were at  low level (  = 2.39, S.D. = 1.075) respectively. 

 2. Comparison of monks' opinions on sermon, methods for propagation 

of Buddhist monks in Kaeng Choi district classified by personal factors, were that 

the monks with different age, ordained years, Dhamma and Pali educational levels 

and formal educational levels had different opinions toward the communication of 
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Buddhism propagation of Buddhist monks in Nong Chok district wth significant level 

set at 0.05. 

3. Problems obstacles and recommendation  were that, 1) Sender, monks 

were limited to cover the large areas, so there should be teams of well trained 

sender-monks, 2) Message of Buddhism, monks lacked of profound content and 

knowledge in planning for work. There should be teaching teams to train monks 

how to use the right message of Buddhism, 3) Channel, monks lacked modern 

equipment and technology to disseminate Buddhism, High ranking monks should 

support more of this activities, 4) Receiver, monks lacked working media and worker 

for disseminating Buddhism to receivers correctly. There should be more support of 

disseminating  media more than the present time.  

Keywords: The Communication, Buddhism propagation 

 

 

1.บทนํา 

 พระพุทธศาสนาไดเดินทางเขามาสูประเทศไทยน้ันมีเอกสารและตําราทางวิชาการ
สวนมากตางก็ลงความเห็นวาเขามาภายหลังการทําสังคายนาคร้ังท่ี  3 พระเจาอโศกมหาราชไดสง
สมณทูตไปเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศตางๆ โดยมี พระโสณะและพระอุตตระท้ัง 2 รูป ได
เดินทางเขามาเผยแผพระพุทธศาสนาท่ีอาณาจักรสุวรรณภูมิศูนยกลางคือนครปฐม ซ่ึงมีมอญและ
ละวา สวนวิธีการเผยแผพระพุทธสาสนาในอดีตยุคแรก ยังคงใชวิธี “มุขปาฐะ” ตอมาเม่ือมีการ
จารึกคําสอนของพระพุทธศาสนาลงในใบลาน เรียกวา “คัมภีรใบลาน” ในคัมภีรใบลานเหลาน้ีได
จารึกเร่ืองราวของพุทธศาสนาหรืออันเปนหลักธรรมะคําสอนตางๆ และไดแฝงความรูเก่ียวกับทาง
โลกไวดวย (Office of the National Culture Commission, 2006) ในสมัยปจจุบันการเผยแผ
พระพุทธศาสนา   ไดรับขาวสารจากส่ือตาง ๆ  เชน หนังสือพิมพ  วิทยุ โทรทัศน อินเทอรเน็ต ยูทูป 
SMS ทางโทรศัพท ซ่ึงเปนท่ียอมรับกันโดยท่ัวกันวาแพรหลายไดอยางรวดเร็วและเขาถึงทุกพ้ืนท่ี 
หรือจะเรียกอีกอยางหน่ึงวาเปนยุคของโลกอินเทอรเน็ตก็ไมผิด  สามารถติดตอกันทุกมุมโลก ส่ือเปน
มวลชนมีความสําคัญมากในปจจุบัน เปนปจจัยท่ีมีความสําคัญตอการดําเนินชีวิต  และไดรับความ
นิยมจากประชาชน เพราะเปนส่ือท่ีสามารถเผยแพรไปสูผูชมในรูปของภาพและเสียง  สามารถทําได 
การรับขอมูลขาวสารเปนสวนหนึ่งในการดํารงชีวิตประจําวันของมนุษยชาติ สามารถรับขาวสารและ
เหตุการณตาง ๆ ไดซึ่งทําใหการรับขอมูลขาวสาร และบางคร้ังพฤติกรรมบางอยางของเราอาจจะถูก
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กําหนดดวยการรับขาวสารท่ีเขามาสูเราทางตรงและทางออม   ทําใหการดํารงชีวิตในสังคมปจจุบัน
เปลี่ยนไปจากเม่ือกอนมาก    

 จากสังคมท่ีเรียบงายกลายเปนสังคมแหงการบริโภคส่ือ   เพ่ือตองการรับรูขาวสารแตละ
วันท่ีส่ือมวลชนรายงาน  ซ่ึงมีหลายประเด็นท่ีเราคือผูบริโภคส่ือจะตองคํานึงถึงเน้ือหาสาระท่ีไดรับ  
เพราะส่ือแตละอยางงัดกลยุทธและยุทธวิธีการตาง ๆ  เขามาใชในการผลิตส่ือของตนใหไดรับความ
นิยมใหทันสมัยสมกับเปนยุคไอที  จึงสรางสรรคในรูปแบบตาง ๆ ท่ีหลากหลาย และฉีกแนวจากรูป
แบบเดิมๆ ของการรายงาน เพ่ือใหเปนจุดของแตละรายการ ไมเวนแมแตส่ือทางพระพุทธศาสนาก็ไดมี
วิวัฒนาการสรางสรรคใหมีรูปแบบของรายการใหมีความนาสนใจไมย่ิงหยอนไปกวารายการอ่ืนๆ ส่ือทาง
พระพุทธศาสนาก็มีอิทธิพลทําใหพฤติกรรมของคนเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีได เพราะส่ือทาง
พระพุทธศาสนา เปนส่ือท่ีเปนไปในทางบวก  เปนการเผยแพรหลักธรรมคําสอน และแนะนําใหคนใช
ชีวิตใหมีศิลปะในการดํารงชีวิต  อยูดวยความไมประมาท ใชสติปญญาไตรตรองถึงเหตุผลดวยหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะสังคมปจจุบัน (National Statistical Office, 2003) กับการบริโภคส่ือ 
เชน พระพยอม กลฺยาโณไดจัดรายการสนทนาธรรมคูกับดีเจรายการวิทยุเปนประจํา พระมหาสมปอง 
ตาลปุตฺโต และ  พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี หรือรูจักกันดีในนามปากกา ว.วชิรเมธี พระสงฆท้ัง 2 รูปเปน
พระนักวิชาการ นักคิดนักเขียน และนักบรรยายธรรม ไดจัดการ เผยแผพระพุทธศาสนาในแบบแนวรุก 
คือการเขาไปถึงท่ีของผูปรารถนา ในธรรม  

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาการส่ือสารเพ่ือการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสงฆในเขตหนองจอก 
กรุงเทพมหานคร  

2.2 เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการส่ือสารเพ่ือการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสงฆใน
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

2.3 เพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะเก่ียวกับการส่ือสารเพ่ือการเผยแผ
พระพุทธศาสนาของพระสงฆในเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 
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3. วิธีดําเนินการวิจัย 

 3.1 รูปแบบการวิจัย   งานวิจัยเร่ือง “การส่ือสารเพ่ือการเผยแผพระพุทธศาสนาของ
พระสงฆในเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร”เปนการวิจัยแบบผสานวิธี  โดยใชระเบียบวิธีการวิจัย
เชิงปริมาณ โดยการแจกแบบสอบถาม และการวิชัยเชิงคุณภาพ  ที่เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชการ
สัมภาษณเชิงลึกผูใหขอมูลสําคัญ จํานวน 10 ทาน 

3.2 ประชากรกลุมตัวอยางและผูใหขอมูลหลัก  ประชากรท่ีใชในการวิจัย คือ พระสงฆท่ี
อยูในเขตการปกครองคณะสงฆเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร จํานวน 396 รูป กลุมตัวอยาง คือ 
พระสงฆจาก 3 แขวง จํานวน 396 รูป โดยใชการสุมกลุมตัวอยางจากสูตรของ ทาโร ยามาเน (Taro 

Yamane) ซ่ึงใชระดับความคลาดเคล่ือนท่ี 0.05 (ชุติระ ระบอบและคณะ, 2552 : น 108) เพ่ือศึกษา
การส่ือสารเพ่ือการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสงฆในเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ใน 4 ดาน  
 3.3 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามท่ีผูเขียน
งานวิจัยสรางข้ึนและผานการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง 
ระหวางขอคําถามและวัตถุประสงคโดยไดคา IOC  ต้ังแต 0.60 – 1.00 ข้ึนไปและหาคาความเชื่อม่ัน
ดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา ตามวิธีการของครอนบาค (สินพันธุ พินิจ, 2547 : น 191) ซ่ึงได
คาความเชื่อม่ันท้ังฉบับเทากับ 0.959 และแบบสัมถาษณ ท่ีผูเขียนงานวิจัยสรางและพัฒนาเพ่ือ
กําหนดประเด็นขอคําถามท่ีใชเปนแนวทางในการสัมภาษณโดยยึดตามวัตถุประสงคของการวิจัย 
การสัมภาษณนั้น ผูเขียนงานวิจัยใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึก เพ่ือใชเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางท่ีใชใน
การวิจัยและบันทึกการสัมภาษณดวยวิธีการจดบันทึกและบันทึกเทป 

3.4 การวิเคราะหขอมูลสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  ผูเขียนวิจัยไดวิเคราะหขอมูลจาก
แบบสอบถามท่ีเก็บรวบรวมไดมาตรวจสอบความสมบูรณและความถูกตองแลว ทําการวิเคราะหโดย
ใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร และวิเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณ โดยการ
นําขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณมาจําแนกเปนประเด็นสําคัญ วิเคราะหคําใหสัมภาษณของผูใหขอมูล
สําคัญ โดยใชเทคนิคการวิเคราะหเน้ือหาประกอบบริบท และทําการสังเคราะหขอมูลตาม
วัตถุประสงคการวิจัยและนําเสนอในรูปของความเรียง 
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4. ผลการวิจัย 

 4.1 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับจําแนกตามปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม พบวา 
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุ 41-60 ป จํานวน 82 รูป คิดเปนรอยละ 41.4 มีพรรษา 1-5 
พรรษา จํานวน 76  รูป คิดเปนรอยละ 38.4 จบนักธรรมชั้นเอก จํานวน 116  รูป คิดเปนรอยละ 
58.6 ไมมีวุฒิการศึกษาเปรียญธรรมจํานวน 139  รูป คิดเปนรอยละ 70.2 และผูท่ีจบมัธยมศึกษาจํานวน 
75 รูป คิดเปนรอยละ 37.9 

4.2 พระสงฆมีความคิดเห็นตอการส่ือสารเพื่อการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสงฆ
ในเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร พบวาโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 3 ดาน เมื่อพิจารณา
รายละเอียดแตละดาน พบวาดานผูสงสารกับดานสาร มีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือดานผูรับ
สาร และท่ีอยูในระดับนอยสุดทายคือดานชองทางการส่ือสาร  
 4.3 ผลเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆที่มีความคิดเห็นตอการสื่อสารเพื่อการ
เผยแผพระพุทธศาสนาของพระสงฆในเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

พบวาผลการทดสอบดวยคาสถิติ f-test ดวยวิธีการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว ที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.05 พบวา พระสงฆท่ีมีอายุ พรรษา วุฒิการศึกษานักธรรม ตางกัน มีความคิดเห็นตอ
การส่ือสารเพ่ือการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสงฆในเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร แตกตางกัน 
จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยท่ีต้ังไว ดังน้ันจึงทําการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ียเปนราย
คูดวยวิธีผลตางนัยสําคัญนอยท่ีสุด 

4.4 ปญหา อุปสรรค และขอ เสนอแนะเ ก่ียว กับ การ สื ่อสาร เ พื ่อการ เผยแผ
พระพุทธศาสนาของพระสงฆในเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร  1) ดานผูสงสาร พบวา ผูสงสารควรให
มีการฝกอบรมความรูใหแกพระภิกษุสามเณรท่ีจะทําหนาท่ีในการเผยแผคอนขางนอยทําให
พระภิกษุและสามเณรขาดความรูความเขาใจท่ีถูกตองในการเผยแผพระพุทธศาสนาใหแกประชาชน 
ควรใหมีการจัดต้ังทุนเพ่ือสนับสนุนใหผูสงสารมีบทบาทเผยแผท่ีมีการพัฒนาการในยุคโลกาภิวัฒน 
และควรมีการประชุมวางแผนขาดผูปฏิบัติงานท่ีเขมแข็งเพ่ือชวยกันทํางานดานผูสงสารอีกท้ังยัง
ไมไดรับความรวมมือเกิดความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก ตามลําดับ   2) ดานสารหลักธรรม 
พบวา ควรมีการประชุมวางแผนนําผูมีความรูแตกฉานในการเทศนการปาฐกถาการบรรยายใหผูฟง
ซาบซ้ึงในพุทธธรรมใหเกิดความเขาใจมากข้ึน ควรใหมีการจัดฝกอบรมพระสงฆสามเณรใหความรู
แตกฉานในหลักธรรมจูงใจใหผูฟงอยากรับเอาไปปฏิบัติและพัฒนาการในยุคโลกาภิวัฒน และดาน
สารหลักธรรมในพระพุทธศาสนาควรใหมีการฝกอบรมความรู ใหแกพระภิกษุท่ีจะทําหนาท่ีในการ
เผยแผคอนขางนอยทําใหพระภิกษุและขาดความรูความเขาใจ ท่ี ถูกตองในการเผยแผ
พระพุทธศาสนาใหแกประชาชน 3) ดานชองทางการส่ือสาร พบวา ชองทางการส่ือสารควรให
ความรูใหแกพระภิกษุท่ีจะทําหนาท่ีในการเผยแผขาดผูปฏิบัติงานท่ีเขมแข็งเพ่ือชวยกันทํางานดาน
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เผยแผอีกท้ังยังไมไดรับความรวมมือในเผยแผ ผานอินเทอรเน็ตในยุคโลกาภิวัฒน ควรมีการทํางาน
เปนทีมโดยไดรับสนับสนุนการส่ือสารเผยแผพระพุทธศาสนามากกวาน้ีและในการเผยแผควรมีการ
สอดแทรกวัฒนธรรมทองถ่ินและวิถีชีวิต และชองทางการส่ือสารการเผยแผยังไมไดรับการสนับสนุน
เทาท่ีควรในการเผยแผพระศาสนาบางคร้ังไมสอดคลองกับความตองการของพุทธศาสนิกชน  
4) ดานผูรับสาร พบวา ขาดส่ือหรือผูปฏิบัติงานดานเผยแผอีกทั้งยังไมไดรับความรวมมือเทาท่ีควร 
ตองเร่ิมตนสรางทีมงานในกลุมพระเผยแผดวยกันแลกเปล่ียนเรียนรูกันและกัน ดานผูรับสารกลาววา 
ควรเพ่ิมการจัดอบรมส่ือและเผยแผพระพุทธศาสนาใหแกพระภิกษุสามเณรภายในวัดใหมากกวาน้ี
เพ่ือใหพระภิกษุและสามเณรสามารถเผยแผพระพุทธศาสนาใหแกประชาชนไดถูกตองตรงตาม
หลักธรรมในพระพุทธศาสนาใหแกประชาชน และในพ้ืนท่ีพระภิกษุสงฆสามเณรท่ีจะทําหนาท่ี
สื่อสารในการเผยแผคอนขางนอย  ควรใหความรูแกพระภิกษุและสามเณรเขาใจท่ีถูกตองในการเผย
แผพระพุทธศาสนาใหแกประชาชนตามลําดับตอไป 
 

5. อภิปรายผลการวิจัย 

แนวทางการส่ือสารเพ่ือการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสงฆในเขตหนองจอก 
กรุงเทพมหานคร อภิปรายดังน้ี 

พระสงฆมีความคิดเห็นตอการส่ือสารเพ่ือการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสงฆในเขต
หนองจอก กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง แสดงใหเห็นวา การมีทักษะในการแสดง
ธรรมตามภูมิความรู ความรูสภาพสังคมและชุมชนในพ้ืนท่ี พรอมท้ังมีบทบาทเผยแผท่ีมีการพัฒนาการใน
ยุคโลกาภิวัฒน มีความรูแตกฉานในการเทศน การปาฐกถา การบรรยาย ใหผูฟงซาบซ้ึงในพุทธธรรม มีกล
ยุทธเผยแผเชิงรุก โดยการผลิตซีดี เปนส่ือธรรมแจกจายใหถึงชุมชน ไดสาระธรรม จากการแสดงพระธรรม
เทศนาของพระสงฆอยางมีคุณประโยชนตอสังคมและชุมชน อยูในระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของ Phrasamuchaloemchai  Charuwanno (Songsakun) (2013)  ไดศึกษางานวิจัย 
“บทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการ ในอําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง” ผลการวิจัย
พบวา ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอบทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระ
สังฆาธิการ โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง แสดงใหเห็นวาการเผยแผพระพุทธศาสนาดานการใชส่ือใน
การเผยแผ การเปรียบเทียบอุปมา อุปมัย การใชส่ือประกอบ เชนการยกพุทธศาสนสุภาษิต คําคม คําขัน 
คํากลอนประกอบเน้ือหาสาระ ตองมีการพัฒนาในดานตางๆ  

ดานผูสงสาร พระสงฆมีความคิดเห็นตอการส่ือสารเพ่ือการเผยแผพระพุทธศาสนาของ
พระสงฆในเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ดานผูสงสารอยูในระดับปานกลาง แสดงใหเห็นวา พระสงฆ
ความรูในการแสดงธรรม มีทักษะในการทํางานมีความเช่ือม่ันในตนเอง มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
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ประพฤติตนไดอยางเหมาะสม อยูในระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ Phrakhrupalatsubin 

Thipathammo ( Yimchoi ) (2012) ไดศึกษางานวิจัยเร่ือง “การเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสงฆใน
อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ตามการรับรู ของประชาชน” ผลการวิ จัยพบว า  
การเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสงฆในอําเภอเสนา ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ตามความคิดเห็น
ของประชาชนพบวา พระสงฆในปจจุบันขาดความชํานาญการใชเทคโนโลยีในการส่ือสารเพ่ือการเผยแผ 
สวนมากจะเนนการพูด การบรรยายในลักษณะเดิมๆ ทําใหกาวตามเทคโนโลยีในการส่ือสารไมทัน  

ดานสารพุทธธรรม พระสงฆมีความคิดเห็นตอการส่ือสารเพ่ือการเผยแผพระพุทธศาสนาของ
พระสงฆในเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ดานส่ือสารอยูในระดับปานกลาง แสดงใหเห็นวา การรวบรวม
หลักธรรมคําส่ังสอนไวเปนหมวดหมู ไมนําเสนอในทางท่ีผิดเพ้ียนจากพระธรรมวินัย อบรมจิตใจของพุทธ
บริษัทเปนหลัก ไมมีการบัญญัติสิกขาบทและส่ิงท่ีไมใชพระธรรมวินัย ท่ีแตกตางจากเดิม หรือทําใหสังคม
เกิดความแตกแยก ไมนําเสนอความคิดเห็นของตนเอง หรือลัทธิของตนเอง ทําใหสังคมเกิดความเขาใจ
คลาดเคล่ือน และมีการใชเทคนิคท่ีทันสมัย ในการเผยแผหลักธรรมท่ีทันยุคทันสมัย เขากับเหตุการณใน
ปจจุบัน อยูในระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ Phrachitisak   Suchitto (Sunthon 

Wiphak) ( 2012) ไดศึกษางานวิจัยเร่ือง “ความคิดเห็นของพระสงฆตอประสิทธิภาพการเผยแผ
พระพุทธศาสนาในอําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี” ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของพระสงฆตอ
ประสิทธิภาพการเผยแผพระพุทธศาสนา ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ตามความคิดเห็นของพระสงฆ
พบวา การใชส่ือประกอบการเผยแผธรรมท่ีทําใหเน้ือหานาสนใจ โดยใชวิธีกลาวถึงเร่ืองกฎแหงกรรม และ
ยกพุทธสุภาษิต นิทาน อุทาหรณ มาใชประกอบส่ือเพ่ือการเผยแผและสามารถปรับไปใชในชีวิตประจําวัน
ได  

ดานชองทางการส่ือสาร พระสงฆมีความคิดเห็นตอการส่ือสารเพ่ือการเผยแผพระพุทธศาสนา
ของพระสงฆในเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ดานชองทางส่ือสารอยูในระดับนอย แสดงใหเห็นวา 
พระสงฆยังไมสามารถรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีท่ีมีมาต้ังแตคร้ังโบราณได ยังมุงหวังแกลาภ
สักการะ หรือหาผลประโยชนจากพิธีกรรมและความเชื่อของพุทธศาสนิกชนเปนผูนําในการประกอบศาสน
พิธี รวมถึงสามารถสรางศรัทธาให เกิดกับพุทธศาสนิกชนไดเพียงสวนเดียว มีการอนุรักษประเพณี
วัฒนธรรมทองถ่ินไว และมีการสืบทอดจากรุนสูรุนมีการถายทอดความรู ประสบการณสูชนรุนหลัง ยังอยู
ในระดับนอยตองมีการพัฒนาอีกมาก ซ่ึงไมสอดคลองกับงานวิจัยของ Phraathikan Warit   

Ratanapanyo ( Phansawat ) (2014)  ไดศึกษางานวิจัยเร่ือง “บทบาทในการเผยแผพระพุทธศาสนา
ของพระสงฆในอําเภอปากทอ จังหวัดราชบุรี” ผลการวิจัยพบวา บทบาทในการเผยแผพระพุทธศาสนา
ของพระสงฆ ดานการส่ือสาร อยูในระดับมาก  มีความคิดเห็นวาการนําส่ือมาใชในการเผยแผ
พระพุทธศาสนามีความเหมาะสม นาสนใจ และเรียนรูเขาใจงายเน้ือหาใจความกระชับ มีความหลากหลาย
และทันสมัย เปนตน  
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ดานผูรับสาร พระสงฆมีความคิดเห็นตอการสื่อสารเพ่ือการเผยแผพระพุทธศาสนาของ
พระสงฆในเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ดานผูรับสารอยูในระดับปานกลาง แสดงใหเห็นวา คณะสงฆ
ของแตละวัดท่ีมีความพรอมเกือบทุกดานมีการจัดการสาธารณูปการอยางคุมคา โปรงใส ตรวจสอบได
สรางศาสนสถานท่ีสามารถใชประโยชนไดดูแลเสนาสนะภายในวัดเปนอยางมีระบบและกลไกในการ
พัฒนาศาสนสถานและมีประสิทธิภาพในระดับปานกลาง Phrasamubunma   Patsaro ( Phetao) 

(2013 ไดศึกษางานวิจัยเร่ือง“บทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสงฆในตําบลบางปลา อําเภอ
บางเลน จังหวัดนครปฐม” ผลการวิจัยพบวา พระสงฆและประชาชนมีความคิดเห็นตอบทบาทการเผยแผ
พระพุทธศาสนาของพระสงฆในตําบลบางปลา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยูในระดับ
ปานกลาง  
 

6. องคความรูจากการวิจัย (Body of Knowledge) 

 องคความรูท่ีไดรับจากการวิจัยไดวา “เทศนาวิธีเพ่ือการเผยแผพระพุทธศาสนาของ
พระสงฆในอําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี” โดยมีลักษณะท่ีสําคัญในแตละดาน คือ 

6.1 ดานผูสงสาร ควรใหมีการฝกอบรมความรูใหแกพระภิกษุสามเณรท่ีจะทําหนาท่ีใน
การเผยแผคอนขางนอยทําใหพระภิกษุและสามเณรขาดความรูความเขาใจท่ีถูกตองในการเผยแผ
พระพุทธศาสนาใหแกประชาชน ควรใหมีการจัดต้ังทุนเพ่ือสนับสนุนใหผูสงสารมีบทบาทเผยแผท่ีมี
การพัฒนาการในยุคโลกาภิวัฒนและควรมีการประชุมวางแผนขาดทีมงานท่ีเขมแข็งเพ่ือชวยกัน
ทํางานดานผูสงสารอีกท้ังยังไมไดรับความรวมมือเกิดความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 

 6.2 ดานสารพุทธธรรม ควรมีการประชุมวางแผนนําผูมีความรูแตกฉานในการเทศน
การปาฐกถาการบรรยายใหผูฟงซาบซ้ึงในพุทธธรรมใหเกิดความเขาใจมากข้ึน ควรใหมีการจัด
ฝกอบรมพระสงฆสามเณรใหความรูแตกฉานในหลักธรรมจูงใจใหผูฟงอยากรับเอาไปปฏิบัติและ
พัฒนาการในยุคโลกาภิวัฒนและดานสารหลักธรรมในพระพุทธศาสนาควรใหมีการฝกอบรมความรู
ใหแกพระภิกษุท่ีจะทําหนาท่ีในการเผยแผคอนขางนอยทําใหพระภิกษุและขาดความรูความเขาใจท่ี
ถูกตองในการเผยแผพระพุทธศาสนาใหแกประชาชน 

6.3 ดานชองทางการส่ือสาร ควรใหความรูใหแกพระภิกษุท่ีจะทําหนาท่ีในการเผยแผ
ขาดทีมงานท่ีเขมแข็งเพ่ือชวยกันทํางานดานเผยแผอีกท้ังยังไมไดรับความรวมมือในเผยแผผาน
อินเทอร เน็ตในยุคโลกาภิวัฒนควรมีการทํางานเปนทีมและสนับสนุนการส่ือสารเผยแผ
พระพุทธศาสนามากกวาน้ีและในการเผยแผควรมีการสอดแทรกวัฒนธรรมทองถ่ินและวิถีชีวิตและ
ชองทางการส่ือสารการเผยแผยังไมไดรับการสนับสนุนเทาท่ีควรในการเผยแผพระศาสนาบางคร้ังไม
สอดคลองกับความตองการของพุทธศาสนิกชน 
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6.4 ดานผูรับสาร ส่ือหรือทีมงานดานเผยแผอีกท้ังยังไมไดรับความรวมมือเทาท่ีควรตอง
เร่ิมตนสรางทีมงานในกลุมพระเผยแผดวยกันแลกเปล่ียนเรียนรูกันและกันดานผูรับสารกลาววาควร
ตองศึกษาเรียนรูขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม วิถีชีวิตชาวบาน ใหสามารถเขาถึงจิตใจ มีการแสดง
พุทธธรรม  โดยใชภาษาชาวบานเขาใจงาย  เพ่ิมการจัดอบรมส่ือและเผยแผพระพุทธศาสนาใหแก
พระภิกษุสามเณรภายในวัดใหมากกว า น้ี เ พ่ือใหพระภิกษุและสามเณรสามารถเผยแผ
พระพุทธศาสนาใหแกประชาชนไดถูกตองตรงตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนาใหแกประชาชนและ
ในพ้ืนท่ีพระภิกษุสงฆสามเณรท่ีจะทําหนาท่ีส่ือสารในการเผยแผคอนขางนอยควรใหความรูแก
พระภิกษุและสามเณรเขาใจท่ีถูกตองในการเผยแผพระพุทธศาสนาใหแกประชาชน 

 

7.ขอเสนอแนะ 

 7.1 ขอเสนอแนะทั่วไป 

ผลการวิจัยเร่ือง “การส่ือสารเพ่ือการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสงฆในเขตหนองจอก 
กรุงเทพมหานคร ” ผูวิจัยขอเสนอแนะดังน้ี 

1) ควรใหมีการฝกอบรมความรูใหแกพระภิกษุสามเณรท่ีจะทําหนาท่ีในการเผยแผ
คอนขางนอยทําใหพระภิกษุและสามเณรขาดความรูความเขาใจท่ีถูกตองในการเผยแผ
พระพุทธศาสนาใหแกประชาชน ควรใหมีการจัดต้ังทุนเพ่ือสนับสนุนใหผูสงสารมีบทบาทเผยแผท่ีมี
การพัฒนาการในยุคโลกาภิวัฒนและควรมีการประชุมวางแผนขาดทีมงานท่ีเขมแข็งเพ่ือชวยกัน
ทํางานดานผูสงสารอีกท้ังยังไมไดรับความรวมมือเกิดความเขาใจมากข้ึนคืองายไปหายาก 

 2) ควรมีการประชุมวางแผนนําผูมีความรูแตกฉานในการเทศนการปาฐกถาการ
บรรยายใหผูฟงซาบซ้ึงในพุทธธรรมใหเกิดความเขาใจมากข้ึน ควรใหมีการจัดฝกอบรมพระสงฆ
สามเณรใหความรูแตกฉานในหลักธรรมจูงใจใหผูฟงอยากรับเอาไปปฏิบัติและพัฒนาการในยุค
โลกาภิวัฒนและดานสารหลักธรรมในพระพุทธศาสนาควรใหมีการฝกอบรมความรูใหแกพระภิกษุท่ี
จะทําหนาท่ีในการเผยแผคอนขางนอยทําใหพระภิกษุและขาดความรูความเขาใจท่ีถูกตองในการเผย
แผพระพุทธศาสนาใหแกประชาชน 

3) ควรใหความรูใหแกพระภิกษุท่ีจะทําหนาท่ีในการเผยแผขาดทีมงานท่ีเขมแข็งเพ่ือ
ชวยกันทํางานดานเผยแผอีกท้ังยังไมไดรับความรวมมือในเผยแผผานอินเทอรเน็ตในยุคโลกาภิวัฒน
ควรมีการทํางานเปนทีมและสนับสนุนการสื่อสารเผยแผพระพุทธศาสนามากกวาน้ีและในการเผยแผ
ควรมีการสอดแทรกวัฒนธรรมทองถ่ินและวิถีชีวิตและชองทางการส่ือสารการเผยแผยังไมไดรับการ
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สนับสนุนเทา ท่ีควรในการเผยแผพระศาสนาบางคร้ังไมสอดคลองกับความตองการของ
พุทธศาสนิกชน 

4) ผูปฏิบัติงานดานการเผยแผอีกท้ังยังไมไดรับความรวมมือเทาท่ีควรตองเร่ิมตนสราง
ผูปฏิบัติงานในกลุมพระนักเผยแผดวยกันการแลกเปล่ียนเรียนรูซ่ึงกันและกัน ควรเพ่ิมการจัดอบรม
สื่อและการเผยแผพระพุทธศาสนาใหแกพระภิกษุสามเณรภายในวัดใหมากกวาน้ีเพ่ือใหพระภิกษุ
และสามเณรสามารถเผยแผพระพุทธศาสนาใหแกประชาชนไดถูกตอง ตรงตามหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนา ใหแกประชาชนและในพ้ืนท่ีพระภิกษุสงฆสามเณรท่ีจะทําหนาท่ีส่ือสารในการเผย
แผคอนขางนอย 

7.2 ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป 

ผลการวิจัยเร่ือง “การส่ือสารเพ่ือการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสงฆในเขตหนองจอก 
กรุงเทพมหานคร ” ผูวิจัยขอเสนอเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป ดังน้ี 

1) ควรเปลี่ยนจากงานวิจัยเรื่อง การส่ือสารเพ่ือการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสงฆ
ในเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร มาเปนการส่ือสารเพ่ือการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสงฆ 
ในเขตใกลเคียงเชน มีนบุรี ฉะเชิงเทรา ปทุมธานี เปนตนเพ่ือหาขอมูลเปรียบเทียบนําไปพัฒนาการ
สื่อสารเพ่ือการเผยแผพระพุทธศาสนาใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

2) ควรเปลี่ยนจากงานวิจัยเรื่อง การส่ือสารเพ่ือการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสงฆ
ในเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร มาเปน ประสิทธิภาพการบริหารจัดการดานการส่ือสารเพ่ือเผย
แผพระพุทธศาสนา เพ่ือคนหาขอมูล ปญหา อุปสรรค และนําไปพัฒนาตอไป  

3) ควรเปลี่ยนจากงานวิจัยเรื่อง การส่ือสารเพ่ือการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสงฆ
ในเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร มาเปน การบริหารจัดการกิจการคณะสงฆทั้ง 6 ดาน เพ่ือคนหา
และวิเคราะหขอมูล ซ่ึงจะมีประโยชนอยางมากในการบริหารงานกิจการคณะสงฆ ใหมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

 

 

  

Vol7 No._61.indd   430 24/7/2561   21:06:30



431

References 

David K. Berlo.(1960). The Process of Communication. (New York: Holt. Rinehart and 

Winston. Inc.  

Phraathikan Warit   Ratanapanyo ( Phansawat). (2014). The role in the propagation of 

 Buddhism in the monks. Amphoe Pak Tho, Ratchaburi  (Minster of Thesis). 

 Graduate School: Mahachulalongkornrajavidyalaya University. 

Phrachitisak   Suchitto (Sunthon Wiphak) ( 2012). Monks' opinions on the effectiveness 

of Buddhism propagation in Chom Bueng District Ratchaburi (Minster of 

Thesis). Graduate School: Mahachulalongkornrajavidyalaya University. 

Phrakhrupalatsubin Thipathammo ( Yimchoi). (2012). The propagation of Buddhist 

monks in Sena. Phra Nakhon Si Ayutthaya Province (Minster of Thesis). 

Graduate School: Mahachulalongkornrajavidyalaya University 

Phrasamubunma   Patsaro ( Phetao). (2013). The role of Buddhist monks in the 

 propagation of Buddhism. Bang Pla Sub-district, Bang Len District, Nakhon 

 Pathom Province (Minster of Thesis). Graduate School: 

 Mahachulalongkornrajavidyalaya University. 

Phrasamuchaloemchai  Charuwanno ( song sakun ) (2013). The role of the Buddha's 

preaching of Buddhism In the Seek District Ang Thong Province  (Minster of 

Thesis). Graduate School: Mahachulalongkornrajavidyalaya University. 

Vol7 No._61.indd   431 24/7/2561   21:06:31



432
Vol.7 No.2 (Special Issue) April - Jun 2018
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บทคัดยอ 

 บทความน้ีคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1. ศึกษาการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรม 
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2. เปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิ
บาทธรรมของบุคลากร โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล และ 3. ศึกษาปญหาและขอเสนอแนะ 

ในการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรมของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ผูวิจัยใชการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) คือ 1) การวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) กลุมตัวอยาง ไดแก บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จํานวน
353 รูป/คน เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูล ไดแก แบบสอบถาม (Questionnaires) มีคาดัชนีความ
สอดคลองอยูระหวาง 0.80-1.00 และคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.97 วิเคราะหขอมูลโดยหาคาความถ่ี  
คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) การทดสอบคาที (t-test) 
การทดสอบคาเอฟ(F – test) และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA)และ  
2) การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูล ไดแก แบบสัมภาษณ โดย
สัมภาษณผูบริหารมหาวิทยาลัย จํานวน 7 รูป/คน วิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหเน้ือหาเรียบเรียง
เปนรายขอ 
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 ผลการวิจัยพบวา 
 1. การปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรมของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยโดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ที่คาเฉล่ีย (x̄= 4.34) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.0.60) 

เม่ือพิจารณาเปน รายดานพบวาดานฉันทะ (x̄= 4.50), ดานวิริยะ (x̄= 4.38), ดานจิตตะ (x̄= 3.48) และ
ดานวิมังสา (x̄= 3.24) ตามลําดับ  

 2.  การเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรมของบุคลากรมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผูที่มีเพศ อายุ ตําแหนงตางกัน มีการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรม 

ไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน   สวนบุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาตางกันมีการปฏิบัติงานตามหลัก
อิทธิบาทธรรมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

3. ปญหาในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มี  
ดังน้ี 1)  การไมเขาใจ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย  2)  การเดินทางมาทํางาน 
3) ขาดการทํางานเปนทีม  4) การทํางานยังยึดติดกับตัวบุคคลและเอกสาร  บางสวนงานยังยึดติด
ระบบราชการ 5) มีข้ันตอนทํางานมากเกินไป 6) ขาดขวัญกําลังใจในการทํางาน 

 

4. ขอเสนอแนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

มีดังน้ี 1) ตองสรางความเขาใจในกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย 2) ตองเพ่ิม
รถรับสงในการเดินทางมาทํางาน 3) ตองสรางการทํางานเปนทีม 4) ตองสรางความเขาใจการ
ทํางานไมยึดติดกับตัวบุคคลและเอกสาร 5) ตองลดข้ันตอนทํางาน 6) ตองสรางขวัญกําลังใจในการ
ทํางานโดยเพ่ิมสวัสดิการในดานตางๆใหบุคลากร 7) ตองสรางบรรทัดฐานหรือกฎเกณฑการ
ปฏิบัติงานของใหชัดเจน 8) ตองสงเสริมบุคลากรใหกลาคิดกลาพูดและกลาทําในทางสรางสรรค 9) 
ตองปลูกฝงอิทธิบาทธรรมใหบุคลากรมหาวิทยาลัยทั้งสวนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ และตอง
เพ่ิมทักษะในการทํางานเพ่ือกระตุนใหบุคลากรมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงานและมุงการ
ปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคตามนโยบายและแผนงานของมหาวิทยาลัย 
คําสําคัญ: การปฏิบัติงาน, หลักอิทธิบาท 4   
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ABSTRACT 

The  Purpose of This Research are 1. To Study The work Performance 

According to Iddhipāda  Principles of personnel of Mahachulalongkornrajavidyalaya 

University,  2. To compare the work performance according to Iddhipāda principles 

of the personnel classified by personal factors and  3. To study the problems and 

suggestions in work performance according to Iddhipādaprinciplesof the personnel. 

The researcher has used mixed method research 1) Quantitative research 

which includes 353 personnel of Mahachulalongkornrajavidyalaya University as the 

samples.The research tools used for data collectionwerequestionnaireswith index 

consistency between 0.80 – 1.00 and the confidence value equal to 0.97. Data 

analysis by finding the frequency, percentage, average, standard deviation (S.D.),  

T-test, F-test and one way ANOVA.2) Qualitative research the tools used for data 

collection including interview form by interviewing the 7 administrators of the 

university. Data analysis by analyzing the contentand composing into each item. 

The result of the research found that 

1. Work performance according to Iddhipāda principles of the personnel 

was overall, at the highest level, at the average of (X ̅=4.34), standard deviation (S.D. 

0.60). Whenconsidered into each items found that Chanda(intention)at (X ̅=4.50), 

Viriya(Effort) (X ̅=4.38), Citta Consciousness) (X ̅=3.48) and Vīmaṃsā(Investigation) 

(X ̅=3.42), respectively. 

2. The comparison of work performance according to Iddhipāda principles 

of the personnel of Mahachulalongkornrajavidyalaya University having different 

gender, age and positions has performed their work according to the Four 

Iddhipāda principles with statistically significant difference at the level of 0.05 then 

the hypothesis of the research was accepted. 

3. The problems in work performance of the personnel are as the following: 

1) not understanding the rules, regulations and announcementsof the university 

2)Commute to work. 3) lack of team work 4) Working is still attached to the person 

and documents,some are also to bureaucratic system. 5) There are too many steps 

for working process. 6) lack of motivation to work. 
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4. Suggestionsfor working performance of the personnel are as the 

following: 1) build understandingstoward rules, regulations and announcements of 

the university. 2) Increase more shuttle busto commute to work. 3)Working by 

building team 4) Create understandingsin work without being attached to person 

and documents. 5) Reduce steps in working process. 6) Creating motivation in work 

by increasing welfare in various things to personnel. 7) Establishing norms or rules 

of work clearly. 8)Promoting personnel dare to think, speak and doing in a creative 

way. 9) Must instill the Iddhipāda principles to the personnel of the 

centraluniversity and boththe campuses and colleges, and increaseworking skills to 

encourage the personnel to be enthusiastic in performing work and achieving 

according to the objectives of the university’s policies and plan. 

