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พิมพที่ มหาจุฬาบรรณาคาร  ศูนยจําหนายหนังสือและอุปกรณการศึกษา 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (วังนอย) 
79 หมู 1 ถนนพหลโยธิน หลักกโิลเมตรที่ 55 
ตําบลลาํไทร อาํเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170 
โทร. 035-248000 ตอ 8048 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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คํานํา 

 
 คณะสังคมศาสตรโดยภาควิชารัฐศาสตรไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัยใหเปดสอนหลกัสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ต้ังแตป
การศึกษา 2549 เปนตนมา และหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
ต้ังแตปการศึกษา 2551 เปนตนมาจนถึงปจจุบนั โดยในแตละปไดมีผูสําเร็จการศึกษามากพอสมควร 
ซึ่งนิสิตเหลาน้ี ไดสําเร็จการศึกษาตามแผน ก แบบ ก 2 ที่ทั้งศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธและ
แผน ข ที่ศึกษารายวิชาและทําสารนิพนธดวย 
 ในการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุมหรือ (Proceedings) ครั้งน้ีเปนครั้งที่ 6 ได
มีภาคีขายเขารวมการประชุมสัมมนาประกอบดวย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ, มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ซึ่งไดกําหนดใหมีการแบงกลุมยอย
การนําเสนอผลงานทางวิชาการโดยใหนิสิตที่สําเร็จการศึกษาทุกรูปหรือคนตองนําเสนอผลงานวิจัย
ของตนเอง ซึ่งในปน้ีไดกําหนดใหมีการนําเสนอ 2 แบบดวยกันคือ ใหตีพิมพในสิ่งพิมพวิชาการและ
นําเสนอผลงานวิจัยของตนเองในรูปแบบโปสเตอร ซึ่งแบงออกเปน 6 กลุมยอย ประกอบดวย 1. 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ : ดานการปกครอง 2. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ : ดานศาสนศึกษา 
และดานสาธารณูปการ  3. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ : ดานการเผยแผ  4. สาขาวิชาการจัดการ
เชิงพุทธ : ดานการศึกษาสงเคราะห 5. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ : ดานสาธารณสงเคราะห  
6. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร และสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมผานแบบ e-book ซึ่งสามารถอาน
ไดโดยใช QR Code  
 คณะผูจัดทําเอกสารหวังวา  เอกสารฉบับน้ีคงเอื้ออํานวยประโยชนใหแกผูสนใจทาง
วิชาการในดานน้ีเปนอยางดี  และเปนเครื่องช้ีวัดใหเห็นวา  เปนการจัดการศึกษาที่สามารถประกัน
คุณภาพของการศึกษาดวยตนเอง  และนําไปสูการประกันคุณภาพการศึกษาของ มจร ได  จึง
ขอขอบคุณทุกทานที่ไดมีสวนรวมทําใหการประชุมวิชาการครั้งน้ีบรรลุผลตามที่ไดกําหนดไว 

 
 
 

(รองศาสตราจารย ดร. สุรพล สยุะพรหม) 
ผูอํานวยการหลกัสูตรบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 
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กําหนดการ 
การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) 
หลักสตูรบัณฑิตศกึษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร  

ณ หอง B508-B509 อาคารเรียนรวม โซนบ ีช้ัน 5 คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อําเภอวังนอย จังหวัด

พระนครศรอียุธยา 
วันจันทร ที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ.2562 

 
ภาคเชา : 
 เวลา 08.00 น. ลงทะเบียนเขาประชุม 
 เวลา 08.30 น. ชมวีดีทัศน มจร 

เวลา 09.00 น. พระมหาสมบูรณ วุฑฺฒิกโร,ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
                     กลาวสัมปสาทนียกถา 
เวลา 09.15 น. พระครูปริยัติกิตติธํารง,รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร  
                     กลาวสัมปสาทนียกถา 
เวลา 09.45 น. พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดี เดินทางถึงอาคารเรียนรวม  
                     ช้ัน 1 โซนบี  

เปดนิทรรศการโปสเตอรของผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2561 
เวลา 10.15 น. พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดี ประธานในพิธีจุดธูปเทียน  

และกลาวนําบูชาพระรัตนตรัย 
   - พระครูปริยัติกิตติธํารง,รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร   
                                  ถวายสักการะตออธิการบดี 
   - ผูแทนผูสําเร็จการศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  
                                  และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
     ถวายสักการะตออธิการบดี 
   - รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝายกจิการทั่วไป  

  ผูอํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา กลาวถวายรายงาน 
- พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดี มอบเกียรติบัตรแกหนวยงาน
เครือขายที่รวม   
จัดประชุมและผูสําเร็จการศึกษาประกอบดวย 
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- มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
- สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 
- ผูสําเร็จการศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และ

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
หลังจากน้ันอธิการบดีใหโอวาทและกลาวเปดการประชุมวิชาการที่มี

รายงานการประชุมพรอมบรรยายพิเศษ  
 เวลา 11.30 น. ฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหารกลางวัน 
 
 
ภาคบาย : การนําเสนอผลงานทางวิชาการของนิสิต 
เวลา 13.00 น. 1. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ : ดานการปกครอง  
  2. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ : ดานศาสนศึกษา และดานสาธารณูปการ 
  3. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ : ดานการเผยแผ 
  4. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ : ดานการศึกษาสงเคราะห  
  5. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ : ดานสาธารณสงเคราะห   
  6. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
 
หมายเหตุ :  กําหนดการอาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 

พิธีกรประจําวัน  : พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. 
              : ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หม่ันมี 
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Full Text 
 

การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) 
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร  

ณ หอง B508-B509 อาคารเรียนรวม โซนบี ชั้น 5 คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อําเภอวังนอย  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
วันจันทร ที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ.2562 
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สารบัญ 

กองบรรณาธิการ (1) 
คณะกรรมการการวิพากษบทความ (2) 
คํานํา (5) 
กําหนดการ (6) 
บรรยายพิเศษเร่ือง “การจัดการเชิงพุทธ: ความกาวหนาทางวิชาการท่ีควร
พัฒนาตอไป  โดยพระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี 

(18) 

  

รัฐประศาสนศาสตร  

ประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดลอมของเทศบาลตําบลหมูส ีอําเภอปากชอง  
จังหวัดนครราชสีมา 

 

 พระมหาสุริยะ มทฺทโว (มาธรรม), เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง, อนุวัต กระสังข 

การบริหารการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ  
จังหวัดชัยภูมิ 

 

 พระธนิต  อธิจิตฺโต (คงเนียม), เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง, สุรินทร นิยมางกูร 