Keywords: Work Performance According,  Iddhipada Principles   
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1. บทนํา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เปนมหาลัยสงฆแหงคณะสงฆ ไทย  

ทีพ่ระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี  5 ไดทรงสถาปนา
ข้ึน เม่ือ พ.ศ.  2430  ต้ังอยู วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพมหานคร และโปรดใหเรียกวา 
“มหาธาตุวิทยาลัย” เปดสอนคร้ังแรก เม่ือวันท่ี 8  พฤศจิกายน พ.ศ.  2432  ตอมาเม่ือวันที่ 13  
กันยายน พ.ศ. 2439  ทรงพระราชทานนามใหมวา “มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” ทรงมีพระราช
ประสงคใหใชเปนสถานศึกษาพระไตรปฎกและวิชาชั้นสูงสําหรับบรรพชิตและคฤหัสถ (มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2553)  ตอมา ไดดําเนินการจัดการศึกษาโดยเปดสอนในระดับ
ปริญญาตรีคร้ังแรก เม่ือวันท่ี 18 กรกฎาคม  พ.ศ.  2490  และไดเปดสอนมาโดยลําดับและเม่ือ ป 
พ.ศ. 2540  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกลาใหตรา
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  กําหนดเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
มีฐานะเปนนิติบุคคล และผลจากการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  ทําใหมหาวิทยาลัยมีอิสระ
ในการบริหารงานดานการจัดการศึกษา สามารถพัฒนาโครงสรางและระบบการบริหารจัดการ
องค กร ให เหมาะและสอดคลอง กับภาร กิจของมหาวิทยา ลัยไดอย า ง มีประสิทธิ ภาพ 
(Mahachulalongkornjavidyalaya University, 2013) 

ผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย โดยนําหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา คืออิทธิบาทธรรมมาเปนกรอบวัด
คุณภาพดังกลาว เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาองคกรใหเกิดประสิทธิผลตอองคกรตอไป 

 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรมของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย 

2.2 เพ่ือเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรมของบุคลากรมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยจําแนกตามปจจัยสวน บุคคล 

2.3 เพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะในการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท
ธรรมของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

3. วิธีดําเนินการวิจัย 

  ผูวิจัยใชการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) คือ 1) การวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) กลุมตัวอยาง ไดแก เจาหนาท่ี และลูกจางของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมจํานวน  632 รูป/คน  ผูวิจัยทําการ
สุ มมาจากประชากร จํ านวน  635 รู ป/คน จากการ เป ดตารางของยามา เน  (Suvari 
Siripocapirom,2003)  ไดกลุมตัวอยาง  353 รูป/คน  เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูล ไดแก 
แบบสอบถาม (Questionnaires) มีคาดัชนีความสอดคลองอยูระหวาง 0.80-1.00 และคาความเชื่อม่ัน
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เทากับ 0.97 วิเคราะหขอมูลโดยหาคาความถ่ี  คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation : S.D.) การทดสอบคาที (t-test) การทดสอบคาเอฟ(F – test) และการวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA)และ  2) การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เคร่ืองมือ
ที่ใชในการเก็บขอมูล ไดแก แบบสัมภาษณ โดยสัมภาษณผูบริหารมหาวิทยาลัย จํานวน 7 รูป/คน 
วิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหเน้ือหาเรียบเรียงเปนรายขอ 

การวิเคราะหขอมูลมีดังน้ี 
1)  ขอมูลผูตอบแบบสอบถามประกอบดวย เพศ, อายุ, สถานภาพ, ระดับการศึกษา,

ตําแหนง,  รายไดตอเดือน  วิเคราะหโดยใชคาความถ่ี (Frequency)  และคารอยละ (Percentage) 
2)  ขอมูลระดับความคิดเห็นของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

มาวิเคราะหโดยใชคาเฉล่ีย (Mean) และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation)  
3)  การทดสอบสมมติฐานเพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล สถิติท่ีใชคือ การทดลองคาที (t-test) และการ
ทดลองคาเอฟ (F-test) ดวยวิธีการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) กรณีตัวแปร
ตนต้ังแตสามกลุมข้ึนไป เม่ือพบวามีความแตกตางจะทําการเปรียบเทียบความแตกตางรายคูดวยวิธี
ผลตางเปนสําคัญนอยท่ีสุด (Least Significant Difference : LSD.) โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 

 

4. สรุปผลการวิจัย   
4.1 ผลจากการศึกษาสถานของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศอายุสถานภาพ 

ระดับการศึกษาตําแหนง รายไดตอเดือน มีดังน้ี 1) เพศพบวา เพศชาย จํานวน 255 คน คิดเปนรอย
ละ 75.20 เปนเพศหญิง  2) อายุ พบวาผูตอบแบบสอบถามมีอายุ อายุ 31- 40 ป จํานวน 115 คน 
มากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 73.20   3) สถานภาพ พบวาผูตอบแบบสอบถามเปนคฤหัสถจํานวน  202    
คน คิดเปนรอยละ   45.40   คิดเปนรอยละ  85.80  4) ระดับการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามมี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทมากที่สุดจํานวน  213  คน คิดเปนรอยละ 95.20  5) ตําแหนง พบวา 
ผูตอบแบบสอบถามเปนตําแหนงลูกจางมากท่ีสุด จํานวน  178 รูป/คน  คิดเปนรอยละ 97.80  6) 
รายไดตอเดือน พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีรายได 17,500 – 20,400 บาทตอเดือนมากท่ีสุด 
จํานวน156 รูป/คน  คิดเปนรอยละ 85.00 

4.2  ผลจากการศึกษาความคิดเห็นบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พบวาการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรมของบุคลากรโดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ที่คาเฉล่ีย
(x̄= 4.34) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.0.60) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา 1)  ด าน ฉันทะ พบว า
บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรมโดยภาพรวมอยูใน
ระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทุกขออยูในระดับมาก
ที่สุดที่คาเฉลี่ย (x̄= 4.50)  2) ดานวิริยะ พบวาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรมโดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา มี
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ความขยันอดทนและต้ังใจฝกฝนเพ่ือพัฒนาทักษะใหเกิดความชํานาญปฏิบัติงานทันทีท่ีไดรับมอบหมาย
ไมยอทอตออุปสรรคและไมละท้ิงงานปฏิบัติงานดวยความเพียรแมงานน้ันจะมีอุปสรรคกลาสูงานไม
ทอถอยและชักจูงเพ่ือนรวมงานใหเห็นความสําคัญของงานไมเพิกเฉยอยูในระดับมากที่คาเฉล่ีย(x̄= 

4.38)  3) ดานจิตตะ พบวาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยปฏิบัติงานตามหลักอิทธิ
บาทธรรมโดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุดเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา การปฏิบัติงานทุกขออยู
ในระดับมากท่ีสุดที่คาเฉล่ีย (x̄= 3.48)  4) ดานวิมังสาพบวาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรมโดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด  เม่ือพิจารณาเปนราย
ขอพบวาการนําความรูท่ีไดจากการทํางานไปใชปรับปรุงการทํางาน การคนควาและวิเคราะหขอมูล
ในการปฏิบัติงานศึกษาไตรตรองระบบงานเพ่ือใหเกิดกระบวนการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพและแกไข
ปญหาท่ีเกิดข้ึนดวยเหตุผลพิจารณาใครครวญหาขอดีไตรตรองและตรวจสอบขอบกพรองของการ
ปฏิบัติงานอยูตลอดเวลาอยูในระดับมากท่ีสุดที่คาเฉลี่ย (x̄= 3.24) ตามลําดับ 

4.3 ผลการเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรมของบุคลากร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามพบวา 
บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่มีเพศ อายุ ตําแหนงท่ีตางกัน มีการปฏิบัติงาน
ตามหลักอิทธิบาทธรรมไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมุติฐาน  สวนบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัยที่มีการศึกษาตางกัน มีการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

4.4   ผลจากการสัมภาษณ พบปญหาในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย โดยสรุปดังน้ี 1) การไมเขาใจ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และประกาศของ
มหาวิทยาลัย 2) การเดินทางมาทํางาน 3) ขาดการทํางานเปนทีม 4) การทํางานยังยึดติดกับตัวบุคคล
และเอกสาร บางสวนงานยังยึดติดระบบราชการ 5) มีข้ันตอนทํางานมากเกินไป  6) ขาดขวัญ
กําลังใจในการทํางาน 

4.5  สรุปขอเสนอแนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 1) ตองสรางความเขาใจใน กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย  2) ตองเพ่ิม
รถรับ-สงในการเดินทางมาทํางาน  3) ตองสรางการทํางานเปนทีม  4) ตองสรางความเขาใจการทํางาน
ไมยึดติดกับตัวบุคคลและเอกสาร 5) ตองลดข้ันตอนทํางาน 6) ตองสรางขวัญกําลังใจในการทํางานโดย
เพ่ิมสวัสดิการในดานตางๆใหบุคลากร 7) ตองสรางบรรทัดฐานหรือกฎเกณฑการปฏิบัติงานของตนเอง
ใหชัดเจน  8)สงเสริมบุคลากรใหกลาคิดกลาพูดและกลาทําในทางสรางสรรค  9) ตองปลูกฝงอิทธิบาท
ธรรมใหบุคลากรมหาวิทยาลัยทั้งสวนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ และตองเพ่ิมทักษะในการทํางานเพ่ือ
กระตุนใหบุคลากรมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน และมุงการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพตาม
นโยบายและแผนงานของมหาวิทยาลัย 
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5. อภิปรายผลการวิจัย 

5.1 การปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรมของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ดานฉันทะ จากการศึกษาพบวาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มีความคิดเห็นเก่ียวกับการการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรมดานฉันทะอยูในระดับมากท่ีสุด  
สอดคลองกับงานวิจัยของ Daranee  Sittipong (2005) ไดวิจัยเร่ือง “ผลสัมฤทธิ์ของการใชอิทธิบาท 4 
ในการพัฒนาชุมชน ศึกษาเฉพาะกรณี เทศบาลตําบลทอนหงส อําเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช” 
ผลการวิจัยพบวา  คณะกรรมการชุมชนมีการใชอิทธิบาท 4 การพัฒนาชุมชนในระดับปานกลาง แตในราย
ดานการใชฉันทะอยูในระดับมาก และประชากร ท่ีมีเพศ อายุ วุฒมิการศึกษา แตกตางกันมีความเห็นตอ
การใชอิทธิบาท 4  ในการพัฒนาพนักงานไมแตกตางกัน   

5.2 การปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรมของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยดานวิริยะ จากการศึกษาพบวา การปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรมบุคลากร
มหาวิทยาลัยดานวิริยะอยูในระดับมากท่ีสุด สอคลองกับงานวิจัยของ PhraPochai Kamsean 
(2002)   ไดวิ จัยเ ร่ือง “การพัฒนาชุดวิ ดิทัศนประกอบการบรรยายเ ร่ือง หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา” ผลการวิจัยพบวา  คุณธรรมเคร่ืองใหสําเร็จความประสงคหรือหลักธรรมเปนมูล
ฐานแหงความสําเร็จ จะตองมีความพากเพียร พยายาม ทํางานน้ันๆ คือ เม่ือตนมีวิริยะจะทํางานใด
แลวตองลงมือทําทันทีและตองเอาชนะอุปสรรคในการทํางาน    

5.3 การปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรมของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยดานวิมังสา อยูในระดับมากท่ีสุด ขอคนพบดังกลาวแสดงใหเห็นวาผูบริหารและ
บุคลากรมหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับการการปฏิบัติงานและการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในดาน
วิมังสามากท่ีสุดสอดคลองกับงานวิจัยของ Sathit  Ratchapat (2005) ผลการวิจัยพบวา นักศึกษา
คฤหัสถสวนใหญไดใหทัศนคติท่ีคลายคลึงกันวาในการทําส่ิงหน่ึงส่ิงใดน้ันแลวเปาหมายท่ีต้ังไวคือประสบ
ผลสําเร็จในส่ิงท่ีทําตองเร่ิมท่ีฉันทะใหเกิดข้ึนในใจกอนเพ่ือรักชอบท่ีจะทําส่ิงน้ัน  จากน้ันจึงตองใชวิริยะ
ใชความพยายามสุดความสามารถ  และตองอาศัยจิตตะคือการเอาใจจดจอตอส่ิงท่ีตนทําหากเกิดปญหา
อุปสรรคก็ใชวิมังสาคือการไตรตรองหาเหตุผลพยายามแกไขปญหาการงานก็จะประสบผลสําเร็จและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

6. ขอเสนอแนะ 

6.1 ควรทําการวิจัยเชิงเปรียบเทียบความคิดเห็นระหวางปจจัยภายใน (บุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัย) และปจจัยภายนอก (บุคลากรมหาวิทยาลัยอ่ืนที่มารับบริการ) 

6.2 ควรศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการปฏิบัติงานของพนักงานในองคกรเอกชนและ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

6.3 ควรศึกษาความสัมพันธหลักพุทธธรรมกับหลักการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ
เหมาะสมกับสถานการณปจจุบันหรือควรศึกษาวิจัยนิสิตตอการใหบริการของบุคลากรมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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พระพุทธศาสนาในประเทศพมา : นิกาย การปกครอง และสมณศักดิ์ 

Buddhism in Myanmar : Sect, Controlling, and Priest’s Ranks 
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บทคัดยอ 

 บทความน้ีศึกษาถึงพระพุทธศาสนาในพมาท่ีเก่ียวของกับนิกาย การปกครองและระบบ
สมณศักด์ิ โดยใชการศึกษาจากเอกสาร งานวิจัย บทความ การสัมภาษณ และการสังเกตพ้ืนท่ีจริง
จากประเทศพมา  

ผลการศึกษาพบวา พมาไดรับอิทธิทางดานพระพุทธศาสนาจากศรีลังกาในเร่ืองสมณศักด์ิ
โดยสมณศักด์ิมี 3  รูปแบบ คือ สายวิชาการ สายเผยแผ และสายกรรมฐาน โดยแตละรูปแบบ
แบงเปนสายละ 3 ชั้น สวนการปกครองมีสภาสังฆนายก มีสมาชิกท่ีเปนพระสงฆจากนิกายตาง ๆ 
47 รูป ไดมาจากการเลือกต้ังจากวัดท่ัวประเทศ การปกครองระดับลางเปนไปตามสายนิกาย โดย
มีสังฆนายกของแตละนิกายเปนผูนําสูงสุด นิกายที่ไดรับการรับรองจากรัฐบาลมีจํานวน 9 นิกาย 
โดยมีนิกายสุธรรมาเปนนิกายใหญสุด มีสถิติพระสงฆจากท่ัวประเทศกวา 90 เปอรเซ็น 

คําสําคัญ : พระพุทธศาสนาในประเทศพมา,นิกาย,และสมณศักด์ิ 

 

Abstract 

 This article aimed to study Buddhism in Myanmar concerning the sect, 

controlling and the system of the priest's ranks by studying through the documents, 

research papers, articles, interviews and observing the real location in Myanmar. 

 The results of the study revealed that Myanmar received the influence on 

Buddhsm from Srilanka concerning the priest's ranks which consisting of 3 types: 

                                                           

* Nakhon Sawan Rajabhat University. 
** Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Nakhon Sawan Campus. 
*** Bodhivijjalaya Collage, Srinakharinwirot University. 
**** Mahachulalongkornrajavidyalaya University. 
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Academic, Propagation and Meditation by each type was divided into 3 classes of 

each. For controlling, there was a council for monks called Sangnayok consisting of 

47 monks from different sects being members. These members of the council were 

chosen from the temples throughout the country. Controlling in lower levels was 

according to the sect's lines and having the Sangnayok of each sect played the 

leading role. There were 9 sects which certified by the government and Sudhamma 

was the biggest sect having the monks of over 90% from all over the country.  

Keywords: Buddhism in Myanmar, Sect, Priest's Ranks 

 

 

1. บทนํา 
 พระพุทธศาสนาในประเทศพมา มีภาพลักษณปรากฏถึงความแตกตางกันในหลายกรณี 
อาทิ พระสงฆกับการเมือง กรรมฐานสายพมา ในรูปแบบการปฏิบัติ ยุบหนอ พองหนอ ที่สังคม
ศาสนาไทยคุนชิ้น การจัดการศึกษา “พระอภิธรรม” ในชื่ออภิธรรมโชติกะวิทยาลัย ที่มีตนธารจาก
พมา และวัดมหาธาตุเปนผูรับชวงสงตอ พรอมพัฒนากระจายไปท่ัวในชวงตอมา  รวมท้ังสังคมไทย
จะคุนชิ้นกับระบบสมณศักด์ิ พระครู เจาคุณ ในแบบของประเทศไทย เม่ือเทียบกับเคียงกับพมา มี
รูปแบบสมณศักด์ิอยางไร ? ซ่ึงในที่นี้ จะไดทําการศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบใหเห็นความเหมือน ความ
ตาง นัยหน่ึงคือการเรียนรู กระบวนทางวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาเถรวาท ในประเทศเพ่ือน
บานอยางพมา นอกเหนือจากการเมืองการปกครองท่ีเราไดยิน หรือพระสงฆกับการมีสวนรวม
ทางการเมืองอยางพระสงฆในอดีต เชนพระอู อุตมะ (U Ottama,ค.ศ.1879-1939/,59 ป) หรือพระ
อู วิสาระ (U Wisara,ค.ศ.1889-1929/2432-2472, 40 ป) ที่มีบทบาทตอสูทางการเมืองเพ่ือใหได
เอกราชตามแนวพุทธสันติวิธี จนกระท่ังถูกจับคุมขังและมรณภาพ แมความตายของทานจะไมไดผล
ในการไดมาซ่ึงเอกราช แตอยางนอยก็ไดสะทอนถึง การตอสูของพระสงฆกับการเมือง หรือการ
เรียกรองเพ่ือเอกราชแกพมา ท้ังเปนการสรางแรงจูงใจการตอสูแกยุวสงฆและคนรุนใหมในชวงเวลา
นั้น หรือลวงมากระท่ังปจจุบัน การเมืองศาสนานิยมท่ีปรากฏอยูในพมา และมีพระภิกษุ อยาง พระ
วิรธู (AshinWirathu,ค.ศ.1968-)  พระสงฆศาสนานิยมที่ใชแนวทางการศาสนานําการเมือง จน
กลายเปนสวนสนับสนุนการเมืองและการทหารในประเทศพมาในชวงท่ีผานมา ในการเขียนบทความ
นี้ประสงคสะทอนใหเห็นถึงพระพุทธศาสนาในรูปแบบของสมณศักด์ิ กลไกการปกครอง และนิกาย
พระพุทธศาสนาท่ี มีอยู ท้ั งหมดในประเทศพมา  อันเปน แบบแผนในการบริหาร กิจการ
พระพุทธศาสนาในพมาดวย ซ่ึงจะไดนํามาศึกษาเพ่ือประโยชนในการเรียนรูศึกษาพระพุทธศาสนา
ในประเทศเพ่ือนบาน ซ่ึงจะไดนําเสนอในรายระเอียดตอไป  
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2. นิกายของคณะสงฆในพมา 

 Heinz Bechertไดทําการศึกษาวิจัยไวในเร่ือง The Nikayas of the Burmese Sangha 

in the Context of Contemporary Burmese Buddhism ใหขอมูลวาพระพุทธศาสนาแบงแยก
เปนนิกาย 9 นิกาย หรือในงาน GustaafHoutman (1990) ในงานวิจัยเร่ือง Traditions of 

Buddhist Practice in Burma ก็สะทอนประเด็นขัดกันในทางพระพุทธศาสนาในพมา รวมท้ังเปน
สาเหตุนําไปสูการปฏิบัตินิกายท่ีแตกตางกัน ซ่ึงจําแนกแบงเปนนิกายได คือ 

2.1) นิกายสุธัมมา (SudhammaNikāya)เปนนิกายใหญท่ีมีประชากรพระภิกษุสงฆอยู
ประมาณ 90 เปอรเซ็นท่ัวประเทศ ของพระภิกษุสงฆท่ีจํานวนประมาณ 500,000 รูป มีวัดท่ัว
ประเทศตามสถิตท่ีปรากฏลาสุดอยูท่ีประมาณ 56,492 วัด โดยนิกายสุธรรมา เกิดข้ึนในปลาย
ศตวรรษท่ี 18 โดยการอุปถัมภและสนับสนุนโดยของพระเจาปดุง (Bodawpaya,ค.ศ.1782–1819) 
ที่สนับสนุนใหมีการปฏิรูปคณะสงฆเพ่ือความบริสุทธิ์ตามพระธรรมวินัย และสงเสริมใหพระสงฆ
เครงครัดในพระธรรมวินัย โดยชื่อนิกายมีท่ีมาจาก “สภาสุธรรมา” ที่พระเจาปดุง(Bodawpaya) ได
กอต้ังข้ึนกอนหนาน้ี ในปจจุบันนิกายสุธรรมาเปนนิกายหลักท่ีไดรับการรับรองโดยรัฐ  และมีความ
ใกลชิดกับรัฐมาก ดังจะเห็นไดจากนิกายน้ีมีขอหามพระสงฆเขารวมกิจกรรมทางการเมือง เปนตน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 1 พระชเวจะเยนศาสนา สยาดอ (ShwekyinSasanaSayadaw) สังฆนายกนิกายสเวจิน  

รูปปจจุบัน (ภาพออนไลน : ) 

 

2.2) นิกายชเวจะเยน (ShewegyinNikāya)กอต้ังข้ึนในชวงกลางศตวรรษท่ี  19 โดย
พระสงฆเจาอาวาสในหมูบาน Shwegyinที่แยกตัวออกมาจากนิกายสุธรรมา ThudhammaNikaya)
ในรัชสมัยของกษัตริยมินดง (Mindon,1853 –1878) ในชวงปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาใหบริสุทธิ์ 
แ ล ะ เ ท่ี ย ง ต ร ง ต า ม พ ร ะ ธ ร ร ม วิ นั ย  ( Gustaaf Houtman,1990 : 23-26,Aung-Thwin, 
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Michael,2009) แมในสมัยพระเจาธีบอร(Thibaw Min,1878-1885) กษัตริยองคสุดทายของพมา 
จะพยายามรวมนิกายก็ตามแตก็ไมประสบผลสําเร็จ  โดยพระสงฆในนิกายน้ีมีสวนสนับสนุน
ขบวนการชาตินิยมและตอตานอาณานิคมในอังกฤษพมาในชวงตนทศวรรษ 1900  นิกายน้ีมีวัดใน
นิกายน้ีอยูท่ีประมาณ 3,608 วัด ท่ัวประเทศมีพระสงฆในนิกายน้ีราว 5 หม่ืนรูป มีวัตรปฏิบัติท่ี
เครงครัดเชน ไมเค้ียวหมาก ไมด่ืมเคร่ืองด่ืมทุกชนิดยกเวนนํ้าด่ืมหลังเท่ียง ไมไปในงานร่ืนเริงบันเทิง
ทุกชนิด รวมไปถึงมีความเชื่อเก่ียวกับนรกสวรรค เปนตน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 ภาพเหตุการณประชุมสงฆนิกายกวา 1 พันรูป พรอมศาสนิกผูนับถือ  
ที่วัดDhammadutaZetawonTawya Monastery ในกรุงยางกุง  ในเดือนกุมภาพันธ ค.ศ.2012  

(ภาพ : ออนไลน) 

 

2.3) นิกายมหาทวาระ (MahadvaraNikāya)ผูกอกําเนิดนิกายน้ีกอต้ังโดย ออกโป สยาดอ 
(OkpoSayadaw, ค.ศ.1818-1906) ใน ค.ศ.1855 ท่ีชื่นชมแนวทางการปฏิรูปพระพุทธศาสนาในศรี
ลังกา โดยเหตุเกิดจากความแตกแยกจากนิกายสุธรรมา เกิดข้ึนภายใตการตีความแตกตางกันมีการ
ใชคําวา Dvaraแทนคําวา Kammaในตอนตนของพระสูตร ซ่ึงเนนการตีความท่ีเขมงวดเก่ียวกับ
แนวคิด และหลักการของกฎแหงกรรมตามหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา รวมไปถึงขอขัดแยงกับ
นิกายสุธรรมา รวมท้ังแนวคิดท่ีแตกตางกันในเร่ืองสีมา (Carbine, Jason A ,2011)  มีพระสงฆท่ี
นับถือและปฏิบัติในนิกายน้ีอยูท่ีประมาณ 3-4 พันรูป ท่ัวประเทศ ถือปฏิบัติภายใตองคกรปกครอง
สงฆในพมาดวย (Gutter, Peter, (2001) 
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2.4) นิกายมูละทวาระ (MŪladvaraNikāya)มีรูปแบบและการกอต้ังโดย IngapuSayadaw

หลังการมรณภาพของของ ออกโป สยาดอ (OkpoSayadaw) โดยการนํารูปแบบของนิกายมหาทวา
ระ(MahadvaraNikāya) มาประยุกตปรับปรุงใชเกิดข้ึนในป ค.ศ.1918 

2.5) นิกายอะโนกชอง ทวาระ (AnukchaungDvaraNikāya)นิกายดังกลาวแยกออกมาจาก
นิกาย Mahadvaranikayaในชวง OkpoSayadawที่ยังมีชีวิตอยู เกิดข้ึนใน ค.ศ.1900  

2.6)เวฬุวน นิกาย(WeluwanNikāya or VeluvanaNikāya)กอต้ังโดยเวฬุวัน สยาดอ 

อู ปุณตะวันทา (Weluwun SyadawU Puntawuntha) โดยกอต้ังอยางเปนเอกเทศต้ังแต ค.ศ.
1919   

2.7) นิกายจะตุธัม มิก มหาสติปฏฐาน แหงดตวน (GatubhummikaMahasatipat- 

thanaNgettwin) กอต้ังโดยแหงดตวน สยาดอNgetwinSayadaw,ค.ศ.1831-1910)ที่ เกิด ข้ึน
ในมัณฑเลยเปนนิกายท่ีเนนความเรียบงายมีแนวคิดปฏิเสธการวางของบูชา มีความเครงครัดใน
พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา ปฏิเสธทุกพิธีกรรมท่ีไมเก่ียวกับพุทธศาสนา รวมไปถึงการเคารพรูป
ปนพระพุทธรูป กระตุนใหพระผูบวชเขามาตองปฏิบัติกรรมฐาน และเปนผูสนับสนุนหลักในการ
สงเสริมแนวทางปฏิบัติกรรมฐาน สติปฎฐาน 4 

2.8 ) นิกายคณ ะวิ มุต ติ  กะโด (KanawimokeKadoNikāya) กอ ต้ั งโดย Pitakattaik- 

KyaungSayadaw U Indavamsa (ค.ศ.1831-1917) เกิดข้ึนภายใตการรองขอของคณะวิมุตติ ใน 
ค.ศ.1896  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพ 2  โครงสรางการบริหารของคณะสงฆพมา ทั้ง 9 นิกาย 

(ท่ีมา : AshinPuppha, 1 พฤษภาคม 2561) 

มหาเถรสมาคม 
47 รูป สังฆนายกแตละนิกาย 9 นิกาย  

ภาค/รัฐ 

อําเภอ 

ตําบล  

วัดแตละนิกาย 

กระทรวงศาสนา 

มหาเถรสมาคม 
47 รูปไดมาโดย
กระบวนการ

เลือกต้ัง 

(ก) เผยแผ 
(ข) ปกครอง  
หรือวินิจฉัย
พระธรรมวินัย 
วินัยธร  
(ค) การศึกษา 
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2.9) นิกายธัมมยุตติกะ หรือ มหาเย็น นิกาย(DhammayuttikaNikāya or Mahayin)  
กอต้ังโดยพระมหายิน สยาดอ (MahayinSayadaw) พระไตรสรณธัช(พ.ศ. 2450-2460) มีนามเดิม
วา “เย็น” เปนชาวมอญเกิดในเมืองไทยท่ีบานคลองครุ ตําบลทาทราย อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสาคร  รับการศึกษาภาษามอญและไทยชั้นตนท่ีวัดคลองครุ อุปสมบทท่ีวัดบวรนิเวศวิหาร มี
สมเด็จพระมหาสมณะเจา กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ เปนพระอุปชฌาย สอบไดเปรียญธรรม 5 

ประโยค มีความเชี่ยวชาญภาษามอญและบาลีเปนอยางดีพระไตรสรณธัช (เย็น) เปนผูมีความรู
ในทางธรรมแตกฉาน มีลูกศิษยลูกหาเคารพนับถือมากมาย และเปนผูนํา ธรรมยุติกนิกาย ไป
เผยแพรยังวัดในเมืองมอญ ประเทศพมา หนังสือภาษามอญฉบับพิมพในประเทศพมา ชื่อวา เถระ
รูปปอดต็อย เปนหนังสือท่ีรวบรวมประวัติพระเถระผูใหญนิกายธรรมยุติ ในประเทศพมา ระบุวา "...

ทานมหาเย็น เปนผูสถาปนาธรรมยุติกนิกายในเมืองมอญ  เม่ือเดือน 12 ข้ึน 13 คํ่า วันพฤหัสบดี ป
จุลศักราช 1203 (พ.ศ. 2384 ) ทานไดถือกําเนิด เกิดออกจากครรภมารดา ในหมูบานมอญ มีชื่อวา
คลองครุ เมืองไทยอโยธยาน้ันเทอญ…" ทานไดสรางวัดมอญข้ึนท่ีน่ันเปนจํานวนถึง 52 วัด หน่ึงใน
นั้นชื่อวา “วัดมหาเย็น”หรือ"วัดมหายิน” (MahayinMonastry)หมูบานกะโดเมืองมะละแหมง รัฐ
มอญ ประเทศเมียนมาร คือวัดท่ีมหาเย็นไดสรางข้ึนและเร่ิมเผยแผนิกายธรรมยุติเปนคร้ังแรกใน
เมียนมารและยังเปนศูนยกลางสําคัญของการศึกษานิกายธรรมยุติของเมียนมารในปจจุบัน  

 นิกาย/2015 มีวัด 62,600 สถิติพระรายเมือง/รัฐ ป 2014 รวม 551,587 รูป/คน 

นิกาย วัด/จํานวน รัฐ/เมือง สถิติพระ รัฐ/เมือง สถิติพระ 

สุธรรมา  56,492 รัฐกะฉ่ิน 8,214 มากวย 33,245 

ชเวจะเยน 3,608 กะยา 1,937 มัณฑะเล 106,472 

มหาทวาระ 805 กระเหรี่ยง 14,139 มอญ 33,271 

มูละทวาระ  665 ฉิ่น 468 ยะไข 14,223 

อะโนกชอง ทวาระ 51 สกาย 56,786 ยางกุง 88,938 

เวฬุวน นิกาย 643 พะโคตะวันออก 35,428 ฉาน (ใต) 37,433 

แหงดตวน 173 พะโคตะวันตก 15,695 ฉานเหนือ 28401 

มหาเย็น 79 เนปดอ 11,773 ฉาตะวันออก 11,591 

คณะวิมุตติ กะโด 133 ตะนาวศรี 9,274 อิรวดี 44,659 

ตาราง สถิติจํานวนวัดท่ัวประเทศ และนิกายในประเทศพมา ตามสถิติสํารวยโดยรัฐ 
ระหวาง ค.ศ.2014-2015  (ท่ีมา : AshinPuppha,1 พฤษภาคม 2561) 

ในจํานวนนิกายท้ังหมด 9 นิกาย ยังมีบางนิกายท่ีกําเนิดโดยกลุมชาติพันธุอ่ืน เชน มอญ ไท
ใหญ มีเพียบบางนิกายท่ีไดรับการยอมรับดังปรากฏ และก็มีอีกหลายนิกายไมไดรับการยอมรับ แต
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นัยหน่ึงเปนการเกิดข้ึนภายใตการสนับสนุนใหเกิดดังกรณีการทําศาสนาใหบริษัทในสมัยพระเจามิ
นดง หรือการแตกดวยวัตรปฏิบัติ บางประเด็น หรือการมีความเห็นทางพระธรรมวินัยท่ีแตกตางกัน 
ซ่ึงเปนเร่ืองปกติของการเกิดข้ึนของนิกายของพระพุทธศาสนานับแตอดีตกระท่ังปจจุบัน แตโดย
สาระของความเปนนิกายพระพุทธศาสนาในพมาจึงมีเพียง 9 นิกายท่ีไดรับการยอมรับใหเปนสวน
หน่ึงของพระพุทธศาสนาในประเทศพมาดวยเชนกัน   

 

3. การปกครองในแตละระดับ  

 ในลําดับชั้นการปกครอง สมณศักด์ิของพมาไมเก่ียวกับสายการปกครอง เม่ือเทียบกับ
ประเทศไทยกําหนดไววาใครจะไดสมณศักด์ิตองเปนพระในสายการปกครอง ต้ังแตผูชวยเจาอาวาส 
เปนอยางนอย ถึงจะไดสมศักด์ิแตในกรณีของพมาไมไดเก่ียวกับการปกครอง แตจะเก่ียวของกับ
บทบาทในการทํางานดานการศึกษา การเผยแผ การปฏิบัติธรรมกรรมฐานเปนตน  
 

 

ภาพท่ี  3 ประธานเถรสภาพมารูปปจจุบัน ภัททันตะกุมาระภิวังสะ ประธานเถรมหาสมาคมรูปปจจุบัน 

(BhamoSayadawDrBhaddantaKumarabhivamsa) ในโอกาสใหการตอนรับพระสันตปาปา ฟานซิส เม่ือ 29 

พฤศจิกายน 2017 ในคราวเยือนพมา (Pope Francis )  และบรรยากาศการประชุมเถรสมาคมพมา  (State 

SanghaMahaNayakaComittee) จํานวน 47 รูปท่ีทําปาสาณ กรุงยางกุง (MahaPathana Cave in 

ThiriMingalarKaba Aye Hill)ในการประชุมเถรสภาคร้ังท่ี 6-7 ในชวงเดือนกุมภาพันธ 2018 ท่ีผานมา 

(ภาพ : MNA) 

 

 ในสวนของระบบการปกครองคณะสงฆภายในประเทศพมา จะมีการรูปแบบการปกครอง
ในแบบสภาท่ีเรียกวา สังฆมหานายกสมาคม  (State SanghaMahanayaka committee) หรือ
มหาเถรสมาคมของพมา มีกรรมการ 47 รูป ประกอบดวยประธาน 1 รูป รองประธานอีก 6 รูป 
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และเลขานุการอีก 1 รูป และผูชวยเลขาธิการอีก 6 รูป  ท่ีเหลือ 33 รูปเปนคณะกรรมการ โดยทุก
รูปไดรับการแตงต้ังจากกระทรวงศาสนา (the Burmese Ministry of Religious Affairs) มีวาระใน
การดํารงตําแหนงคร้ังละ 5 ป โดยคณะกรรมการท้ังหมด 1 ใน 4 หรือ 25 เปอรเซนต จะตองมีการ
เปล่ียนในทุก 3 ป โดย แตละรูปจะดํารงตําแหนงไดไมเกิน 4 สมัย โดยระเบียบน้ีออกมาในป ค.ศ.
1995/2538มีหนาท่ีออกกฏ ตราระเบียบ  กําหนดนโยบายเก่ียวกับการบ ริหารกิจการ
พระพุทธศาสนาในประเทศพม า (Human Rights Watch,2009) มีการบ ริหารใน รูปของ
คณะกรรมการแผนกตาง ๆมี (ก) แผนกเผยแผ  (ข) แผนกปกครอง หรือวินิจฉัยพระธรรมวินัย 
วินัยธร (ค) แผนกการศึกษาโดยจะมีคณะกรรมการดําเนินแผนกละ 5 รูป และมีการสลับกัน
บริหารงานประมาณวาระละ 4 เดือนในแตละแผนก ในสวนการไดมาของคณะกรรมการสังฆมหา
นายกสมาคม โดยจะมีการคัดเลือกกันต้ังแตชั้นตนต้ังแตเจาอาวาส จากแตละนิกาย และแตละวัด  
ในสัดสวน 50 วัดตอพระภิกษุท่ีเปนตัวแทน 1 รูป   ไปจนถึงข้ันสูงสุดพิจารณากล่ันกรองโดย
ประธานาธิบดี ประกาศแตงต้ังอยางเปนทางการ ปจจุบันมีทานพระภัททันตะ กุมารวังสะ 
(BhaddantaKumarabhivamsa (BhamoSayadaw) ดํารงตําแหนงประธานมหาเถรสมาคม และมี
ทานภัททันตะ สิรินธะ (BhaddantaSirinda )เปนรองประธาน และมีทาน ภัททันตะ มานิตะสิริภิ
วังสะ (BhaddantaManitasiribhivams, เปนเลขานุการ 

 คณะกรรมการมีหนาท่ีออกกฎระเบียบท่ีสอดคลองกับพระธรรมวินัย กฎหมาย กํากับดูแล
การละเมิดวินัยกฎหมายของพระสงฆ และบังคับใหพระสงฆปฏิบัติธรรม จากเหตุการณการปฏิวัติ
จีวร (Saffron Revolution) ในป 2007 คณะกรรมการไดออกระเบียบหามพระสงฆเขาไปเก่ียวของ
กับกิจกรรมของฆราวาสหรือในความหมายท่ีไปสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองของฆราวาส (The 

New Light of Myanmar,2007) 
 ในสวนการปกครองในระดับนิกายจะมีสังฆนายกในแตละนิกาย โดยในพมาจะมีนิกายทาง
พระพุทธศาสนาหลัก ๆ อยูจํานวน 9 นิกาย โดยมีนิกายสุธรรมมา เปนนิกายใหญและนิกายหลัก 
โดยมีสัดสวนจํานวนพระภิกษุสงฆอยูประมาณ 90 เปอรเซ็นของพระภิกษุสงฆท้ังหมดท่ีมีอยูท่ัว
ประเทศประมาณ  500,000 รูป  
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ภาพที ่4 สมเด็จพระพุฒาจารย (อาจ อาสภะ) พระภัททันตอาสภะ พระมหาโชดก ญาณสิทธิ (พระธรรมธีรราช

มหามุนี)ผูท่ีนํารูปแบบการสอนกรรมฐานจากพมา “สติปฎฐาน 4” ยุบหนอ-พองหนอ เขามาเผยแผยงัประเทศไทย 

(ภาพ : ออนไลน) 

 

4. ระบบสมณศักดิ ์
 ระบบสมณศักด์ิในพมา มีจุดเร่ิมมาจากศรีลังกา โดยมีบันทึกของวัดกัลยาณี ศรีลังกาและ
รามัญสมณวงศ โดยบันทึกกลาวถึงเหตุการณท่ี พระเจาธรรมเจดีย (Dhammazedi, 1471–1492)
โดย ดี.จี.อี. ฮอลล กลาวไววา "พระองคเปนผูปกครองชาวพุทธท่ียอดเย่ียม มีการชําระและปฏิรูป
ศาสนา ภายใตการปกครองของพระองคอาณาจักรมอญมีอารยธรรมท่ีเจริญรุงเรืองและโดดเดน 
แตกตางอยางมากกับความวุนวายและความปาเถ่ือนของอาณาจักรอังวะ"(Hall, D.G.E.,1960: 36–

37) โดยเหตุการณในชวง พ.ศ.2108 ไดสงพระสงฆ 22 รูป ไปบวชแปลงท่ีวัดกัลยาณี ประเทศศรี
ลังกา เม่ือบวชแปลงเสร็จแลวพระเจาภูวเณกะพาหุ(Bhuvanekabahu)ไดตรัสกับพระท่ีบวชแปลง
ในขณะน้ันวา “ถาโยมจะถวายจตุปจจัยแกพระคุณเจา เกรงวาเม่ือพระคุณเจากลับไปประเทศของ
พระคุณเจาแลว จะใชสอยหมด โยมจะถวายส่ิงท่ีพระคุณเจาใชตลอดชีวิตก็คือราชทินนาม”  จึงได
ถวายราชทินนามแกพระสงฆบวชแปลง 22 รูป จึงเปนท่ีมาของราชทินนามในปจจุบัน  ต้ัง  พระโมค
คัลลานะเถระ เปน “พระสิริสังฆโพธิสามิ” ต้ัง พระสิวลีเถระ ในราชทินนามวา “พระติโลกครุสา
มิ” เปนตน ขอมูลน้ีเปนบันทึกท่ีชัดเจนเก่ียวกับสมณศักด์ิท่ีปรากฏในพมา รวมถึงสมณศักด์ิใน
ประเทศไทย ลาว กัมพูชา และประเทศท่ีนับถือพระพุทธศาสนาเถรวาทโดยสมณศักด์ิในพมาจําแนก
เปน 3 แผนกดวยกัน คือสายวิชาการ สายเผยแผ และสายกรรมฐาน ซ่ึงจําแนกลงรายละเอียดได 
คือ  
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 4.1) สมณศักด์ิ สายวิชาการ แบงเปน  3 ชั้น อันประกอบดวย คันถวาจกะ  ท่ีแปลวาผูสอน
คัมภีร  สอนบาลี สอนหนังสือสมณศักด์ิข้ันท่ี 1มูลคันถวาจกะสมณศักด์ิข้ันท่ี 2  มหาคันถวาจกะ 
สมณศักด์ิข้ันท่ี 3ข้ึนสูงสุด เรียกวาอัครมหาคันถวาจกะ เปนสายวิชาการ สอนหนังสือทั้งบาลี(พระ
พรหมบัณฑิต,2547) และธรรมจริยะ (DhammAcariya) โดยมอบใหแกท้ังพระภิกษุและแมชี โดยรูปแบบ
การศึกษาจะเร่ิมต้ังแตการศึกษาธรรมวินัย ท่ีเรียกวา “ธรรมจริย (KhammaiDhammasami,2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 การบวชเรียนหนังสือ นับเปนรูปแบบการจัดการศึกษาอีกแบบหน่ึงโดยวัด และพระสงฆ ที่ยงัคงมีความ

บทบาทและความสําคัญอยูในประเทศพมา   

 (ภาพผูเขียน,ที่สํานักมหาคันธายง ยางกุงเมื่อ 5 มกราคม 2014/2558) 

 

 นอกจากน้ีในการศึกษาสายวิชาการ ยังมีการจัดการศึกษาท่ีจัดสอบใหมีพระผูทรง
พระไตรปฎก ซ่ึงก็อยูฝายวิชาการดวยเชนกัน เปนวิธีการจัดการศึกษาท่ี ชาวพุทธพมาใหการนับถือ 
พระไตรปฎกธร พระท่ีสามารถทองพระไตรปกฎไดท้ังหมด 84,000 พระธรรมขันธท้ังบาลีและคํา
แปลโดยปากเปลา โดยการศึกษาแบนน้ีสืบเน่ืองจาก การศึกษาพระปริยัติธรรมในพมานั้น สมัย
พระเจามินดงมีการสอบพระปริยัติธรรม วิชาท่ีสอบแบงเปนส่ีชั้นคือ ชั้นตน ตองสอบทองคัมภีรกัจ
จายนไวยากรณ 8 กัณฑ ดวยปากเปลา อภิธานนัปปทีปกา 1203 คาถา วุตโตทัย ฉันโทปกรณ 
สุโพธาลังการ อภิธรรมมัตถสังคหะ 9 ปริจเฉท มาติกา ธาตุกถา 14 นัย ยมก 5 ชั้นกลาง สอบทอง
ปากเปลาคัมภีรในชั้นตนท้ังหมดโดยเพ่ิมยมกเปน 10 ยมก ชั้นสูง สอบแบบชั้นกลาง แตเพ่ิมคัมภีร
ปฎฐานแตตนจนจบกุสลติกะ และชั้นสูงสุดจะตองสอบแขงขันกันท้ังหมดเพ่ือใหไดท่ี 1 โดยไดวุฒิ
การศึกษาธรรมจริยะ 

       การสอบของพระสงฆคงเปนวิธีการท่ีนาเชื่อถือ จนกษัตริยตองนําเอาวิธีการสอบไปใช  ใน
การศึกษาพระไตรปฎกของพมาจะมีสถาบันท่ีใหการศึกษาโดยเฉพาะแหงเดียวในประเทศพมา 
ซึ่งอยูในจังหวัดเมงกุน เมืองโมเมะกงเม ซ่ึงเรียกช่ือวา ตรีปฎะกะนิกายะเมงกุนธรรมนาถ ซ่ึงเปน
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สถาบันสูงสุดในการศึกษาพระไตรปฎกของประเทศ โดยจะรับภิกษุผูมีความสามารถ จากหลักสูตร
พุทธศาสนาข้ันตนธรรมจริยะ เม่ือผานการเรียนข้ันเตรียมความพรอมการเรียนพระไตรปฎก เปน
เวลา 1 ป  พรอมทําการสอบใหผานในระยะเวลา 1 ป  จึงจะเขาสู รูปแบบการเรียนศึกษา
พระไตรปฎก โดยเริมตนจากการศึกษาพระวินัยปฎก พระสุตตันตปฎก พระอภิธรรมปฎก  การเรียน
พรอมสอบโดยลําดับ เปนเวลารวม 10 ป จากน้ันจะทําการสอบทองปากเปลา โดยเร่ิมจากพระวินัย
ปฎก หากทรงจําไดโดยไมผิดพลาดแมแตอักขระเดียว จะเรียกวาพระวินัยธร (วินัยธะระ) จะมีการ
สอบขอเขียนบรรยายใหครบถวนตามพระวินัยปฎก เม่ือผานแลวจะแลวเรียกวาวินัยโกวิทะ 

       จากน้ันจะเร่ิมศึกษาพระสูตร ตามลําดับ เม่ือสอบปาก เปลาทรงจําพระสูตรไดแลวจะเรียกวา
ทีฆะปานะกะ และตองสอบขอเขียนบรรยายใหครบถวน เม่ือสอบผานจะเรียกวาฑีฆะนิกายะโกวิ
ทะ จากน้ันจึงมาเร่ิมศึกษาพระอภิธรรมปฏกและทําการสอบเชนเดิมท่ีผานมาอีก หากผานการสอบ
ปากเปลาจะเรียกวามูลอภิธรรมมิกะ และผานขอเขียนจะเรียกวา อภิธรรมโกวิทะ ซ่ึงตองใชเวลาอีก 
1 ป เม่ือสําเร็จและจะศึกษาพระคัมภีรอภิธรรมอีก คือ ยมกะ 3 เลม ปฏฐาน อีก 5 เลม รวม 4,000 
หนา เม่ือสอบปากเปลาผานจะเรียกวา ตรีปฏกธร(Tipitakadhara) ซ่ึงหมายถึงการเปนผูทรงจําพระ
ไตรปฏก และ ตองสอบขอเขียนบรรยายอีก รวม 4,000 หนา จะไดวุฒิ เปนตรีปฏกโกวิทะ
(Tipitakakawida) ในพระไตรปฏกฉบับฉฏฐสังคายนา 40 เลมน้ัน 20 เลมจะเรียนกับพระอาจารย 
สวนอีก 20 เลมจะเปนการศึกษาวิจัยดวยตนเอง ซ่ึงตองใชเวลาการเรียน สอบท้ังทองและบรรยาย 
ทั้งหมดเปนเวลา 10 ป การศึกษาดังกลาวจะไมมีการศึกษาในวิชาอ่ืนๆ นอกจากพระไตรปฎกและ
เปนผู เชี่ยชาญในพระไตรปฎก ทรงจําแลว เชี่ยวชาญแลว  เรียกวาธรรมะภัณฑาคาริกะ 
(Dhammabhandagarika) ผูรักษาขุนคลังพระไตรปฎก ฯลฯ  
 การสอบผานเปนพระผูทรงจําพระไตรปฎกเปนการยาก ตรงท่ีตองทองจําพระไตรปฎกได
ทั้งหมด ผูจะสอบคัดเลือกตองเตรียมตัวสอบเปนอยางดี ไมตํ่ากวา 10 ป ถาสอบผานแลว รัฐบาลจะ
ประกาศเกียรติยศ และถวายคานิตยภัตให พรอมท้ังอุปถัมภคาพาหนะ เชน ข้ึนเคร่ืองบิน ข้ึนรถฟรี 
และสวัสดิการอ่ืนๆในอดีตท่ีผานมาพระไตรปฎกธรท่ีมีชื่อเสียง คือ พระอาจารยภัททันตะ วิจิตตะ 
สาราภิวังสะปฐมตริปฏกะธร ตรีปฎกโกวิทะ ตรีปฎกะธรรมภัณฑาคาริกะ หรือเรียกอีกอยางหน่ึง
วา ปฐมเมิงกุน สยาดอ เมืองสะกาย ทานสามารถจําไดทุกหนาทุกบรรทัดราวกับเปดขอมูลจาก
คอมพิวเตอร จนกระท่ังกินเนสสบุกใน พ.ศ. 2528 ซ่ึงตีพิมพในอังกฤษ ไดบันทึกความทรงจําท่ีนา
มหัศจรรย ของทานไววา “พระอาจารยใหญเมงกุนสียาดอ ประเทศพมา มีความทรงจําทอง
พระไตรปฎก 16,000 หนา (240,000 ตัวอักษร)ได เม่ือเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2497 (ค.ศ.1954) ซ่ึง
เปนตัวอยางของความทรงจําของมนุษยท่ีหาไดยากมากนับแตอดีตพระในสายผูทรงพระไตรปฎกท่ัว
ประเทศมีจํานวน 14 รูป คงเหลือในปจจุบันท่ี 11 รูป มรณภาพไปแลว 3 รูป  มีทานพระ
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อาจารยภัททันตะ วิจิตตะ สาราภิวังสะ รูปแรก เปนตน ซ่ึงในสังคมพมาเปนท่ียกยอง รวมท้ังทํา
หนาท่ีในการจัดการศึกษาใหกับศิษยในชั้นตอ ๆ มาตามลําดับดวยเชนกัน 

 

 

 

 

ภาพที6่ พระผูทรงจําพระไตรปฏกที่ในประวัติของพมามีผูทรงพระไตรปฎกนับแตอดีตกระท่ัง
ปจจุบัน จํานวน 14 รูป และทานเหลาน้ีปจจุบันยังมีชีวิต11 รูป 

(ภาพ : วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ) 
 

 4.2. สมณศักด์ิสายเผยแผเรียกวาสัทธรรมโชติกะ สมณศักด์ิข้ันท่ี 1สัททธรรมโชติกะ 
สมณศักด์ิข้ันท่ี 2 มหาสัทธรรมโชติกะ  สมณศักด์ิข้ันท่ี 3อัคคมหาสัทธรรมโชติกธชะ  มอบแก
พระภิกษุและแมชี ผูประกาศหรือเผยแผพระสัทธรรม (พระพรหมบัณฑิต,2547) 

ในสมัยพระพิมลธรรม (อาจ อาสภมหาเถระ) อดีตอธิบดีสงฆ วัดมหาธาตุฯ องคทุติยนายก
สภามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขณะดํารงตําแหนงสังฆมนตรี วาการองคการ
ปกครอง ไดริเร่ิมและฟนฟูใหมีการเรียนพระอภิธรรม เม่ือพุทธศักราช 2492 ไดเดินทางไปดูงานท่ี
ประเทศพมา เห็นวาประเทศพมา มีความเจริญรุงเรืองทางพระพุทธศาสนา ท้ังดานคันถธุระและ
วิปสสนาธุระ จึงไดขอพระภิกษุบัณฑิตชั้นธัมมาจริยะ จากสภาการศึกษาพระพุทธศาสนา โดยได
นิมนตพระอาจารยสัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ (13 เดือนมีนาคม พ.ศ.2456 -15 กรกฎาคม พ.ศ.
2509,53 ป) ใหมาสอนพระอภิธรรมในประเทศไทย (อีกรูปหน่ึงคือ ทานพระอาจารยเตชินทะ ธัม
มาจริยะ ธัมมกถิกะ)  ทานพระอาจารยสัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ ไดจัดทําหลักสูตรการเรียนการ
สอนไดอยางเรียบรอย ขาดแตวิปสสนาทีปนีเลมเดียว ในป พ.ศ.2509ทานไดอาพาธหนัก จนกระท่ัง
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มรณภาพในท่ีสุด ซ่ึงในประเทศไทยก็ถือวาทานเปนผูวางรากฐานดานการเรียนการสอนอภิธรรม
จนกระท่ังปจจุบัน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 7พระสัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะผูนํารูปแบบการเรียนการสอนอภิธรรม มาเผยแผในประเทศ

ไทย ในสมัยพระพิมลธรรม วัดมหาธาตุ ฯ (ภาพ : ออนไลน) 
 4.3) สมณศักด์ิสายกรรมฐาน กรรมฐานใหกับพระสงฆเทาน้ัน ไดเร่ิมต้ังแตข้ันแรก สมณ
ศักด์ิข้ันท่ี 1 มูลกรรมฐานาจริยะสมณศักด์ิข้ันท่ี 2  มหากรรมฐานาจริยะ สมณศักด์ิข้ันท่ี 3อัคคมหา
กรรมฐานาจริยะ (อาจารยผูสอนกรรมฐานท่ีย่ิงใหญและยอดเย่ียม) ดังท่ีเราคุนชินในสังคมไทย อาทิ 
ภัททันตะอาสภะ พระภิกษุท่ีคณะสงฆไทย และรัฐบาลไดเคยนิมนตทานมาสอนกรรมฐาน ท่ีวัด
มหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ เม่ือ พ.ศ.2496 ในยุคพระพิมลธรรม (อาจ อาสภะ) พรอมกับการแตงต้ัง
กองการวิปสสนาธุระแหงประเทศไทย โดยนิมนตพระมาอบรมท่ัวประเทศ ทั้งสงพระท่ีผานการ
อบรมไปเผยแผในวงกวางตามแนวปฏิบัติ “สติปฎฐาน” ยุบหนอพองหนอ  โดยสมณศักด์ิในสาย
กรรมฐาน จําแนกเปน 3 ชั้นเชนกัน กรรมฐานาจริยะ  มหากรรมฐานาจริยะ  (พระพรหมบัณฑิต
,2547) 

สํานักกรรมฐานท่ีเดนในพมา ท่ีปรากฏอยูในปจจุบัน อาทิ ( 1) สํานักมหาสีสยาดอยางกุง 
(2) ทานอาจารยเชมเย สยาดอ (พระชนกาภิวงศ) แหง สํานักเชมเย เมืองยางกุง ประเทศพมา(3) 
ศู น ย ป ฏิ บั ติ ธ ร ร ม น า น า ช า ติ  พ ะ อ อ ก ต อ ย ะ  วิ ป ส ส น า ธุ ร ะ  ( International Pa-Auk 
TawyaVipassanaDhura Meditation Centre) (4) สํานัก วิโรจะนะ ทาข้ีเหล็ก(4)สํานักปฏิบัติ
ธรรมโชติ (DhammaJoti-Light of Dhamma) สอนโดยโคเอ็งกา (S.N.Goenka) มีแนวปฏิบัติใน
แนวสติปฎฐานในแบบอูบาข่ิน (U Ba Khin) เปนตน 
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ภาพท่ี 8ประธานาธิบดีอูทินจี (U HtinKyaw) ท่ีปรึกษาประธานาธิบดีออง ซาน ฉูจี (DawAung San 

SuuKyi) ถวายสมณศักด์ิชั้นอภิธะชะมหาครุอันเปนสมณศักด์ิชั้นสูงสุดแกสยาดอภัททันตะ วิโชตะ 

(SayadawBhaddantaVijota) และสยาดอภัททันตะ โสภณะ (SayadawBhaddantaSobana)(ภาพออนไลน,2 

มีนาคม 2018) 

 
 4.4 สมณศักด์ิพิเศษซ่ึงจําแนกไปอีก 3 ช้ัน  

  (1) อภิธะชะมหาครุ(Abhidhajamahāraṭ ṭ haguru)สมเด็จพระสังฆราช หรือพระราชาคณะ
ผูใหญเทาน้ันจึงจะได) เปนสมณศักด์ิขั้นสูงสุด โดยมีเกณฑวาผูท่ีจะไดสมณศักด์ิชั้นน้ีไดตองเคยไดรับ 
สมณศักด์ิชั้น อัคคมหาปณฑิตะมาแลว ถึงจะสามารถรับสมณศักด์ิชั้น “อภิธชมหารัฐครุ” (ผูเปนครู
ของแผนดิน) ทั้งผูที่จะรับตําแหนงดังกลาวตองเปนผูมีอายุพรรษาไมนอยกวา 60 พรรษา หรือมีอายุ
ไมตํ่ากวา 80 ป เทาน้ัน ซ่ึงในป ค.ศ.2018 น้ีมีพระท่ีไดรับสมณศักด์ิชั้นน้ี จํานวนหลายรูป อาทิ 
พ ระสยาดอภั ท ทั นตะ วิ โชตะ (SayadawAbhidajaMaharattha Guru AggamahaPandita 

BhaddantaVijota) สยาดอภัททันตะ โสภณะ (SayadawBhaddantaSobana)สยาดอภัททันตะ 
อาสีนะ (SayadawBhaddantaAsiina from Nay Pyi Taw Tatkon)สยาดอสุธัมมา สาระ(Saya 

dawSudhamma Sara of Moekaung Monastery)สย าดอภั ท ทั นตะ ปณ ฑิ ตะ  (Sayadaw 

BhaddantaPandita from Sittway)เปนตน 

(2) อัคมหาบัณฑิต(Aggamahapandita)เกิดข้ึนคร้ังแรก 2458 เปนสมณศักด์ิสายพิเศษท่ียองยอง
แกพระท่ีไดสมณศักด์ิสูงสุด โดยเกณฑของของผูท่ีจะไดสมณศักด์ิแบบน้ีจะตองมีอายุพรรษา 40 
พรรษา หรือมีอายุไมนอยกวา 60 ป ในประเทศไทยเรามีพระภิกษุท่ีไดสมณศักด์ิของพมาในสายน้ี มี
สมเด็จพระพุฒาจารย ใน พ.ศ.2497 ในฐานะท่ีเคยมีสวนรวมในเหตุการณทําฉัฏฐสังคายนาคร้ังท่ี 6 
ในประเทศพมา และมีอีกทานคือสมเด็จพระพุทธชินวงศ (สมศักด์ิ อุปสโม) ท่ีไดรับสมณศักด์ิยกยอง
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ของพมา รวมท้ังรายลาสุดก็คือพระพรหมบัณฑิต อธิบการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย เปนตน  

(3) ติปฏกะธะระ (TipiTakadhara) หรือสมณศักด์ิสําหรับผูทรงจําพระไตรปฎก โดย
เน่ืองดวยสายวิชาการกําหนดใหมีผูทรงพระไตรปฎกคร้ังแรก ใน พ.ศ.2492  จนกระท่ังมีพระวิจิตร
สาลาภิวังสะ (Ven. Vicittasarabhivamsa,1953,42) มีการสอบไดเปนพระผูทรงพระไตรปฎกใน 
พ.ศ.2495พระเนมะอินทะ วิ สิทถะ (Ven. NemaindaVisittha,1959,32)พระโกสละ (Ven. 

Kosala,1963,36)พระสุมิงคะละลังกะระ (Ven. Sumingalalankara, 1973,27)พระสิรินทะภิวังสะ 
(Ven. Sirinandabhivamsa,1984,42)พ ร ะ ว า ย ะ เ ม อิ น ท ะ ภิ วั ง ส ะ  ( Ven. Vayamein 

dabhivamsa,1995,39)พระโกณฑัญญะ (Ven. Kondanna,1997,55) พระสีลาขันธะภิวังสะ (Ven. 

Silakhandabhivamsa,2000,34)พระวังสะปาละลังกะระ (Ven. Vamsapalalankara,2000,32) 

พระอินทปาละ (Ven. Indapala.2004,43)พระสุนทะระ (Ven. Sundhara,2004,48)พระอินท
จริยา (Ven. Indhacariya,2004)นับแตมีการจัดรูปแบบการศึกษาดวยการสอบเพ่ือเปนพระผูทรง
พระไตรปฎกกวา 68 ป มีจํานวนพระผูทรงพระไตรปฎก ท้ัง  3 ปฎก จํานวน 14 รูป  โดยเปนรูป
ลาสุดท่ีสามารถสอบไดเม่ือ ป ค.ศ.2016 โดยยังมีชีวิตอยูจํานวน 11 รูป และมรณภาพไปแลว
จํานวน 3 รูป  

สมณศักด์ิในสวนของอัคมหาบัณฑิต และ อภิธัชชะมหาครุ เปนสมณศักด์ิท่ีทุกสายสามารถ
ไดรับการแตงต้ังขามมาถาในกรณีเกณฑในเร่ืองภาระงานและอายุพรรษาถึง อาทิ 40 พรรษา มีอายุ 
60 ปสําหรับชั้นสมณศักด์ิอัคคมหาบัณฑิต หรือ 60 พรรษา อายุ 80 ปสําหรับสมณศักด์ิในชั้น อภิธัช
ชะมหาครุ เปนตน  

 

 

 

 

 

 

  

ภาพที9่ภาพการสอบผูทรงพระไตรปฎก ณ  

ถํ้าปาสาณ กรุงยางกุง (MahaPathana Cave in ThiriMingalarKaba Aye Hill in Yangon) (ภาพผูเขียน : เมื่อ 

10 มกราคม 2014/2558) 
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จนกระท่ังเม่ือวันท่ี 17 มิถุนายน พ.ศ. 2558/2016 สํานักงานประธานาธิบดีพมา 
(the Office of the President of Myanmar) ไดออกคําส่ังแกไขเพ่ิมเติมระบบสมณศักด์ิของ
พระสงฆพมาเพ่ิมเติมจากท่ีมีอยูเดิมเปน 7 หมวด  ดังน้ี 

1.สมณะศักด์ิสําหรับผูทรงความรูดานปริยัติหรือดานการศึกษา  
1.อภิธชะมหารัฐคุรุ(Abhidhajamahāraṭṭhaguru) 
2.อัคคมหาปณฑิตะ(Aggamahāpaṇḍita) 

2.พระผูทรงพระไตรปฎก(TipiṭakadharaDhammabhaṇḍ āgārika) 
3.สมณศักด์ิดานการเรียนการสอน หรือจัดการศึกษาAcademic instruction titles 

1.อัคคมหาคันถวาจะกะปณฑิตะ(Aggamahāganthavācakapaṇḍita) 
2.มหาคันถะวาจะกะปณฑิตะ(Mahāganthavācakapaṇ ḍita) 
3.คันถะวาจะกะปณฑิตะ (Ganthavācakapaṇḍita) 

 4.สมณศักด์ิดานรักษาพระธรรมวินัย หรือวินัยธร หรือพระธรรมธรDhammakatika 

titles 

1.มหาธรรมะกะติกา พหุชะนะหิตะธะระ
(MahādhammakatikaBahujanahitadhara) 
2.ธรรมะกะติกา พหุชะนะหิตะธะระ(DhammakatikaBahujanahitadhara) 

5.สมณศักด์ิดานการเผยแผพระพุทธศาสนาReligious propagation titles 

1.อภิธะชะอัคคะมหาสัทธรรมะโชติกะ
(Abhidhajaaggamahāsaddhammajotika) 
2.อัคคะมหาสัทธรรมะโชติกะธะชะ(Aggamahāsaddhammajotikadhaja) 
3.มหาสัทธรรมะโชติกะธะชะ(Mahāsaddhammajotikadhaja) 
4.สัทธรรมะโชติกะธชะ(Saddhammajotikadhaja) 

6.สมณศักด์ิดานกรรมฐาน วิปสนาจารย หรือการสอนกรรมฐานKammapaṭṭhana titles 

1.อัคคะมหากรรมฐานาจริยะ(Aggamahākammaṭṭhānācariya) 
2.มหากรรมฐานาจริยะ(Mahākammaṭṭhānācariya) 
3.กรรมฐานาจริยะ(Kammaṭṭhānācariya) 

7.Sāsanānuggaha titlesสมณศักด์ิดานการเผยแผพระพุทธศาสนาท้ังในสวนปริยัติและ
ปฏิบัติ  

1.อัคคะมหาสิริสุธรรมมานิโชตะธะระ
(Aggamahāsīrisudhammamaṇijotadhara) 

2.อัคคะมหาสิริสุธรรมมาสิงคี(Aggamahāsīrisudhammasiṅgī) 
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3.สิริสุธรรมามานิโชตะธะระ (Sīrisudhammamaṇijotadhara) 
4.สิริสุธรรมามาสิงคี(Sīrisudhammasiṅgī) 
5.สีหะสุธรรมมานีโชตะธะระ(Sīhasudhammamaṇijotadhara) 
6.สีหะสุธรรมมามาสิงคี(Sīhasudhammasiṅgī) 
7.สุธรรมามะณีโชตะธะระ(Sudhammamaṇijotadhara) 
8.สุธรรมะสิงคี(Sudhammasiṅgī) 

ระบบสมณศักด์ิใหมท่ีผานการประกาศจากสํานักงานประธานาธิบดี มีตําแหนงเพ่ิมข้ึน 
สอดคลองกับภาระงาน โดยมีการเปล่ียนแปลงไปบาง แตโดยโครงสรางและชื่ออาจสลับและไม
แตกตาง แตสะทอนใหเห็นถึงแนวทางในการบริหารการปกครองระบบคณะสงฆท่ีทําใหเห็นวาคณะ
สงฆ และเชื่อวาคงจะเปนกลไกท่ีเสนอดวยคณะสงฆ 
 

5. บทสรุป 

 นิกายของพระสงฆพมาในแตละนิกาย รูปแบบการศึกษา รูปแบบการปกครอง อัน
สัมพันธกับการบริหารนิกายในประเทศพมา สะทอนใหเห็นวาพม าเองมีกลไกการบริหารท่ีเปน
ประโยชนในภาพรวม ดวยมีมิติทางชาติพันธุท่ีแตกตางกัน รวมท้ังกลไกของการปกครองของรัฐ  ท่ี
เนนความเปนพมามีศูนยกลางอยูในเมือง แตในสวนของการบริหารกิจการพระพุทธศาสนาใน
ภาพรวมกอต้ังและเน่ืองดวยกลไกของการบริหารเชิงระบบในองครวม แล ะในความเปน
พระพุทธศาสนาไดถูกนํามาเปนกลไกทางการเมืองกรณีของการสนับสนุนการปกครองของรัฐบาล
ทหาร สนับสนุนการตอตานการรัฐบาล หรือเปนกลของการสรางกระแสชาตินิยม หรือการตอตาน
ต างศาสนาดั งกรณี ท่ี เกิด ข้ึนต อก ลุ มชาติ พั นธุ โร ฮิ งญ า ( Jacques Bertrand, Alexandre 

Pelletier,2017 : 257-279.) ท่ีปรากฏในทศวรรษท่ีผานมา จนกลายเปนคําถามตอประชาคมโลกวา
พระพุทธศาสนาท่ีไมไดสอนเร่ืองความรุนแรง หรือการวางทาทีมีเมตตาตอประชาคมโลก ทําไมจึง
สงเสริมหรือกระตุนใหเกิดการใชความรุนแรงตอประชาคมอ่ืน  ๆ กลุมชาติพันธุในพมา ซ่ึงหากเทียบ
กับพระพุทธศาสนาในไทย ลาว กัมพูชา และพมา ลวนมีประสบการณในการนําพระพุทธศาสนามา
เปนกลไกหน่ึงในความเปน “ชาตินิยม-เผาพันธุนิยม” (Charles Keyes,2016 : 41-52) โดยมี
เปาหมายเพ่ือประโยชนทางการศาสนา การเมือง ทางเศรษฐกิจ เปนตน 
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บทคัดยอ 

 การศึกษาคณะสงฆในปจจุบันไดดําเนินตามแนวทางท่ียึดถือปฏิบัติสืบตอกันมา น่ันคือ 
ไตรสิกขา โดยถือเอาหลักพุทธพจนเปนหลักและกอใหเกิดความสําคัญเพ่ือใหไดประพฤติปฏิบัติตน 
ทั้งการดํารงรักษาและเผยแผหลักธรรมในเพศพรหมจรรย การดํารงรักษาระบบการศึกษาของคณะ
สงฆ ที่เปนวิถีแหงการดําเนินชีวิตดวยการมีพระธรรมวินัยเปนเคร่ืองกํากับ จนตอมาเม่ือมีการแยก
คณะสงฆออกเปน 2 ฝาย คือคันถธุระและวิปสสนาธุระ ซ่ึงคันถธุระเปนศึกษาเลาเรียนพระธรรม
วินัย คําส่ังสอนของพระพุทธเจา และวิปสสนาธุระเปนยึดถือการปฏิบัติฝกหัดจิตใจของตนเองให
ปราศจากกิเลส เม่ือพระพุทธเจาเสด็จดับขันธปรินิพพานแลว พระสงฆพุทธสาวกจึงประชุมกันทํา
สังคายนารวบรวมพระธรรมวินัยอันเปนคําส่ังสอนของพระพุทธองคท่ีไดตรัสสอนไว จนสมัยปจจุบัน
กระบวนการจัดการศึกษาของคณะสงฆทั้งพระปริยัติธรรมท้ังแผนกบาลีและแผนกธรรม ไดมีการ
เปลี่ยนแปลงปรับปรุงใหเขาเปนระบบมากข้ึน 
คําสําคัญ: การศึกษาสําหรับคณะสงฆ, คันถธุระ, วิปสสนาธุระ 
 

ABSTRACT 
  The current study of the monks is based on the following practices, 
threefold training. It is considered as the main Buddhist principle, and important to 
have behaved. The maintenance and propagation of the principle of Chastity sex. 
Maintaining the education system of the Sangha It is a way of life with the discipline 
as a discipline Later, when the Sangha split into 2 parties. it is Kandhadhura and 
Vipassanadhura. Kandhadhura is a study of the disciplines and the Buddha's 
teachings. And the Vipassanadhura is to practice their own minds free of passion. 
When the Buddha went to extinction. Buddhist monks and disciples gathered 
together to complete the disciplines. The instruction of the Buddha taught.The 

                                                           

* Teaching the  Dharma teaching Section Wat nat phra meru Phra Nakhon Si Ayutyhaya 
Provinec. 
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present process of education of the Buddhist monks, both : Pali Department and 
Dhamma Department. The change to improve the system. 
Keywords: Education for the Sangha, Kandhadhura, Vipassanadhura 

1. บทนํา 
 “การศึกษา” เกิดข้ึนพรอมกับพัฒนาการของมนุษยที่พยายามรูจักการแกปญหา รูจัก
รับผิดชอบตอตนเองและสังคม ตลอดท้ังแกปญหาขัดแยงดวยเหตุและผล รูจักสํานึกและเขาใจใน
คุณคาของส่ิงท่ีเปนนามธรรมและรูปธรรมท่ีปรากฏใหเราไดเรียนรูในแงตางๆ ตลอดท้ังส่ิงแวดลอม
สมัยน้ันๆ ดวย ท้ังน้ีเพราะการศึกษาหรือการคนควาทําใหรับรูเร่ืองราวตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในโลกต้ังแต
อดีตถึงปจจุบันและสามารถรูและคาดการณลวงหนาในอนาคตได (Pimphan  thepsumethanon, 
1997: 25) นอกจากน้ันการศึกษาไมวาจะเปนคดีโลกหรือคดีธรรมก็ยอมเปนเหตุปจจัยท่ีจะชวย
ยกระดับฐานะของตนเองใหสูงข้ึนกวาท่ีเปนอยูในปจจุบันดวย (Chutima  Sajjanan, 2006 : 54) 
 อยางท่ีทราบกันแลววาสังคมของไทยน้ันถือไดวาวิถีชีวิตของผูคนไดเก่ียวของกับ
พระพุทธศาสนานับต้ังแตเกิดจนตายก็วาได เน่ืองจากหลักคําสอนทางพุทธศาสนามีความสอดคลอง
กับลักษณะอุปนิสัยคนไทย เพราะฉะน้ันในเร่ืองของการศึกษาก็เปนอีกหน่ึงส่ิงท่ีเปนของคูกันมาแต
อดีต ซ่ึงจะเห็นไดจากในอดีตน้ันวัดจึงกลายเปนสถานท่ีในการทําการศึกษา เพราะเปนท่ีฝกหัดอบรม
ผูคนจะถือวาการบวชเณรและการบวชพระน้ัน นอกจากจะเปนการปฏิบัติตามประเพณีท่ีสืบทอดตอ
กันมาแลว ยังถือวาเปนอีกทางเลือกหน่ึงในการแสวงหาโอกาสทางการศึกษาและความกาวหนาใน
ดานอาชีพการงานตลอดจนวิถีชีวิตในภายภาคหนา และเรามักจะไดยินอยูบอยๆ วา “การบวช
เรียน” (Buddhadasa Bhikkhu) ซ่ึงมีความหมายวาการบวชคูกับเรียนเม่ือบวชก็ตองเรียนหรือ
กลาวไดอีกวาการท่ีบวชน้ันก็เพ่ือเรียนน่ันเอง ผูเขียนจึงสนใจท่ีจะเรียนรูและทราบถึงการพัฒนา
การศึกษาของคณะสงฆไทยวามีความแตกตางหรือมีความเปนมาอยางไร 
 

2. ความหมายของปรัชญาและปรัชญาการศึกษา 
 “การศึกษา” เปนปจจัยท่ีสําคัญย่ิงในการพัฒนาประเทศท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและ
การเมือง เคร่ืองมือในการเตรียมประชากรใหมีคุณภาพก็คือการศึกษา การจัดการศึกษาของชาติน้ัน
จะตองสอดคลองกับนโยบายทางดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ถามีการเปล่ียนแปลงระบบท้ัง
สาม การจัดการศึกษาของชาติก็จะตองเปล่ียนแปลงตามไปดวย ซ่ึงแตละสังคมจะมีแนวทางในการ
จัดการศึกษาตางกันเพราะระบบท้ังสามไมเหมือนกัน แนวความคิดหรือความเชื่อในการจัด
การศึกษาก็คือ ปรัชญาการศึกษา ซ่ึงผู ท่ีมีหนาท่ีในการจัดการศึกษาจะยึดแนวทางในการจัด
การศึกษาหรือปรัชญาของการศึกษาตางกันไปตามวัตถุประสงคของสังคมและสถานการณทางสังคม
ในแตละยุคแตละสมัย  
 “ปรัชญา” มีความหมายกวางขวาง เปนเร่ืองท่ีเก่ียวกับความคิดของบุคคลและมีลักษณะ
เปนนามธรรม การพิจารณาความหมายของคําวา “ปรัชญา” จึงแยกพิจารณาออกเปน 2 นับคือ 
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 1.ความหมายตามรูปศัพท  
 คําวา Philosophy ตามรูปศัพทภาษาอังกฤษ  มาจากภาษากรีกวา Philosophy เปน
คําสนธิระหวางคําวา Philos แปลวา ความรัก ความสนใจ ความเล่ือมใสกับคําวา Sophia ซ่ึง
แปลวา ความรู ความสามารถ ความฉลาด ปญญา เม่ือรวม 2 คําเขาดวยกันก็จะไดคําแปลวา ความ
รักในความรูความรักในความฉลาด หรือความรักในความปราดเปร่ือง ความหมายตามรูปศัพท
ภาษาอังกฤษเนนท่ีทัศนคติ นิสัย ความต้ังใจและกระบวนการแสวงหาความรูคําวาปรัชญาใน
ภาษาไทยเปนคําท่ีพระวรวงศเธอกรมหม่ืนนราธิปพงศประพันธทรงบัญญัติข้ึนใชแทนคําวา 
Philosophy ในภาษาอังกฤษ เปนการบัญญัติเพ่ือใหมีคําภาษาไทยวา “ปรัชญา” ใชคําวาปรัชญา
เปนคําในภาษาสันสกฤตประกอบดวยรูปศัพท 2 คําคือ ปร หมายถึงไกล สูงสุด ประเสริฐ และคําวา 
ชญา หมายถึงความรู ความเขาใจ เม่ือรวมกันเปนคําวา “ปรัชญา” จึงหมายถึงความรูอันประเสริฐ 
เปนความรอบรู รูกวางขวาง ความหมายตามรูปศัพทในภาษาไทยเนนท่ีตัวความรูหรือผูรู ซ่ึงเปน
ความรูท่ีกวางขวาง ลึกซ้ึง ประเสริฐ (Phaithool Sinlarat, 1980 : 87) จะเห็นไดวามีความแตกตาง
กันในความแตกตางกันในความหมายของคําวา Philosophy เปนความรักในความรูอยากท่ีจะ
แสวงหาความรูหรืออยากคนหาความจริงอันนิรันดร (Ultimate reality) เพ่ือใหพนไปจากความ
สงสัยท่ีมีอยู สวนคําวา ปรัชญา เปนความรูอันประเสริฐเปนส่ิงท่ีเกิดจากการแสวงหาความรูจนพน
ขอสงสัยแลวก็นําไปปฏิบัติเพ่ือใหมนุษยหลุดพนจากปญหาทั้งปวง นําไปสูความสุขท่ีพึงประสงค 
 2. ความหมายโดยอรรถ  
 นักปรัชญาและนักคิดไดอธิบายถึงความหมายของ “ปรัชญา” วาเปนศาสตรของศาสตร
ทั้งหลาย ซ่ึงหมายถึงวาปรัชญาเปนวิชาแมบทของวิชาการแขนงอ่ืนๆ และมีความสัมพันธกับวิชา
ทุกๆ สาขาดวย (Banchong Jantharasa, 1984: 45) ปรัชญาจะทําหนาท่ีสืบคนเร่ืองราวตางๆ ท่ี
มนุษยยังไมรูและสงสัยจนกระท่ังรูความจริงและมีคําตอบของตนเองอยางชัดเจนในเร่ืองราวน้ัน ก็จะ
แยกตัวเปนวิชาหรือศาสตรตางหากออกไป วิชาท่ีแยกตัวออกไปเปนวิชาแรกคือศาสนา จากน้ันก็มี
การพัฒนาวิชาอ่ืนๆ กลายเปนศาสตรตางๆ มากมาย เม่ือมีศาสตรพัฒนาออกไปมาก เน้ือหาของ
ปรัชญาก็ไมคอยมีแตปรัชญาจะทําหนาท่ีในการนําเน้ือหาของศาสตรตางๆ มาวิเคราะหหา
ความสัมพันธและหาทางพัฒนาศาสตรน้ัน เพ่ือใหไปสูเปาหมายท่ีตองการ ถามองปรัชญาในอีก
ลักษณะหน่ึงอาจกลาวไดวา ไดมีการนําเอาแนวคิดพ้ืนฐานของปรัชญามาประยุกตใชไดอยาง
เหมาะสมกับวิชาตางๆ เพ่ือวิเคราะหศาสตรตางเหลาน้ันใหเกิดความเขาใจไดชัดเจนย่ิงข้ึน เชน 
ปรัชญาสังคม ปรัชญาการเมือง ปรัชญาศาสนา ฯลฯ 

 “ปรัชญาพ้ืนฐาน” หรือ ปรัชญาท่ัวไป เม่ือพิจารณาในสวนท่ีเก่ียวของกับการศึกษามีลัทธิ 
ไดแก  
  1. ลัทธิจิตนิยม (Idialism)  

  2. ลัทธิวัตถุนิยม หรือ สัจนิยม (Realism)  
  3. ลัทธิประสบการณนิยม (Experimentalism)  
  4. ลัทธิอัตถิภาวะนิยม (Existentialism)  
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 “ปรัชญาการศึกษา” 