สัมฤทธิผลการจัดการสวัสดิการผูสูงอายุขององคการบริหารสวน   
ตําบลหลุมขาว อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 

 

 พระสมุหสมประสงค ปริชาโน (ตุมทอง), เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง,  
อนุวัต กระสังข 
 

ประสิทธิผลการบริหารจัดการนํ้าเสียในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม  
จังหวัดชลบุรี 

 

 พระโยธิน ญาณวโร (แสนมนตร)ี, สุรินทร นิยมางกูร,  
เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง 
 

ปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานเทศบาล 
ในอําเภอคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 

 

 พระสิทธิชัย วิสุทฺโธ (หวานผล), สุรินทร  นิยมางกูร,  
เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง 
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การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการมูลฝอยของเทศบาล 
ตําบลทุงหลวง อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 

 

 พระนุชิต นาคเสโน (โพวิชัย), เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง, ธิติวุฒิ หมั่นมี 

การจัดการทรัพยากรมนุษยขององคการบริหารสวนตําบลเขาขลุง อําเภอ
บานโปง จังหวัดราชบุรี 

 

 พระครูปญญาภิยุต (ประจวบ ปฺาทีโป), อนุวัต กระสังข,  
เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง 
 

ประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการ 
บริหารสวนตําบลโคกพระเจดีย อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

 

 พระมหาฉัตร กตสาโร (มาสวัสด์ิ), สุรินทร นิยมางกูร,  
เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง 
 

ความพึงพอใจตอการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลจอหอ 
อําเภอเมืองนครราชสมีา จังหวัดนครราชสีมา 

 

 ภานรินทร ไชยเอิก, รัฐพล เย็นใจมา, อนุวัต กระสังข 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของเทศบาลเมืองลําตาเสา อําเภอวังนอย  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

 ชญานุช สามัญ, รัฐพล เย็นใจมา, อนุวัต กระสังข 

การพัฒนาสมรรถนะการบริหารของผูบริหารเทศบาลตําบลบางละมุง  
จังหวัดชลบุรี 

 

 อัญชลี กองแกว, อนุวัต กระสังข, เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง 

การปกครอง  

แนวทางการบริหารจัดการอธิกรณของคณะสงฆอําเภอเมอืง  
จังหวัดอางทอง 

 

 พระกฤษณพล คุณงฺกโร, พระปลัดระพนิ พุทธฺสาโร, ประเสริฐ ธิลาว  
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การสงเสริมการปฎิบัติงานของพระวินยาธิการของคณะสงฆจังหวัดชัยภูมิ 

 

 
 พระครูใบฎีกาสุพรรณ ปสนฺนมโน, พระมหาสุนันท สุนนฺโท,  

พระปลัดระพนิ พุทธฺสาโร 

การพัฒนาการบริหารจัดการหนวยอบรมประชาชนประจําตําบล 
ของคณะสงฆ อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

 พระครูสังฆรักษสมบัติ ธมฺมทินฺโน (สมดี), พระสุธีวีรบัณฑิต,  
ประเสริฐ ธิลาว 
 

แนวทางการพัฒนาภาวะผูนําของพระสงฆในอําเภอโนนสะอาด  
จังหวัดอุดรธานี 

 

 พระชาญชัย อินฺทญาโณ (ยันตฉิมพลี, พระมหาสุนันท สุนนฺโท,  
พระปลัดระพนิ พุทธิสาโร 
 

ศักยภาพการปฏิบัติงานของเจาอาวาสในอําเภอดําเนินสะดวก  
จังหวัดราชบุรี 

 

 พระปลัดคงศักด์ิ ปฺาสกฺโก (มียอด), พระครูวิสุทธานันทคุณ,  
พระสมุทรวชิรโสภณ 
 

ภาวะผูนําของพระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆอําเภอเมือง  
จังหวัดราชบุรี 

 

 พระราชวัลภาจารย (ดาวเรือง อาจารคุโณ/คุณเมฆ),  
พระสมุทรวชิรโสภณ, สุรพล สุยะพรหม 
 

การบริหารจัดการวัดของเจาอาวาสในอําเภอบางสะพานนอย  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

 

 พระอธิการวัชรินทร กนฺตสีโล (พุมแสวง), พระครูวาทีวรวัฒน,  
พระครูวิสุทธานันทคุณ 
 

การบริหารจัดการวัดของเจาอาวาสในอําเภอบางสะพานนอย 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

 

 พระครูอาทรวรธรรม (บุญธรรม อุปสนฺโต), พระสมุทรวชิรโสภณ,  
สุรพล สุยะพรหม 
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การประยุกตใชหลักธรรมาภิบาลของพระสังฆาธิการในการปกครองคณะ
สงฆ อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

 

 พระมหาประกอบ โชติปฺุโ (จุยเย็น), พระสมุทรวชิรโสภณ,  
สุรพล สุยะพรหม 

การเผยแผ  

การบริหารจัดการการอบรมผูบวชระยะสั้นของคณะสงฆจังหวัดอางทอง 

 

 พระอธิการรัตน รตโน (บัวทอง), ประเสริฐ ธิลาว, พระสุธีวีรบัณฑิต 

การพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนอําเภอบางคนที  
จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

 พระครูสมุหประมวล ปภสฺสโร (นาคะเวช),  
พระครูสังฆรักษทรงพรรณ ชยทตฺโต, พระสมุทรวชิรโสภณ  
 

การพัฒนาการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด 
ในอําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

 

 พระปลัดพนมชัย มหาวชิโร, พระครูวาทีวรวัฒน,  
พระมหากังวาล ธีรธมฺโม 
 

การบริหารจัดการโครงการหมูบานรักษาศีล 5  
ของคณะสงฆอําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี  

 

 พระมหาพงษศักด์ิ รตนาโณ, ประเสริฐ ธิลาว,  
พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ 
 

การพัฒนาบทบาทพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
อําเภอเมอืง จังหวัดสุราษฎรธานี 

 

 พระศุภชาติ  สุภชาโต (ออนเย็น), พระมหากังวาล ธีรธมฺโม,  
พระครูวิสุทธานันทคุณ 
 

บทบาทในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมแกนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ของพระสงฆอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี 

 

 พระสมคิด จินฺตสโม (คลายเงิน), พระครูสังฆรักษทรงพรรณ ชยทตฺโต,  
พระมหากังวาล ธีรธมฺโม 
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การเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสงฆอําเภอบานหมอจังหวัดสระบุรี  

 

 พระอธิการสมชาย อินฺทโชโต, พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ,  
พระอุดมสิทธินายก 

การศาสนศึกษาและสาธารณูปการ  

การพัฒนาการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆอําเภอ
เมือง จังหวัดเพชรบุรี 

 