 จากการท่ีไดทําความเขาใจเก่ียวกับการศึกษาและปรัชญามาโดยลําดับแลวจะไดพิจารณา
ตอไปวา ปรัชญาและการศึกษามีความสัมพันธกันในลักษณะใดและนําไปใชประโยชนตอการศึกษา
ไดอยางไร   
 1.ความสัมพันธระหวางปรัชญากับการศึกษา  
 ปรัชญากับการศึกษามีความสัมพันธกัน คือ ปรัชญามุงศึกษาของชีวิตและจักรวาลเพ่ือหา
ความจริงอันเปนท่ีสุด สวนการศึกษามุงศึกษาเร่ืองราวเก่ียวกับมนุษยและวิธีการท่ีพัฒนามนุษยใหมี
ความเจริญงอกงาม สามารถดํารงชีวิตอยูไดดวยความสุขประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพ
ทั้งปรัชญาและการศึกษามีจุดสนใจรวมกันอยูอยางหน่ึงคือ การจัดการศึกษาตองอาศัยปรัชญาใน
การกําหนดจุดมุงหมายและหาคําตอบทางการศึกษาสรุปวา ปรัชญา มีความสัมพันธกับการศึกษา
ดังน้ี 
  1.1 ปรัชญาชวยพิจารณาและกําหนดเปาหมายทางการศึกษา การศึกษาเปนกิจกรรมท่ี
ทําใหบุคคลเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางท่ีพึงปรารถนา  
  1.2 สิ่งแวดลอมเปนงานสําคัญของปรัชญาตอการศึกษาหรือท่ีเราเรียกวา “ปรัชญา
การศึกษา” นั่นเอง 
 2.ความหมายของปรัชญาการศึกษา  
 ปรัชญาการศึกษา คือ แนวความคิด หลักการ และกฎเกณฑ ในการกําหนดแนวทางใน
การจัดการศึกษา ซ่ึงนักการศึกษาไดยึดเปนหลักในการดําเนินการทางการ ศึกษาเพ่ือใหบรรลุ
เปาหมาย ทําใหสามารถมองเห็นปญหาของการศึกษาไดอยางชัดเจน จึงเปรียบเหมือนเข็มทิศนําทาง
ใหนักศึกษาดําเนินการทางศึกษาอยางเปนระบบ ชัดเจนและสมเหตุสมผล 

 3.ลัทธิปรัชญาการศึกษา  
 ปรัชญาการศึกษามีอยูมากมายหลายลัทธิตามลักษณะและตามธรรมชาติของมนุษยที่ตาง
ก็คิดและเชื่อไมเหมือนกันอาศัยแนวคิดของปรัชญาพ้ืนฐานท่ีแตกตางกันหรือนํามาผสมผสานกันทํา
ใหมีลักษณะท่ีคาบเก่ียวกัน หรืออาจมาจากความคิดของปรัชญาพ้ืนฐานสาขาเดียวกันดังน้ันปรัชญา
การศึกษาจึงมีหลายลัทธิหลายระบบในท่ีน้ีจะกลาวถึงปรัชญาการศึกษาท่ีเปนท่ีนิยม กันอยาง
กวางขวางดังตอไปน้ี  

  3.1 ปรัชญาการศึกษาสารัตถนิยม (Essentialism)  
  3.2 ปรัชญาการศึกษานิรันตรนิยม (Perennialism)     
  3.3 ปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการนิยม (Progessivism)  
  3.4 ปรัชญาการศึกษาปฏิรูปนิยม (Reconstructionism)    
  3.5 ปรัชญาการศึกษาอัตถิภาวนิยม (Existentialism)    

 จากขอมูลสามารถสรุปพอสังเขปไดวา ปรัชญาพ้ืนฐานน้ันเปนรากฐานในการกําเนิด
ปรัชญาการศึกษา ดังน้ัน การศึกษาพ้ืนฐานทําใหเรามีความเขาใจท่ีมา แนวคิดในลักษณะปรัชญาได
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ถองแทมากข้ึน เนนความเชื่อในโลกแหงวัตถุและการสัมผัส ประสบการณนิยมท่ีเนนโลกแหง
ประสบการณเปนหลักใหเรามุงทํางานมากกวาเรียนแตทฤษฎี  
 

การศึกษาตามหลักพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล 
 สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ไดทรงวางระบบศึกษาไวเปนสามข้ันตอนดวยกัน
คือ  

 ขั้นปริยัติ ข้ันปฏิบัติ และข้ันปฏิเวธ 

 ขั้นปริยัติ  เปนการศึกษาพระธรรมวินัย ให มีความรูในพระธรรมคําส่ังสอน ของ
พระพุทธเจา รวมท้ังพระวินัย คือขอบัญญัติตางๆ ท่ีจะตองประพฤติ ใหมีความรูความเขาใจอยาง
ถูกตองถองแท เพ่ือจะไดนํามาประพฤติปฏิบัติไดอยางถูกตองตรงทาง และยังสามารถแนะนําส่ัง
สอนผูอืน่ ใหมีความรูความเขาใจในพระพุทธศาสนาท่ีถูกตอง 
 ขั้นปฏิบัติ เปนการนําเอาพระธรรมวินัยท่ีไดศึกษามาจนรอบรู และเขาใจถองแทดีแลว 
มาประพฤติปฏิบัติดวยกาย วาจา และใจ  ในสองขอแรก สวนใหญก็จะเปนไปในกรอบของพระวินัย 
คือศีลน่ันเอง  สวนขอท่ีสามเปนการเจริญภาวนา อันไดแกการฝกสัมมาสมาธิ ซ่ึงเปนสมาธิใน
พระพุทธศาสนา มิใชสมาธิโดยท่ัวไป รายละเอียดในการนําไปสูสัมมาสมาธิมีอยูพรอมมูล และ
ชัดเจนแลวในพระไตรปฎก เม่ือไดสัมมาสมาธิในระดับท่ีจะนําไปใชปฏิบัติวิปสสนาได ก็นอมนําไปสู
การทําวิปสสนาอันเปนอุบายใหเกิดปญญา ที่ไดรูเห็นความเปนไปตางๆ ของโลกตามความเปนจริง 
 ขั้นปฏิเวธ  เปนข้ันท่ีแสดงผลของการประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยในระดับตาง ๆ 
ในเร่ืองตางๆ ตามลําดับ จนถึงข้ันทําท่ีสุดแหงทุกข  อันเปนจุดหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา  
 ในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจาทรงแสดงพระธรรมเทศนาแกพระสงฆสาวกเปนประจําทุก
วัน นอกจากน้ัน พุทธกิจประจําวันอีกประการหน่ึงคือ ทรงสอดสองดูเวไนยสัตวท่ีพระองคควรไป
แสดงธรรม เพ่ือใหผูน้ันไดสําเร็จมรรคผล ตามควรแกอุปนิสัยของเวไนยสัตวน้ันๆ นอกจากพระภิกษุ
สงฆแลว บรรดาพุทธศาสนิกชนก็พากันไปฟงธรรมจากพระพุทธองค โดยตรงในตอนเย็นเปนประจํา
ทุกวัน พระภิกษุรูปใดหรือหมูคณะใดฟงพระธรรมเทศนาจากพระพุทธเจา ซ่ึงบางคร้ังทรงแสดงแต
โดยยอ ทําใหยังเขาใจไมแจมแจง ก็พากันไปไตถามพระเถระผูทรงคุณวุฒิใหอธิบายโดยพิศดารใหฟง 
พระเถระดังกลาวมีพระสารีบุตร พระมหากัจจานะ และพระมหากัสสปะ เปนตน แลวทรงจําไว เม่ือ
มีโอกาสก็กราบทูลถามพระพุทธเจาวา  พระธรรมเทศนาเร่ืองน้ันๆ พระมหาเถระองคน้ันๆ ได
อธิบายโดยพิศดารเปนอยางน้ันๆ พระพุทธองคก็ทรงรับรองวาคําอธิบายน้ันถูกตอง แมพระองคจะ
อธิบาย ก็จะอธิบายอยางน้ัน การศึกษาคําสอนของพระพุทธเจาน้ีเรียกวา การศึกษาพระปริยัติธรรม 

 คําสอนของพระพุทธเจามีองค  9  ประการ เ รียกวานวังคสัตถุศาสน  ไดแก  สุตตะ  เคย
ยะ เวยยากรณ  คาถา  อุทาน  อิติวุตตกะ  ชาดก  อัพภูตธรรมและเวทัลละ การศึกษาพระปริยัติ
ธรรมก็เพ่ือรักษาพุทธวจนะ ใหดํารงอยู พระพุทธเจาใช ภาษามคธ หรือเรียกกันโดยท่ัวไปวา ภาษา
บาลี ในการแสดงพระธรรมเทศนา เน่ืองจากเปนภาษาท่ีคนท่ัวไปในมัชฌิมประเทศ ใชกันอยูอยาง
แพรหลาย ดังน้ันแมวาจะมีการแปลพระธรรมวินัย ออกเปนภาษาตางๆ ในระยะตอมา แตตองไมท้ิง
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พุทธวจนะเดิมท่ีเปนภาษาบาลี เพ่ือจะไดไวเปนหลักฐาน ในการตรวจสอบความหมายท่ีแทจริง 
ปองกันความวิปลาสคลาดเคล่ือนจากการแปลความหมายไปสูภาษาตางๆ 

 นอกจากน้ียังมีผลงานวิจัยของนักการศึกษาหลาย ๆ ทาน ไดทําการวิจัยเก่ียวกับ
การศึกษาพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล พบวาผลการศึกษาสอดคลองกับขอความขางตน เชน 
                      Thes Klaewkasikarm (2005 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ือง สภาพและปญหาการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม ในเขตการปกครองคณะสงฆ ภาค 4  ไดกลาวถึงการจัด
การศึกษาสมัยพุทธกาลไววา  การจัดการศึกษาสมัยพุทธกาลน้ัน เริ่มตนจากการท่ีกุลบุตรผูมีศรัทธา
เขามาบวชในพระพุทธศาสนาแลว   การศึกษาเลาเรียนหลักธรรมคําสอนของพระพุทธองค ถือเปน
ภารกิจอันสําคัญอยางย่ิง  แตถึงกระน้ันก็ตาม พระภิกษุเหลาน้ันก็จะไดรับการศึกษาท้ังคดีโลกและ
คดีธรรมมาเสียสวนใหญตาม ลัทธิศาสนาท่ีตนนับถือ อาทิ การศึกษาเลาเรียนในสํานักอาจารยทิศา
ปาโมกข มีการเรียนไตรเพท เปนวิชาความรูสามประการเปนชื่อแสดงลัทธิไสยศาสตรด้ังเดิมของ
พราหมณ ไดแก ฤคเวท -ยชุรเวท และสามเวท ในปจจุบันน้ีเพ่ิมอาถรรพเวท เปนตน 
 แตถาจะแยกการศึกษาตามหลักพระพุทธศาสนา ในสมัยพุทธกาล มี 2 ประการ คือ 
  1)  คันถธุระ  ไดแก  การศึกษาพระธรรมวินัยอันเปนคําส่ังสอนของพระพุทธเจา 
  2) วิปสสนาธุระ  ไดแก  การศึกษาเลาเรียนกรรมฐานอันเปนเคร่ืองมือหรืออุบายฝกหัด
จิตใจตนเองให สะอาด ปราศจากอาสวะกิเลสท้ังหลาย  การศึกษาในสมัยพุทธกาลน้ัน แบงเปน 3  
สวนคือ (Thes Klaewkasikarm, 2005: 156) 
 (1) ปริยัติ ไดแกการศึกษาเลาเรียนพระธรรมวินัย นับเปนสวนสําคัญโดยความเปน
พ้ืนฐานของการปฏิบัติ และการศึกษาเลาเรียนปริยัติธรรมน้ันเปนการศึกษาภาคทฤษฎี คือ 
การศึกษาเลาเรียนธรรมวินัยใหมีความรูพ้ืนฐานอยางแจมแจง เพ่ือใหเกิดความกระจางแจงวา คํา
สอนของพระพุทธองค ท่ีจัดเปนธรรมบทน้ัน บทน้ีวาดวยเร่ืองอะไร ถาผู เรียนจะนอมนําเอา
หลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจามาปฏิบัติเพ่ือเปนแนว ทางหรือแสงประทีปแหงชีวิต จะทํา
อยางไรและเม่ือปฏิบัติตามแลวจะไดผลอยางไร เรียกวา ปริยัติ การศึกษาในสมัยพุทธกาลน้ันเปน
การศึกษาแบบมุขปาฐะ คือการทองจําดวยปากเปลา  
 (2) ปฏิบัติ  ไดแกการนอมนําเอาหลักธรรมคําสอนท่ีไดเรียนรูในทางภาคทฤษฎีแลวนําสู
ภาค ปฏิบัติจริง ๆ เพ่ือเปนการอบรมกาย วาจา ใจ กลาวอีกนัยหน่ึงก็คือนําเอาหลักธรรมท่ีเรียนรู
แลวนั้นมาเปนแนวทางหรือบันทัดฐานแหงชีวิตให เหมาะสมกับฐานะของตน เรียกวา ปฏิบัติ 
 (3)  ปฏิเวธ  ไดแกผลของการปฏิบัติธรรมน้ัน เชน พระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา พระ
อรหันตสาวก และพระอริยบุคคล ผูไดรับผลแหงการปฏิบัติ ซ่ึงทําใหยกฐานะจากปุถุชนธรรมดาข้ึน
เปนพระอริยบุคคล การบรรลุธรรมชั้นน้ันๆ ตามภูมิธรรมท่ีตนปฏิบัติน้ัน ไมมีใครมายกยองหรือ
แตงต้ังใหฐานะหรือตําแหนงแหงพระอริยเจาน้ันไมมี การแตงต้ังให จะรูไดดวยตนเอง เรียกวา 
ปฏิเวธ 
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 สรุปวา การศึกษาในพระพุทธศาสนากลาวโดยรวมมี 2 อยาง คือคันถธุระและวิปสสนา
ธุระ คันถธุระ คือการศึกษาภาคทฤษฎีในวิชาการตางๆ กลาวคือ เรียนจากครู ดูจากตํารา สดับ
ปาฐะน่ันเอง สวนวิปสสนาธุระ คือการศึกษาภาคปฏิบัติจากผลการเรียนรูแลวนํามาปฏิบัติใหเกิด
มรรคผลรูแจง ในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนาตามกระบวนคือ ปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ  
ฉะน้ัน การศึกษาจึงทําใหคนมีความรูฉลาดรูทันคน รู ทันเหตุการณ  โดยเฉพาะการศึกษาใน
พระพุทธศาสนาถือวามีความสําคัญอยางย่ิงผูมีการศึกษาคือ ผูเจริญ การศึกษาเปนกระบวนรองรับ
คนใหมีศักยภาพสูง สามารถทําการเผยแผส่ังสอนคนไดอยางมีประสิทธิภาพ พระพุทธเจาพระองค
ทรงความรูทุกสรรพศาสตรแลวนําศาสตรแหงความรูเหลานั้น มาเปนเคร่ืองมือในการเผยแผทําให
พระพุทธศาสนาเปนศาสนาแหงความรูน่ันเอง 
 ความเปนมาของการศึกษาสําหรับคณะสงฆ  

 เม่ือพระพุทธเจาอุบัติข้ึน พระองคไดทรงประกาศคําสอนใหม ซ่ึงเปนการปฏิวัติตอคํา
สอนของพราหมณ กําจัดความเชื่อถือเร่ืองวรรณะ ไมใหถือเอาชาติกําเนิดเปนเคร่ืองแบงแยกความ
สูง-ตํ่าและสิทธิของมนุษยใหถือวาทุกคน ทุกวรรณะเกิดมามีความเสมอภาคกัน ทําดีก็ไดผลดี
เหมือนกัน ทําชั่วก็ไดผลชั่วเหมือนกัน คนใดปฏิบัติธรรมก็ไดความสงบทางจิต มีความกาวหนาถึง
จุดหมายของศาสนาได เหมือนกัน นอกจากทรงประกาศคําสอนใหมให กับประชาชนแลว 
พระพุทธเจาทรงนําหลักการน้ีมาปฏิบัติใหเกิดผล ดวยทรงต้ังคณะสงฆข้ึน โดยคณะสงฆน้ีเปดรับ
บุคคลทุกวรรณะและนอกวรรณะ ทุกคนท่ีเขามาเปนสมาชิกของสถาบันสงฆน้ันแลวมีสิทธิเสมอกัน
ในทางดานการปกครองและชีวิตทางสังคม มีขอกําหนดเพียงใหแสดงความเคารพกันตามลําดับอายุ
สมาชิกภาพและมีโอกาสเทาเทียมกันในการท่ีจะไดรับการศึกษาอบรมตลอดจนการปฏิบัติเพ่ือเขาถึง
จุดหมายสูงสุดท่ีชีวิตในสงฆจะเขาถึงได จนสถาบันวัดกลายเปนสถาบันทางการศึกษา เพราะเปนท่ี
ฝกหัดอบรม ภายในวัดเปนบรรยากาศสําหรับฝกหัดพัฒนาคนและพัฒนาตนใหเดินไปในวิถีชีวิตท่ี
ถูกตองดีงาม ตามระบบพัฒนาคน 3 ดาน ท่ีเรียกวา ไตรสิกขา ไดแก (Thes Klaewkasikarm, 
2005: 32)    
 1. ฝกฝนพัฒนาในการแสดงออกทางกายและวาจา (อธิศีล)  
 2. ฝกฝนพัฒนาดานคุณภาพ สมรรถภาพ และสุขภาพจิต (อธิจิต)  
 3. ฝกฝนพัฒนาสมองหรือปญญา (อธิปญญา)  
 หากพิจารณาจากประวัติการประดิษฐานพระพุทธศาสนา จะเห็นไดวาคณะสงฆใน
ความหมายท่ีแทน้ัน พระพุทธเจาทรงต้ังข้ึนเปน “สังคมตัวอยาง” ที่มีการจัดระบบตางๆ ท้ังในการ
ปกครอง การเล้ียงชีพ ชีวิตทางสังคม ตลอดจนการศึกษาอบรมทุกอยางโดยใหสมาชิกทุกคนมีสิทธิ์
และมีสวนรวมในกิจกรรมและผลประโยชนตางๆ ของสถาบันโดยท่ัวถึงและเทาเทียมกัน  
 หลักทางพระพุทธศาสนาสงเสริมใหมีการศึกษา ไมวาจะเปนทางดานหลักธรรม เชน เร่ือง
พระนิพพาน การกําจัดอวิชชา ไตรสิกขา การเนนปญญา ความสําคัญของกัลยาณมิตร ความเปน
พหูสูต เปนตน หรือวาจะเปนทางพระวินัย เชน การถือนิสัยของพระนวกะ การรวมประชุมใน
อุโบสถเดียวกัน การน่ังประชุมแสดงธรรม สนทนาสากัจฉา อภิปราย ตอบปญหาธรรมกันเปนตน 

Vol7 No._61.indd   465 24/7/2561   21:08:57



466
Vol.7 No.2 (Special Issue) April - Jun 2018

 

ทั้งน้ีโดยมีวัดเปนสถาบันการศึกษา ชีวิตความเปนอยูของพระภิกษุเปนชีวิตท่ีมุงตอการฝกฝนอบรม
และการใหการศึกษาอบรม ดังน้ัน ชีวิตของสังคมภิกษุจึงมากไปดวยกิจกรรมการศึกษา และ
พัฒนาการทางการศึกษาของอารยันท่ีไดจากพระพุทธศาสนา  

 ความหมายของการศึกษาตามหลักพระพุทธศาสนา 
 ความหมายของคําวาการศึกษา คําวา “การศึกษา” มาจากคําวา “สิกขา” โดยท่ัวไป
หมายถึง “กระบวนการเรียน” “การฝกอบรม” “การคนควา” “การพัฒนาการ” และ “การรูแจง
เห็นจริงในส่ิงท้ังปวง” จะเห็นไดวาการศึกษาในพระพุทธศาสนามีหลายระดับ ต้ังแตระดับตํ่าสุดถึง
ระดับสูงสุด เม่ือแบงระดับอยางกวางๆ มี 2 ประการ คือ  
 1. การศึกษาระดับโลกิยะ มีความมุงหมายเพ่ือดํารงชีวิตในทางโลก 

 2. การศึกษาระดับโลกุตระ มีความมุงหมายเพ่ือดํารงชีวิตเหนือกระแสโลก 
 ในการศึกษาหรือการพัฒนาตามหลักพระพุทธศาสนาน้ัน พระพุทธเจาทรงสอนใหคนได
พัฒนาอยู 4 ดาน คือ ดานรางกาย ดานศีล ดานจิตใจ และดานสติปญญา โดยมีจุดมุงหมายใหมนุษย
เปนท้ังคนดีและคนเกง การจะสอนใหมนุษยเปนคนดีและคนเกงน้ันจะตองมีหลักในการศึกษาท่ี
ถูกตองเหมาะสม ซ่ึงในการพัฒนามนุษยน้ันพระพุทธศาสนามุงสรางมนุษยใหเปนคนดีกอน แลวจึง
คอยสรางความเกงทีหลัง น่ันคือสอนใหคนเรามีคุณธรรม ความดีงามกอนแลวจึงใหมีความรูความ
เขาใจหรือสติปญญาภายหลัง  ดังน้ัน หลักในการศึกษาของพระพุทธศาสนาน้ันจะมีลําดับข้ันตอน
การศึกษาโดยเร่ิมจาก “สีลสิกขา” ตอดวย “จิตตสิกขา” และข้ันตอนสุดทายคือ “ปญญาสิกขา” ซ่ึง
ข้ั น ต อ น ก า ร ศึ ก ษ า ท้ั ง  3  นี้ ร ว ม เ รี ย ก ว า  “ ไต ร สิ ก ข า ”  ซ่ึ ง มี ค ว า ม ห ม า ย ดั ง น้ี 
(Phradhammavarodomr (Boonma Khunasampanno.), 2000: 56) 
 1. สีลสิกขา การฝกศึกษาในดานความประพฤติทางกาย วาจา และอาชีพ ใหมีชีวิตสุจริต
และเก้ือกูล (Training in Higher Morality)  
 2. จิตตสิกขา การฝกศึกษาดานสมาธิ หรือพัฒนาจิตใจใหเจริญไดท่ี (Training in Higher 
Mentality หรือ Concentration)  
 3. ปญญาสิกขา การฝกศึกษาในปญญาสูงข้ึนไปใหรูคิดเขาใจมองเห็นตามเปนจริง 
(Training in Higher Wisdom) 
 การศึกษาคณะสงฆในพระพุทธศาสนา ดําเนินตามแนวไตรสิกขาโดยยึดถือ พุทธพจน คือ 
คําส่ังสอนของพระพุทธเจาเปนหลัก มีความมุงหมายสําคัญ เพ่ือใหประพฤติปฏิบัติตน ดํารงรักษา
และเผยแผพรหมจรรยอันเปนระบบการศึกษาของคณะสงฆ ดําเนินชีวิตตามหลักการแหงพระธรรม
วินัย ตอมาไดแยกออกเปนฝายคันถธุระและวิปสสนาธุระ คือ คันถธุระ ไดศึกษาพระธรรมวินัยคําส่ัง
สอนของพระพุทธเจาและวิปสสนาธุระ ไดแก การเรียนวิธีฝกหัดจิตใจของ ตนเองใหปราศจากกิเลส 
เม่ือพระพุทธเจาเสด็จดับขันธปรินิพพานแลว พระสงฆพุทธสาวกจึงประชุมกันทําสังคายนารวบรวม
พระธรรมวินัยอันเปนคําส่ังสอนของพระพุทธองคท่ีไดตรัสสอนไวมีจํานวน 84,000 พระธรรมขันธ 
จัดไวเปน 3 หมวด คือ พระสูตร พระวินัย และพระอภิธรรม เรียกรวมกันวา “พระไตรปฎก” 
(Phramahananniti Sumano, 2 002: 56) . ซ่ึ ง เป น คั ม ภี ร ข อ ง พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า สื บ ม า 
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พระพุทธศาสนามีองคประกอบสําคัญ 3 ประการ ไดแก ปริยัติ คือการ เลาเรียน ปฏิบัติ คือ ลงมือ
กระทํา และปฏิเวธ คือ ประจักษแจงผลการศึกษาปริยัติ เปนองคประกอบสําคัญ อันเปนพ้ืนฐาน
ของการปฏิบัติ ความเจริญทางการศึกษาหรือปริยัติของคณะสงฆ เปนปจจัยสําคัญเก่ียวกับความ
เจริญของพระพุทธศาสนา 
 ลักษณะของการศึกษาในสมัยพุทธกาล 

 1. ระบบการรับเขาศึกษาพระพุทธศาสนา ตามพุทธบัญญัติพระวินัย กุลบุตรท่ีจะเขามาสู
สถาบันแหงน้ีตองบรรพชาอุปสมบท สามเณรมีอายุ 7 ปขึ้นไป พระภิกษุอายุ 20 ปขึ้นไป  
 2. ระบบการศึกษาของพระพุทธศาสนาเปนแบบโรงเรียนกินนอน  
 3. สถานศึกษา คือ วัด  
 4. ชีวิตนักศึกษาทุกคนเสมอภาคเทาเทียมกันตามพระวินัยไมแบงชนชั้นวรรณะ  
 5. ดานปจจัย 4 ไดรับการดูแลและอุปถัมภโดยพระราชา อํามาตย พอคา คหบดี และ
ประชาชนท่ัวไป  
 6. เคร่ืองแบบการแตงกายใชผาบังสุกุลตามพุทธบัญญัติเรียบงาย สะอาด มีเพียง 3 ผืน 

 7. วัตถุประสงคของการศึกษาเพ่ือกําจัดตัณหาอันเปนวัฏจักรแหงการเวียนวายตายเกิด
ของมนุษยและดําเนินตามมรรคมีองค 8 คือ ทางสายกลางมุงเขาสูนิพพาน อันเปนจุดหมายสูงสุด
ของพระพุทธศาสนา  
 8. หลักสูตร พระสุตตันตปฎก พระวินัยปฎก และพระอภิธรรมปฎก หลักสูตรน้ีใช 
หลักการทองจํา เรียกวา มุขปาฐะ โดยการแตงเปนรอยแกว รอยกรอง เพ่ือสะดวกในการทองจํา 
ผูเรียนจะเลือกเรียนตามความสมัครใจ  
 9. วิธีสอน สอนดวยการใชมุขปาฐะ (ปากเปลา) สนทนา การบรรยาย การถามตอบ แบบ
วางกฎขอบังคับ  
 10. บทบาทของครู ครูผูสอนมักเรียกวา อุปชฌาย อาจารย เปนผูมีบทบาทในการสอน 
ใหการอบรม ใหคําปรึกษา และสอบวัดผลดวยตนเอง 
พัฒนาการทางการศึกษาของคณะสงฆหลังพุทธปรินิพพาน 

 1. ระบบการศึกษาแบบเถรวาท (พ.ศ. 1 - 500) รูปแบบการศึกษามี 2 ลักษณะ คือ 
“คันถธุระ” และ “วิปสสนาธุระ” โดยมีสํานักตางๆ ท่ีมีการดําเนินการศึกษาอยางอิสระตอกัน บาง
สํานักเนนพระสุตตันตะ บางสํานักเนนพระวินัย เปนตน แตเม่ือใดแตละสํานักมีความเขาใจพุทธ
ธรรมและปฏิบัติแตกตางกันมาก คณะสงฆก็จะขอพ่ึงอํานาจรัฐใหเขามาจัดทําสังคายนาเปนคร้ัง
คราวไป เพ่ือสรางความเปนเอกภาพของพระพุทธศาสนา  
 2. ระบบการศึกษาแบบมหายาน (พ.ศ. 600 - 1400) มีประเด็นการศึกษา 2 ประเด็น คือ  
  2.1. สํานักปรัชญาพุทธ (พ.ศ. 600 - 900) การเกิดข้ึนของมหายานทําใหการศึกษาใน 
พระพุทธศาสนาเปล่ียนไปจากรูปแบบของศาสนาสูระบบปรัชญา เกิดสํานักทางปรัชญาเดนๆ ข้ึน 2 
สํานัก คือ (ก).สํานักมาธยมิกะ ผูกอต้ังคือ นาคารชุน (พ.ศ. 709 - 739) ผลงานท่ีสําคัญคือ มาธยมิก
ศาสตร หรือ มาธยมิกการิกา ใหตรรกศาสตรความคิดท่ีวองไว กลาหาญ แนวคิดท่ีสําคัญเนน ศูนย
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ตา มีอิทธิพลท่ัวชมพูทวีปและขยายออกนอกเขตประเทศ, (ข).สํานักโยคาจารย ผูกอต้ังคือ ทานอสัง
คะและทานวสุพันธุ (พุทธศตวรรษท่ี 9) ผลงานท่ีสําคัญคือ อภิธรรมโกศะ, มหายานสัมปริครหะ 
และประกรณะอารยวาจา แนวคําสอนเปนจิตนิยม  
  2.2 มหาวิทยาลัยทางพระพุทธศาสนา (พ.ศ. 1000 - 1700) ในชวงน้ี วัดซ่ึงเดิมเปน
ศูนยรวมของผูฝกฝนอบรมตนเองอยูแลว ไดพัฒนามาเปนสถาบันทางการศึกษา  โดยสืบทอด
คุณลักษณะกลุมของสาวกของพระพุทธเจาท่ีวา “สังฆะ” คือ ชุมชนแหงการเรียนรู ราว พ.ศ. 900 
วัดหลายวัดไดรวมกันดําเนินการทางการศึกษา จนกลายเปนระบบมหาวิทยาลัยทางพระพุทธศาสนา
ข้ึนและขยายรูปแบบการใหการศึกษากวางขวางข้ึน   มหาวิทยาลัยท่ีมีชื่อเสียง ไดแก นาลันทา วัลภี 
โอทานตะปุระ วิกรมศิลา โสมปุระ มีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ มีผูเขา ศึกษาหลายหม่ืนคน 
มีหลักสูตร มีการวัดผลประเมินผล  
  2.3 ระบบการศึกษาแบบตันตระ (พ.ศ.1200 - 1700) ซ่ึงมีพัฒนาการมาตามลําดับ คือ 
(1).มันตรยาน/รหัสยาน ลักษณะสําคัญคือพรํ่าสอน บนมนตรและลงเลขยันตร ให เกิดความ
ศักด์ิสิทธ์ิเปนทางรอดพนจากทุกข, (2).วัชรยาน นับถือฌานิพุทธและพระโพธิสัตว นําศักติ ของฮินดู
ตันตระมานับถือออนวอน ผูเขาอยูในองคนิรตมเทวีเปนผูเขาสูนิพพาน, (3).กาลจักร นับถือ เหมือน
สองอยางแรก เพ่ิมการเซนผีเขาดวย ถือวาการออนวอนบูชาจะสําเร็จประสบสุขได  
 พระพรหมคุณาภรณ  (ป .อ.ปยุตฺโต). มีความเห็นเก่ียวกับระบบการศึกษาของ
พระพุทธศาสนาหลังพุทธปรินิพพานวา : “การศึกษาในมหาวิทยาลัยน้ันแบงไดเปน 2 ระยะ คือ 
ระยะแรกราว พ.ศ.1000 ถึง 1400 เปนระยะท่ีมีการศึกษาวิชาการตางๆ อยางกวางขวาง ท้ังทาง
วิชาศาสนาและวิชาสามัญ แตเม่ือคร้ันถึงระยะหลัง พ.ศ.1400 เปนตนมา การท่ีพระสงฆหันมานิยม
ศึกษาและใชภาษาสันสกฤตเปนภาษาวิชาการ ไดกลายเปนการจํากัดวงการศึกษาใหแคบเขา
กวาเดิมอีก ท่ีนาลันทาและมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ท่ีเหลือก็ปรากฏวาพระพุทธศาสนามหายานไดรับ
อิทธิพลจากศาสนาพราหมณนํามาผสมผสานกันมาจนกลายเปน “นิกายตันตระ” หรือ “วัชรยาน” 
ข้ึนระยะน้ี ก็นิยมชื่นชมกับผลงานเกาๆ ท่ีสรางสมกันมายุคน้ีเปนระยะของการเขียนอรรถกถาและ
อรรถาธิบายตางๆ พรอมกับมีความรูสึกหย่ิงลําพองในความรูใจแคบและลําเอียง นอกจากน้ี ความ
นับถือเร่ืองวรรณะก็เหมือนจะรุนแรงข้ึน วิธีการเรียนการสอนก็เปนแบบประเพณีตายตัวโดยนัยน้ี 
การศึกษาในชมพูทวีปก็เส่ือมถอยและยังไมทันรูตัวท่ีจะร้ือฟนแกไขก็ประสบเหตุใหพินาศเสียกอน 
สาเหตุท่ีทําใหพินาศน้ัน ก็คือการเขายึดครองของตางชาติ เริ่มดวยชาวเติรกยกทัพเขามาและทําลาย
มหาวิทยาลัยพุทธศาสนาหมดส้ิน ทําลายวัดสวนมาก พระสงฆท่ีไมถูกฆา หนีไปตางประเทศ อันเปน
เหตุการณในราว พ.ศ. 1700 ตามปกติการใชอํานาจเขากดข่ีบีบค้ันถาไมถึงกับทําลายใหสูญส้ินเสีย
ทีเดียวหรือใหเปล้ียหมดกําลังจริงๆ แลวยอมเปนทางใหเกิดการด้ินรนตอสู ใหเกิดความเขมแข็งและ
การกลับฟนตัวได แตเหตุการณคร้ังน้ีเปนแบบทําลายโดยส้ินเชิง พระพุทธศาสนาจึงไมมีโอกาสคืน
ชีวิตไดอีก เปนอันส้ินยุคความเจริญในอดีต” 
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บทสรุป 
 ขณะน้ีสังคมไทยกําลังสนใจเร่ืองโครงสรางการบริหารองคกรตางๆ และสังคมการศึกษา 
มีการเปล่ียนแปลง มีการใชเทคโนโลยีมากข้ึน กําหนดใหครูอาจารยเปนผูกําหนดวิธีการและ
เคร่ืองมือในการวัดจริยธรรม คุณธรรม และวัดคุณภาพท้ังภายในและภายนอกในการประกัน
คุณภาพทางการศึกษา สวนในการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูใหยึดผูเรียนเปนสําคัญ จัดต้ังศูนยการ
เรียนรูตางๆ ใหเปนศูนยการเรียนรูของชุมชน เม่ือการศึกษาทางโลกมีการเปล่ียนแปลงอยูเสมอ และ
มีความตระหนักท่ีจะนําศีลธรรมเขาไปแกปญหาของสังคม เชน รัฐบาลไดสนับสนุนใหพระเปนครู
สอนศีลธรรมในโรงเรียนท่ัวประเทศเปนตน ดังน้ัน กระบวนการจัดการศึกษาของคณะสงฆ
โดยเฉพาะพระปริยัติธรรมท้ังแผนกบาลีและแผนกธรรม จึงควรท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงปรับปรุงให
เขาเปนระบบ เพ่ือจะไดรองรับเด็กท่ีจบชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 สามารถเขามาศึกษาในคณะสงฆและ
สามารถเทียบโอนกันไดก็จะทําใหเด็กท่ีมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาอยูแลวไดศึกษาท้ังฝายธรรมและ
ฝายโลกควบคูกันไป และเปนการสรางศาสนทายาทและเปดโอกาสใหเปนทางเลือกใหมในการศึกษา
ของชาติ เพราะเหตุวาการเรียนในโรงเรียนท่ัวไปน้ันจะมีปญหาเร่ืองยาเสพติด เร่ืองคุณธรรม
จริยธรรม ถาเขามาบวชเรียนในวัดก็จะมีพระจัดการดูแลให คือ การจัดศาสนศึกษาซ่ึงเปนการจัด
การศึกษาสําหรับพระภิกษุสามเณรท่ีเขามาบวชเรียนเพ่ือเปนทางเลือกหน่ึงของผูตองการใหลูกของ
ตนเองมีคุณธรรมและจริยธรรม เขามาบวชเรียนเพ่ือท่ีจะเปนพลเมืองดีของชาติ และรัฐจะตองให
การสนับสนุนดานงบประมาณเหมือนโรงเรียนท่ัวไป ประการสําคัญ คือ ผูบริหารคณะสงฆจะตองเรง
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาของคณะสงฆโดยเฉพาะหลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและบาลีใหมี
คุณภาพมากย่ิงข้ึน สามารถรักษาสาระหลักสูตรเดิมไวและสามารถเทียบโอนผลการเรียนกับการจัด
การศึกษาสามัญท่ัวไปของรัฐ มิฉะน้ันในทศวรรษหนา คณะสงฆจะเกิดวิกฤติขาดแคลนผูเขามาบวช
เรียนและสืบตอพระพุทธศาสนาอยางรุนแรง 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และแนวทางการบริหารจัดการ
หลักสูตรสถานศึกษา  เพ่ือพัฒนาและเพ่ือศึกษาผลทดลองใชกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร
สถานศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ แบงข้ันตอนการวิจัยเปน 3 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 การศึกษาสภาพปจจุบัน 
ปญหา และแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา โดยสํารวจกับกลุมตัวอยาง จํานวน 544 
คน แยกเปน ผูอํานวยการโรงเรียนหรือรองผูอํานวยการโรงเรียน 272 คน และหัวหนางานพัฒนา
หลักสูตร 272 คน สนทนากลุมกับผูใหขอมูลสําคัญ จํานวน 15 คน ระยะท่ี 2 การพัฒนา
กระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา โดยศึกษากรณีตัวอยางท่ีดี 3 แหง ไดแก โรงเรียน
ขอนแกนพัฒนศึกษา โรงเรียนสมปอยพิทยาคม และโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ตรวจสอบยืนยัน
ความถูกตองเหมาะสมของรางกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา โดยการประเมินของ
ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 15 คน ระยะท่ี 3 การทดลองใชกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา 
กับโรงเรียน 3 แหง เคร่ืองมือท่ีใชเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถาม แบบบันทึกการสนทนากลุม 
แบบบันทึกการสัมภาษณ แบบศึกษาเอกสาร แบบประเมินผลการดําเนินงาน และแบบประเมินความ
พึงพอใจ วิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สําหรับขอมูลเชิงปริมาณ และ
การวิเคราะหเน้ือหา สําหรับขอมูลเชิงคุณภาพ  ผลการศึกษาพบวา   
  1. โรงเรียนมีสภาพปจจุบัน และปญหาโดยรวมอยูในระดับปานกลาง  
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Education, Rajabhat Maha Sarakham University. 
 ** Department of Educational Management, Faculty of Education, Rajabhat 
Maha Sarakham University. 

 *** Department of Educational Management, Faculty of Education, 
Rajabhat Maha Sarakham University.   
  2. กระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด

Vol7 No._61.indd   471 24/7/2561   21:09:39



472
Vol.7 No.2 (Special Issue) April - Jun 2018

Rajabhat Maha Sarakham University.   
  2. กระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี 5 ข้ันตอน คือ 1) การ
เตรียมความพรอม 2) การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 3) การใชหลักสูตรสถานศึกษา 4) การ
ประเมินและสรุปผลการใชหลักสูตรสถานศึกษา และ 5) การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
  3. ผลการทดลองใชกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา พบวา โรงเรียนได
ดําเนินการทุกข้ันตอน  
 
คําสําคัญ : กระบวนการบริหารจัดการ, หลักสูตรสถานศึกษา,  โรงเรียนมัธยมศึกษา,  สํานักงาน- 
   คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

ABSTRACT 

 Objectives of this research were : 1) to study the current situations, 
problems, and guidelines for school curriculum management, 2)  to develop and    
3) to study the findings from trying out the school curriculum management process 
in secondary schools under the Office of  Basic Education Commission of North-
Eastern. There were 3 phases of research, Phase 1 : the study of current situations, 
problems, and guidelines for school curriculum management were 544 samples 
including 272 school directors or assistant school directors, 272 heads of curriculum 
development division, 15 key informants of focus group, Phase 2 : the development 
of school curriculum management process based on 3 case studies; Khon-Kaen 
Pattanasuksa School, Som-Poy Pittayakhom School, and Benchama Maharat School. 
The tentative process was investigated the accuracy and propriety by 15 experts 
using evaluation form, and Phase 3 : the school curriculum management process 
was implemented in 3 schools. The instrument using for data collection included 
the questionnaire, focus group, interview, documentary study, evaluation form, and 
satisfaction form.  The data were analyzed the mean and standard deviation 
through the quantitative data, and the content analysis through qualitative data. 
The research findings found that :      
  1. The schools’ current situations and problems in overall were at the     
medium level.   
  2. The school curriculum management process in secondary schools 
under the Office of Basic Education Commission of North-Eastern consisted of 5 
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steps; 1) the preparation, 2) the forming school curriculum, 3) the curriculum 
implementation, 4) the evaluation and curriculum implementation conclusion, and  5)  
the improvement and  school curriculum development. 
  3. The findings of school curriculum management process 
implementation were found the schools had implemented all steps of school 
curriculum management process.  
 