 พระครูวินัยธรอธิษฐ สุวฑฺโฒ (สนขาว), พระมหากังวาล ธีรธมฺโม 
พระครูวาทีวรวัฒน 
 

สภาพการจัดการศึกษาธรรมศึกษา ในอําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี 

 

 พระครูสมุหดิฐภูมิ จิรธมฺโม (อินทชาติ), พระมหากังวาน ธีรธมฺโม,  
พระครูวาทีวรวัฒน 

การพัฒนาการบริหารจัดการสาํนักศาสนศึกษาของคณะสงฆ  
ในเขตอําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

 พระบุญมี ธมฺมธโร (แกวแกน), พระมหาสุนันท สุนนฺโท,  
พระปลัดระพนิ พุทฺธิสาโร 
 

การพัฒนาการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด 
ในอําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

 

 พระไพโรจน สุจิตฺโต (เทพพิทักษ), พระครูวาทีวรวัฒน,  
พระมหากังวาล ธีรธมฺโม 
 

การบริหารจัดการงานประพฤติวุฏฐานวิธีของวัดในจังหวัดเพชรบูรณ   

 

 พระมหาพรประกิจ กิตฺติมโน (ฤทธ์ิสกุล), พระสุธีวีรบัณฑิต,  
ประเสริฐ ธิลาว 

การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ของคณะ
สงฆ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

 

 พระมหามงคล อริชโย (ภูนาเขียว), พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ,  
พระปลัดระพนิ พุทฺธิสาโร 
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ประสิทธิภาพการจัดการศาสนศึกษาแผนกธรรมของคณะสงฆอําเภอเมือง 
จังหวัดราชบุรี 

 

 พระมหาสมศักด์ิ ปฺาวโร (สุขสม), พระครูสังฆรักษทรงพรรณ ชยทตฺ
โต, พระปฎกโกศล 
 

แนวทางการพัฒนาโครงการรักษาศีล 5 ท่ีดําเนินการโดยโรงเรียมัธยมศึกษา 
อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

 พระสมุหนพดล  จิรสีโล (เจริญผล), พระมหาสุนันท สุนนฺโท,  
พระปลัดระพนิ พุทฺธิสาโร 
 

สภาพปญหาและแนวทางแกไขในการบริหารจัดการท่ีพักสงฆ 
ในอําเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี 

 

 พระครูจริยธรรมานุรักษ (วัลลภ จริยธมฺโม), พระสมุทรวชิรโสภณ, 
สุรพล สุยะพรหม 
 

การพัฒนางานสาธารณูปการของพระสังฆาธิการอําเภอเมืองราชบุรี 

 

 พระครูจารุวรรณโกวิท (เจตน จารุวํโส), พระครูวิสุทธานันทคุณ,  
พระสมุทรวชิรโสภณ 

การพัฒนาวัดเพ่ือการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในอําเภอโพธาราม จังหวัด
ราชบุรี 

 

 พระครูพิทักษศิลปาคม (นุชิต วชิรวุฑฺโฒ), พระครูวิสุทธานันทคุณ,  
พระครูสังฆรักษทรงพรรณ ชยทตฺโต 
 

การพัฒนาวัดใหเปนวัดพัฒนาตัวอยางของอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี 

 

 พระครูสุพัฒนวรกิจ (ใหม อุตฺตโม), พระครูสังฆรักษทรงพรรณ ชยทตฺโต,  
พระปฎกโกศล 

การอนุรักษวัฒนธรรมชุมชนทองถ่ินตามแนวพระพุทธศาสนาของชุมชน
ลาวเวียง อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 

 

 พระพิรุฬหวิทย ยสวฑฺโฒ (พรมมาล)ี, พระครูสังฆรักษทรงพรรณ ชยทตฺ
โต, พระปฎกโกศล 
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การบริหารจัดการการทองเท่ียวเชิงพุทธของวัดในอําเภอบางพลี  
จังหวัดสมุทรปราการ 

 

 พระมุนินทร มุนินฺทโร (กองจันทรดี), พระมหากฤษฏา กิตฺติโสภโณ,  
ประเสริฐ  ธิลาว 
 

การบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัด อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี  

 

 พระธีระยุทธ อุชุจาโร (เอมเปย), พระอุดมสิทธินายก,  
พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ 

การศึกษาสงเคราะห  

ความ พึ งพอใจในการบริหารจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา:กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห 
อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

  พระครูปลัดศุภชัย ขนฺติโก (บุญอิ่ม), พระครูวิสุทธานันทคุณ,  
พระสมุทรวชิรโสภณ 
 

ประสิทธิผลการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา : 
กรณีศึกษาโรงเรียนวัดบานโปงสามัคคีคุณูปถัมภ อําเภอบานโปง จังหวัด
ราชบุรี 

  พระครูสุธีปริยัติวิธาน (สุภาพ อาตาปโก), พระสมุทรวชิรโสภณ,  
สุรพล สุยะพรหม 
 

การสงเสริมการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแกเยาวชนของคณะสงฆอําเภอ
พุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี 

 

 พระนิคม  กตปฺโญ  (นาชม ), พระมหากั งวาน ธีรธมฺ โม , พระครู
วาทีวรวัฒน 
 
 

ประสิทธิภาพการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
อําเภอละแมจังหวัดชุมพร 

 

 พระใบฎีกามนูญ จารุวณฺโณ (รัตนะพงศ), พระมหากังวาล ธีรธมฺโม,  
พระครูวิสุทธานันทคุณ 
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การบริหารจัดการวัดใหเปนศูนย การเรียนรูในชุมชน ของคณะสงฆ          
อําเภอวังนอย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
 พระสงา จนฺทวณฺโณ, พระมหากฤษฏา กิตฺติโสภโณ, พระอุดมสิทธินายก 

ประสิทธิผลการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรม 
ในโรงเรียน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

 

 พระสมหมาย  สิริภทฺโท(ไทยานนท), พระครูวาทีวรวัฒน,  
พระครูสังฆรักษทรงพรรณ ชยทตฺโต 

การสาธารณสงเคราะห  

การจัดการสาธารณสงเคราะหของพระสังฆาธิการในอําเภอบางคนที  
จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

 พระครูปราโมทยปญญาวัฒน (บุญเลิศ เตชปฺุโ), พระสมุทรวชิรโสภณ,  
สุรพล สุยะพรหม 
 

บทบาทพระสงฆในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินในอําเภอโพธาราม 
จังหวัดราชบุรี 

 

 พระครูสมุหวิโรจน คุณวีโร (ตันบริบูรณ), พระครูวิสุทธานันทคุณ,  
พระครูสังฆรักษทรงพรรณ ชยทตฺโต 
 

การบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในอําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 

 

 พระมหาเอกชัย ปฺาวชิโร (วราภรณสุภากุล),  
พระครูสังฆรักษทรงพรรณ ชยทตฺโต, พระปฎกโกศล 

การจัดการงานสาธารณสงเคราะหของวัดพระบาทนํ้าพุ  จังหวัดลพบุรี 

 

 พระวรภพ คุณสมฺปนฺโน, พระปลัดระพนิ พุทธิสาโร, ประเสริฐ ธิลาว 

การสงเสริมเด็กและเยาวชนในการเขารวมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา  
ของพระสงฆ อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

 

 พระสมพร สมจิตโต (ออนไธสง), ประเสริฐ ธิลาว, พระอุดมสิทธินายก 
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การจัดการงานสาธารณสงเคราะหของพระสังฆาธิการ อําเภอเมือง  
จังหวัดราชบุรี 

 

 พระสมุหวศิน วิสุทฺโธ (พงษศักด์ิ), พระครูวิสุทธานันทคุณ,  
พระมหากังวาล ธีรธมฺโม 

การศึกษาวิเคราะหคุณคาของพระบรมสารีริกธาตุตามแนวพุทธ 
ปรัชญาเถรวาท 

 

 วรกร  ชาติชัยทัศ, สุวิน  ทองปน, จรัส  ลีกา 

 
 
 
 

ภาคผนวก   
 โครงการ  
 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินโครงการ  
 แบบประเมินบทความวิจัย  
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บรรยายพิเศษ 
เร่ือง “การจัดการเชิงพุทธ: ความกาวหนาทางวิชาการท่ีควรพัฒนาตอไป   

โดยพระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี 
ณ หอง B508-B509 อาคารเรียนรวม โซนบี ช้ัน 5 คณะสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อําเภอวังนอย  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