Keywords : management process,  school curriculum,  secondary schools,  Office of  
     Basic Education Commission, North-Eastern. 
 
1. บทนํา 
 กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544  ใน
โรงเรียนนํารองและโรงเรียนเครือขายต้ังแตปการศึกษา 2545 และใชในโรงเรียนท่ัวไป ต้ังแตป
การศึกษา 2546 เปนตนมาจนถึงปการศึกษา 2551  หนวยงานตาง ๆ ท่ีรับผิดชอบโดยตรงและมี
สวนเก่ียวของในการใชหลักสูตรฉบับดังกลาวไดติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตรเปนระยะ
อยางตอเน่ือง พบวา หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 มีจุดดีหลายประการ เชน 
หลักสูตรชวยสงเสริมการกระจายอํานาจทางการศึกษา ทําใหทองถ่ินและสถานศึกษามีสวนรวมและ
มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของตนเอง มีแนวคิดและ
หลักการสงเสริมการพัฒนาผูเรียนแบบองครวม แตก็พบประเด็นท่ีเปนปญหาและความไมชัดเจน
ของหลักสูตรหลายประการ ไดแก เอกสารหลักสูตร กระบวนการนําหลักสูตรสูการปฏิบัติ และ
ผลผลิตท่ีเกิดจากการใชหลักสูตร ปญหาความสับสนของผูปฏิบัติในระดับสถานศึกษาดานการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษาสวนใหญกําหนดสาระการเรียนรูและผลการเรียนรูท่ีคาดหวังไว
มาก การวัดและประเมินผลไมสะทอนมาตรฐาน สงผลตอปญหาการจัดทําเอกสารหลักฐานทาง
การศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียน  รวมท้ังปญหาคุณภาพของผูเรียนในดานความรู  ทักษะ 
ความสามารถและคุณลักษณะอันพึงประสงคยังไมเปนท่ีนาพอใจ คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดดําเนินการทบทวนหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2544   เพ่ือพัฒนาไปสูหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดย
นําขอมูลท่ีไดจากการศึกษาดังกลาว  และขอมูลจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 
10 (พ.ศ.2550-2554) มาใชในการพัฒนาหลักสูตรใหมีความเหมาะสมชัดเจนย่ิงข้ึน ท้ังเปาหมายใน
การพัฒนาคุณภาพผูเรียนและกระบวนการนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
และสถานศึกษา โดยไดมีการกําหนดวิสัยทัศน จุดหมาย สมรรถนะสําคัญของผูเรียน คุณลักษณะอัน
พึงประสงค มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด โครงสรางเวลาเรียนของแตละกลุมสาระการเรียนรูใน
แตละชั้นป ตลอดจนเกณฑการวัดประเมินผลใหมีความสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูและมีความ
ชัดเจนตอการนําไปปฏิบัติ เพ่ือใชเปนทิศทางในการจัดทําหลักสูตรการเรียนการสอนในแตละระดับ 
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โดยเปดโอกาสใหสถานศึกษาเพ่ิมเติมไดตามความพรอมและจุดเนน กระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศ
ใหใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กับโรงเรียนตนแบบและโรงเรียน  
ที่มีความพรอมสําหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาในปการศึกษา 2552 ใหใชในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  1 
และ 4 ปการศึกษา 2553 ใชในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 และ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 และ 5 
ต้ังแตปการศึกษา 2554 เปนตนไป  ใหใชทุกชั้นเรียน ถาเปนโรงเรียนท่ัวไปปการศึกษา 2553 ใหใช
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 และ 4 ปการศึกษา 2554 ใชในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 และ 2 
และชั้น มัธยมศึกษาป ท่ี  4 และ 5 ต้ังแตปการศึกษา 2555 เปนตนไป ให ใช ทุกชั้นเรียน  
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : ไมมีเลขหนา)  
 สถานศึกษามีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาใหผูเรียนไดรับการพัฒนาอยางเต็มตาม
ศักยภาพ สถานศึกษาจึงมีบทบาทสําคัญในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาและดําเนินการนํา
หลักสูตรสูการปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพ โดยตองสรางความ
มั่นใจตอพอแมผูปกครองและชุมชนวา ผูเรียนจะมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค ตลอดจนเกิดสมรรถนะสําคัญตามท่ีหลักสูตรกําหนด  ดังน้ันสถานศึกษาจะตอง
ออกแบบหลักสูตรใหสอดคลองและครอบคลุมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สอดคลอง
กับสภาพปญหาและความตองการของทองถ่ินและชุมชน เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหบรรลุคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู นอกจากน้ี ยังตองมีการบริหารจัดการหลักสูตรท่ีมีประสิทธิภาพ  โดยการ
เตรียมความพรอมในการใชหลักสูตร มีการวางแผนการใช ผูบริหารและคณะกรรมการสถานศึกษามี
ความรูความเขาใจ เตรียมบุคลากร เตรียมงบประมาณ และอาคารสถานท่ี ซ่ึงถาการวางแผนงาน
ละเอียดรอบคอบและมีข้ันตอนจะทําใหการใชหลักสูตรประสบความสําเร็จตามเปาหมาย  ดังน้ัน 
โรงเรียนควรมีการสงเสริมสนับสนุนการนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติไดอยางเหมาะสม เน่ืองจาก
สถานศึกษาแตละแหงมีบริบทท่ีแตกตางกันท้ังในดานงบประมาณ ทรัพยากร สถานท่ี และบุคลากร 

ผูเรียนก็มาจากพ้ืนฐานทางครอบครัวท่ีแตกตางกัน เชน ที่อยูอาศัยหรือความเปนอยู ฐานะทาง
เศรษฐกิจ สภาพสังคม ความรูความสามารถพ้ืนฐาน และความตองการท่ีแตกตางกัน ดังน้ัน ในการ
วางแผนการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาจึงควรใหสอดคลองสัมพันธกับปจจัยตาง ๆ ดังกลาว
ดวย นอกจากน้ี สถานศึกษาจะตองมีการกํากับ ติดตาม ดูแลคุณภาพการจัดทําหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรูอยางเปนระบบ ครบวงจร ตอเน่ือง และนําผลมาพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรูใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพย่ิงข้ึน (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2552 : 35) 
 จากปญหาและความสําคัญดังกลาวขางตน ผูวิจัยซ่ึงมีหนาท่ีโดยตรงในการจัดทําและใช
หลักสูตร จึงมีความสนใจท่ีจะพัฒนากระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพ่ือให
ไดขอมูลในการเตรียมการพัฒนาและใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
ของโรงเรียน มัธยม ศึกษา สั งกัด สํ านั กงานคณ ะกรรมการการศึกษาข้ัน พ้ืนฐาน  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และจะเปนขอมูลใหผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาและผูเก่ียวของกับการจัด
การศึกษาของโรงเรียนใชเปนแนวทางในการกําหนดนโยบาย วางแผน พิจารณา ปรับปรุง 
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ดําเนินการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน อันจะสงผลตอคุณภาพ
ของนักเรียนและตอบสนองเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542 และท่ี 
แกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2553 ไดเปนอยางดี 
 

2. วัตถุประสงคการวิจัย  
 1. เพ่ือศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา  
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
 2. เพ่ือพัฒนากระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     
 3. เพ่ือศึกษาผลการทดลองใชกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
 

3. วิธีดําเนินการวิจัย 

 ผูวิจัยกําหนดวิธีดําเนินการวิจัย แบงออกเปน 3 ระยะ ไดแก  
  ระยะท่ี 1 การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร
สถานศึกษา โดยการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ กําหนดกรอบเน้ือหา แลวดําเนินการดังน้ี 
   1.1 จัดสนทนากลุมผูทรงคุณวุฒิ (Focus Group Discussion) เพ่ือยืนยันกรอบ
เน้ือหา พรอมท้ังศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา 
ผูใหขอมูลสําคัญ จํานวน 15 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสนทนากลุม วิเคราะหขอมูลโดยการ
วิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) และนําเสนอขอมูลเชิงพรรณนา 
   1.2 สํารวจสภาพปจจุบัน ปญหาและแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร
สถานศึกษา โดยใชแบบสอบถาม แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ เพ่ือสอบถามสภาพปจจุบัน
และปญหา สวนแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาใชคําถามปลายเปด แบบสอบถามได
หาคุณภาพดานความเท่ียงตรงตามเน้ือหาโดยผูเชี่ยวชาญ (IOC) มีคาต้ังแต 0.60-1.00 ซ่ึงมากกวา 
0.50 จํานวน 93 ขอ นําไปสอบถามจากกลุมตัวอยาง คือ ผูอํานวยการโรงเรียนหรือรองผูอํานวยการ
โรงเรียน และหัวหนางานพัฒนาหลักสูตร ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดมาโดยการสุมแบบแบงกลุม (Cluster Random 
Sampling) กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางดวยตารางเครจซ่ีและมอรแกน (Krejcie and Morgan) 
ได 272 โรงเรียน โรงเรียนละ 2 คน รวมท้ังส้ิน จํานวน 544 คน วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณโดยหา
คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สวนขอมูลเชิงคุณภาพใชการวิเคราะหเน้ือหา (Content 
Analysis) แลวนําเสนอขอมูลเชิงพรรณนา 
 ระยะท่ี 2 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ดําเนินการดังน้ี 
   2.1 การหาแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา โดยการศึกษาตัวอยาง
ที่ดี (Best Practice Study) จํานวน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนขอนแกนพัฒนศึกษา โรงเรียนสมปอย
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พิทยาคม และโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช เก็บรวบรวมขอมูลจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
โดยใชแบบสัมภาษณกลุมและแบบบันทึกการศึกษาเอกสาร วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเน้ือหา 
(Content Analysis) และนําเสนอขอมูลเชิงพรรณนา 
  2.2 จัดทํารางกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา โดยการสังเคราะหแนว
ทางการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาที่ไดจากการสนทนากลุม และการสํารวจโดยใช
แบบสอบถามในระยะท่ี 1 นําเสนอตออาจารยท่ีปรึกษากอนนําเสนอผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 15 ทาน 
เพ่ือประเมินและยืนยัน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบประเมิน วิเคราะหขอมูลโดยใชฐานนิยม และ
การวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) แลวนําเสนอขอมูลเชิงพรรณนา 

  ระยะท่ี 3 การทดลองใชกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษากับโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จํานวน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียน
ดูนอยประชาสรรค โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค  และโรงเรียนรอยเอ็ดวิทยาลัย โดย
ดําเนินการดังน้ี 1) ประชุมชี้แจงเพ่ือสรางความรูความเขาใจกับ บุคลากรทุกคนในโรงเรียน           
2) โรงเรียนดําเนินการตามกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาของผูวิจัย 3) ผูวิจัย
ประเมินผลการทดลองใชเก็บรวบรวมขอมูลผลการทดลองโดยใชแบบตรวจสอบและแบบสัมภาษณ
ผลการดําเนินงาน และแบบประเมินความพึงพอใจตอกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร
สถานศึกษาของบุคลากรทุกคนในโรงเรียน 
 
4. สรุปผลการวิจัย 

 1. ผลการศึกษาสภาพปจจุบันของการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา   
1) การเตรียมความพรอม โรงเรียนสวนใหญจะเตรียมความพรอมดานตางๆ ไวดี พรอมท่ีจะ
เปล่ียนแปลง ปรับปรุงหลักสูตรตลอดเวลา เพ่ือสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ มีการนิเทศ 
ติดตาม ใหความชวยเหลือของศึกษานิเทศก นักเรียนและชุมชน ไมมีสวนรวมในการเตรียมการ ไมได
จัดทําคูมือการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาและกําหนดบทบาทหนาท่ีใหบุคลากรเปนลาย
ลักษณอักษร สภาพหองเรียนทรุดโทรม สกปรก บรรยากาศไมเอ้ือตอการเรียนรู นักเรียนไมคอยให
ความรวมมือในการรักษาความสะอาด และรักษาทรัพยสมบัติของโรงเรียน ไมไดประเมินความพรอม
ของครูและบุคลากรกอนดําเนินงาน 2) การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ครูจะทําแผนการจัดการ
เรียนรูไมเปนปจจุบันและทําไมครบทุกวิชา สวนใหญจะจัดทําในวิชาท่ีถนัดๆ โดยเฉพาะโรงเรียน
ขนาดเล็กและขนาดกลาง  ผูบริหารจึงกําหนดใหทําแผนการจัดการเรียนรูอยางนอยคนละ 1 กลุม
สาระการเรียนรู เพ่ือลดภาระงานใหครู และจะปรับปรุงพัฒนาทุกปการศึกษาตามสภาพปญหาท่ีพบ
จากการสอน เพ่ือใหเหมาะสมกับบริบทในแตละปการศึกษา สวนใหญโรงเรียนจะดําเนินการเปน
ปจจุบันจัดทําหลักสูตรตามข้ันตอนท่ีไดอบรมมา 3) การใชหลักสูตรสถานศึกษา สวนใหญสามารถ
ดําเนินการใชหลักสูตรสถานศึกษาไดทุกข้ันตอน แตขาดความตอเน่ือง เชน ไมสามารถจัดหองเรียน
ใหเอ้ือตอการเรียนรูไดตลอดเวลา ไมมีเครือขายการเรียนรู และไมสามารถดําเนินการนิเทศภายใน
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ไดอยางตอเน่ืองชัดเจน โรงเรียนขนาดเล็กไมสามารถดําเนินการไดอยางสมบูรณในเร่ืองการจัดครู
เขาสอนตามวุฒิการศึกษา/วิชาเอก การจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายสําหรับทุกๆ โรงเรียน เพราะยัง
เนนการบรรยาย และใหการบานเด็กไปคนควาเอง ไมบูรณาการสาระการเรียนรูกับกลุมสาระอ่ืน 

ครูผูสอนจะนําเทคโนโลยีเขามาประกอบการเรียนการสอนนอยมากหรือใชเพียงบางคนเทาน้ัน และ
ไมมีตารางสอนซอมเสริมของกลุมสาระไวอยางชัดเจน ไมไดนํากระบวนการ PLC มาใช ทําวิจัยในชั้น
เรียนเพ่ือแกปญหาการจัดการเรียนรูและสงเสริมศักยภาพของผูเรียนนอยมากและไมจัดทําคูมือการ
ใชหลักสูตร 4) การประเมินและสรุปผลการใชหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสวนใหญไมได
ดําเนินการอยางชัดเจนนัก ไมไดแตงต้ังคณะกรรมการประเมินผล ไมมีการประเมิน และไมมีการทํา
รายงานสรุปผลการประเมิน ไมมีการสะทอนผลการสอนรวมกันระหวางครูผูสอน ไมมีเคร่ืองมือใน
การเก็บรวบรวมขอมูล บุคลากรทุกฝายไมมีสวนรวมดําเนินการไมมีการประเมินจากหนวยงาน
ภายนอก ไมไดนําเสนอผลการประเมินแกหนวยงานตนสังกัดและผูเก่ียวของ ยกเวนโรงเรียนขนาด
ใหญ ไมมีการวิจัยเพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ไมไดประเมินข้ันตอนการใช
หลักสูตรทุกข้ันตอน ไมไดทํารายงานผลการประเมินเปนรูปเลม แผนพับหรือสรุปยอ เพ่ือเผยแพร
ประชาสัมพันธ ไมไดประชุมชี้แจงสรุปผลการใชหลักสูตรสถานศึกษาตอผูเก่ียวของ เพ่ือหา
ขอเสนอแนะ ปญหาและแนวทางพัฒนา 5) การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สวนใหญ
ไมคอยพบวาโรงเรียนปรับปรุงหลักสูตรโดยใชผลการประเมินแตจะปรับปรุงหลักสูตรตามนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการหรือความพรอมของครู สวนโรงเรียนขนาดใหญจะปรับปรุงหลักสูตรตาม
ความตองการของชุมชน  ในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสวนใหญจะปรับปรุงท่ี
โครงสรางหลักสูตร และหนวยการเรียนรูเพ่ือใหสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษาและทองถ่ิน  

ผูรับผิดชอบไมไดพิจารณาวิเคราะหปญหา/อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนพรอมท้ังหาสาเหตุของปญหาและถอด
บทเรียนจากการใชหลักสูตรท่ีผานมา 
 2. ผลการศึกษาสภาพปญหากระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา  พบวา       
1) การเตรียมความพรอม โรงเรียนขนาดเล็กมีบุคลากรนอยไมสามารถแตงต้ังบุคลากรใหปฏิบัติหนาท่ี
ตรงกับความรูความสามารถไดทําใหบางงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการไมครบถวน สมบูรณ นักเรียนไมมี
สวนรวมในการเตรียมความพรอม ไมกลาแสดงออก ไมกลาแสดงความคิดเห็น  คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนขนาดเล็ก ไมกลาแสดงออก ไมกลาแสดงความคิดเห็น บุคลากรไม
ยอมรับซ่ึงกันและกัน ทําใหมีปญหาในการบริหารจัดการ  โรงเรียนไมไดกําหนดบทบาทหนาท่ีของ
บุคลากรไวเปนลายลักษณอักษรโดยทําเปนคูมือทําใหการปฏิบัติหนาท่ีในบางงานเกิดความเขาใจผิด
วาเปนบทบาทของตัวเองหรือไม เกิดปญหาไมพอใจซ่ึงกันและกัน บรรยากาศหองเรียนไมเอ้ือตอการ
เรียนรู ปายนิเทศไมเปนปจจุบัน เกาและทรุดโทรม เน่ืองจากไมมีผูรับผิดชอบทําความสะอาดและจัด
ปายนิเทศ อีกท้ังขาดการนิเทศติดตามอยางตอเน่ือง โรงเรียนไมไดประเมินความพรอมของครูและ
บุคลากรกอนดําเนินงานเพราะเขาใจวาทุกคนผานการอบรมทําความเขาใจเก่ียวกับหลักสูตรมาแลวและ
ที่สําคัญคือ ไมมีข้ันตอนน้ีในการดําเนินงานเลย พัฒนาคณะกรรมการทุกคน สรางขวัญกําลังใจแก
บุคลากร ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูลสารสนเทศไมมีระบบที่นาเชื่อถือ เชน ไมมีเคร่ืองมือเก็บ
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รวบรวมขอมูลที่เหมาะสม เปนตน ปญหาการจัดสรรงบประมาณไวใหชัดเจนเพียงพอ โดยเฉพาะ
โรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีงบประมาณไมเพียงพอ 2) การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ขาดการนิเทศภายในท่ี
เขมแข็งและเปนระบบ และมาตรการท่ีชัดเจนสําหรับกํากับติดตามใหความชวยเหลือ เก่ียวกับการทํา
แผนการจัดการเรียนรูของครู ขาดการใหความชวยเหลือครูดานเอกสารสําหรับศึกษาคนควาหรือเปน
แนวทางในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูครูผูสอนขาดความตระหนัก ไมมีการเตรียมตัวกอนทําการ
สอน ไมจัดเตรียมส่ือการสอน ไมสอนตามแผนการจัดการเรียนรู สงผลใหสอนไมจบตามท่ีหลักสูตร
กําหนด การปฏิบัติงานของครูไมเปนระบบข้ันตอนไมพูดคุยปรึกษาหารือกัน ไมบูรณาการสาระการ
เรียนรูกับกลุมสาระอ่ืน 3) การใชหลักสูตรสถานศึกษา ครูไมยอมรับซ่ึงกันและกันทําใหมีปญหาตอการ
นิเทศ ติดตาม โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดใหญซ่ึงมีครูอาวุโสมากๆ ขาดความตอเน่ืองในดานการจัด
หองเรียนใหเอ้ือตอการเรียนรู สาเหตุอาจเน่ืองมาจากการกํากับติดตามจากฝายบริหารไมตอเน่ือง ไม
มีเครือขายการเรียนรูท้ังในและนอกโรงเรียน เน่ืองจากไมเคยดําเนินการ อีกท้ังครูมีภาระงานมากจึง
ไมสนใจสรางเครือขายการเรียนรู โรงเรียนขนาดเล็กไมสามารถจัดครูเขาสอนไดตามวุฒิการศึกษา/
วิชาเอก เพราะจํานวนครูไมเพียงพอ บางคนจึงสอนไมตรงตามความถนัด ครูสวนใหญจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบเดิม เนนการบรรยายและใหการบานเด็กไปศึกษาคนควาดวยตัวเอง เน่ืองจากไมไดตรียม
การสอนตามแผนการจัดการเรียนรูไมจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีหลากหลายตามความสนใจและ
ศักยภาพของผูเรียนและตามท่ีกําหนด ครูผูสอนขาดทักษะในการใชเทคโนโลยีเขามาประกอบการ
เรียนการสอน ไมมีตารางสอนซอมเสริมของกลุมสาระไวอยางชัดเจน เน่ืองจากขาดความชัดเจนใน
บทบาทหนาท่ีของผูรับผิดชอบ ไมมีการสะทอนผลการสอนรวมกันระหวางครูผูสอน ไมนําวิธีการ
ใหมๆ เขามาใชในการพัฒนาบุคลากร เชน กระบวนการ PLC ไมมีแผนหรือโครงการนิเทศภายในและ
ดําเนินการอยางเปนระบบ ครูไมไดจัดทําวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือแกปญหาการจัดการเรียนการสอนและ
สงเสริมศักยภาพของผูเรียน ไมจัดทําคูมือการใชหลักสูตร 4) การประเมินและสรุปผลการใชหลักสูตร
สถานศึกษา โรงเรียนสวนใหญไมไดดําเนินการอยางชัดเจน เน่ืองจากกําหนดบทบาทผูรับผิดชอบไม
ชัดเจน กําหนดข้ันตอนการดําเนินงานไมชัดเจน ไมมีเคร่ืองมือประเมินผลการใชหลักสูตรเพราะไมมี
คนรับผิดชอบ และดําเนินการอยางไมมีระบบข้ันตอน  บุคลากรทุกฝายไมมีสวนรวม ไมมีการ
ประเมินผลการใชหลักสูตรจากหนวยงานภายนอก ไมมีการวิจัยเก่ียวกับการบริหารจัดการหลักสูตร
สถานศึกษา สงผลใหไมมีขอมูลนําเสนอแกหนวยงานตนสังกัดและผูเก่ียวของ  โรงเรียนขนาดเล็กและ
ขนาดกลางถาบริหารจัดการหลักสูตรไมเปนระบบจะไมมีการประเมินผลการใชหลักสูตร  ไมมีการ
สะทอนผลการสอนรวมกันระหวางครูผูสอน ไมไดประเมินข้ันตอนการใชหลักสูตรทุกข้ันตอน ไมได
จัดทํารายงานผลการประเมินการใชหลักสูตรสถานศึกษาเปนรูปเลมและทําเปนแผนพับหรือสรุปยอ 
เพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธ ไมไดประชุมชี้แจงสรุปผลการใชหลักสูตรสถานศึกษาตอผูเก่ียวของ เพ่ือ
หาขอเสนอแนะ ปญหา แนวทางการพัฒนา 5) การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เม่ือการ
ประเมินผลไมชัดเจนจะสงผลใหไมสามารถนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาได ขาดการวิเคราะหขอมูลท่ีเปนผลลัพธจากการใชหลักสูตรสถานศึกษา เชน ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน ปญหา/อุปสรรคที่เกิดข้ึน เปนตน ซ่ึงจะทําใหทราบสาเหตุของปญหา ไมได
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ถอดบทเรียนจากการใชหลักสูตรท่ีผานมา นําผลการดําเนินงาน รวมท้ังปญหาและขอเสนอแนะตาง ๆ 
มาใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร  

 3. ผลการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา 1) การเตรียม
ความพรอม มีข้ันตอนดังน้ี 1.1) การเตรียมบุคลากร  ควรดําเนินการแตงต้ังคณะกรรมการ ใหตรง
กับความรูความสามารถ ใหชุมชนและนักเรียนเขามามีสวนรวม เปนท่ียอมรับของเพ่ือนรวมงาน 
จัดทําคําส่ังใหชัดเจนเปนลายลักษณอักษร พัฒนาคณะกรรมการทุกคนใหมีความรูความสามารถ
เร่ืองหลักสูตรและเปนทีมงานท่ีมีความเขมแข็งในการปฏิบัติงาน  มีการมอบหมายงานใหบุคลากร 
โดยกําหนดบทบาทหนาท่ีเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจนโดยจัดทําเปนคูมือการบริหารจัดการ
หลักสูตรสถานศึกษา  ใหมีผูรับผิดชอบครบถวนทุกงานมีการจัดแบงสายงานตามภารงานบริหาร
จัดการหลักสูตร  โดยในโรงเรียนขนาดเล็ก มีบุคลากรนอยสวนใหญภารงานจะทํารวมกัน แตจะจัด
ใหมีผูรับผิดชอบหลักไว  สวนโรงเรียนขนาดกลางและใหญ มีบุคลากรมากจะจัดแบงสายงานตาม
โครงสรางการบริหารโรงเรียนอยางละเอียด มีการสรางความตระหนักใหบุคลากรทุกคนและ
ผู เก่ียวของเห็นความสําคัญและยอมรับการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา  โดยแจงในท่ีประชุม
ประจําเดือน จัดทําปายนิเทศ ในกลุมสาระการเรียนรูและปายสวนรวมพัฒนาบุคลากร โดยโรงเรียน
ขนาดเล็กและขนาดกลาง สวนใหญจะสงบุคลากรเขารวมประชุม/อบรม/สัมมนา ตามท่ีหนวยงาน
ทางการศึกษาจัด และนํามาเผยแพรกันตอภายในโรงเรียน โรงเรียนขนาดใหญ จะจัดประชุม/อบรม/
สัมมนาเอง โดยเชิญวิทยากรผูมีความรูความสามารถเฉพาะทางมาใหความรู  สงบุคลากรเขารวม
แลกเปล่ียนเรียนรูในงานนิทรรศการท่ีหนวยงานทางการศึกษาจัดข้ึน  พัฒนาความรูความเขาใจ
เก่ียวกับหลักสูตรสถานศึกษาแกผูบริหาร ครู บุคลากรทุกคน และผูเก่ียวของศึกษาดูงาน สรางขวัญ
และกําลังใจในการทํางานแกครูและบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ประเมินความพรอมของครูและ
บุคลากรกอนดําเนินการตอไป  1.2) จัดทําระบบขอมูลและสารสนเทศ ควรดําเนินการประชุม
คณะกรรมการเพ่ือวางแผนรวมกัน มีข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีมีระบบเชื่อถือได มีเคร่ืองมือ
เก็บรวบรวมขอมูล เก็บรวบรวมขอมูลใหถูกตอง ครบถวน เปนปจจุบัน จัดเก็บใหเปนระบบ คนหาได
งาย สะดวก รวดเร็ว นําระบบเทคโนโลยีมาใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  1.3) การเผยแพร
ประชาสัมพันธใหเกิดความเขาใจ ควรดําเนินการประชุมวางแผนรวมกันของผูรับผิดชอบท่ีไดรับ
แตงต้ัง จัดทําโครงการประชาสัมพันธเก่ียวกับหลักสูตรสถานศึกษา ทํางานรวมกันตามแผนที่กําหนด
ไว ดําเนินการประชาสัมพันธหลายๆ วิธี เชน ทําเอกสารชี้แจงเก่ียวกับหลักสูตรใหผูสนใจศึกษา แจง
ประชาสัมพันธทางหอกระจายขาวท้ังในโรงเรียนและในชุมชน ติดประชาสัมพันธตามหนวยงาน
ราชการและในชุมชน แจงประชาสัมพันธไปกับนักเรียนถึงผูปกครอง แจงในท่ีประชุมผูปกครอง ควร
สงตัวแทนโรงเรียนเขารวมประชุมกับชุมชนและแจงประชาสัมพันธในท่ีประชุม  นําเสนอขอมูล
หลักสูตรสถานศึกษา ในหลายรูปแบบท้ังบอรดความรู แผนพับ เอกสาร และมีศูนยประสานงาน 
บริการใหความรู เก่ียวกับหลักสูตรสถานศึกษา 1.4) สนับสนุนงบประมาณและทรัพยากร ควร
ดําเนินการโดยจัดสรรงบประมาณไวใหชัดเจน เพียงพอ เตรียมทรัพยากรใหพรอมและเพียงพอ และ
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จัดทําโครงการไวในแผนปฏิบัติการ  1.5) การจัดอาคาร สถานท่ีและส่ิงแวดลอมในโรงเรียน ควร
ดําเนินการโดยจัดหองเรียนใหสะอาด บรรยากาศนาเรียน หองเรียนมีวัสดุอุปกรณประกอบการเรียน
ครบถวน มีบอรดสําหรับแสดงผลงานนักเรียน จัดอาคารเรียนอาคารประกอบใหเอ้ือตอการจัดการ
เรียนรู จัดส่ิงแวดลอมโดยท่ัวไปใหเอ้ือตอการเรียนรู เชน มีมุมอานหนังสือ  มุมน่ังพักผอน เปนตน 
และจัดใหมีหองปฏิบัติการครบถวน  1.6) จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ โดยดําเนินการประชุม
ผูรับผิดชอบและผูมีสวนเก่ียวของ จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ระยะกลาง 3 -5 ป จัดทํา
แผนปฏิบัติการรายป  2) การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา มีข้ันตอนดังน้ี 2.1) กําหนดเปาหมายของ
สถานศึกษาใหสอดคลองกับปรัชญาและวิสัยทัศนของโรงเรียน  2.2) กําหนดคุณลักษณะอันพึง
ประสงคสอดคลองกับปรัชญาและวิสัยทัศนของโรงเรียน 2.3) กําหนดโครงสรางของหลักสูตร และ
จัดสัดสวนเวลาเรียน 2.4) วิเคราะหมาตรฐานชวงชั้น จัดทําเปนมาตรฐานการเรียนรูรายปและราย
ภาค 2.5) กําหนดสาระการเรียนรูรายปและรายภาคท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู 2.6) 
กําหนดเวลา หนวยการเรียน สอดคลองกับสาระการเรียนรู 2.7) บูรณาการสาระการเรียนรูกับกลุม
สาระอ่ืน 2.8) ควรบูรณาการสาระการเรียนรูทองถ่ินเขาไปดวย เชน เร่ืองการกําจัดขยะซ่ึงเปน
ปญหาท่ีสําคัญสําหรับโรงเรียน เปนตน 2.9) กําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติ การวัดและการ
ประเมินผลท้ังดานความรู ทักษะ และกระบวนการ 2.10) กําหนดสาระของหลักสูตรใหครบทุก
องคประกอบ 2.11) กําหนดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 2.12) จัดทําหลักสูตรจริงอยางมีระบบ ข้ันตอน 
ถูกตอง ครบถวนทุกองคประกอบ 2.13) ใชกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการหรือการสอน
เปนทีม 3) การใชหลักสูตรสถานศึกษา มีข้ันตอนดังน้ี 3.1) การวางแผนการใชหลักสูตรสถานศึกษา 

ควรดําเนินการโดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการเรียนรู สรางบรรยากาศการเรียนรู 
จัดหา เลือก ใช ทํา และพัฒนาส่ือ นวัตกรรม สื่อเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและพอเพียงจัดกระบวนการ
เรียนรู โดยมีกิจกรรมการเรียนรูท่ีหลากหลายตามความสนใจและความสามารถของผูเรียน วิจัยเพ่ือ
พัฒนาสงเสริมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหสอดคลองกับวิถีชีวิตของผูเรียน สงเสริมใหครูทุกคนทําหนาท่ี
เปนครูแนะแนว และครูท่ีปรึกษาสงเสริมใหนักเรียนใชแหลงเรียนรูท้ังในและนอกโรงเรียน สงเสริม
ใหครูทําวิจัยในชั้นเรียน เตรียมเอกสาร หลักฐาน แหลงสืบคนงานใหทันสมัย สอดคลองกับผูเรียน 

วางแผนสรางและใชส่ืออยางเปนระบบ ชี้แจง ทําความเขาใจใหครูวางแผนดําเนินการรวมกันในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู วางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีสงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค จัดอาคาร
สถานท่ี สภาพแวดลอมท้ังในและนอกหองเรียน ใหเอ้ือตอการเรียนรู  3.2) การดําเนินการใช
หลักสูตรสถานศึกษา ผูบริหารโรงเรียนมีความสําคัญอยางย่ิง จึงตองมีความเขาใจอยางชัดเจน
เก่ียวกับการบริหารจัดการหลักสูตร จัดครูเขาสอนตรงตามวุฒิการศึกษา/วิชาเอก จัดกิจกรรมการ
เรียนท่ีหลากหลาย ตามความสนใจและตามศักยภาพของผูเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตรง
ตามท่ีกําหนด มีการใชและสงเสริมใหมีการใชแหลงเรียนรูท้ังในและนอกโรงเรียน  มีการใชส่ือ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน กําหนดตารางสอนซอม
เสริมของกลุมสาระ ทําวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือแกปญหาการจัดการเรียนการสอนและสงเสริมศักยภาพ
ของผูเรียน มีการควบคุม กํากับ ติดตาม และส่ังการอยางใกลชิดและจริงจังโดยผูบริหารโรงเรียน 
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เนนการนิเทศภายในอยางจริงจัง มีระบบข้ันตอนท่ีชัดเจน  โดยผูนิเทศจะตองมีความรูความเขาใจ
อยางถองแท เก่ียวกับหลักสูตร มีการนิเทศติดตามโดยหนวยงานตนสังกัด มีแผนหรือโครงการนิเทศ
ภายในและดําเนินการอยางเปนระบบ มีการประเมินคุณภาพภายในอยางเปนระบบ มีการบริหาร
จัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School  Base Management : SBM) จัดใหมีการประเมินคุณภาพ
ของสถานศึกษาโดยองคกรภายนอก สถานศึกษามีการรายงานการเรียนรูของผูเรียนเปนประจําป 
(ป/ภาค) มีการสะทอนผลการสอนรวมกันระหวางครูผูสอน ควรใชกระบวนการ PLC เขามาชวย 
จัดทําคูมือการใชหลักสูตร วัดและประเมินผลผูเรียนตามสภาพจริง  4) การประเมินและสรุปผลการ
ใชหลักสูตรสถานศึกษา มีข้ันตอนดังน้ี 4.1) การประเมินผลการใชหลักสูตรสถานศึกษา ดําเนินการ
โดยแตงต้ังคณะกรรมการประเมินผลการใชหลักสูตรสถานศึกษา ประเมินข้ันตอนการใชหลักสูตรทุก
ข้ันตอน และมีการนิเทศ ติดตาม ประเมิน และบันทึก 4.2) การสรุปผลการประเมินการใชหลักสูตร
สถานศึกษา โดยรายงานผลการใชหลักสูตรสถานศึกษาแตละกลุมสาระ 4.3) การรายงานผลการ
ประเมินการใชหลักสูตรสถานศึกษา โดยทํารายงานสรุปผลการประเมินการใชหลักสูตรสถานศึกษา
เปนรูปเลมและทําเปนแผนพับ หรือสรุปยอ เพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธ มีการประชุมชี้แจงสรุปผล
การใชหลักสูตรสถานศึกษาตอที่ประชุมเพ่ือหาขอเสนอแนะ ปญหา แนวทางการแกไขปญหา 
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร มีการประเมินผลการใชหลักสูตรจากหนวยงานภายนอก มีการนําเสนอ
ผลการประเมินการใชหลักสูตรสถานศึกษาแกหนวยงานตนสังกัดและผูเก่ียวของ  5) การปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีข้ันตอนดังน้ี 5.1) สรางความตระหนักใหบุคลากรทุกคนทราบ
และเห็นความสําคัญของการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอยูตลอดเวลา 5.2) ผูรับผิดชอบพิจารณา
วิเคราะหปญหา อุปสรรค ท่ีเกิดข้ึน พรอมท้ังหาสาเหตุของปญหา โดยประกอบดวยผูบริหาร ครู 
และผูมีสวนเก่ียวของทุกฝายรวมมือกัน 5.3) ชี้แจงผลการดําเนินงานบริหารจัดการหลักสูตร
สถานศึกษาตอครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผูปกครอง และ
ชุมชน 5.4) มีการถอดบทเรียนจากการใชหลักสูตรท่ีผานมา 5.5) จัดทําแผนการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา โดยการมีสวนรวมของผูบริหาร คณะครู ผูปกครอง ชุมชน และผูเก่ียวของทุก
ฝาย 5.6) สถานศึกษานําผลการดําเนินงาน รวมท้ังปญหาและขอเสนอแนะตาง ๆ มาใชเปนขอมูล
พ้ืนฐานในการวางแผนปรับปรุง  และพัฒนากระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร 5.7) สถานศึกษา
ดําเนินการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน โดยความรวมมือของผูบริหาร ครู และผูมีสวนเก่ียวของ 
 4. ผลการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สรุปผลไดดังน้ี 1) การ
เตรียมความพรอม หมายถึง การดําเนินงานเก่ียวกับการเตรียมบุคลากร การเตรียมขอมูลและ
สารสนเทศที่ถูกตอง ครบถวนเรียกใชไดงาย สะดวก รวดเร็ว การสนับสนุนงบประมาณ ทรัพยากร 
หรือวัสดุ อุปกรณส่ิงอํานวยความสะดวกในการจัดทําหลักสูตร การจัดอาคาร สถานท่ีและส่ิงแวดลอม 
สําหรับนําไปจัดทําและใชหลักสูตรสถานศึกษา ตลอดจนการเผยแพรประชาสัมพันธใหผูเก่ียวของ
ไดรับทราบ โดยการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ ซ่ึงมีข้ันตอนดังน้ี 1.1) การเตรียมบุคลากร ควร
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ดําเนินการโดยมีคําส่ังแตงต้ังและมอบหมายหนาท่ีเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน ถูกตอง และ
ครบถวนทุกงาน พรอมท้ังกําหนดบทบาทหนาท่ีเปนพรรณนางาน / คูมือการปฏิบัติงาน ใหกับ
บุคลากรทุกคน ใหตรงกับความรูความสามารถและความถนัดของบุคลากรใหมากท่ีสุด ตลอดจน
แตงต้ังผูเก่ียวของใหเขามามีสวนรวม เชน ผูปกครองนักเรียน หรือคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน และนักเรียน เปนตน ซ่ึงบุคลากรเหลานี้ตองเปนท่ียอมรับของเพ่ือนรวมงาน จัดโครงสรางสาย
งานการบริหารจัดการหลักสูตรใหชัดเจน ครบถวนทุกงาน ดําเนินการโดยโรงเรียนขนาดเล็ก มี
บุคลากรนอยสวนใหญภารงานจะทํารวมกัน แตจะจัดใหมีผูรับผิดชอบหลักไว   โรงเรียนขนาดกลาง
และใหญ มีบุคลากรมาก จะจัดแบงสายงานตามโครงสรางการบริหารโรงเรียนอยางละเอียด  สราง
ความตระหนักใหเห็นความสําคัญและวางแผนการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา หลายๆ วิธี 
เชน การประชุมชี้แจงคณะกรรมการและบุคลากรทุกคนการทําปายนิเทศ  เปนตน พัฒนา
คณะกรรมการและบุคลากรทุกคนใหมีความรูความเขาใจเร่ืองการบริหารจัดการหลักสูตร โดยสงเขา
รับการอบรม/สัมมนา ศึกษาคนควาหาความรูท่ีเก่ียวของ การแลกเปล่ียนเรียนรูในงานนิทรรศการ
ตางๆ และศึกษาดูงานจากหลากหลายโรงเรียน เพ่ือใหไดขอมูลมาพัฒนาโรงเรียนเปนเร่ือง ๆ ตามท่ี
สนใจ และบุคลากรทุกคนใหความรวมมือกันดี ยอมรับและใหความชวยเหลือกันและกัน  บุคลากรทุก
คนตองมีความรูความสามารถ มีความขยันและรับผิดชอบสูง ทุมเท เสียสละในการพัฒนาการเรียน
การสอน รักและเอาใจใสนักเรียน รูจักขอมูลนักเรียน ชวยเหลือนักเรียนไดตรงประเด็นอยางใกลชิด 
และมีการแลกเปล่ียนเรียนรูกับบุคคลอ่ืนท้ังในและนอกโรงเรียน จัดหาครูอัตราจางมาสอนในกลุม
สาระการเรียนรูท่ีขาดแคลน ผูบริหารโรงเรียนตองมีความรูความสามารถดานการบริหารจัดการ
หลักสูตร สามารถเปนท่ีปรึกษา ตรวจสอบ ประเมินความถูกตองในการปฏิบัติไดและใหการสนับสนุน
การทํางานอยางเต็มท่ี ตลอดจนสรางขวัญและกําลังใจในการทํางานแกบุคลากรในโรงเรียน นักเรียน
รักโรงเรียน มีความรับผิดชอบดูแลพัฒนาโรงเรียนใหสะอาดนาอยู และมีความรูความสามารถ พัฒนา
ตนเอง กลาแสดงออก  ตลอดจนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นตอหลักสูตร การจัดเน้ือหาท่ี
เรียน ตลอดจนการประเมินการสอนของครูผูสอน เพ่ือสนองตอการเรียนรูและศึกษาตอของตนเอง  
จัดใหมีจํานวนนักเรียนตอหองท่ีเหมาะสม ฝายบริหาร ผูปกครอง คณะครู นักเรียนและบุคลากรทุก
คน ใหความรวมมือกันบริหารจัดการหลักสูตรใหถูกตองตามหลักสูตรแกนกลาง และเปนปจจุบัน 
สอดคลองกับความตองการของนักเรียน ผูปกครองและชุมชน  โดยในขณะท่ีใชหลักสูตร ผูปกครอง
จะตองรับทราบขอมูลนักเรียนรวมกันกับครูและผูบริหาร และมีสวนรวมในการแกปญหาดวยเสมอ  