วันจันทร ท่ี 8 เดือน เมษายน พ.ศ.2562 
*********** 

ขอแสดงความนับถือโดยทานพระเถรานุเถระทั้งผูบริหารและคณาจารยวาที่มหาบัณฑิต
ทุกรูปที่อยูในที่ประชุมน้ีมีทานคณบดีคณะสังคมศาสตรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยทานพระครูปริยัติกิตติธํารง รศ.ดร. ขอเจริญพรทานผูบริหารคณาจารยและ มหาบัณฑิต
ใหมพรอมทั้ งผูแทนจากภาคีเครือขายฝายคฤหัสถทุกท าน ซึ่ งในที่ประชุมน้ีมีทานรอง
ศาสตราจารย ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝายกิจการทั่วไป ในฐานะผูอํานวยการ
โครงการเปนตนเปนประธาน ขอช่ืนชมยินดีตอคณะสังคมศาสตร ที่ไดรับภาระในการจัด
การศึกษาในระดับมหาบัณฑิตใน 2 สาขาวิชา คือสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร มีผลผลิตออกมาในจํานวนที่นาพอใจ และก็มีความหวงใยในเรื่องของการ
ประกันคุณภาพจึงไดจัดประชุมทางวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) ในครั้งน้ี
ตอเน่ืองเปนปที่ 5 และจะเปนประโยชนไมใชเฉพาะในการประชุมหรือไมใชเฉพาะตอภายใน
ประชาคมมหาจุฬา แตจะเปนประโยชนตอสถาบันการศึกษาทั่วไป ถึงไดเชิญและนิมนตภาคี
เครือขายมารวมงานกันซึ่งในสวนของผูจัดโครงการ อันน้ีก็มีความคาดหวังดังวัตถุประสงคที่จัดไว 
และเพื่อไปยังวาที่มหาบัณฑิตเพื่อจะไดเสนอผลงานทางวิชาการไมวาจะเปนผลงานที่ในสื่อ
สิ่งพิมพที่ในฐาน TCI หรือจะเปนรายงานการประชุมในครั้งน้ีก็ตาม ซึ่งหลังการประชุมน้ีก็ทําให
ทานทั้งหลายมีคุณสมบัติครบถวนที่จะรับปริญญาทั้งฝายบรรพชิต และคฤหัสถก็ถือวาเปนความ
เอื้อเฟอของคณะสังคมศาสตรโดยรวมตอพวกเรา และขณะเดียวกันผูเปนวาที่มหาบัณฑิต ก็ได
ประโยชนเพิ่มเติมข้ึนมากก็คือเปนโอกาสที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรูจักกันและกันนอกจากจากเพื่อน
มหาบัณฑิต 
 ผลงานนอกจากน้ีก็ยังมีผูมาวิพากษวิจารณครูบาอาจารยในสถาบันและตางสถาบันที่มา 
เปนเสมือนกระจกสะทอนใหกับงานของเรา กระจกสะทอนน้ันทําใหมีโอกาสในการไปทบทวน
เปนขบคิดเพื่ออนาคตตอไป ใหมองเหมือนกับการหลอพระพุทธรปูองคใหญ ผูหลอผูแกะสลักไม
เปดโอกาสใหมีการวิพากษวิจารณผลที่ออกมาก็ ก็ไมถูกตองตามพุทธลักษณะสูงไปบาง ผอมไป
บาง แขนไมเทากันบาง เพราะองคใหญอยูที่สูงเวลาเราไปแกะไปทําอยูใกลชิดบนที่สูง สูคนที่อยู
ขางลางมองหางๆไมไดเพราะฉะน้ันเขาจึงเชิญผูเช่ียวชาญไปติวาเปนอยางไรและจะตองแก
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อยางไร พระพุทธรูปองคใหญๆเหมือนผลงานช้ินใหญตองมีคนติคนชมซึ่งผานกระบวนทางน้ัน
มาแลวจะสําเร็จสําเร็จเปนวิทยานิพนธ เปนสารนิพนธ แตในข้ันตอนนําเสนอเพื่อประโยชนตอ
สังคมมันก็เชนเดียวกัน เมื่อเร็วๆน้ีไปเปนประธานปดทองคําพระพทุธรูปพระพุทธเมตตาสูง 24 
เมตรออกแบบโดยผูเช่ียวชาญกรมศิลปากร ทําเปนองคเล็กจะสวยมากสูงซักเกือบศอก หรือ 2 
คืบเศษ ก็ถามเขาวาเด๋ียวน้ียังมีระบบคอมพิวเตอรออกแบบสวยงามเวลาสรางเปนพระองคใหญๆ
ก็เอาไปจากแบบน้ีใชไหม องคเล็กๆบอกใช ขยายอัตราสวนไปตามลําดับใชไหม ไมใช ใน
ความรูสึกของเราก็คือทําองคใหญมันก็ขยายใหอัตราสวนเทากันหมด หนาตัดกี่น้ิวกี่เมตรก็ตอง
ขยายเทากัน ความสูงพระเศียรเทาๆกันถึงจะเปนพระพุทธรูปที่ออกแบบดวยสัดสวนถูกตอง ชาง
บอกไมใชถาทําอยางน้ันไมงาม ถามคนที่มีประสบการณถาทําอยางน้ันไมงามเพราะอะไร 
เพราะวามมุมองของคนที่มากราบซึ่งอยูขางลางฐานที่สูงข้ึนไปจนถึงเศียร 24 เมตร คนที่กราบอยู
ขางลางสายตาที่มองไปที่พุทธรูปขางบนจะเห็นฐานชุกชีพื้นฐานรองใหญมาก แตพระเศียรอยูไกล
มันจะเล็กอะไรที่อยูสูงหางเราไปมันจะเล็ก เราสรางเศียรพระพุทธรูปอัตราสวนเดียวถึงที่ขยาย
เทากับคนดูครั้งแรกบอกมองเหน็บอกทําไมตัวใหญเศียรเล็ก เหมือนพิการทั้งที่ทาํถูกตองตามหลกั
วิชา 
 เพราะฉะน้ันมีประสบการณจะใหสวยเศียรตองใหญข้ึนขยายอัตราสวนเพิ่มเพื่อใหได
มุมมองจากขางลางระยะไกลพอดี จะดูวาสัดสวนถูกตองไมไดเศียรเล็กแตที่จริงมันใหญกวาการ
ขยายอัตราสวนอื่น ขนาดพระพุทธรูปถูกตองทุกอยางยังโดดตําหนิได แลวสัมปหาอะไรกับงาน
ของทานเตรียมใจไว ถามองในมุมไกลหรือมุมใกลติไดหมด อันนินทากาเลเหมือเทนํ้า ไมซอบซ้ํา
เอามีดไปกีดหิน แมแตพระปฎิมายังราคิน คนเดินดินหรือจะสูคนนินทา ดวยเหตุน้ีตองทําใจแต
อยางเสียความเช่ือมั่น เพราะนิสิตตองมีความเช่ือมั่นในการนําเสนอไมวาใครจะถามอะไรก็ตอง
ตอบไดหมด ถาผูทรงคุณวุฒิมาถามก็บอกวาไมรูชอบใหทานตอบและขยายความใหหนอยเปน
ปฏิปุจฉา และเราจะไดความรูเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูและเปนโอกาส เพราะเปนการ
กระบวนการเรียนจบ เริ่มต้ังแตการสอบปากเปลานําเสนอผลงาน ยกตัวอยางเชนมหาวิทยาลัยนา
ลันทาประเทศอินเดียเปนตนแบบมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา จะเห็นฐานที่ถูกทําลายจะมี
รูปแบบเห็นหองสําหรับไวสอบจบการศึกษา ในมหาวิทยาลัยนาลันทาสมัยโบราณจะเขียน
วิทยานิพนธ ตํารา คัมภีร แตการที่จะจบไดตองข้ันเวทีคนเดียวแลวใหผูทีอ่ยูในหองรุมซักถามตอง
ตอบใหไดจึงสอบผาน และทางธิเบตนนําไปใชเปนการถามตอบถือวาเปนประเพณีสอบจบ
ปริญญาของมหาวิทยาลัยนาลันทา ซึ่งในฝายธิเบตรักษาการโตวาทะไว หรือเรียกวาวิภาสวิธีโดย
ยึดหลักพระพุทธศาสนา  เชนถาเราอยากรูวาใครฉลาดแคไหนจะทําการทดสอบอยางไรมีหลักอยู
วา ใครมีศีลรูไดดวยการอยูรวมกัน ความสะอาดทางจิตใจรูดวยการเจรจาจิตจะบริสุทธ์ิหรือไม
บริสุทธ์ิสําเนียงสอภาษา กิริยาสอสกุล จิตใจจะสะอาดหรือไมสะอาด ความกลาดูไดจากที่มีภัยยัง
ไมเกิดปญหายังโกหกได พอเกิดปญหาข้ึนจริงว่ิงหน้ี แลวเราจะรูเลยวาใครกลาจริง ใครไมกลา 
ความฉลาดรูไดดวยการสนทนาแลกเปลี่ยน ใครโงใครฉลาดดูไดจากการซักตอบ ยังไมตอบน่ิงๆวา
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ฉลาด ดวยเหตุน้ีจึงมีการสัมภาษณปากเปลากันทานรูจริงหรือเปลา ถาอธิบายขยายความแสดง
ความคิดเห็นแสดงความฉลาดของทานแสดงวาทานทํามาจริงดวยเหตุน้ีการประชุมวิชาการจึง
เปนสิ่งสําคัญ ปญญารูไดจากการสนทนา และน่ีเปนโอกาสที่จะแสดงออกทางปญญา  
 การศึกษามีเปาหมาย 2 ประการตามที่ระบุไวในพระพุทธศาสนา 1) อัตตหิตสมบัติ 
แปลวา การสรางความพรอม เราไมรู เราไมมีความรูเราจึงตองมาศึกษาหาความรูเมื่อมาศึกษา
เลาเรียน เกิดความรูสมภาคภูมิทําใหคุณสมบัติเพิ่มข้ึนแตตองพรอมใชงาน เชน ยังไมเรียนการ
จัดการเชิงพุทธ แลวไปเปนเจาอาวาสเปนพระสังฆาธิการจะทํางานลําบากความรูไมเหมาะสมกับ
ตําแหนง ถาเรียนจบทางการจัดการเชิงพุทธก็ไมหนักใจตัวเรา และผูแตงต้ัง สามารถทํางานได
สนองงานคณะสงฆได อยูในตําแหนงไหนไมมีปญหาทํางานไดทุกที่ลองถามตัวเองดูวามีความ
เช่ือมั่นในระดับน้ีหรือยังความเช่ือมั่นคือจิตตุบาตอันแรกของการทํางาน ถาไมมีจิตตุบาตรแสดง
วายังไมพัฒนาตนเอง ตองรูความแตกตางของตนเองกอนเรียนกับหลังเรียนไมวาจะเปนความ
เช่ือมั่น ทั้งในความรูความสามารถถามีการพัฒนามีการเปลี่ยนแปลงในแงความเสร็จของทาน 
และความสําเร็จของผูจัดหลักสูตร สรุปคือทานมีความสามารถเพิ่มข้ึนมีสมรรถภาพเพิ่มข้ึนโดย
เปนอัตตหิตสมบัติ และตองไปทํา 2) ปรหิตปฏิบัติ แปลวา นําเอาความพรอมไปทําประโยชนแก
สังคมหรือแกผูอื่น มีจิตใจหวังจะชวยคนอื่นมุงคุณภาพ ไมวาจะทําอะไรตองทําประกันคุณภาพ 
เชนขายสินคาทําดวยความเต็มรอยผลผลิตที่ออกมาจะตองดีเพื่อไมเปนการหลอกเอาเงินของ
ลูกคาแบบไมคุมราคา ถาไมมีสมรรถภาพก็เหมือนเปนการหลอกลูกคา อยูคณะสงฆก็ทํางานไมได 
อยูหนวยงานตางๆ เชน อบต. ก็ไมสามารถทํางานได บริหารงานไมไดอยางน้ีเรียกวาไมประสบ
ความสําเร็จในการพัฒนาอัตตหิตสมบัติ ตอใหมีความรูความสารมารถแตไมมีคุณภาพเพราะไมมี
นํ้าใจ ไมมีนํ้าใจที่จะใชความรูความสามารถใหเปนประโยชนแกผูอื่น ถาไดเงินนอยก็ทําใหแคน้ี 
เทศนกับนักเรียนไดหนานอยก็เทศนแคน้ี เปนเจาอาวาสเล็กไมตองทํางานมาก รอใหเปนเจา
อาวาสพระอารามหลวงคอยแสดงฝมือ แสดงถึงการไมมีนํ้าใจ บงบอกถึงคุณภาพตก สมรรถภาพ
ดีแตเมื่อไมมีนํ้าใจจะขาดคุณภาพทันที  
 ฉะน้ันประกันคุณภาพเริ่มมาจากสมรรถภาพกอนแลวพัฒนาอัตตหิตสมบัติใหพรอมกอน
แลวพัฒนาคุณธรรมในจิตใจใฝประโยชนแกคนอื่น กะตังกะระณียัง สิ่งที่ควรทําก็ทําแลว นาปะ
รังอิตถัตตายะ ตอน้ีไมทําแลวอยาเขาใจเชนน้ี พระอรหันตที่ไมไดทําอะไรคือไมตองสูกับกิเลศ แต
ออกไปทําประโยชนแกมหาชน ทําใหมันเต็มที่รองใหสุดลํา รําใหสุดแขน แผนใหมันสุดปกตอง
คิดถึงคนอื่น เหมือนพระพุทธเจาบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณมารบอกนิพพานไดแลว เพราะกิ
เลศไมมีครอบครัวไมมี  ไมอยากมีอยากไดมารเลยมานิมนตให ดับ ขันธปรินิพพาน แลว
พระพุทธเจาไดทรงตอบมารไววาเราจะอยูตอไปเพื่อเผยแผสอนพุทธบริษัท 4 ภิกษุ ภิกษุณี 
อุบาสก อบุาสิกา ตราบใดที่บริษัท 4 ยังไมมีความรูดีในธรรมะ ไมไดปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม 
เราจะไมปรินิพพาน ผานไป 45 ป มารมาทวงสัญญาทานสมณะโคดมตอนตรัสรูใหมๆจะไม
ปรินิพพานตราบใดที่บริษัท 4 ยังไมสารมารถเกงกลาสามารถบัดน้ีมรณะโคดมพิจารณาดูแลวถึง
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จะปรินิพพาน อัตตหิตสมบัติอยางเด่ียวไมเพียงพอตองมีนาปะรังอิตถัตตายะ อัตตหิตสมบัติยังไม
พรอมใหเรียนปริญญาเอกตอ ถาคิดวางานรอเราอยูทั้งฝายคฤหัสถบรรพชิตไปทํางานทํางานดวย
ใจมันจะเกิดคุณภาพ คนสรางงานงานก็สรางคน สรางงานแลวงานจะยกยองใหย่ิงใหญไมใช
ทํางานแบบเสนกระตุก ตองมีปรหิตปฏิบัติตองสรางประโยชนใหกับสังคม ไมใชกอบโกยแสดงหา
เปนอัตตหิตสมบัติอยางเดียว เสียสละเพื่อคนอื่น เพื่อสังคม เพื่อบานเมือง เพื่อพระพุทธศาสนา 
เมื่อจบตองต้ังคําถามใหกับตัวเองวาจากน้ีทําอะไร เพราะวาชีวิตไมหยุดอยูที่เดิม ความหมายของ
ชีวิตอยูที่เราสราง เมื่อเจามาสูโลกน้ีมีอะไรมาดวยเจาแลวจะเอาแตสุขสนุกไฉน มามือเปลาแลว
เจาจะเอาอะไร เจาไปมือเปลาเหมือนเจามา แตตองดูวาเราฝากอะไรไวในโลกน้ีเปนสารัตถะของ
ชีวิต ฝากอะไรไวกับสังคม นรชาติ ติวางวาย มลายสิ้น ทั้งอินทรีย สถิตทั่ว แตช่ัวดี ประดับไว ใน
โลกา ช่ัวดีในที่น้ีหมายถึงสิ่งที่ทานทํา กรรมที่ทานสรางหรือความเปลี่ยนแปลงที่ทานฝากไวกับ
โลกน้ี และสิ่งน้ีจะเปนคํานิยามวาคนๆน้ีเกิดมาเพื่ออะไร การที่ทานมาเรียนการจัดการเชิงพุทธ 
และรัฐประศาสนศาสตร เปาหมายคือทํางานเพื่อสังคมเพื่อใหประโยชนเปนผูนํา บริหารจัดการ 
และถาบริหารจัดการไมเปนแลวทานจะเรียนไปทําไม ทําใหชีวิตไมมีความแตกตาง เหมือนไมได
เรียนเหมือเอาความรูอยูในตู ไมไดบริหารปกครองใหโลกน้ีมันดีข้ึนเหมือนกับไมไดเรียน เทากับ
ไมไดใหคํานิยามกับชีวิตของทานชีวิตไมมีสาระ การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆในยุค
Thailand 4.0 คือยุคโกอินเตอร  เมื่อ พ.ศ. 2554 ธนาคารโลกยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยข้ึนไปอยูในกลุมประเทศที่มีรายไดปานกลางระดับสูง (Upper-middle-income 
group) เน่ืองจากรัฐบาลไทยมีเปาหมายในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศใหข้ึนไปอยูในกลุม
ประเทศที่มีรายไดสูงเชนเดียวกับสหรัฐเมริกาและญี่ปุนภายใน 15-20 ปขางหนา รัฐบาลจึง
กําหนดนโยบายการพัฒนาประเทศเพื่อไปสูเปาหมายน้ันดวยคําวา “ประเทศไทย 4.0 Thailand 
4.0” โดยแบงยุคของการพัฒนาประเทศออกเปน 4 ยุค ดังน้ี ประเทศไทย 1.0  ยุคเกษตรกรรม 
เปนชวงเวลาที่ประเทศไทยพึ่งพารายไดจากผลผลิตทางการเกษตรเปนหลัก ยุคน้ีชาวนาเปน
กระดูกสันหลัง, ประเทศไทย 2.0  ยุคเกษตรอุตสาหกรรม เปนชวงเวลาที่ประเทศไทยพึ่งพา
รายไดจากการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมขนาดยอม เชนโรงงานทอผา, 
ประเทศไทย 3.0  ยุคอุตสาหกรรมหนัก เปนชวงเวลาที่ประเทศไทยพึ่งพารายไดจาก 3 ภาค คือ 
ภาคการเกษตร ภารบริการ เชนการทองเที่ยว  และภาคอุตสาหกรรมหนักในนิคมอุตสาหกรรม, 
ประเทศไทย 4.0  ยุคนวัตกรรม เปนชวงเวลาที่ประเทศไทยจะพึ่ งพารายไดจาก 3 ภาค
เหมือนเดิมแตเนนใหใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม มาขับเคลื่อนการพัฒนา ในทํานองเดียวกัน 
ตลอดระยะเวลา 120 ปที่ผานมา เราสามารถแบงชวงเวลาแหงการพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัยออกเปน 4 ยุค ดังน้ี 1) มจร 1.0 MCU 1.0  ยุคราชวิทยาลัย 2) มจร 2.0 
MCU 2.0 ยุคมหาวิทยาลัยสงฆ 3) มจร 3.0 MCU 3.0 ยุคมหาวิทยาลัยของรัฐ 4) มจร 4.0 MCU 
4.0 ยุคมหาวิทยาลัยนานาชาติ มีรายละเอียดประกอบการแบงยุคดังน้ี 
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มจร 1.0 ยุคราชวิทยาลัย (พ.ศ. 2430-2490)นับจากชวงเวลาที่พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 ทรงสถาปนามหาธาตุวิทยาลัยที่วัดมหาธาตุในพ.ศ. 2430 
มหาธาตุวิทยาลัยเปดเรียนบาลีในพ.ศ. 2432 ตอมาในพ.ศ. 2439 รัชกาลที่ 5 ทรงเปลี่ยนนาม
มหาธาตุวิทยาลัยเปนมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเพื่อเปนสถานศึกษาพระไตรปฎกและวิชา
ช้ันสูง แตคณะสงฆก็ไมไดจัดการศึกษาวิชาช้ันสูงตามพระราชปณิธานแตอยางใด คงมีแตการ
เรียนบาลีอยางเดียว 