ประเมินความพรอมของครูและบุคลากรดานความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักสูตรเปนระยะๆ  ใน
หลายรูปแบบท้ังเปนทางการและไมเปนทางการ เพ่ือทบทวน  ติดตามความกาวหนาในการทํางาน 
และระดมความรูในการพัฒนางานแบบมีสวนรวม  และขอความรวมมือจากศึกษานิเทศกจาก
หนวยงานตนสังกัด เพ่ือเปนท่ีปรึกษาและจรวจสอบความถูกตองเหมาะสมในการดําเนินงานตาม
กระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร  1.2) จัดทําระบบขอมูลและสารสนเทศ  ควรดําเนินการโดย
ศึกษาความตองการของครู นักเรียน ผูปกครองและชุมชน  เพ่ือเปนขอมูลในการจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษา ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย เชน การสอบถาม สัมภาษณ กระตุนใหเสนอในท่ีประชุม เปน
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ตน  โดยมีข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีมีระบบเชื่อถือได  จัดทําขอมูลเก่ียวกับสถานศึกษา ไดแก 
ขอมูลเก่ียวกับครูและบุคลากรในโรงเรียน ขอมูลวัสดุ ครุภัณฑ อาคารสถานท่ี ขอมูลงบประมาณ 
ขอมูลจุดเดน จุดดอยของโรงเรียน และขอมูลนักเรียนรายบุคคล จัดทําขอมูลภูมิปญญาทองถ่ิน แหลง
เรียนรูในทองถ่ิน และแหลงเรียนรูท่ีเก่ียวของกับสาระการเรียนรู จัดทําขอมูลผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาและผลการจัดการศึกษาโดยรวม ทํารายงานการจบหลักสูตรและรายงานการศึกษาตอ 
ศึกษา วิเคราะหและจัดทําขอมูลสภาพความเปนจริงและความตองการของทองถ่ิน กําหนดปฏิทินการ
ปฏิบัติงาน จัดเตรียมเอกสารหลักสูตรแกนกลาง  และเอกสารท่ีเก่ียวของกับหลักสูตรใหพรอมและ
ครบถวน ไวใหครูไดศึกษา และคนควา รวมท้ังมีระบบสืบคนขอมูลใหคนควาเพ่ิมเติม เพ่ือใหครู 
บุคลากรสามารถจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาไดถูกตองสมบูรณ วิเคราะหตนเองโดยการวิเคราะห 
SWOT จัดเก็บขอมูลใหเปนระบบ คนหางาย สะดวกและรวดเร็ว โดยนําเทคโนโลยีมาชวยในการเก็บ
รวบรวมขอมูล  1.3) การเผยแพรประชาสัมพันธใหเกิดความเขาใจ  ควรดําเนินการโดยจัดทํา
แผนงาน/งาน/โครงการเผยแพรประชาสัมพันธ เก่ียวกับหลักสูตรสถานศึกษา  ผู รับผิดชอบ/
คณะกรรมการท่ีได รับแตงต้ังประชุมวางแผนการเผยแพรประชาสัมพันธรวมกัน  โรงเรียน
ประชาสัมพันธ ใหผูปกครองและนักเรียนไดทราบและสนใจศึกษาหลักสูตรตาง ๆ ท่ีโรงเรียนเปดสอน
หลากหลายวิธี เชน ทางเว็บไซตโรงเรียน ทางคูมือนักเรียน วารสาร แผนพับ ส่ือทองถ่ิน วิทยุ จัด
บอรดนําเสนอ การขอความรวมมือใหประชาสัมพันธทางหอกระจายขาวท้ังในโรงเรียนและในชุมชน 
แจงในท่ีประชุมผูปกครอง/นักเรียน และสงครูเขารวมประชุมเพ่ือแจงในท่ีประชุมของชุมชน เปนตน 
พัฒนาความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักสูตรสถานศึกษาแกชุมชน  ใหมีศูนยประสานงานเพ่ือบริการให
ความรู เก่ียวกับหลักสูตรสถานศึกษา 1.4) สนับสนุนงบประมาณ ทรัพยากร และวัสดุอุปกรณ  ควร
ดําเนินการโดยผูปกครองมีการประสานงาน ชวยเหลืองานโรงเรียนและชวยงบประมาณ โดยทํา
ขอตกลง (MOU) ระหวางโรงเรียน โดยผูอํานวยการโรงเรียนกับประธานชมรมผูปกครองนักเรียน 
เร่ืองความรวมมือในการพัฒนาโรงเรียน ตลอดจนการสรางความรัก ความสามัคคีระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชน  จัดทําแผนงาน/โครงการบริหารจัดการหลักสูตร โดยกําหนดงบประมาณการดําเนินงานไว
อยางชัดเจน เตรียมวัสดุ อุปกรณการสอนใหพรอมตามบริบทของโรงเรียน  1.5) การจัดเตรียม
หองเรียน อาคาร สถานท่ีและส่ิงแวดลอมในโรงเรียน ควรดําเนินการโดยจัดหองเรียนใหสะอาด มี
บรรยากาศเอ้ือตอการเรียนรู มีปายนิเทศหรือปายแสดงผลงานนักเรียนภายในหองเรียน  บริเวณ
อาคาร สถานท่ี สะอาด รมร่ืน เอ้ือตอการเรียนรู เชน มีมุมอานหนังสือ มุมน่ังพักผอน เปนตน 
หองเรียน/หองประกอบมีอุปกรณสําหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เชน  หองเรียนมี
โปรเจคเตอรพรอมจอทุกหอง มีหองโสตทัศนศึกษาสําหรับจัดกิจกรรม มีวัสดุ/อุปกรณสําหรับจัดทํา
สื่อประกอบการสอน เปนตน มีหองสมุดท่ีกวางขวาง หนังสือเพียงพอตอจํานวนนักเรียน และจัดใหมี
หองปฏิบัติการครบถวน  1.6) จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ  ควรดําเนินการโดยหัวหนาฝาย หัวหนา
กลุมสาระฯ หัวหนางาน หัวหนาโครงการ ทุกกลุมงาน/งาน/โครงการประชุมคณะทํางาน เพ่ือจัดทํา
แผนงาน/โครงการ จัดทําโครงการตางๆ มากมายท่ีจะสงเสริมใหโรงเรียนพัฒนาข้ึน ท้ังจากฝาย จาก
กลุมสาระฯ และโครงการพิเศษ จัดทําโครงการตาง ๆ เพ่ือพัฒนานักเรียนท่ีไมผานการประเมิน
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใหพัฒนาไดตามศักยภาพ จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 4 ป 
และจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 2) การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา  หมายถึง การดําเนินงาน
เก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห และการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา โดยความรวมมือของบุคลากรทุกคน
ภายในโรงเรียน มีข้ันตอนดังน้ี 2.1) จัดทําสาระของหลักสูตร ควรดําเนินการโดยศึกษาหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กรอบหลักสูตรระดับทองถ่ิน เตรียมขอมูลจากการวิเคราะหสภาพ
ปจจุบัน ปญหา จุดเนน ความตองการของชุมชน และของสถานศึกษา ตลอดจนความตองการของ
ผูเรียน จัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ตามข้ันตอนดังน้ี (1) กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายของ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา (2) กําหนดสมรรถนะสําคัญของผูเรียน และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ใหสอดคลองกับปรัชญาและวิสัยทัศนของโรงเรียน (3) กําหนดโครงสรางของหลักสูตร
สถานศึกษา (เวลาเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน/เพ่ิมเติม)  (4) วิเคราะหมาตรฐานชวงชั้น  จัดทําเปน
มาตรฐานการเรียนรูรายปและรายภาค (5) จัดทําสาระและตัวชี้วัดรายปหรือรายภาคท่ีสอดคลองกับ
มาตรฐานการเรียนรู (6) จัดทําคําอธิบายรายวิชา (7) จัดทําหนวยการเรียนรู  (8) จัดทําเกณฑการจบ
หลักสูตร  2.2) จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 2.3) จัดทําเอกสารประกอบหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุม
สาระการเรียนรู 2.4) จัดทําคูมือระเบียบการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรสถานศึกษา 2.5) บูรณา
การสาระการเรียนรูทองถ่ินเขาไปดวย เชน เร่ืองการกําจัดขยะซ่ึงเปนปญหาท่ีสําคัญสําหรับโรงเรียน 
เปนตน 2.6) จัดทําแผนการจัดการเรียนรู และส่ือประกอบการสอนใหสอดคลองกับหลักสูตรและมี
การตรวจสอบความถูกตองของแผนการจัดการเรียนรูโดยคูนิเทศ หัวหนากลุมสาระฯ และฝายวิชาการ 
2.7) เตรียมเอกสาร/หลักฐานทางการศึกษา  ไดแก ปพ.1-ปพ.9  2.8) อาจจัดทําหลักสูตรบูรณาการ
ระหวางกลุมสาระการเรียนรูหรือบูรณาการกับหลักสูตรทองถ่ิน  2.9) นําหลักสูตรท่ีจัดทําเสนอ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือพิจารณา และอนุมัติ 2.10) ตรวจสอบหลักสูตรใหสอดคลอง 
ถูกตอง ครบถวนสมบูรณ เปนสากล  2.11) นิเทศภายในโดยการจับคูนิเทศแลกเปล่ียนเรียนรู 
ปรึกษาหารือกันในการจัดทําหลักสูตร เพ่ือใหไดหลักสูตรท่ีดีและเหมาะสม 2.12) ผูบริหารนิเทศ 
ติดตามใหความชวยเหลือ เพ่ือกระตุนใหกําลังใจ ตรวจสอบ และสงเสริมความสัมพันธอันดี สรางการ
ยอมรับระหวางครู 2.13) ครูดูแลชวยเหลือกันแบบครอบครัว ครูเกาเปนท่ีปรึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู
กับครูใหม 2.14) ครูทุกคนศึกษาหาความรู และพัฒนาใหดีขึ้นอยูเสมอ 3) การใชหลักสูตรสถานศึกษา  

หมายถึง การดําเนินการต้ังแตการวางแผนการใชหลักสูตร และดําเนินการใชหลักสูตรสถานศึกษา
อยางมีประสิทธิภาพ มีข้ันตอนดังน้ี 3.1) การวางแผนการใชหลักสูตรสถานศึกษา ควรดําเนินการโดย
ประกาศใชหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฝายบริหารมีโครงการประชุมสัญจรตามกลุมสาระการ
เรียนรู เพ่ือนําปญหา นโยบายตาง ๆ มาพูดคุยกัน ใชงบประมาณ ส่ือและเทคโนโลยี อยางพอเพียง
ตามบริบทของโรงเรียน ผูบริหารทํา MOU กับครูทุกคน เพ่ือรวมมือกันพัฒนาการเรียนการสอนให
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน จัดสถานท่ีใหครูไดแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันอยางเปนกันเอง 
เพ่ือเสนอปญหา และหาแนวทางในการแกไขปญหาและพัฒนารวมกัน โดยใชกระบวนการ PLC ครู
และบุคลากรทุกคนมี  ID PLAN  ครูวางแผนการจัดการเรียนการสอนใหทันตามปฏิทินท่ีกําหนด 3.2) 

การดําเนินการใชหลักสูตรสถานศึกษาดําเนินการโดยครูจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการ
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เรียนรู ครูจะรวมกันทํางานเปนทีมท้ังในดานการจัดการเรียนการสอน การสรางนวัตกรรม การวิจัย 
การใชส่ือเทคโนโลยี ครูพัฒนาการสอนและนําระบบเทคโนโลยีมาใชประกอบการสอน ครูทุกคนทํา
วิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนหรือวิจัยในชั้นเรียน ครูสอนซอมเสริม โดยใชชวงเวลาวางหรือเวลาท่ี
กําหนดไวในตารางสอนของกลุมสาระการเรียนรู โรงเรียนมีโครงการเย่ียมบานนักเรียน เพ่ือติดตามให
ความรักความอบอุนกับนักเรียน เพ่ือประสานสัมพันธกับผูปกครองนักเรียน โรงเรียนบริหารจัดการ
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School  Base Management : SBM)  4) การประเมินและสรุปผลการใช
หลักสูตรสถานศึกษา หมายถึง การดําเนินงาน การนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผล ในขณะการ
นําแผนการปฏิบัติงานการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาไปใชใหเกิดประโยชนตอนักเรียน มีการ
สรางเคร่ืองมือในการนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผล อยางเปนระบบ และนําผลการนิเทศ 
กํากับ ติดตาม มาสรุป เพ่ือจัดการรายงานนําเสนอผลการปฏิบัติงานการบริหารจัดการหลักสูตร
สถานศึกษา และเพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธใหผูเก่ียวของและสาธารณชนไดรับทราบ  มีข้ันตอนดังน้ี 
4.1 การประเมินผลการใชหลักสูตรสถานศึกษา ควรดําเนินการโดยวางแผนตรวจสอบ ปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตร สรางเคร่ืองมือประเมินผลการใชหลักสูตร ครูผูสอนตรวจสอบมาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการ
เรียนรูท่ีคาดหวัง กิจกรรมการเรียนรู การวัดและประเมินผล ตลอดจนส่ือ/แหลงเรียนรู วาหลังจากท่ีใช
แลวมีความสอดคลอง ถูกตอง เหมาะสมกับสาระการเรียนรู/เน้ือหาหรือไม นิเทศ กํากับ ติดตามการ
จัดการเรียนการสอนโดยฝายบริหาร และฝายวิชาการ เชน ประชุม เย่ียมชั้นเรียน สังเกตชั้นเรียน 
บันทึกการนิเทศ พูดคุยหาแนวทางแกปญหารวมกันของครูในกลุมสาระการเรียนรู นิเทศ ติดตาม จาก
ผูปกครองและศึกษานิเทศก ประเมินการสอนโดยนักเรียน มีระบบการประกันคุณภาพภายในรับการ
ประเมินจากหนวยงานตนสังกัด ภาคเรียนละ 1 คร้ัง รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) หรือ สมศ. ใชกระบวนการ PLC ใน
การประเมินการใชหลักสูตรในแตละกลุมสาระการเรียนรู 4.2) การสรุปและรายงานผลการใชหลักสูตร
สถานศึกษา ดําเนินการโดยประชุมเพ่ือสรุปงานทุกงาน โครงการทุกโครงการ ตลอดจนสรุปผลการใช
หลักสูตร เพ่ือหาปญหา ขอเสนอแนะและแนวทางแกไขปญหา แลวจัดทํารายงาน  นําเสนอผลงาน
นักเรียนตอผูปกครองและชุมชน เปนแผนปายแสดงความยินดีนักเรียนท่ีประสบความสําเร็จ นําเสนอ
ผลงานนักเรียนทางวารสารโรงเรียน วารสารกลุมสาระ วารสารโครงการพิเศษ ทํารายงานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน นําผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมาวิเคราะหเพ่ือหาทางพัฒนา มีการวิจัยและ
พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของนักเรียน ผูปกครอง และชุมชน  จัดทําสรุปและ
รายงานผลการนิเทศ เสนอท่ีประชุม และหาแนวทางรวมกันในการพัฒนาการใชหลักสูตร รายงานผล
การประเมินการใชหลักสูตร 5) การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หมายถึง การดําเนินงาน
เม่ือทราบผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลวามีปญหาและอุปสรรคของการดําเนินการ  และ
ขอเสนอแนะท่ีควรแกไขปรับปรุงแลว และนําผลมาใชในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหตรง
ประเด็น และมีประสิทธิภาพ มีข้ันตอนดังน้ี 5.1) การวางแผนปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
ควรดําเนินการโดยรวบรวมรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สรุปรายงานการดําเนินงาน/โครงการ 
รายงานการวิจัย รายงานการประชุมรายงานผลการจัดการเรียนรูของครู ผลการประเมินการใช
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หลักสูตรมีแผนงาน/โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  5.2) ปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา ควรดําเนินการโดยปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาอยางตอเน่ือง สมํ่าเสมอ ตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  พัฒนาหลักสูตรใหถูกตอง สอดคลองกับสังคม ทันสมัย สนองความ
ตองการของนักเรียน ผูปกครอง ชุมชน และทองถ่ิน ระดมความคิด ปรับตัวชี้วัดใหเหมาะสม พัฒนา
หลักสูตรใหเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนและทองถ่ิน  เชน บางรายวิชาเน้ือหามากไป ครูใชการบูร
ณาการรายวิชาเขาดวยกัน  บางรายวิชาขาดแคลนบุคลากร ไดแก ภาษาตางประเทศ ปรับโดยเปด
รายวิชาอ่ืนเพ่ิมเติมแทน ไดแก รายวิชาท่ีเก่ียวกับทองถ่ิน เชน การทําเคร่ืองปนดินเผาควบคุมอุณหภูมิ
ตํ่า การปลูกขาว ปลูกหอม เปนตน จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาฉบับปรับปรุง  ประชาสัมพันธหลักสูตร
ที่ปรับปรุงแลวใหนักเรียน ผูปกครอง และชุมชนไดทราบ 

  5.1.3 ผลการทดลองใชกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

    สรุปผลการทดลองใชกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ไดดังน้ี 

     5.1.3.1 ผลการประชุมช้ีแจงบุคลากรท้ัง 3 โรงเรียน สรุปผลไดดังน้ี 

         1) มีการเตรียมความพรอมในการจัดประชุมท่ีดี ท้ังในดานสถานท่ี 
กําหนดการ ส่ือและเคร่ืองประกอบการประชุม และวิทยากร 

         2) ผูเขารวมประชุมไดรับความรูความเขาใจเน้ือหาทุกเร่ืองดวยความ
สนุกสนาน ตรงตามวัตถุประสงคของการประชุม เปนประโยชนตอการนําไปใชในการดําเนินการวิจัย
โดยใชรูปแบบการนิเทศภายใน และพัฒนาการปฏิบัติงานไดดี  
     5.1.3.2 ผลการประเมินการดําเนินงานตามกระบวนการบริหารจัดการ
หลักสูตรสถานศึกษา สรุปผลไดดังน้ี 

         1) การเตรียมความพรอม พบวา 
          1.1) โรงเรียนแตละขนาดมีการดําเนินงานท่ีแตกตางกันในเร่ือง
ตอไปน้ี 

          1.1.1) การแตงต้ังบุคลากรใหปฏิบัติหนาท่ีของโรงเรียน 

ขนาดเล็กและขนาดกลางจะไมสามารถแตงต้ังไดตามความรูความสามารถและความถนัดในบางงาน 
เน่ืองจากบุคลากรมีจํานวนไมเพียงพอ บุคลากรแตละคนจึงปฏิบัติงานหลายบทบาทหนาท่ี  
สวนโรงเรียนขนาดใหญมีบุคลากรมาก จึงแตงต้ังใหมีผูรับผิดชอบไดครบถวนตามสายงานโครงสราง
การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาและตรงตามความรูความสามารถและความถนัด 

          1.1.2) ความพรอมในดานงบประมาณ ส่ือ วัสดุอุปกรณ 
ประกอบการสอนโรงเรียนขนาดใหญจะมีความพรอมมากกวาโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก  
แตโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็กก็มีนโยบายในการจัดหาใหมีความพรอมเชนกัน โดยเฉพาะ
ระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัยที่จะนํามาใชประกอบการสอน 

          1.1.3) บริบทของโรงเรียนแตกตางกัน คือ โรงเรียนขนาด
กลางและเล็กต้ังอยูในสังคมชนบท ดังน้ัน นักเรียนท่ีเขามาเรียนจึงเปนนักเรียนในชุมชนใกลเคียง 
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ไมไดผานการสอบคัดเลือกเหมือนโรงเรียนขนาดใหญ อีกท้ังเปนนักเรียนท่ี มีฐานะคอนขางยากจน
เปนสวนใหญ  อาศัยอยูกับปูยา ตายาย หรือญาติ พอแมไปทํามาหากินตางจังหวัดแลวสงเงินมาให 
ไมไดรับการสงเสริมใหเรียนพิเศษ หรือมีผูใหคําปรึกษาในการทําการบาน สวนโรงเรียนขนาดใหญรับ
เด็กเขาเรียนโดยการสอบคัดเลือก จึงไดนักเรียนท่ีมีพ้ืนฐานความรูมาดี ตลอดจนผูปกครองสงเสริม
และสนับสนุนใหเรียนพิเศษอยางตอเน่ือง ถามองเชิงระบบจึงถือไดวามีขอมูลปอนเขาท่ีไมเทากัน ซ่ึง
จะสงผลตอกระบวนการและผลลัพธตอไป 

          1.1.4) สภาพหองเรียนจะมีความแตกตางกัน คือ โรงเรียน
ขนาดกลางและเล็ก มีจํานวนนักเรียนตอหองนอย ทําใหงายตอการจัดการเรียนการสอน สภาพ
บรรยากาศหองเรียนสะอาด มีปายแสดงผลงานนักเรียน  สวนโรงเรียนขนาดใหญ มีจํานวนนักเรียน
ตอหองจํานวนมากเกือบสองเทาของโรงเรียนขนาดกลางและเล็ก หองเรียนมีความแออัด ยากตอ
การจัดการเรียนการสอนและการดูแลนักเรียนไดอยางท่ัวถึง 
          1.1.5) โรงเรียนขนาดใหญจะมีขอมูลสารสนเทศท่ีถูกตอง
ครบถวน เรียกใชไดงาย สวนโรงเรียนขนาดกลางและเล็กมีขอมูลสารสนเทศยังไมครบถวนเทาท่ีควร 

          1.2) การดําเนินงานท่ีโรงเรียนแตละขนาดเหมือนกัน ไดแก 
          1.2.1) การพัฒนาบุคลากร โดยการสงเขารับการอบรม 
ศึกษาดูงาน การเตรียมเอกสารท่ีเก่ียวของกับหลักสูตรไวใหศึกษา และการจัดระบบออนไลนไวใหครู
ไดศึกษาคนควาเพ่ิมเติม 

          1.2.2) การประชาสัมพันธหลักสูตร หลากหลายชองทาง เชน 
วารสาร เว็บไซต แผนพับ เฟสบุค การประชุม หนังสือแจง เปนตน 

          1.2.3) การกํากับ ส่ังการ นิเทศ ติดตามของผูบริหารโรงเรียน 
ดวยความเปนกัลยาณมิตร ตลอดจนการสรางความตระหนัก และสรางขวัญกําลังใจกับบุคลากรทุก
คน 

         2) การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา พบวา มี ข้ันตอนการจัดทําท่ี
เหมือนกัน โดยไดรับความชวยเหลือแนะนําจากศึกษานิเทศกของหนวยงานตนสังกัด คือ จัดทํา
หลักสูตร 
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนตามองคประกอบของหลักสูตร แลวจัดทําเอกสารประกอบ
หลักสูตรของแตละกลุมสาระการเรียนรู จัดทํากิจกรรมพัฒนาผูเรียน เอกสารหลักฐานทางการศึกษา 

จากน้ันนําเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือพิจารณาอนุมัติ และประกาศใชหลักสูตร 

ตอไป  แตสวนท่ีมีความแตกตางกันคือ โรงเรียนขนาดกลางและเล็ก ไมไดศึกษาความตองการของ 
ผูปกครอง นักเรียน และชุมชน สวนโรงเรียนขนาดใหญไดศึกษาความตองการโดยใชแบบสอบถาม 

และใหเขียนความตองการ 
         3) การใชหลักสูตรสถานศึกษา พบวา ทุกโรงเรียนดําเนินการคลายคลึง
กันคือ การจัดการเรียนการสอนตามโครงสรางของหลักสูตรดวยวิธีการท่ีหลากหลายและใหทันตาม
เวลาท่ีกําหนดในแผนการจัดการเรียนรู การจัดกิจกรรมสงเสริม สนับสนุนการใชหลักสูตร การนิเทศ 
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ติดตามใหความชวยเหลือกันและกันของครู และการใชกระบวนการ PLC เพ่ือพูดคุยแลกเปล่ียน
เรียนรูกัน  
         4) การประเมินและสรุปผลการใชหลักสูตรสถานศึกษา พบวา มีการ
ดําเนินงานท่ีคลายคลึงกัน คือ ประเมินการใชหลักสูตร โดยการนิเทศ ติดตาม การเย่ียมช้ันเรียน 

การสังเกตการสอน โดยผูบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการนิเทศท่ีไดรับแตงต้ัง การเย่ียมบาน
นักเรียน การตรวจแผนการจัดการเรียนรู การนิเทศจากศึกษานิเทศก และวิธีการอ่ืน ๆ ที่มีแผนงาน/
โครงการเอาไวแตยังไมดําเนินงาน ไดแก การประเมินคุณภาพภายใน การเตรียมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก  และการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการโดยเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  สวนการ
สรุปผลการใชหลักสูตรสถานศึกษา ก็ดําเนินการในบางกิจกรรม ไดแก สรุปผลการนิเทศ ติดตาม  
การเย่ียมชั้นเรียน การสังเกตการสอนในภาคเรียนท่ี 1 สรุปผลการเย่ียมบานนักเรียน สรุปผลการ
ตรวจแผนการจัดการเรียนรู  ซ่ึงมอบหมายใหกลุมสาระการเรียนรู และครูเปนผูดําเนินการ จากน้ัน 

รายงานโดยการนําเสนอในท่ีประชุมครู เม่ือส้ินภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2559 

         5) การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา จากการทดลองใช 
เปนเวลา 1 ภาคเรียน และตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน รองรอยการดําเนินงานท่ีผานมา พบวา  
ทุกโรงเรียนมีการดําเนินงานท่ีคลายคลึงกัน คือ ครูปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูและการเรียน 

การสอน และปรับโครงสรางหลักสูตรตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และจากการดําเนินงาน 

ที่ผานมา หากมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ก็จะเผยแพรประชาสัมพันธใหผูเก่ียวของไดรับ
ทราบหลากหลายชองทาง เชน เว็บไซต วารสาร หนังสือแจง แจงในท่ีประชุม เปนตน  
     5.1.3.3 ผลการประเมินความเหมาะสมของกระบวนการบริหารจัดการ
หลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ภาค
ตะวันออก-เฉียงเหนือ หลังการทดลองใช พบวา มีความเหมาะสมโดยรวมและทุกดานอยูในระดับ
มาก (X  = 4.17) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน เรียงลําดับคาเฉล่ียจาก
มากไปหานอย ไดดังน้ี การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (X  = 4.36) รองลงมา คือ 
การประเมินและสรุปผลการใชหลักสูตรสถานศึกษา ( X  = 4.23) การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 

 (X  = 4.17) การเตรียมความพรอม (X  = 4.14) และการใชหลักสูตรสถานศึกษา (X  = 4.05) 
 

 

5. อภิปรายผล 

 ประเด็นท่ีควรอภิปรายผล มีดังน้ี 

  1. การเตรียมความพรอม  ส่ิงสําคัญในการเตรียมความพรอมเพ่ือการจัดทําหลักสูตร 
สถานศึกษาคือการพัฒนาบุคลากร โดยการสรางความตระหนักและใหเปนผูมีความรูความเขาใจใน
บทบาทหนาท่ีของตน ต้ังใจปฏิบัติงาน ยอมรับซ่ึงกันและกัน เพราะบุคลากรเปนผูขับเคล่ือนให
กระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ดําเนินการไปไดอยางมีคุณภาพ ดังน้ัน บุคลากรทุก
คนจะตองไดรับการพัฒนาเร่ืองการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 
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เชน การประชุม อบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน ตลอดจนการศึกษาคนควาดวยตนเอง เปนตน 
โรงเรียนจึงมีแผนงาน/โครงการพัฒนาบุคลากรบรรจุไวในแผนพัฒนาคุณภาพและแผนปฏิบัติการ
ประจําป เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรไดรับการพัฒนาท้ังจากหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีจัด
ในเร่ืองเก่ียวของกับการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา สอดคลองกับงานวิจัยของเปร่ือง  จันดา 
(2549) ที่ศึกษาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในจังหวัด
เพชรบูรณ ซ่ึงพบวา การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหประสบผลสําเร็จน้ัน ข้ึนอยูกับความพรอม
และความจริงจังของผูบริหาร ครู และผูมีสวนไดสวนเสียในการจัดการศึกษา ท่ีจะตองตระหนักและ
ทําความเขาใจรวมกันวา การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา เปนหนาท่ีท่ีจะตองดําเนินการ โรงเรียน
จะตองเตรียมความพรอมคณะครูใหมาก โดยสงครูเขารับการอบรม จัดใหมีการศึกษาดูงานจาก
โรงเรียนท่ีประสบผลสําเร็จ การอบรมเชิงปฏิบัติการรวมกัน สอดคลองกับทัศนะของวัฒนาพร ระงับ
ทุกข (2545) ไดกลาวถึงภารกิจท่ีสําคัญกอนการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา คือการเตรียมความ
พรอมในทุก ๆ ดาน เชน การสรางความตระหนักใหผูเก่ียวของเห็นความสําคัญและยอมรับ การ
พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความเขาใจหลักสูตร การใชหลักสูตรการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา การ
แตงต้ังคณะกรรมการของสถานศึกษาคณะตางๆ ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการและตามความ
จําเปนของสถานศึกษา และสอดคลองกับกรมวิชาการ (2545) ที่กําหนดใหมีภารกิจการเตรียมความ
พรอมของสถานศึกษาเปนภารกิจแรกท่ีจะตองดําเนินการและมีแนวทางการดําเนินการโดยการ
ประชุมช้ีแจง ประชุมปฏิบัติการ เพ่ือทําความเขาใจหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การเตรียมบุคลากร
จึงจําเปนและควรจะพิถีพิถันมาก ซ่ึงสอดคลองกับ ธีระ รุญเจริญ (2550) ไดกลาวไวในกระบวนการ
จัดทําหลักสูตรวา การสรางความตระหนักมีความจําเปนและสําคัญ ความสามารถในการจัดทํา
หลักสูตร ตลอดท้ังการมีสวนรวมอยางใกลชิด อาจมีการประชุมชี้แจง ฝกอบรม และศึกษาดูงาน 

  2. การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา  พบวา ระบบขอมูลและสารสนเทศก็เปนขอมูลท่ี
จะตองนํามาวิเคราะหกอนเร่ิมตนจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา โดยการมีสวนรวมของผูเก่ียวของทุก
ฝาย ไดแก ครู ผูปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และนักเรียน ซ่ึงโรงเรียน
จะตองจัดเตรียมขอมูลตางๆ ใหครบถวน ถูกตอง แตจากผลการวิจัยพบวา โรงเรียนขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก จัดเตรียมขอมูลและสารสนเทศไมครบถวนในบางสวน เชน ขอมูลความตองการของ
นักเรียน ครู ผูปกครอง และชุมชน ที่เก็บขอมูลและวิเคราะหอยางมีระบบเชื่อถือได โดยทุกฝายมี
สวนรวม เปนตน ซ่ึงโรงเรียนควรจัดทําใหสมบูรณเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ใหมีคุณภาพในปตอไป ซ่ึงสอดคลองกับ ธีระ รุญเจริญ (2550) ไดกลาวถึง แนวทางการจัดหลักสูตร
ข้ันพ้ืนฐานวา ทุกสวนในสังคมมีสวนในการจัดการศึกษา รวมไปถึงคณะกรรมการสถานศึกษามี
บทบาทในการรวมคิด รวมวางแผน รวมตัดสินใจ และกํากับโรงเรียนตามธรรมนูญ โดยองคกร
ภายนอกมีบทบาทในการกํากับและประเมินผลคุณภาพการศึกษา และมีการจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนในการจัดหาส่ือดี มีคุณภาพ มีความหลากหลาย ทันสมัย ตรงตามความตองการ และจัดให
มีเอกสารประกอบการศึกษาคนควาในเร่ืองของการวัดและประเมินผล และสอดคลองกับงานวิจัยของ
กระทรวงศึกษาธิการ (2546) และสํานักพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เขตการศึกษา 1-12 
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(2546 : บทคัดยอ) ที่กลาววา ผูปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชน ควรมีสวน
รวมในการวางแผน จัดทํา ติดตาม ตรวจสอบ และสนับสนุนการใชหลักสูตรสถานศึกษา 
  3. การใชหลักสูตรสถานศึกษา จากผลการวิจัย พบวา ครูมีการจัดการเรียนการสอน
ตามโครงสรางของหลักสูตรดวยวิธีการท่ีหลากหลายและใหทันตามเวลาท่ีกําหนดในแผนการจัดการ
เรียนรู มีการจัดกิจกรรมสงเสริม สนับสนุนการใชหลักสูตร การนิเทศ ติดตามใหความชวยเหลือกัน
และกันของครู และการใชกระบวนการ PLC เพ่ือพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน ซ่ึงเปนไปตามข้ันตอน
การใชหลักสูตรสถานศึกษา โดยเฉพาะการจัดการเรียนรูใหผูเรียน ครูไดจัดกิจกรรมโดยเนนผูเรียน
เปนสําคัญ ไดนําส่ือ อุปกรณมาประกอบการสอน เพ่ือให นักเรียนมีความสนใจท่ีจะเรียนและเรียน
แบบมีความสุข นักเรียนไดปฏิบัติกิจกรรม มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ท้ังในดานความรู 
คุณลักษณะอันพึงประสงค และกระบวนการ กอนสอนครูก็จัดเตรียมส่ือ/แหลงเรียนรูตามท่ีกําหนด
ไวในแผนการจัดการเรียนรู ท้ังน้ีอาจเปนเพราะบุคลากรทุกคนมีความรูความเขาใจในหลักสูตร และ
เน้ือหากลุมสาระท่ีสอน มีความตระหนัก มุงม่ันต้ังใจพัฒนาผูเรียนใหบรรลุตามมาตรฐาน และ
ตัวชี้วัดท่ีกําหนดแมวาครูโรงเรียนขนาดเล็กบางกลุมสาระการเรียนรูสอนไมตรงเอกท่ีจบมา แตก็
พยายามคนควาหาความรู โดยการเขารับการอบรมเพ่ือนําความรูมาสอนนักเรียนอยางเต็ม
ความสามารถ ซ่ึงผูบริหารจะตองอํานวยความสะดวก ใหการสงเสริม สนับสนุน สอดคลองกับ 
กาญจน เรืองมนตรี และธีระ รุญเจริญ (2548, อางถึงใน รัจนียา แพไธสง, 2553 : 111) ไดสรุปไว
วา ผูบริหารควรสงเสริมใหมีการปฏิรูปการเรียนรูและกิจกรรมการเรียนการสอนท่ียึดผูเรียนเปน
สําคัญ การดําเนินการเพ่ือจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับเปาหมาย
การศึกษาและความตองการของผูเรียนและทองถ่ิน ดําเนินการเพ่ือจัดหาส่ือการเรียนการสอนท่ีเอ้ือ
ตอการเรียนรู ดําเนินการเพ่ือจัดหาแหลงเรียนรูท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนการ
สอน จัดหาและนําเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิรูปการเรียนรู และสอดคลองกับ รุจิ ร ภูสาระ 
และจันทรา สงวนนาม (2545) กลาวไววา เม่ือสถานศึกษาไดดําเนินการพัฒนาหลักสูตรเสร็จแลว 
ข้ันตอนตอไป คือ การนําหลักสูตรไปใชนั้น ผูบริหารเปนผูมีบทบาทสําคัญย่ิงในการจัดการให
หลักสูตรมีการนําไปใชอยางมีประสิทธิภาพ หนาท่ีคือการบริหารงานวิชาการ การทําแผนการเรียนรู 
ครูมีหนาท่ีตองดําเนินการสรางหลักสูตรเฉพาะท่ีจะใชในโรงเรียน สวนการสอนแตละหนวยการ
เรียนรูครูจะตองวางแผนการสอนใหครอบคลุมเน้ือหาสาระและใหผูเรียนมีพฤติกรรมตามมาตรฐาน
ที่กําหนดไว นอกจากน้ี ผลการวิจัยในคร้ังน้ียังพบวา โรงเรียนไดจัดอาคาร สถานท่ี สภาพแวดลอม 
และจัดทําโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเอ้ือตอการเรียนการสอนดวย สอดคลองกับ นิตยา 
สุวรรณศรี (2545 : 84) ที่กลาวไววา การเรียนรูของเด็กไมไดเกิดข้ึนเพราะในหองเรียนเทาน้ัน
สภาพแวดลอมภายนอกหองเรียนก็จะเปนสวนชวยใหเกิดการเรียนรูได เชน การจัดบริการอาหาร
กลางวัน เด็กจะไดแนวคิดเก่ียวกับการเลือกคุณคาอาหารท่ีมีประโยชนตอการดําเนินชีวิต  การ
บริโภคอาหารท่ีไดสัดสวนและถูกสุขลักษณะ และมารยาทในการรับประทานอาหาร เปนตน ซ่ึงส่ิง
เหลาน้ีเด็กจะเกิดการเรียนรูจากการฝกปฏิบัติโดยไมรูตัว และผลจากการเรียนรูจะชวยนําไปสูการ
เปล่ียนแปลงชีวิตความเปนอยูของครอบครัวเด็กตอไป และสอดคลองกับ รุจิร ภูสาระ และจันทรา 
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สงวนนาม (2545) ที่กลาวไววา ในการบริหารหลักสูตรโดยท่ัวไป ผูบริหารยังตองเปนผูใหบริการใน
การนําหลักสูตรไปใช ไดแก การจัดหองสมุดใหเปนแหลงศึกษาคนควาท่ีสําคัญท่ีสุดในโรงเรียน จัดหา
แหลงเรียนรูอ่ืน ๆ ภายนอกโรงเรียนจัดสภาพแวดลอมของโรงเรียน ท้ังภายในและภายนอกให
สวยงาม สะอาด นาอยู ปลอดภัย และปราศจากอบายมุข จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและผูปกครองเปนประจํา เปนตน 