มจร 2.0 ยุคมหาวิทยาลัยสงฆ (พ.ศ. 2490-2527) คณะสงฆเริ่มดําเนินการจัดการศึกษา
ในรูปแบบมหาวิทยาลัยสมัยใหมเมื่อ พ.ศ. 2490 แบงสวนงานจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
ออกเปนคณะตางๆ มีการปรับปรุงหลักสูตรที่ใชระบบหนวยกิตเมื่อ พ.ศ. 2500 ตอมาในพ.ศ. 
2512 มหาเถรสมาคมไดมีคําสั่งรับการศึกษาของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปนการศึกษาของ
คณะสงฆ โดยที่ในยุคน้ียังไมมีการรับรองปริญญาจากรัฐบาล 

มจร 3.0 ยุคมหาวิทยาลัยของรัฐ (พ.ศ. 2527-2550) รัฐบาลออกพระราชบัญญัติรับรอง
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเมื่อ พ.ศ. 2527 โดยไมมีการรับรองสถานภาพของมหาวิทยาลัยแต
อยางใด จนกระทั่งตอมามีการออกพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พ.ศ. 2540 ทําใหมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยของรัฐและเปนนิติบุคคล สามารถจัดการศึกษา
จนถึงระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยไดขยายการศึกษาออกไปตามวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ 
หองเรียนและหนวยวิทยบริการในจังหวัดตางๆ รวมทั้งรับสถาบันสมทบเขาสังกัดใน 5 ประเทศ 
คือ เกาหลีใต  จีนไตหวัน  สิงคโปร ศรีลังกา ฮังการี 

มจร 4.0 ยุคมหาวิทยาลัยนานาชาติ (พ.ศ. 2550 เปนตนมา) ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยฯ ระยะที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) มีการกําหนดวิสัยทัศนของ
มหาวิทยาลัยใหเปน “ศูนยกลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ” และไดดําเนินการ
เพื่อบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศนน้ัน ดังน้ี 
            พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยไดรับเลือกใหเปนที่ต้ังสํานักงานใหญของสมาคมนานาชาติ 2 
สมาคม คือ สภาสากลวันวิสาขบูชาโลก (ICDV) และ สมาคมหาวิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ 
(IABU) โดยมีอธิการบดีของมหาวิทยาลัยเปนประธานของสมาคมทั้งสอง  พ.ศ. 2551 ยาย
สํานักงานใหญของมหาวิทยาลยัมาต้ังอยู ในพื้นที่แหงใหมจํานวน 323 ไร ณ ตําบลลําไทร อําเภอ
วังนอย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)รองรับการจัด
การศึกษาผานสื่อทางไกล 
พ.ศ. 2551  ซื้อที่ดินและดําเนินการกอสรางสราง อาคารสําหรับวิทยาลัยพุทธศาสตรนานาชาติ 
(IBSC) พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยจัดต้ังสถาบันภาษาเพื่อสอนภาษาตางประเทศใหกับบุคลากร
และนิสิตของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 สภาสากลวันวิสาขบูชาโลกไดรับการรับรองจาก
สหประชาชาติใหเปนองคกรที่ปรึกษาพิเศษของคณะมนตรเีศรษฐกจิและสังคมแหงสหประชาชาติ  
พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยประกาศต้ังสวนงานระดับคณะเพื่อดําเนินกิจการนานาชาติ  3 สวนงาน 
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คือ วิทยาลัยพุทธศาสตรนานาชาติ ศูนยอาเซียนศึกษา วิทยาลัยพระธรรมทูต  พ.ศ. 2460 
วิทยาลัยพุทธศาสตรนานาชาติยายเขาสูอาคารเรียนหลังแรกที่สรางเสร็จพรอมกับอาคารหอพัก
นานาชาติ ขณะน้ีกําลังดําเนินการกอสรางอาคารเรียนและหอพักหลังตอไปพรอมกับดําเนินการ
กอสรางอาคารหอสมุดรูปทรงเจดีย พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยจัดพิมพเผยแพรพระไตรปฎกฉบับ
สากล (CBT) ที่รวมแกนพระไตรปฎกเถรวาท มหายานและวัชรยานมาไวในเลมเดียวกันเปนครั้ง
แรกในโลก โดยมีอธิการบดีของมหาวิทยาลัยเปนประธานบรรณาธิการ (Chief Editor)  นับไดวา 
ในชวงหน่ึงทศวรรษที่ผานมา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไดเตรียมความพรอมที่
จะกาวสูความเปนมหาวิทยาลัยนานาชาติไวในระดับหน่ึง  สิ่งที่ตองแสวงหาเพิ่มเติมคือนวัตกรรม
ซึ่งเปนหัวใจสําคัญของความเปน มจร 4.0 นวัตกรรม (Innovation) คือการนําสิ่งประดิษฐหรือ
การคนพบที่มีอยูแลวไมวาจะเปนเทคโนโลยีหรือองคความรูเดิมมาบูรณาการเขาดวยกันจนเกิด
องคความรูใหมหรือวิธีการใหมในการสรางผลผลิตหรือใหการบริการที่ดีกวา  ตัวอยางเชน นาย
สตีฟ จ็อบส นําเอาคอมพิวเตอร โทรศัพท เครื่องบันทึกเสียง กลองถายรูป อินเตอรเน็ตที่คนอื่น
ประดิษฐไวมาบูรณาการเขาดวยกันจนสําเร็จออกมาเปนไอแพด (IPad) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัยตองสรางนวัตกรรมใน 4 ดาน ดังตอไปน้ี 