  3.4 การประเมินและสรุปผลการใชหลักสูตรสถานศึกษา  พบวา มีการดําเนินงานโดย
การนิเทศ ติดตาม การเย่ียมชั้นเรียน การสังเกตการสอน โดยผูบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการ
นิเทศท่ีได รับแตงต้ัง การเย่ียมบานนักเรียน การตรวจแผนการจัดการเรียนรู การนิเทศจาก
ศึกษานิเทศก และวิธีการอ่ืน ๆ ที่มีแผนงาน/โครงการเอาไวแตยังไมดําเนินงาน ไดแก การประเมิน
คุณภาพภายใน การเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอก  และการประเมินคุณภาพการบริหาร
จัดการโดยเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  สวนการสรุปผลการใชหลักสูตรสถานศึกษา ก็ดําเนินการในบาง
กิจกรรม ไดแก สรุปผลการนิเทศ ติดตาม การเย่ียมชั้นเรียน  การสังเกตการสอนในภาคเรียนท่ี 1  

สรุปผลการเย่ียมบานนักเรียน สรุปผลการตรวจแผนการจัดการเรียนรู  ซ่ึงมอบหมายใหกลุมสาระ
การเรียนรู และครูเปนผูดําเนินการ จากน้ันรายงานโดยการนําเสนอในท่ีประชุมครู เม่ือส้ินภาคเรียน
ที่ 1 ปการศึกษา 2559 ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ เปร่ือง จันดา (2549) ใหขอเสนอแนะไววา 

การนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลถือวาเปนงานสําคัญท่ีจะตองดําเนินการในทุกข้ันตอนของ
การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนควรจัดใหมีระบบการนิเทศภายในและประสานใหเกิดการ
นิเทศภายนอกโดยเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือใหเกิดความถูกตองในการดําเนินการ  และสอดคลองกับ 
รุจิร ภูสาระ และจันทรา สงวนนาม (2545) ท่ีมีทัศนะวา การนิเทศ ติดตามผลเปนหนาท่ีท่ีสําคัญ
ประกาศหน่ึงของผูบริหารโรงเรียนหรือเรียกไดวาเปนการนิเทศภายในโรงเรียน การนิเทศ ติดตามผล
การใชหลักสูตรจะชวยใหหลักสูตรบรรลุเปาหมายท่ีวางไว การนิเทศติดตามควรมีลักษณะเปนการ
สงเสริม รวมมือ มิใชจับผิด บังคับ 

  3.5 การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  จากผลการวิจัย พบวา ครูปรับปรุง
แผนการจัดการเรียนรูและการเรียนการสอน และปรับโครงสรางหลักสูตรตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ จากการดําเนินงานท่ีผานมา หากมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ก็จะ
เผยแพรประชาสัมพันธใหผูเก่ียวของไดรับทราบหลากหลายชองทาง เชน เว็บไซต วารสาร หนังสือ
แจง และแจงในท่ีประชุม เปนตน ซ่ึงการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูและการเรียนการสอนของ
ครูเปนการดําเนินการตอเน่ืองจากผลการประเมินการใชหลักสูตร โดยการตรวจสอบแผนการจัดการ
เรียนรู และการนิเทศ ติดตามการสอนของครูเทาน้ัน เน่ืองจากการทดลองใชกระบวนการบริหาร
จัดการหลักสูตรคร้ังน้ีไดทดลองใชเพียงบางข้ันตอนและบางกิจกรรมเทาน้ัน แตก็ถือไดวาไดนําผล
การประเมินระหวางใชหลักสูตรมาปรับปรุงและพัฒนาทันที ซ่ึงสอดคลองกับ กรมวิชาการ  (2545) 
ที่วา การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร นั้นสถานศึกษาจะตองนําผลการ
ดําเนินงาน รวมท้ังปญหาและขอเสนอแนะตาง ๆ มาใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการวางแผนและ
ดําเนินการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ใหมีประสิทธิภาพ
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ยิ่งข้ึน เพราะการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาเปนสวนสําคัญ
ยิ่งที่จะชี้ใหเห็นวาสถานศึกษาเดินมาถูกทางหรือไม 
 

6. ขอเสนอแนะ 

 1. ขอเสนอแนะท่ัวไป ผูวิจัยสรุปขอเสนอแนะท่ัวไปดังน้ี 1) จากผลการวิจัยพบวา 
โรงเรียนท้ัง 3 ขนาด มีบริบทดานความพรอมท่ีแตกตางกัน ไดแก งบประมาณ จํานวนคน เปนตน 
ดังน้ัน ในการนํากระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาน้ีไปใช ควรปรับใหเหมาะสมกับ
บริบทของแตละโรงเรียน 2) จากผลการวิจัยพบวา โรงเรียนไมไดมีการบริหารจัดการหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีชัดเจน ทําใหการดําเนินงานที่ผานมาขาดการดําเนินงานในรายละเอียดยอยไปหลาย
ประเด็น ไดแก การวิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา การเก็บรวบรวมขอมูล
สารสนเทศเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาหลังสูตร ตลอดจนการนําผลการประเมินมาใช เปนตน ดังน้ัน 
กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ซ่ึงเปน หนวยงานตนสังกัดควรมีนโยบายการกํากับ ติดตาม การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา 
เพ่ือสรางความตระหนักใหกับโรงเรียนทุกแหงทุกสังกัด และมีการกํากับ ติดตามอยางจริงจัง 
ตลอดจนใหการสงเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาอยางตอเน่ือง และ
สถานศึกษาทุกแหงควรกําหนดนโยบายใหมีการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา และดําเนินการ
อยางมีระบบท่ีชัดเจนดวย 

 2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป  1) ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบกระบวนการ
บริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามขนาดของโรงเรียน คือ ขนาดเล็ก กลาง และใหญ  2) ควรมี
การวิจัยเพ่ือพัฒนานวัตกรรมท่ีมาสงเสริมสนับสนุนใหกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร
สถานศึกษาประสบผลสําเร็จ  3) ควรมีการวิจัย พัฒนากระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร
สถานศึกษา สําหรับสถานศึกษาในสังกัดอ่ืน ๆ หรือพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ เพ่ือใหไดกระบวนการท่ีเหมาะสมกับ
บริบทของแตละพ้ืนท่ี 
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ศีลหา : เกณฑช้ีวัดและการเสริมสรางสันติสุขของบุคคลและสังคม 
THE FIVE PRECEPTS: CRITERIA AND THE PROMOTION OF  

INDIVIDUAL AND SOCIAL PEACE 

 

สานุ   มหัทธนาดุลย* 

Sanu Mahatthanadull 

 

บทคัดยอ 
บทความน้ีคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาเกณฑชี้วัดศีลหา

ในคัมภีรพระพุทธศาสนาและเกณฑดําเนินโครงการหมูบานรักษาศีล 5  2) เพ่ือพัฒนาและนําเสนอ
รูปแบบเกณฑชี้วัดศีลหาเพ่ือการเสริมสรางสันติสุขของบุคคลและสังคม ผลการวิจัยพบวา เกณฑชี้
วัดศีลหาเปนมาตรฐานสําคัญในการรักษาศีลหาในทางปฏิบัติ เกณฑดําเนินโครงการหมูบานรักษาศีล 
5 มุงเนนใหหมูบานท่ีเขารวมโครงการหมูบานรักษาศีล 5 ตองปฏิบัติตามหลักศีลหาอยางเครงครัด 
ในการดําเนินโครงการหมูบานรักษาศีล 5 ในภาพใหญน้ันมีเกณฑดําเนินโครงการหมูบานรักษาศีล 5 
ทั้ง 40 ตัวชี้วัดเปนตัวกํากับ การพัฒนาเกณฑชี้วัดศีลหาเปนการนําเอาเกณฑชี้วัดในคัมภีร
พระพุทธศาสนาท้ังสองเกณฑ มาวิเคราะหขอความและคําศัพทเดิมต้ังตนชั้นโบราณท่ีถูกแปลมาจาก
ภาษาบาลีท่ีปรากฏในอรรถาธิบายและนําข้ึนสูการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม เกณฑดังกลาว
ไดแก (1) เกณฑวินิจฉัยสถานะของศีลหา และ (2) เกณฑวินิจฉัยโทษของการละเมิดศีลหา สวน
รูปแบบเกณฑชี้วัดศีลหาเพ่ือการเสริมสรางสันติสุขของบุคคลและสังคม พัฒนาบนพ้ืนฐานของความ
สันติสุข 5 มิติ คือ สันติสุขแหงชีวิต ทรัพยสิน ครอบครัว ขอมูลขาวสาร และ สติปญญา อัน เปน
หลักประกันใหกับท้ังผูถือศีลและบุคคลท่ีอาศัยรวมกันอยูในสังคม 
คําสําคัญ : เกณฑชี้วัด, การเสริมสราง, บุคคลและสังคม, สันติสุข, ศีลหา 
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ABSTRACT 
This is a qualitative research with two objectives, namely; 1) to study the 

criteria for the Five Precepts in the Buddhist scriptures and the operating standard 
for the Five Precepts Villages project, 2) to develop and present the norm of the 
criteria for the Five Precepts for the promotion of peace of the person and society. 
The findings show the criteria of the Five Precepts are important standard in terms 
of the practical observance of the pañcasīla. While the Forty-indicator standard for 
the implementation of the Five Precepts village is a key success of the project. The 
development of criteria for the Five Precepts is cautiously carried out in order to 
get two new criteria:- 1) a developed criterion for diagnosis the status of the Five 
Precepts, and 2) a developed criterion for diagnosis the penalty of violated 
Precepts. Lastly, the norm of the criteria for the Five Precepts shows the fivefold 
peace; peace of life, asset, couple, data and information, and wisdom respectively. 
Key Words: Criteria, Five Precepts, Individual, Pañca sīla, Social Peace, Promotion. 

 
1. บทนํา 

โลกมนุษยในยุคปจจุบันถูกปกคลุมไปดวยภาวะตรงกันขามกับสันติภาพ คือเต็มไปดวย
ความขัดแยง ความไมปลอดภัย พฤติกรรมท่ีตํ่าทราม ความไมเปนระเบียบเรียบรอย ความผิดปกติ
ของจิตใจ กลาวคือเปนสังคมท่ีไรบรรทัดฐานทางศีลธรรม จริยธรรม และคุณธรรม ดวยเหตุน้ี 
โครงการวิจัยอันเก่ียวเน่ืองดวยศีลหาจึงถือกําเนิดข้ึน เชนโครงการ “วิจัยพัฒนาศักยภาพองคกร
พุทธศาสนา ภายใตนโยบายหมูบานศีล 5” โดยมจร. รวมกับ สสส. ซ่ึงเปนงานวิจัยท่ีเนนกิจกรรม
พัฒนาสังคมซ่ึงอิงอยูกับหลักศีลหาเพ่ือใหในอนาคต คณะสงฆ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(อปท.) และสวนราชการในพ้ืนท่ีรวมมือกันทํางานพัฒนาคุณภาพชีวิตเเละสงเสริมใหศีลหาเปนสวน
หน่ึงของการดําเนินชีวิตของคนไทย . (Kom Chad Luek Online, 2015) ตลอดจนโครงการ
ขับเคล่ือนหมูบานรักษาศีล 5 จังหวัดลําพูน ท่ีมีสมาชิกกวา 400 หมูบาน โดยมีเปาหมายให
ประชาชนรวมกัน รักษาศีลห าใน ทุกตําบลและอําเภอ  (Phrarajapanyamoli, 2014) ฯลฯ 
นอกจากน้ี ยังมีโครงการหมูบานรักษาศีล 5 ที่ถูกพัฒนาข้ึนสูการปฏิบัติจริงจังอยางเปนรูปธรรมเพ่ือ
เปนสวนหนึ่งของการปฏิรูปและเสริมสรางสันติสุขของบุคคลและสังคมไทยอยางย่ังยืน โดยหมูบานท่ี
เขารวมโครงการหมูบานรักษาศีล 5 ตองปฏิบัติตามหลักศีลหาอยางเครงครัดตามนิยามท่ีระบุไวคํา
วา “รักษาศีล” หมายถึง การควบคุมรักษากาย วาจา ของตนไวใหบริสุทธิ์หรือสงบ  ควบคุมโทสะ 
ความโหดราย หยาบคายทางกาย วาจา รักษาตนไวไมใหเสียหาย โดยมีศีลหาเปนหลักในการปฏิบัติ 
(National Office of Buddhism, 2014: 45, 49). ดั ง ข อ ค ว า ม ร ณ ร ง ค จ า ก สํ า นั ก ง า น
พระพุทธศาสนาแหงชาติวา “ใหวัด, สถานศึกษา, หนวยงานอ่ืนๆ รณรงคใหประชาชนรักษาศีลหา
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โดยมีขอความดังน้ี (1) ไมมุงรายทําลายผูอ่ืน (2) ไมทุจริตคิดโกง  (3) ไมประพฤติผิดในกาม (4) ไม
หลอกลวงกล าวเท็จ (5 ) ไม เก่ียวของส่ิ งเสพติดให โทษ”  (National Office of Buddhism, 
Buddhist Studies Fund, 2014) ทั้งนี้เพ่ือความรูความเขาใจท่ีเปนไปในทิศทางเดียวกันท้ังหมด 

จากหลักการของศีลหาดังกลาว พบวายังขาดเกณฑชี้วัดศีลหาแตละขอ ซ่ึงอาจ
กอใหเกิดความไมชัดเจนในเชิงปฏิบัติและประเมินผล ในพระพุทธศาสนามีคําสอนเก่ียวกับศีลหา
โดยเฉพาะเร่ืององคแหงการละเมิดศีลคือเกณฑชี้วัดสถานะของศีลหาในการพิจารณาวาศีลแตละขอ
นั้นจะขาด ดางพรอยหรือไม หรือยังสมบูรณดีอยู ซ่ึงเปนเกณฑท่ีมีลําดับข้ันตอนลึกซ้ึงละเอียดลออ
มากนอยไมเทากัน การท่ีศีลจะขาดไดน้ัน จะตองประกอบไปดวยองคแหงการละเมิดศีลครบทุกขอ 
ยกตัวอยางเชนศีลขอท่ี 1 ปาณาติบาตศีลจะขาดไดตองประกอบไปดวยองคประกอบท้ัง 5 ขอ คือ 
(1) สัตวนั้นตองมีชีวิต (2) รูอยูวาสัตวมีชีวิต (3) มีจิตคิดจะฆา (4) มีความพยายาม (5) สัตวตายดวย
ความพยายามน้ัน แตหากขาดขอใดขอหน่ึงไป ก็ไมนับวาศีลขอน้ันขาด เปนแคศีลดางพรอยเทาน้ัน
คือผิดไมครบทุกองคประกอบฯ 

อยางไรก็ตาม เกณฑชี้วัดศีลหายังขาดการพัฒนาเพ่ือใหเกิดความชัดเจน เท่ียงตรง 
รวมถึงสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันของบุคคลในสังคมเพ่ือเปนเคร่ืองมือท่ีใชวินิจฉัยท้ังสถานะ
และโทษของการลวงละเมิดศีลหาแตละขอได ดังน้ัน  การศึกษาเร่ืองศีลหา : เกณฑชี้วัดเพ่ือการ
เสริมสรางสันติสุขของบุคคลและสังคม ในฐานะท่ีเปนเกณฑในการวินิจฉัยพฤติกรรมพ้ืนฐานสําหรับ
บุคคลและสังคม จึงมุงเนนการดําเนินการศึกษาวิจัยและการดําเนินงานท้ังในเชิงเอกสารและพ้ืนท่ี 
เพ่ือการพัฒนารูปแบบของเกณฑชี้วัดศีลหาใหเปนแบบวัดมาตรฐานสากลสําหรับการนําไปใชไดจริง
อยางเปนรูปธรรมในโครงการตางๆ ตามนโยบายหมูบานศีล 5 และเพ่ือการนําไปใชในชีวิตประจําวัน 
เพ่ือใหเกิดสันติภาพในบุคคลและเกิดความมีเอกภาพแหงการอยูรวมกันของสังคมโลกโดยสันติภาพ
อยางย่ังยืนไดในท่ีสุด 

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
2.1 เพ่ือศึกษาเกณฑชี้วัดศีลหาในคัมภีรพระพุทธศาสนาและเกณฑดําเนินโครงการ

หมูบานรักษาศีล 5 
2.2 เพ่ือพัฒนาและนําเสนอรูปแบบเกณฑชี้วัดศีลหาเพ่ือการเสริมสรางสันติสุขของ

บุคคลและสังคม 
 

3. วิธีดําเนินการวิจัย 
ศึกษาขอมูลจากแหลงปฐมภูมิ (Primary Source) คือ พระไตรปฎก อรรถกถา ฎีกา 

อนุฎีกา ปกรณวิเสส รวมถึงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Source) คือ ตํารา เอกสาร หนังสือ 
บทความ โดยเฉพาะอยางย่ิงขอมูลจากงานวิจัยท่ีเก่ียวของ เพ่ือศึกษาเกณฑชี้วัดศีลหาในคัมภีร
พระพุทธศาสนา โดยศึกษาท้ัง 2 เกณฑฯ คือ 1) เกณฑวินิจฉัยสถานะของศีลหาและ 2) เกณฑ
วินิจฉัยโทษของการละเมิดศีลหา สวนประเด็นเร่ืองเกณฑดําเนินโครงการหมูบานรักษาศีล 5 จะ

Vol7 No._61.indd   496 24/7/2561   21:11:28



497

ศึกษาจากขอมูลทุติยภูมิ ไดแก ตํารา เอกสาร หนังสือ บทความ โดยเฉพาะอยางย่ิงขอมูลจาก
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ โดยขอมูลท้ังหมดท่ีจะเก็บรวบรวมในข้ันน้ี รวมเอาท้ังภาษาบาลี ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ เขาไวดวยกัน สําหรับผลลัพธท่ีไดจากการวิเคราะหขอมูลในชั้นน้ีจะนําไปตอบคําถาม
วิจัยในวัตถุประสงคขอท่ี 1 และ 2 

3.1 ขอบเขตดานเน้ือหา 
1) เกณฑชี้วัดศีลหาในคัมภีรพระพุทธศาสนาและเกณฑดําเนินโครงการหมูบานรักษา

ศีล 5 : มุงเนนการศึกษาขอมูลปฐมภูมิทางพระพุทธศาสนาเปนพ้ืนฐาน รวมถึงขอมูลทุติยภูมิ 
โดยเฉพาะเจาะจงเร่ืองเกณฑชี้วัดศีลหา โดยจําแนกออกเปน 1) เกณฑวินิจฉัยสถานะของศีลหา 
และ 2) เกณฑวินิจฉัยโทษของการละเมิดศีลหาเพ่ือใหไดองคความรูพ้ืนฐานของพระพุทธศาสนาเปน
ตัวต้ัง ประเด็นเร่ืองเกณฑดําเนินโครงการหมูบานรักษาศีล 5 จะศึกษาความเปนมาของโครงการ ท้ัง
ประวัติ ความเปนมา วัตถุประสงคของโครงการฯ และเกณฑมาตรฐานท่ีใชในโครงการ รวมถึง 
ศึกษากรณีศึกษาจากตัวอยางของการดําเนินโครงการของหมูบานรักษาศีล 5 ทั้ง 2 แหงคือ 1) 
หมูบานรักษาศีล 5 วัดเขาลาดวนาราม ต.หวยแหง อ.แกงคอย จ.สระบุรี   2) หมูบานรักษาศีล 5 
หมูบานหวยตม, ตําบลนาทราย อําเภอล้ี จังหวัดลําพูน ตามลําดับ นอกจากน้ัน ศึกษาเกณฑบูรณา
การศีลหากับคุณธรรมของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร , มจร. และศึกษาเกณฑดําเนินโครงการหมูบาน
รักษาศีล 5 ที่แสดงตัวชี้วัดผลสําเร็จ 40 ตัวชี้วัด 

2) การพัฒนาและนําเสนอรูปแบบเกณฑชี้วัดศีลหา : ศึกษาความหมายและระดับของ
ความสันติสุข และศึกษาความสําคัญของเกณฑชี้วัดศีลหา เหตุผล และขอจํากัดในการพัฒนาเกณฑชี้
วัดศีลหา ตามลําดับ นอกจากน้ัน เปนการพัฒนาเกณฑชี้วัดศีลหา โดยเร่ิมตนจากการทบทวนเกณฑ
วินิจฉัยสถานะของศีลหา (ตนแบบ) เกณฑวินิจฉัยโทษของการละเมิดศีลหา (ตนแบบ) การวิเคราะห
ขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณเชิงลึก การทําสนทนากลุมยอย ตลอดจนนําเสนอเกณฑชี้วัดศีลหา 
(ฉบับพัฒนา) เปนลําดับตอมา ประการสุดทาย เปนการนําเสนอรูปแบบเกณฑชี้วัดศีลหาเพ่ือการ
เสริมสรางสันติสุขของบุคคลและสังคม 

3.2 ขอบเขตดานประชากร และกลุมตัวอยาง 
ประชากรกลุมท่ี 1 :  กลุมพระภิกษุสงฆและฆราวาสนักวิชาการพระพุทธศาสนา 

กําหนดกลุมตัวอยางจากสถาบันการศึกษาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (NIDA), มหาวิทยาลัยอัสสัม
ชัน และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน 5 ทาน เพ่ือการสัมภาษณเชิงลึก  

ประชากรกลุมท่ี 2 :  กลุมผูทรงคุณวุฒิจากองคกรพระพุทธศาสนา มหาเถระสมาคม 
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ องคกรทางการศึกษาพระพุทธศาสนา พระเถระ คณะสงฆ หรือ
พระสังฆาธิการ รวมถึงกรรมการและผูขับเคล่ือนโครงการหมูบานรักษาศีล 5 หมูบานหวยตม ต.นา
ทราย อ.ลี้ จังหวัดลําพูน จํานวน 11 ทาน เขารวมสนทนากลุมยอย (focus group discussion) 

ประชากรกลุมท่ี 3 :  กลุมพระภิกษุสงฆและฆราวาสนักวิชาการพระพุทธศาสนา 
กําหนดกลุมตัวอยางจากพระสังฆาธิการผูขับเคล่ือนโครงการฯ สถาบันการศึกษาพระพุทธศาสนา 
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มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 5 ทาน เขา
รวมสัมมนาวิชาการ (Academic Seminar) 

3.3 การศึกษาวิจัยภาคสนาม (Field Studies) 
งานวิจัยภาคสนามศึกษาจากเอกสาร โครงการฯ และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ โดยมีการ

บันทึกภาพถาย บันทึกเสียง ซ่ึงเคร่ืองมือเก็บเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก การสํารวจ การสังเกต การ
สัมภาษณเชิงลึก และการสนทนากลุมยอย จากน้ันจะนําขอมูลมาเขาสูกระบวนการวิเคราะหตาม
วัตถุประสงคของการวิจัย โดยใชกรอบแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวของในดานตางๆ  ตามระเบียบวิธีวิจัย
และการนําเสนอผลงานวิจัย ทายสุดจะไดจัดใหมีการสัมมนาวิชาการ เพ่ือเปนการรับรองเกณฑชี้วัด
ศีลหาฉบับท่ีไดพัฒนาแลว รวมถึงรับรองรูปแบบเกณฑชี้วัดศีลหาเพ่ือการเสริมสรางสันติสุขของ
บุคคลและสังคม การศึกษาภาคสนามจะใชเคร่ืองมือวิจัยและระเบียบวิธีดังตอไปน้ีในการเก็บขอมูล
วิจัย ไดแก 

1) สัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) 
การสัมภาษณเชิงลึกแบบเจาะจงกับกลุมผูใหขอมูลหลัก (Key Informant) ในกลุม

พระภิกษุสงฆและฆราวาสนักวิชาการพระพุทธศาสนาจากสถาบันการศึกษาพระพุทธศาสนา จํานวน 
5 ทาน ผลลัพธท่ีไดจากการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกกลุมผูใหขอมูลหลักดังกลาวน้ีจะ
นําไปตอบคําถามวิจัยในวัตถุประสงคขอท่ี 1 และขอท่ี 2 โดยเฉพาะในสวนของการพัฒนาเกณฑฯ 
เพ่ือความชัดเจนย่ิงข้ึนของเกณฑชี้วัดศีลหาทางพระพุทธศาสนา และเกณฑดําเนินโครงการหมูบาน
รักษาศีล 5 ตลอดจนการพัฒนาเกณฑชี้วัดศีลหาตามลําดับ 

2) สนทนากลุมยอย (Focus Group Discussion) 
จัดกิจกรรมสนทนากลุมยอยโดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 

sampling) เฉพาะกลุมผูทรงคุณวุฒิจากองคกรพระพุทธศาสนา มหาเถระสมาคม สํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ องคกรทางการศึกษาพระพุทธศาสนา พระเถระ คณะสงฆ หรือพระสังฆาธิ
การ รวมถึงกรรมการและผูขับเคล่ือนโครงการหมูบานรักษาศีล 5 หมูบานหวยตม ต.นาทราย อ.ล้ี 
จังหวัดลําพูน จํานวน 11 ทาน ผลลัพธท่ีไดจากการวิเคราะหขอมูลในชั้นน้ีเปนการศึกษาเกณฑชี้วัด
ศีลหาในคัมภีรพระพุทธศาสนาเพ่ือนําเอาขอบกพรองเหลาน้ันไปพัฒนาเกณฑชี้วัดศีลหาใหมีความ
สมบูรณ เท่ียงตรงมากย่ิงข้ึนตอไป ซ่ึงจะตอบคําถามวิจัยในวัตถุประสงคขอท่ี  1 และขอท่ี 2 
โดยเฉพาะในสวนของการพัฒนาเกณฑชี้วัดฯ 

3) สัมมนาวิชาการ (Academic Seminar) 
นิมนต เชิญพระภิกษุสงฆและฆราวาสนักวิชาการผูเชี่ยวชาญพระพุทธศาสนา โดย

กําหนดกลุมตัวอยางจากพระสังฆาธิการผูขับเคล่ือนโครงการฯ สถาบันการศึกษาพระพุทธศาสนา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 5 ทาน ท้ังน้ี
เพ่ือเปนการรับรองเกณฑชี้วัดศีลหาฉบับพัฒนาและรูปแบบเกณฑชี้วัดศีลหาในการเสริมสรางสันติ
สุขของบุคคลและสังคม  เม่ือนําขอมูลท่ีไดมาปรับปรุงแกไขรางงานวิจัยแลว จะนําไปตอบ
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วัตถุประสงคขอท่ี 2 คือเพ่ือพัฒนาและนําเสนอรูปแบบเกณฑชี้วัดศีลหาเพ่ือการเสริมสรางสันติสุข
ของบุคคลและสังคมโดยจะสรุปองคความรูท้ังหมดไวในรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณในท่ีสุด 

 

4. กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework) 
กรอบแนวคิดในงานวิจัยฉบับน้ี ถูกสรางข้ึนจากพ้ืนฐานแนวคิดท่ีสําคัญในลักษณะของ

กระบวนการ วิธีการศึกษาวิจัย รวมท้ังผลลัพธท่ีไดจากการศึกษา ดังน้ี 
 
 

 
 

 

 

 

 

สัมมนาวิชาการ 
(Academic Seminar) 

เกณฑดําเนินโครงการ 
หมูบานรักษาศีล 5 

การพัฒนาและรูปแบบเกณฑชี้วดัศีลหา 
เพ่ือการเสริมสรางสันติสุขของบุคคลและสังคม 

เกณฑช้ีวัดศีลหาในคัมภีรพระพุทธศาสนา 

· กรณีศึกษาหมูบานรักษาศีล 5 
- สระบุรี 
- ลําพูน 

· เกณฑบูรณาการศีลหาฯ ของ
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร, มจร. 

· 40 ตัวช้ีวัดผลสําเร็จโครงการฯ 

· เกณฑวินิจฉัยสถานะศีลหา (ตนแบบ) 
· เกณฑวินิจฉัยโทษของการละเมิดศีลหา (ตนแบบ) 

พัฒนา 

เกณฑช้ีวัดศีลหา (ฉบับพัฒนา) 

· เกณฑวินิจฉัยสถานะศีลหา 
· เกณฑวินิจฉัยโทษของการละเมิดศีลหา 

สนทนากลุมยอย 
(Focus Group Discussion) 

วิทยาลัยสงฆลําพูน มจร. 

สัมภาษณเชิงลึก  
(In-depth Interview) 

แผนภูมิ 1 : แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 
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5. ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยสามารถสรุปไดตามสาระสําคัญของวัตถุประสงคของงานวิจัยตามลําดับ 
ดังตอไปน้ี 

5.1 เกณฑชี้วัดศีลหาในคัมภีรพระพุทธศาสนาและเกณฑดําเนินโครงการหมูบาน
รักษาศีล 5 

เกณฑชี้วัดศีลหาในคัมภีรพระพุทธศาสนาจําแนกออกเปน 2 เกณฑ ไดแก 1) เกณฑ
วินิจฉัยสถานะของศีลหา 2) เกณฑวินิจฉัยโทษของการละเมิดศีลหา ในการศึกษา “เกณฑวินิจฉัย
สถานะของศีลหา” หลักฐานทางพระพุทธศาสนาท่ีพบ ไดแกคัมภีรชั้นอรรถกถา พระพุทธโฆสาจารย 
พระธรรมปาละ และพระสิริมังคลาจารยตางแสดงถึงองคประกอบแหงการละเมิดศีลแตละขอ 
สําหรับการกําหนดรูวา การกระทําแคไหนเพียงใด จึงจะชื่อวาเปนการละเมิดศีลแตละขอๆ เปนการ
ใหความสะดวกแกผูรักษาศีล โดยจัดวางเปนองคประกอบของการละเมิด เรียกวาสัมภาระ หรือเรียก
งายๆ วา “องค” บุคคลจะชื่อวาละเมิดศีล กลาวคือจะวินิจฉัยวาศีลขอน้ันจะขาดหรือไมตอเม่ือ
กระทําการครบองคท้ังหมดของการละเมิด  (Phra Brahmagunabhorn (P.A. Payutto), 2016: 
726)  สําหรับคําวา “องคประกอบแหงการละเมิดศีล” ซ่ึงใชโดยอรรถกถาจารยผูวางเกณฑเหลาน้ี
ไวในคัมภีรอรรถกถาน้ี เม่ือนํามาเสนอในงานวิจัยน้ีจะถูกเรียกแทนท่ีวา “เกณฑวินิจฉัยสถานะของ
ศีล” โดยยังคงรายละเอียดเดิมเอาไวครบถวน ท้ังน้ีก็เพ่ือใหสอดรับกับหัวขอศึกษาท่ีต้ังเอาไวแลว
นั่นเอง เกณฑวินิจฉัยสถานะของศีล เปนเกณฑมาตรฐานสําหรับผูถือศีลในการใชตรวจสอบสถานะ
ของศีลท่ีตนสมาทานมาถือไววายังอยูครบ หรือยังอยูดีหรือไม ซ่ึงจะเปนประโยชนตอผูถือศีลท้ังใน
แงของสถานะของการคงอยูของศีลของตนอันสืบเน่ืองมาจากการกระทําท่ีอาจประมาทพลาดพล้ัง
จนทําใหละเมิดศีลได และท้ังในแงของการตัดสินใจสมาทานศีลเพ่ือการรักษาในคร้ังตอไปในกรณีท่ี
ศีลของตนขาดเสียแลว 

นอกจากน้ัน “เกณฑวินิจฉัยโทษของการละเมิดศีลหา” ก็มีความสําคัญไมแพกันโดยมี
จุดมุงหมายเพ่ือความตระหนักรูในบทลงโทษหากไดประมาทพลาดพล้ังลวงละเมิดในศีลซ่ึงเปน
เกณฑในเชิงปริมาณเชนเดียวกัน ดังท่ีพระพุทธโฆสาจารย ไดแสดงไวในคัมภีรสัมโมหวิโนทนี อรรถ
กถาอธิบายคัมภีรพระวิภังคในอภิธรรมปฏก เร่ืองโทษของปาณาติบาต ไวดังน้ี 

การฆาสัตวแมลงตัวเล็ก ๆ เชนมดดํา ชื่อวา มีโทษนอย 
ฆาสัตวเชนน้ันท่ีใหญกวา มีโทษมากกวา 
ฆาสัตวประเภทนับเนื่องดวยนกใหญกวานั้น มีโทษมากกวาน้ัน 
ฆาสัตวประเภทเล้ือยคลานใหญกวานั้น มีโทษมากกวาน้ัน . . . 
การฆาพระขีณาสพ มีโทษมากย่ิงนัก (Abhi.Vi.A. 78/776/508.) 
จากอรรถาธิบายดังกลาว พระพุทธโฆสาจารยอธิบายโทษของการละเมิดปาณาติบาต 

โดยจะข้ึนอยูกับปจจัย 2 ประการ ไดแก 1) คุณประโยชน 2) ขนาดกาย นอกจากน้ัน สัตว
ผูถูกกระทํายังไดถูกจําแนกออกเปน 2 กลุมหลักดวยกัน คือ สัตวจําพวกเดรัจฉาน และสัตวจําพวก
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มนุษย สวนโทษจากการละเมิดจะมากหรือนอยน้ันข้ึนอยู กับขนาดของสัตวเดรัจฉานและ
คุณประโยชนของสัตว 

ปจจัยสําคัญท่ีอยูภายใตความสําเร็จในการดําเนินโครงการขนาดใหญท่ัวประเทศไทยใน
ระดับชาติน้ี ไดแก เกณฑดําเนินโครงการหมูบานรักษาศีล 5 ซ่ึงนอกจากจะไดกลาวถึงตัวชี้วัด
ผลสําเร็จ 40 ตัวชี้วัด (Committee of Driving a Harmonious Reconciliation Project Using 
Buddhist Principles “The Five Precepts Village”, 2014) แลว ยังระบุถึงเกณฑการประเมิน
โครงการหมูบานรักษาศีล 5 ซ่ึงเปนเกณฑชี้วัด 2 มิติ ไดแก 1) มิติดานยุทธศาสตร 2) มิติดาน
กิจกรรม เปนตัวกําหนดความสําเร็จของการดําเนินโครงการฯ ไดเปนอยางดี นอกเหนือจากมิติดาน
ความสําเร็จในยุทธศาสตรการขับเคล่ือนโครงการท่ีมีความสําคัญในอันดับแรกในฐานะของแผน
ยุทธศาสตรเพ่ือขับเคล่ือนโครงการสูเปาหมายแหงความสําเร็จอันเปนส่ิงสําคัญท่ีตองกําหนดเอาไว
อยางชัดเจนกอนเร่ิมดําเนินโครงการแลว มิติดานความสําเร็จในการกําหนดและดําเนินกิจกรรมอัน
สรางสรรคตางๆ จะตองถูกใหความสนใจดวยเชนเดียวกันในอันดับตอมาในฐานะของรายละเอียด
ของกิจกรรมท่ีเปนประโยชนและสามารถตอบโจทยเพ่ือมุงไปสูเปาหมายดังกลาวไดเปนอยางดีอีก
ดวย 

5.2 การพัฒนาและนําเสนอรูปแบบเกณฑชี้วัดศีลหาเพ่ือการเสริมสรางสันติสุขของ
บุคคลและสังคม 

“การพัฒนาเกณฑชี้วัดศีลหา” หมายถึง การปรับเปล่ียนถอยคําใน (1) เกณฑวินิจฉัย
สถานะของศีลหา และ (2) เกณฑวินิจฉัยโทษของการละเมิดศีลหาในคัมภีรพระพุทธศาสนาเพ่ือให
งายตอความเขาใจ เหมาะสมตอยุคสมัย และสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันของผูรักษาศีลได
อยางเปนรูปธรรมมากย่ิงข้ึน โดยในการพัฒนาดังกลาวจะใชการวิเคราะหขอมูลภาคสนามท่ีไดจาก
การสัมภาษณเชิงลึกและการจัดสนทนากลุมยอย ตามลําดับ 
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จากตารางแสดงเกณฑชี้วัดศีลหาฉบับพัฒนาดังกลาว อธิบายไดวา ตารางใหญจะ
ประกอบไปดวยตารางยอย 2 ตารางโดยมีแถบพ้ืนขอความสีดําเปนเคร่ืองหมายแสดงขอบเขตของแต
ละตาราง แตละตารางจะแสดงใหเห็นถึงเกณฑวินิจฉัยฯ ท้ัง 2 เกณฑ คือ 1) เกณฑวินิจฉัยโทษของ
การละเมิดศีลหาและ 2) เกณฑวินิจฉัยสถานะของศีลหา  

แถวในแนวนอน (horizontal) แสดงถึงหมวดท้ัง 5 ขององคประกอบในการละเมิดศีลใน
เฉพาะเกณฑวินิจฉัยสถานะของศีลหาแตละขอ คือ วัตถุ ความรูในวัตถุ เจตนา ความพยายาม และ
ผลลัพธ ตามลําดับ นอกจากน้ันยังแสดงผลวินิจฉัยของเกณฑฯ ท้ัง 2 อีกดวย กลาวคือผลวินิจฉัยโทษ
ของการละเมิดศีลหาจะมีผลลัพธเปน “บาปหนัก” หรือ “บาปเบา” สําหรับผลวินิจฉัยสถานะของศีล
หามีผลลัพธเปน “สมบูรณ” “ขาด” หรือ “ดางพรอย” โดยมีคารอยละอยูท่ี รอยละศูนย (0%) รอย
ละรอย (100%) หรือ รอยละ 20 ถึง 80 (20 – 80%) [สําหรับศีล 2 ขอแรก] และ รอยละ 25  ถึง 75 
(25 – 75%) [สําหรับศีล 3 ขอหลัง] ตามลําดับ 

ในขณะท่ีแถวในแนวต้ัง (vertical) แสดงขอของศีลท้ังหาขอ เร่ิมต้ังแตปาณาติบาต ไป
จนถึงสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน ตามลําดับ พรอมท้ังไดแสดงถึงคําอธิบายของเกณฑวินิจฉัยโทษของ
การละเมิดศีลหาแตละขอกํากับไวท่ีตําแหนงดานลางของขอศีลแตละขออีกดวย สวนแถบยอยในชอง
ของศีลแตละขอ คือองคประกอบท่ีใชประกอบในการพิจารณาโทษฯ  

เกณฑวินิจฉัยสถานะของศีลหาท่ีไดมาน้ี มีความสะดวกตอการนําไปใชในการตัดสิน
เหตุการณใดๆ ก็ตามท้ังท่ีเกิดข้ึนแลวและท่ียังไมไดเกิดข้ึน ในกรณีแรก หากผูถือศีลกระทําการใดๆ ท่ี
กอใหเกิดความลังเลสงสัยวาศีลของตนไดขาดลวงไปแลวหรือไมก็สามารถนําเอาเกณฑไปวินิจฉัย
สถานะของศีลไดทันที สวนในกรณีหลัง ผูถือศีลก็ยังสามารถใชเกณฑมาตรฐานน้ีเพ่ือเปนเคร่ือง
เตือนใจในการรักษาสถานะของศีลใหบริสุทธ์ิและสมบูรณอยูเสมอ 

รูปแบบเกณฑชี้วัดศีลหาเพ่ือการเสริมสรางสันติสุขของบุคคลและสังคม เร่ิมจากการ
กํากับดูแลการดําเนินโครงการหมูบานรักษาศีล 5 เพ่ือใหโครงการบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีวางไว 
เกณฑดังกลาวมี 2 ประการไดแก 1) เกณฑดําเนินโครงการฯ 40 ตัวชี้วัด 2) เกณฑดําเนินโครงการฯ 
ดานกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาชีวิตตามหลักศีลหา (12 ตัวชี้วัด) เกณฑท้ังสองน้ีทําหนาท่ีเปน
เคร่ืองมือควบคุมการดําเนินการท้ังหมดในภาพรวม ในขณะท่ีเกณฑชี้วัดศีลหาท้ังสอง (เกณฑวินิจฉัย
สถานะของศีลหาและเกณฑวินิจฉัยโทษของการละเมิดศีลหา) เปนเกณฑสําหรับบุคคลผูถือศีลใน
ระดับปจเจกบุคคล สวนในระดับสังคมมีโครงการหมูบานรักษาศีลหาตางๆ  โดยมีกิจกรรมบูรณาการ
แนวคิดเชิงพุทธอ่ืนๆ เปนตัวขับเคล่ือนใหสังคมเกิดความปกติสุข ท้ังหมดน้ีกอใหเกิด“ปญจะสันติสุข” 
หมายถึงสันติสุขท่ีมีองคประกอบหาประการ ไดแก ชีวิต ทรัพยสิน ครอบครัว ขอมูลขาวสาร และ
สุขภาพ กลาวคือความสันติสุขท่ีเกิดข้ึนกับชีวิตของผูถือศีลและชีวิตของบุคคลในสังคม  
 

6. ขอเสนอแนะ 

6.1 ควรศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบเกณฑชี ้วัดศีลหา สูการนําไปประยุกตใชใน
โครงการหมูบานรักษาศีล 5 : กรณีศีกษาหมูบานหวยตม ต.นาทราย อ.ล้ี จังหวัดลําพูน 

6.2 ควรศึกษาผลสัมฤทธิ์การถือศีลหาของโครงการหมูบานรักษาศีล 5 

6.3 ควรวิเคราะหเปรียบเทียบศีลหาทางพระพุทธศาสนากับหลักการในการบัญญัติ
กฎหมายบานเมือง 
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บทนํา 
 ประเด็นเงินวัดเงินพระศาสนา “เงินทอนวัด ไลจับพระสึก ทางโลกลํ้า
เสนทางธรรม” (ไทยรัฐ : 15 มิถุนายน 2561) กลายเปนกรณีพิพาทระหวางรัฐกับ
ศาสนา กลายเปนประเด็นถกเถียงและยังหาบทสรุปรวมกันไมได จนเปนปญหาไปท่ัว
ประเทศตอการบริหารเงินวัด เงินพระศาสนา รวมท้ังการบริหารท่ีไมโปรงใส คําถาม
ทวนสอบจึงเกิดข้ึน “เจาะเงินฝากวัด 3 แสนลาน 'เจาอาวาสคุม-ทําบัญชีไมเปน
ระบบ-ขาดธรรมาภิบาล'” (กฤษฎา ศุภวรรธนะกุล TCIJ 13 ส.ค. 2557) ถึงความ
โปรงใส ธรรมาภิบาล และการเงินท่ีตรวจสอบไมได ดังน้ันในการเขียนในบทความนี้จะ
ไดนํางานของ ผศ.ดร.ณดา จันทรสม ท่ีทําวิจัยเร่ือง “การบริหารการเงินของวัดใน
ประเทศไทย : ความสอดคลองตามหลักธรรมาภิบาล” (2557/2014) พรอมนํา
ผลการวิจัยมาตีพิมพเผยแผในวงกวาง เพ่ือใหสอดคลองกับประเด็นเงินวัดที่ถูกนํามา
เปนประเด็นในชวงเวลาน้ี (พ.ค.-มิ.ย.2561) โดยงานวิจัยนี้ไดแสวงหาองคความรูและ
ขอมูลเก่ียวกับแนวทางการบริหารเงินวัด แนวปฏิบัติตอการบริหารจัดการเงินของวัด 
ของพระศาสนา ใหออกมาเปนมาตรการและทางออกที่เหมาะสม ดังปรากฏในงานวิจัย 
เพ่ือแกไขปญหาทรัพยสินของวัดและพระศาสนาใหเปนไปในทิศทางท่ีพึงประสงคให
เกิดการขับเคล่ือนในภาพรวมตอการบริหารสินทรัพยของวัดและของพระพุทธศาสนา
ในอนาคตเปนสินทรัพยท่ีเปนไปเพ่ือประโยชนสวนรวมและพระพุทธศาสนาไดอยาง
แทจริง  

 
ภาพท่ี 1 ผลการวิจัยของ ผศ.ดร.ณดา จันทรสม ภายใตสัดสวนรายไดและการบริหารเงินของวัดใน

พระพุทธศาสนาของประเทศไทย (ภาพ : ออนไลน) 
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แนวทางการบริหารเงินของวัดในประเทศไทย 

 จากงานวิจัยของ ผศ.ดร.ณดา จันทรสม ใหขอมูลวา “ประเทศไทยมีวัดจํานวน
ทั้งส้ิน 37.075 วัด โดยไดทําการสํารวจวัดจํานวน 490  แหงใน 15 จังหวัด พบวาวัด
โดยเฉล่ียมีรายไดปละ 3.2 ลานบาท โดยมาจากเงินบริจาคเพ่ือวัตถุประสงคเฉพาะดาน 
เชน งานซอมแซม เฉล่ียประมาณ 2 ลานบาท รองลงมาคือ รายรับจากการสรางพระ
เคร่ืองบูชาเฉล่ียประมาณ 1.4 ลานบาท และเงินบริจาคในโอกาสพิเศษเฉล่ียประมาณ 
1 ลานบาท  ขณะท่ีรายจายประมาณ 2.8 ลาน โดยมากเปนคากอสรางและซอมแซม 
รองลงมาเปนคาบํารุงรักษาสถานท่ีและอุปกรณเฉล่ียประมาณ 4.5 แสนบาท  เม่ือคูณ
กับรายไดของวัดกับจํานวนวัดท่ีมีอยูในประเทศไทยก็คาดกันวาแตละปจะมีเงิน
หมุนเวียนในวัดประมาณ 1-1.2 แสนลานบาท" (Nada Chunsom,2014 : 108-141)    
 ในสวนแนวทางการบริหารเงินตามหลักธรรมาภิบาล ผูวิจัยคือ ผศ.ดร.ณดา 
จันทรสม ใหขอมูลวา การทุจริตและปญหาการบริหารจัดการเงิน สะทอนใหเห็นถึง
ปญหาเชิงกฏหมายท่ีไมรัดกุมและมอบอํานาจใหกับเจาอาวาสมากเกินไป ไมมีกลไกการ
ตรวจสอบและถวงดุลอํานาจเจาอาวาส ซ่ึงทําหนาท่ีทุกอยาง แมกระท่ังการแตงต้ังให
บุคคลอ่ืนมาทําหนาท่ีไมใชกิจของสงฆ เชน ไวยาวัจกรหรือคณะบุคคลที่เขามีบทบาทใน
การสนับสนุนเจาอาวาสโดยไมมีการตรวจสอบถวงดุลย สวนตําแหนงไวยาวัจกร ไมไดมี
การกําหนดคุณสมบัติในเชิงการบริหาร เปนเพียงขอกําหนดในลักษณะกวาง ๆ ท้ังท่ีวัด
เปนนิติบุคคล ตามกฏหมายตองมีการบริหารจัดการท่ีเปนระบบและสอดคลองกับหลัก
ธรรมาภิบาล นอกจากน้ีผูวิจัยยังไดเสนอแนวทางแกคือ ทําใหกฏหมายรัดกุมมากข้ึน 
เพ่ิมอํานาจและบทบาทในการตรวจสอบถวงดุลเจาอาวาส ขอกฏหมาย ตาม พ.ร.บ.
คณะสงฆ  ปจจุบันท่ีกําหนดใหทุกวัดสงบัญชีทรัพยสินมาใหสํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติ (พ.ศ.) นั้นยังไมเพียงพอ ตองมีระบบตรวจสอบและเปดเผยรายงานทรัพยสิน
ดังกลาวดวย  (Nada Chunsom,2014 : 108-141) ขอมูลท่ีนําเสนอจึงเปนการสะทอน
หลักฐาน ขอมูลผานงานวิจัย ซ่ึงผูวิจัยไดเสนอแนวทางโดยรวมไวคือ  
     ก.ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน  การทุจริตและปญหาการบริหารจัดการเงิน 
สะทอนใหเห็นถึงปญหาเชิงกฎหมายท่ีไมรัดกุมและมอบอํานาจใหกับเจาอาวาสมาก
เกินไป ไมมีกลไกการตรวจสอบและถวงดุลอํานาจเจาอาวาส ไวยาวัจกรหรือคณะ
บุคคล ไมไดมีการกําหนดคุณสมบัติในเชิงการบริหารจัดการ เปนเพียงขอกําหนดใน
ลักษณะกวาง ๆ ท้ังท่ีเปนวัดเปนนิติบุคคล ตามกฎหมายตองมีการบริหารจัดการท่ีเปน
ระบบและสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล ทางแกคือ ทําใหกฎหมายรัดกุมมากข้ึน เพ่ิม
อํานาจและบทบาทในการตรวจสอบถวงดุลเจาอาวาส ขอกฎหมายตาม พ.ร.บ.คณะ
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สงฆ ท่ีกําหนดใหทุกวัดสงบัญชีทรัพยสินมาให สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 
(พ.ศ.) นั้นยังไมเพียงพอ ตองมีระบบตรวจสอบเปดเผยรายงานทรัพยสินดังกลาวดวย มี
ขอมูลวาในป 2559 วัดสงรายงานบัญชีทรัพยสินมาถึง 90 เปอรเซ็นต แตหลักฐานท่ีพบ
เปนเพียงการสงแจงเพ่ือทราบ ไมไดมีการนําเสนอเผยแผเพ่ือใหเกิดความโปรงใส
ตรวจสอบไดแตอยางใด ในหลักธรรมาภิบาลไมเปดเผยเทากับปดชองที่จะทําใหคนเห็น
และทราบวามีเงินมากนอยแคไหนในระบบ นอกจากน้ี ผศ.ดร.ณดา จันทรสม ยังได
เสนอวา วิวัฒนาการของ พ.ร.บ.คณะสงฆ ต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันใหอํานาจกับคณะ
สงฆปกครองกันเอง เพราะฉะน้ันการปรับแกตองเกิดการผลักดันของคณะสงฆเปนหลัก 
“การปฏิรูปกิจการสงฆผลักดันจากฝงฆราวาสอยางเดียวไมได ท้ังสองฝงตองเห็นชอบ
รวมกัน คณะสงฆตองมีบทบาทในการปรับแกมากกวาฝงฆราวาสไปผลักดัน” (Nada 
Chunsom,2014 : 108-141)    

 
ภาพท่ี 2 ธนาคารพระพุทธศาสนา แนวทางการจดัต้ังการบริหารการเงินของวัดและของ

พระศาสนาในรูปของการออมเพ่ือเพ่ิมทุนทางศาสนา (ภาพ : ออนไลน) 

ข.การบริหารแบบ One Step สําหรับกลไกในการบริหารจัดการการเงินของ
วัดน้ัน โดยวัดแตละวัด ต้ังชาวบาน ฆราวาส ท่ีปรากฏในพระราชบัญญัติคณะสงฆ
เรียกวาไวยาวัจกร ท่ีไปชวยงานของวัด สวนใหญวัด 90 กวาเปอรเซ็นต แตมีปญหาเชิง
ระบบคือไวยาวัจกรแตงต้ังโดยเจาอาวาสเพียงคนเดียว มีคณะกรรมการการท่ีแตงต้ัง
โดยเจาอาวาสท้ังเครือขายเปนคนท่ีเน่ืองดวยเจาอาวาส  (Nada Chunsom,2014 : 
108-141) กรรมการวัดก็ไมคอยมีบทบาทในการบริหารหรือจัดการเงินเทาใดนัก ดังน้ัน
วัดสวนใหญในประเทศไทยไมไดมีโครงสรางดูแลบริหารเงินอยางเปนระบบ ประชาชน
เจาของเงิน ชาวบานไมไดเขามาเก่ียวของหรือมีบทบาทในทางการบริหารจัดการเงินวัด
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เลย ซ่ึงก็จะเปนเจาอาวาสและเครือขายจนเปนท่ีมาของ “ญาติ-พ่ีนอง” หรือระบบ 
“ญาตาธิปไตย” ในหลายวัดก็มีการบริหารแบบช้ันเดียวโดยเจาอาวาสจึงเปนดานหลัก 

ค.วัดบริหารแบบปจเจกระบบวัดเชิงเดียว (วัดใครวัดทาน) และยังไมเปน
ระบบ โดยมีขอมูลพบวาการบริหารเงินของวัดสวนใหญ  74%  มีการบันทึกบัญชีรับ
จาย ในความหมายน้ี วัดสวนใหญมีระบบบัญชีอยู แตก็มีขอมูลวา 1 ใน 4 ของวัดไม
บันทึกบัญชีรับจายรายวัน  และมีสวนนอยท่ีรายงานการเงินกันทุกเดือน คือเพียง
ประมาณ 25% ประมาณ 60% มีการตรวจบัญชีโดยผูตรวจบัญชี แตวัดท่ีเหลือก็ยังไมมี
ผูตรวจบัญชี แมวัดท่ีมีการทําบัญชีมีการทํารายงานการตรวจบัญชี ก็ทําโดยมาตรฐาน
ของวัดใครวัดมัน ไมใชบัญชีโดยมาตรฐานของสํานักพุทธศาสนาแหงชาติ มีวัดเพียง 
4% ที่มีมาตรฐานบัญชีตามแนวปฏิบัติของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ มีสถิติ
พบวาเพียง 36% ที่มีระบบตัดสินใจในการลงทุน วัดแตละวัดจะมีทีธรณีสงฆและ
ทรัพยสินจํานวนมาก ก็ตองมีกระบวนการดูแล แตจํานวนมากก็ยังไมมีระบบในการ
ดูแล เพราะฉะน้ันถึงแมวัดทําบัญชี แตบัญชีก็ไมไดมาตรฐาน ตรวจบัญชีไมท่ัวถึง และ
ไมมีระบบบริหารทรัพยสินอยางเปนระบบ"  (Nada Chunsom,2014 : 108-141) 

 
ภาพท่ี 3 ผลการวิจัยยืนยันวาสัดสวนของรายไดวัดท่ัวประเทศ เปนไปเพ่ือการพัฒนาศาสนสถานสิง่

สรางกวา 90 เปอรเซ็นทของรายไดในแตละป ซ่ึงในความเปนจริงควรมีการจัดสัดสวนอยาง
เหมาะสม (ภาพ : ออนไลน)  

 

ง.แนวทางแกไข ใหมีการปฎิรูปท้ังระบบ ผูวิจัยไดเสนอใหมีการปฏิรูปท้ัง
ระบบ สาเหตุจากการท่ีวัดท่ัวประเทศ ยังไมมีระบบบริหารการเงินท่ีดี เพราะฉะน้ัน
หนวยงานท่ีกํากับดูแลวัดก็คือ สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ (พ.ศ.) ควรใหวัด
รายงานการเงินตามมาตรฐานท่ีกําหนด มหาเถรสมาคม ควรออกกฎต้ังกรรมการวัดให
ชุมชนมีสวนรวมในกระบวนการการคัดเลือก มิใชเปนเพียงเจาอาวาสรูปเดียว รัฐและ
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สังคมควรจะตองชวยฝกผูบริหารเงินใหวัดดวย เพราะอาจไมมีความรูวาเขาใจในการ
บริหารเงิน และชุมชนควรไปชวยเปนกรรมการวัดดวย (Nada Chunsom,2014 : 
108-141)    
 จากขอสรุปเปนวิธีการในสวนของการบริหารการเงินเพ่ือใหเกิดความโปรงใส 
ตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล และกอใหเกิดประโยชนกับองคกรวัดและพระ
ศาสนาไดอยางแทจริง จึงเปนการเสนอท่ีเปนประโยชนสําหรับพระพุทธศาสนาจาก
ผูวิจัยโดยตรง  
 

รายไดที่มาของเงินวัดกับแนวทางท่ีพึงดําเนินการ  

 การเงิน และการบริหารทรัพยสินของวัดในพระพุทธศาสนา เปนประเด็น
ขัดกันในวงกวาง พรอมกับขอเสนออันเปนแนวทางในนามรัฐ เชน การตรากฏหมาย 
การจัดต้ังสถาบันทางการเงิน เชน สํานักงานทรัพยสินสวนพระพุทธศาสนา เพ่ือบริหาร
เงิน ศาสนสมบัติใหเปนประโยชนอยางสูงสุดตอองคกรพระพุทธศาสนาในภาพรวม 
โปรงใส ตรวจสอบได โดยมีการเสนอแนวทางท่ีจะพึงปฏิบัติได คือ   
 1.ความโปรงใสในการบริหารรายได หมายถึง ผูวิจัยไดเสนอใหเกิดแนว
ปฏิบัติในเร่ืองธรรมาภิบาล โดยต้ังขอสังเกตวา เงินรายไดของวัด ท่ีมาจากการบริจาค 
เงินกฐิน  ในทางปฏิบัติควรมีการนําเงินเขาบัญชี หรือวางระเบียบทางการเงินอยางเปน
ระบบ และการตรวจสอบบัญชีอยางเปนระบบ แนวคิดดังกลาวปรากฏในงานของ
นักวิจัยอีกหลายทานอาทิ ในงานของ พระครูสาธิตวีรญาณ อยูสุข (2015) ในเร่ือง “ 
ธ ร ร ม า ภิ บ า ล ใ น ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร พั น ธ กิ จ ข อ ง วั ด -Governance in 

Administration of Temple’s missions” ที่สงเสริมใหวัดควรมีธรรมาภิบาลใน
การบริหารวัด ซ่ึงรวมถึงการบริหารดานการเงินและศาสนาสมบัติของวัดดวยเชนกัน   
 2. การสรางประโยชนจากศาสนสมบัติ แนวคิดหน่ึงท่ีปรากฏในงานวิจัยคือ
การนําเงินรายไดของวัด อาทิ ท่ีดินอันเปนท่ีธรณีสงฆ นําไปปลอยเชา สรางท่ีพัก เก็บ
คารถ คาจอดรถ ทําอาคารพานิชย หรือนําไปเชาชวงในการสรางมูลคาเพ่ิมจากท่ีดิน
ของวัดและพระพุทธศาสนาโดยแนวทางคือมีเอกชน หรือหนวยงานมาเชาชวง นําไป
ประกอบการในเชิงพาณิชย หรือการเปดใหประชาชนเชาเพ่ือการอยูอาศัย แตท่ีผานมา
การบริหารดังกลาวเปนไปตามความชอบใจของเจาอาวาส หรือเครือญาติ ไมไดมีการ
บริหารอยางเปนระบบ และไมสามารถตรวจสอบได ทําใหวัดและพระศาสนาเสียโอกาส
ในการไดมาซ่ึงเงินรายไดในการบริหารวัดและกิจการพระพุทธศาสนาในองครวม 
(Nada Chunsom,2014 : 108-141)  ดั งปรากฏในงานของ ใจ บุญชัย ม่ิง  ( Jai 
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Boonchaiming, 2017,pp.115-126) “การศึกษากลยุทธการพัฒนาวัดการจัดการ
สาธารณูปการในจังหวัดพะเยา” ที่ใหขอมูลวา “ ดานการดูแลรักษาและจัดการศาสน
สมบัติของวัด ปญหาท่ีพบคือ ดําเนินการใหความรูเก่ียวกับการจัดศาสนสมบัติของวัด
ยังไมเปนระบบแกพระภิกษุสามเณร” หรือในงานพระมหาทวี โพธิเมธี (โพธ์ิตาด) 
(2016 : 11-22) ในงานวิจัยเร่ือง “การบริหารการเงินของวัดตามหลักธรรมาภิบาล 

ศึกษากรณีวัดในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ” ที่ เสนอวาการบริหารท่ีมี

ประสิทธิภาพยอมเกิดประโยชนแกพระศาสนา 

 3. เงินอุดหนุนจากรัฐ  จากสภาพจริงท่ีเกิดข้ึนสะทอนเห็นวาการใชเงินภาษี
จากรัฐในรูปแบบของการสนับสนุนงบประมาณผานสํานักงานพระพุทธศาสนา ในรูป
ของเงินสนับสนุนการศึกษา การสนับสนุนสํานักปฏิบัติธรรม การสนับสนุนงบกอสราง 
รวมท้ังเงินนิตยภัตตพระสังฆาธิการในระดับช้ันตาง ๆ ทําใหเกิดขอบกพรองชองวางใน
การบริหารงบประมาณ กรณีเกิดเหตุการณลอมปราบจับพระระดับรองสมเด็จ “จับ
พระผูใหญ-สึกพระดัง : กวาดลางเพ่ือเรงปฏิรูปศาสนา?”  (ขาวสด : 25 พฤษภาคม 
2561) การใชงบไมสอดคลองกับความเปนจริง ไมมีโครงการ มีการทุจริตเร่ืองเงินบํารุง
การศึกษาพระภิกษุสามเณรอยางโรงเรียนพระปริยัติธรรม  นอกจากน้ียังมีปญหาเร่ือง
การท่ีวัดและการบริหารเงินงบประมาณผานระบบภาษีผานใบอนุโมทนาบัตร จาก
หลักฐานท่ีพบ "มีการย่ืนแบบภาษี ภงด.91 หรือ ภงด.90  โดยบุคคลธรรมดา สามารถ
ลดหยอนภาษีไดหากมีหลักฐานวาไดทําประโยชนในองคกรทางการศึกษาและองคกร
การกุศลรวมท้ังวัดในพระพุทธศาสนา หากผูบริจาคมีใบอนุโมทนาบัตรจากวัดท่ีบริจาค
ปญหาความร่ัวไหลจากระบบภาษี การคืนเงินภาษี ทําใหเกิดปญหาในระบบภาษีจึงมี
กระแสใหเกิดการจัดเก็บภาษีวัด หรือมีการหักภาษีในท่ีจายเพ่ือปองกันปญหาจากการ
เรียกคืนภาษีจากระบบรัฐ “เร่ิม ม.ค.น้ี ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส ไมตองขอใบ
อนุโมทนาบัตร คืนภาษี” (ไทยรัฐ : 20 พฤษจิกายน 2560) โดยทางกรมสรรพากรให
เหตุผลวา “..ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกสเปนระบบท่ีพัฒนาข้ึนเพ่ือใหศาสนสถาน
บันทึกขอมูลการรับบริจาค ซ่ึงจะเปนการอํานวยความสะดวกใหแกผูท่ีบริจาคสามารถ
ใชสิทธิประโยชนทางภาษีได โดยไมตองเก็บหลักฐานการบริจาคเพ่ือแสดงตอเจาหนาท่ี 
และจะทําใหผูบริจาคไดรับเงินคืนภาษีไดเร็วข้ึน…”(ไทยรัฐ : 20 พฤษจิกายน 2560)
 ดังน้ันในงานวิจัยไดเสนอปญหาท่ีเกิดข้ึน พรอมกับแนวคิดและทางออกเพ่ือ
เปนแนวปฏิบัติ รวมท้ังการท่ีนักวิชาการระบบบัญชี ระบบภาษี และการบริหารเงินเพ่ือ
ประโยชนขององคกรศาสนาไดเสนอแนวทางเพ่ือนําไปสูการแกปญหาระบบการบริหาร
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การเงินและภาระงานอ่ืนท่ีเน่ืองดวยการเงินของวัดและของพระศาสนาเพ่ือให
สอดคลองท้ังหลักการบริหารเงิน และมีธรรมาภิบาลโปรงใส สอดคลองกับแนวคิดเร่ือง
พระธรรมวินัยในพระพุทธศาสนา   

 
ภาพท่ี 4 เงินวัด เงินพระศาสนาตองสงเสริมใหเกิดการจัดการศึกษาเพ่ือการทรัพยากรมนุษยใน

พระพุทธศาสนา และสังคมไทย (ภาพ : ออนไลน)  

การบริหารเงินและแนวทางท่ีควรเปน 

  ขอเสนอขององคกรทางศาสนาและนักวิชาการจํานวนมาก เสนอใหมีการปรับ
แนวทางการบริหารทรัพยสินทางพระพุทธศาสนาใหเกิดผลเปนสิทธิประโยชนอันพึง
ไดแกองคกรศาสนาในองครวม ดังน้ี   

 1.แนวคิดในการจัดต้ังทุนเพ่ือการบริหารเงินตามแนวพุทธ มีการ
เสนอใหตัดต้ังกลุมสัจจะสะสมทรัพย ในรูปการเงินเพ่ือการสงเสริมคุณภาพชีวิต ดัง
กรณีกลุมของทานพระอาจารยสุบิน ปณีโต แหงวัดไผลอม หรืออาจารยมนัส ขนฺติธมฺโม 
แหงวัดโพธ์ิทอง จังหวัดจันทบุรี ไปจนกระท่ังเปนสหกรณ และธนาคารพระพุทธศาสนา 
ผานรางพระราชบัญญัติ ดังปรากฎแนวคิดและเจตนารมณท่ีวา “การมีธนาคาร
พระพุทธศาสนาจะชวยในการออมเงิน และระดมเงินมาเพ่ือการพัฒนาสงเสริม อุปถัมถ 
สนับสนุน และคุมครองการดําเนินงานดานพระพุทธศาสนา และใหบริการธุรกรรม
ทางดานการเงินแกประชาชนท่ัวไป ตลอดถึงองคกรทางพุทธศาสนา โดยไมขัดตอหลัก
คําสอนของพระพุทธศาสนา”  โดยแนวคิดปรากฏในงานของ ของ ผศ.ดร.พิเชฐ ท่ังโต 
(Phichet Thangto,2013/2556,pp. 24-41) ปรากฏในบทความเร่ือง “การเงิน 3 
ฐาน กองทุน สัจจะสะสมทรัพยและธนาคารพระพุทธศาสนา” หรือในงานของ วินัย 
ทองยอย (Vinai Thongyoi,2557,pp.513-534) งานวิจัยเร่ือง “แนวทางการจัดต้ัง
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และการจัดการธนาคารพระพุทธศาสนาในประเทศไทย”   แมท่ีสุดจะมีการเสนอราง 
พ.ร.บ.ธนาคารพระพุทธศาสนา ในชวง พ.ศ.2555 โดยนายวิรุฬ เตชะไพบูลย “'วิรุฬ'

ยันผลักดันต้ังธนาคารพุทธตอ” (คม ชัด ลึก : 5 พฤศจิกายน 2555) แมผลท่ีเกิดข้ึนจะ
ไมสามารถจัดต้ังธนาคารได  แตนัยหน่ึงสะทอนใหเห็นวามีแนวคิดในเร่ืององคกรศาสนา
ควรมีการบริหารสินทรัพยของพระพุทธศาสนาใหเปนระบบมากข้ึน รวมไปถึงทําใหทุน
ทางศาสนากลายเปนทุนท่ีจะชวยเหลือสงเสริมคุณภาพชีวิตของชาวพุทธในองครวมได 
แมจะมีคําถามเพ่ือใหเกิดความรัดกุมมากข้ึน ในการบริหารทุนเพ่ือพระพุทธศาสนาดัง
ปรากฏในงานของ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส  (2555) ไดเสนอแนวคิดในเร่ืองการ
จัดต้ัง “ธนาคารพระพุทธศาสนา : เงินตรากับการพัฒนาจริยธรรมชาวพุทธ” เปน
การต้ังคําถามเพ่ือทวนยอน ใหเห็นคุณคา ตระหนึกถึงคุณธรรม และมูลคา ที่จะทําให
ไดท้ังหลักการ หลักคุณธรรม และคุณภาพชีวิตของชาวพุทธ สอดคลองกับแนวคิดใน
งานวิจัยของ พระมหาทวี โพธิเมธี (โพธ์ิตาด) (2016 : 11-22) ในงานวิจัยเร่ือง “การ
บริหารการเงินของวัดตามหลักธรรมาภิบาล ศึกษากรณีวัดในเขตอําเภอเมือง 

จังหวัดนนทบุรี” ที่เสนอแนวคิดในเร่ืองธรรมมาภิบาลกับการจัดสรรคงบประมาณ
อยางเปนธรรม  ดังน้ันประเด็นน้ีจึงส่ือถึงการเสนอแนวทางในการบริหารการเงินของ
วัดของพระศาสนาใหเกิดผลในเชิงของการจัดต้ังทุนเพ่ือบริหารทุนไปสูการนําทุนน้ันมา
ใชใหเกิดประโยชนกับองคกรในภาพกวาง รวมท้ังการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพอยาง
สูงสุดดวย  

 
ภาพที ่5 ขอเสนอจากผูวิจัยในการแกปญหาการเงินของวัดใหมีธรรมาภิบาล คือลดอํานาจเจา

อาวาสในการบริหารสินทรัพยในเชิงระบบองครวม (ภาพ : ออนไลน)  
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 3. การจัดต้ังสํานักทรัพยสินสวนพระพุทธศาสนา หมายถึง แนวทางในการ
จัดต้ังหนวยบริหารสินทรัพยในพระพุทธศาสนา เพ่ือนําไปสูการลงทุนในมิติของศาสนา
ที่ตอทุนใหเพ่ิมบนฐานคิดแบบเมตตา เก้ือกูลและไมเอาเปรียบ การบริหารสินทรัพย
ของพระพุทธศาสนา อาทิ ท่ีธรณีสงฆ การจัดสรรผลประโยชนกัลปนาผลในเชิงศาสนา
ที่จะทําใหศาสนาไดผลประโยชนดอกผลอันเปนผลไดทางศาสนาในองครวม ดังปรากฏ
แนวคิดแนวปฏิบัติในการประชุมมหาเถรสมาคม คร้ังท่ี 4/2547 เม่ือวันท่ี 10 
กุมภาพันธ 2547  (มติมหาเถรสมาคมท่ี 180/2547 คร้ังท่ี 11 : 20 เมษายน 2547) วา
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ โดยสํานักงานศาสนสมบัติ ยังขาดความคลองตัว ไม
สามารถปฏิบัติงานใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายในการดูแลรักษา และจัดการศาสน
สมบัติกลาง ศาสนสมบัติของวัด และวัดราง จึงควรใหมีองคกรอิสระทําหนาท่ีบริหาร
จัดการแทน ที่ประชุมมหาเถรสมาคมมีมติใหมีกรรมการมหาเถรสมาคม จํานวน 4 รูป 
เปนท่ีปรึกษา  โดยมีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 73/2547 ลงวันท่ี 30 มีนาคม 2547 
เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาการจัดต้ังสํานักงานทรัพยสินของพระพุทธ-ศาสนา 
ประกอบดวย กรรมการมหาเถรสมาคม 4 รูป เปนท่ีปรึกษา เจาหนาท่ีสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ และบุคคลภายนอก รวมท้ังส้ิน 29 รูป/คน จัดต้ังใหเปน 
“สํานักงานทรัพยสินสวนพระพุทธศาสนา (องคการมหาชน) (ทพศ.) โดยมีการศึกษา
แนวทางจัดต้ังสํานักงาน  มีการตราพระราชกฤษฎีกา ออกกฏหมายรับรองการใชงาน
ดังกลาว และคาดวาจะใชไดในป พ.ศ.2547 แตในทางปฏิบัติไมไดเกิดองคกรสํานัก
ทรัพยสินพระพุทธศาสนาดังท่ีตองการ แตนัยหน่ึงไดสะทอนใหเห็นความมุงหวังในการ
จัดต้ัง เพ่ือบริหารสินทรัพยใหเกิดประโยชนและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงในชวงสภาพปญหา
ที่เกิดข้ึนใน พ.ศ.2561 ท่ีมีประเด็นเก่ียวกับการบริหารเงินของวัด ก็ไดมีการเสนอ
แนวคิดในเร่ืองการจัดต้ังสํานักงานทรัพยสินสวนพระพุทธศาสนาออกมากอีกคร้ัง 
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ภาพท่ี 6 เงินวัด เงินพระศาสนาตองสงเสริมสวัสดิการดานสุขภาวะแกพระสงฆ ชาวพุทธ ในรูปของ

สวัสดิสําหรับชาวพุทธในองครวม “พุทธบริษัท” (ภาพ : ออนไลน)  

 ดั ง น้ัน ในภาพรวมของ ผู วิ จั ย   กับแนว คิดการบ ริหาร สินท รัพย ใ น
พระพุทธศาสนา ซ่ึงสามารถประมวลรวมได คือ (1) ในเร่ืองธรรมาภิบาล โปรงใส เปน
ประโยชนกับองคกรพระพุทธศาสนา (2) เปนประโยชนในการเสริมสรางคุณภาพชีวิต
ชาวไทย ชาวพุทธ และสมาชิกใหเกิดคุณภาพชีวิตท่ีดี ขับเคล่ือนในองครวมอยางเปน
ระบบ และมีคุณคา (3) ทําใหเกิดความสุจริตตามหลักศาสนา และ (4) ทําใหเกิดคุณคา 
มูลคา และจิตวิญญาณที่สอดประสานกันอยางเปนระบบและเปนคุณคาแทในเชิงสังคม
และศาสนา  

  จากแนวคิด ดั งกล าวแนวทางการ จัด ต้ั ง  ห รือบ ริหาร สินท รัพย ใน
พระพุทธศาสนาควรเนนเพ่ือประโยชนขององคกรในองครวม เปนไปเพ่ือการพัฒนา
หลักคําสอน พัฒนาศาสนิก และพัฒนาศาสนธรรม ศาสนวัตถุ  ใหมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล จากงานวิ จัย ท่ี นํามาเปนบทวิพากษ น้ี  ช้ี ให เ ห็นวา สินทรัพย ใน
พระพุทธศาสนามีจํานวนมาก แตส่ิงท่ีจะตองตระหนึกคือการบริหารจัดการอยางเปน
ระบบ โปรงใส มีธรรมาภิบาล มูลคาเหลาน้ันจึงจะเปนประโยชนตอพระพุทธศาสนา
และสังคมไทยในองครวมได  
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แผนภาพท่ี 1 แนวคิด สูแนวทางการบริหารการเงิน ทรัพยสินของวัดในพระพุทธศาสนาเพ่ือ
ประโยชนตอพระพุทธศาสนา สังคม และประเทศชาติในองครวม 

 

จากแผนภาพสะทอนแนวคิดไดวาการจัดการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา
เปนความจําเปนตองมี และดําเนินการใหเกิดข้ึน จากแผนภาพมีความชัดเจนวาการ
บริหารทุน ทรัพยสินคาดวาจะทําใหเกิดประโยชน ตอองคกร อาจมีคําถามวาแลวจะ
บริหารความเส่ียงอยางไร รวมไปถึงจะเขาสูการแขงขันดวยกลไกปกติอยางไร ซ่ึงอาจ
เปนคําถามท่ียังไมมีคําตอบทีเดียว แตในทางการบริหารตองมองท่ีทําอยางไรใหมี
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพอยางสูงสุด  ในเม่ือทุนเหลาน้ีเปนทุนในพระพุทธศาสนา เปน
ทุนท่ีควรจะกอใหเกิดรายได อยางเหมาะสม สมดุล เปนธรรม ไมใชทําใหเกิดชองวาง
และกลโกงท่ีไมสุจริต รวมท้ังควรเปนประโยชนในองครวมสําหรับชาวพุทธได  

 
ภาพท่ี 7 เงินวัด เงินพระศาสนาเพ่ือสนับสนุนการเผยแผพระพุทธศาสนาในภาพกวางท้ัง

ในเชิงรูปแบบ ระบบ และคําสอน ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

 (ภาพ : วัดไทยในรัสเซีย : ออนไลน) 

[รูปแบบ-องคกร] สํานักทรัพยสินสวนพระพุทธศาสนา 

ที่นํารายไดท้ังหมดของวัดสูการบริหารอยางเปนระบบ 
เ พ่ื อ นํ า ผ ล ไ ด สู ก า ร พั ฒ น า พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า 

ในองครวมทั้งบุคคลากร ระบบ และอ่ืนๆ ในนามศาสนา 

[ผลได -แนวปฏิ บั ติ ] นํ า ทุน
ผลได สู การพัฒนางานคณะ
สงฆ/งานพระพุทธศาสนา/งาน
ช า ว พุ ท ธ ใ น อ ง ค ร ว ม / ง าน
ก า ร ศึ ก ษ า ศ า ส น า / ง า น
การ ศึกษาชา ติ / ง าน พัฒนา
ทรัพยากรมนุษย/จัดสวัสดิการ
ใ ห ส ม า ชิ ก ใ น สั ง ค ม ใ น รู ป
สวัสดิการตามหลักศาสนา/ให
การพัฒนาคนใหกับสังคมและ
ป ร ะ เ ท ศ ช า ติ ใ น น า ม
พระพุทธศาสนา อื่น ๆ  ฯลฯ  

 

[การจัดการ-บริหาร] ในรูปของคณะกรรมการท่ีมีนโยบาย
พัฒนาสินทรพัยเพ่ือประโยชนของศาสนา สังคม ประเทศชาติ 

[นโยบาย-จัดการ] ลงทนุ พัฒนาทุน ทุนทางศาสนาใหเปน
ทุนที่เปนประโยชน เปนธรรม ตามหลักศาสนาไมเอาเปรียบ 

สงเสริมคณุภาพชีวิตท้ังศาสนา และสมาชิกในศาสนา  
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บทสรปุ 

 จากบทความอันเปนผลงานวิจัย สะทอนขอเท็จจริงตามแบบวิธีวิทยาของ
การวิจัย มองไปท่ีการบริหารสินทรัพย ของวัด ของพระศาสนา ที่มีเปาหมายเพ่ือใหเกิด
ประโยชน โปรงใส ตรวจสอบได เปนประโยชนท้ังในเชิงคุณคาและมูลคา กอใหเกิด
ประโยชนในองครวม สรางท้ังประโยชนในการพัฒนาคน พัฒนาสังคม พัฒนาศาสนา 
ดังพุทธพจนท่ีวา  "สุขจากการมีทรัพย สุขจากการใชจายทรัพย และสุขจากการไม
เปนหน้ี" (องฺ.จตุกฺก. [ไทย] 21/62/105/อานัณยสูตร-วาดวยสุขเกิดจากความไมเปน
หน้ี) แปลวาทรัพยจะมีประโยชนตองบริหารใหถูกดี มีประโยชน โปรงใส ตรวจสอบได 
คติทางพระพุทธศาสนามองปจจัย 4 “อาหาร-ท่ีอยูอาศัย-เคร่ืองนุงหม-ยารักษาโรค” 
เปนปจจัยสําคัญสําหรับการยังชีพ ดังพุทธพจนท่ีวา  "ทรัพยเสมอดวยโค หรือ
ขาวเปลือกไมมี" (สํ.ส. [ไทย] 15/13/13-นัตถิปุตตสมสูตร- วาดวยส่ิงท่ีเสมอดวยบุตร
ไม มี )  เ งินก็สําคัญ แต ส่ิง ท่ี สําคัญกวาคือธรรมชาติของชี วิตคืออาหารน่ันเอง 
พระพุทธศาสนาไมไดปฏิเสธทุน ทรัพยสิน แตใหมีการบริหารจัดการใหถูกตอง
เหมาะสม เหมาะสมกับสถานะ  นักบวช ฆราวาส ดังมีพุทพจนวา "คนมีปญญา หรือมี
ความขยันหม่ันเพียรยอมหาทรัพยได" (สํ.ส. [ไทย]15/246/353-อาฬวกสูตร) ใน
ความหมายก็คือทรัพยสินมี ดีประโยชน รูจักใช รูจักหาอยางเปนระบบ รวมท้ังตอง
สอดคลองกับหลักการใหญคือพระธรรมวินัยในพระพุทธศาสนา ทรัพย สินใน
พระพุทธศาสนาตองเปนทรัพยท่ีเปนไปเพ่ือประโยชนแกสวนรวม  พระพุทธศาสนา 
ประชาชน ประเทศชาติในสวนรวมไดดวย  ดังน้ันจากงานวิจัยวาดวยเร่ืองเงินวัด สู
ปฏิบัติการลอมปราบตอความผิดวาดวยเรื่องการใชเงิน “เงินทอน” กลายเปนรอยดาง
ของสังคมไทยและพระพุทธศาสนา ตองมีทางออกในการบริหารจัดการ เพ่ือพัฒนาเงิน
ของวัด เงินพระศาสนาใหเปนธรรม สูธรรมาภิบาล โปรงใส ตรวจสอบได สอดคลองกับ
ขอเสนอของงานวิจัยท่ีนํามานําเสนอรวมกับเหตุการณทางในพระพุทธศาสนาในชวง 
พ.ศ.2561 นี้ได  
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