1. นวัตกรรมดานผลผลิต  (Product Innovation) เชน การนําเอาองคความรูใน
อภิธรรมปฎกและวิธีปฏิบัติกรรฐานมาบูรณาการเขากับจิตวิทยาตะวันตกจนเกิดสาขาวิชาพุทธ
จิตวิทยา 

2. นวัตกรรมดานการบริการ (Service Innovation) เกิดจากการนําเอาเทคโนโลยี
สารสนเทศทั้งวิทยุ โทรทัศนและสื่อออนไลนมาใชในการเรียนการสอนและการเผยแผธรรม 

3. นวัตกรรมดานกระบวนการ (Process Innovation)  คือการแสวงหาวิธีการใหมๆ
เพื่อลดข้ันตอนในการผลิต  เชน วิธีการสอนภาษาอังกฤษแกมหาเปรียญโดยเทียบเคียงกับภาษา
บาลี 

4. นวัตกรรมดานการบริหาร(Management Innovation) เชน การนําหลักธรรมมาใช
ในการบริหารจัดการจนไดผลจริง 

กลาวโดยสรุป  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในยุคมหาวิทยาลัยนานาชาติ
หรือ มจร 4.0 นอกจากจะมีโครงสรางพื้นฐานที่เพียงพอตอการพัฒนาตอไปแลว ยังจะตองมี
ความพรอมในเรื่องภาษาตางประเทศ  การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเหมาะสม และ
นวัตกรรมทั้งสี่ดานดังกลาวมา ฉะน้ันในโอกาสน้ีจงขอช่ืนชม ยินดี ตอการจัดงานน้ีดวยความหวัง
ดี เพื่อใหทานทั้งหลายไดรับปริญญา ก็ขออนุโมทนา และขออํานาจคุณพระศรีรัตนะตรัย และสิ่ง
ศักด์ิสิทธ์ิ และกุศลความดีทั้งหลาย อํานายพรใหการจัดงานครั้งน้ีสําเร็จลุลวงตามเปาหมายทุก
ประการ ขอทุกทานที่ไดมีสวนแหงกุศลน้ี ขอใหมหาบัณฑิตใหมทั้งหลาย คณาจารย นิสิตและผู
มารวมงานทั้งหลายประสบความสําเร็จน้ันๆ โดยพลันทุกทานทุกคนเทอญ 
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ภาคผนวก 
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โครงการประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings) 
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings)  
2. ชื่อหนวยงาน : หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร  
   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
3. ผูรับผิดชอบโครงการ : หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร  
       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
4. โครงการเชื่อมโยงกับมาตรฐาน สกอ. : องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 

องคประกอบท่ี 3 นิสิต 
องคประกอบท่ี 4 อาจารย 
องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน  
การประเมินผูเรียน 

5. หลักการและเหตุผล 
 คณะสังคมศาสตรโดยภาควิชารัฐศาสตรไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัยใหเปดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิ ต้ังแตปการศึกษา 2549 
เปนตนมา และหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ต้ังแตปการศึกษา 
2551 เปนตนมาจนถึงปจจบุัน โดยในแตละปไดมีผูสําเร็จการศึกษามากพอสมควร ซึ่งนิสิตเหลาน้ี 
ไดสําเร็จการศึกษาตามแผน ก แบบ ก 2 ที่ทั้งศึกษารายวิชาและทําสารนิพนธ/วิทยานิพนธ 
 ผลงานสารนิพนธและวิทยานิพนธของนิสิตผูสําเร็จการศึกษาประจําปการศึกษา 
2561 หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 80 รูป/คน จะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอย
ดําเนินการใหผลงานหรือสวนหน่ึงของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพ
ทางวิชาการ หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) ซึ่งจะนําไปสู
การประกันคุณภาพการศึกษาไดอีกดวย 
 การดําเนินการดังกลาวน้ี เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2552 และสอดคลองกับประกาศมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2559 
 ดวยเหตุผลและความจําเปนดังกลาว จึงตองจัดใหมีโครงการประชุมวิชาการที่มี
รายงานการประชุม (Proceedings) ของการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของหลกัสตูรทัง้สอง
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ใหสาธารณชนไดรับทราบ อันจะนําไปสูการประกันคุณภาพการศึกษาและความเปนเลิศทาง
วิชาการตอไป 
6. วัตถุประสงค 
 6.1 เพื่อจัดใหมีการตีพิมพผลงานสารนิพนธและวิทยานิพนธของหลักสูตรพุทธศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตใน
วารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ 
 6.2 เพื่อจัดใหมีการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) 
 6.3 เพื่อเผยแพรผลงานทางวิชาการของหลักสูตรทั้งสองสาขาใหสาธารณชนไดรับทราบ
อยางกวางขวาง 
7. ลักษณะของโครงการ 
 เปนโครงการจัดประชุมสัมมนาบทความทางวิชาการที่มกีารรายงานการประชุมของ
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพทุธ และหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต ภาควิชารัฐศาสตร คณะสงัคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ประจําปการศึกษา 2561 
8. เปาหมายผลผลิต 
 8.1 เปาหมายเชิงคุณภาพ  มีการตีพิมพผลงานวิทยานิพนธในรูปแบบของบทความทาง
วิชาการและนําเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) 
 8.2 เปาหมายเชิงปริมาณ  มีการตีพิมพเอกสารทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาไมนอย
กวา 500 เลม เพื่อเผยแพรตอสาธารณชนที่เขารวมประชุมทางวิชาการไมนอยกวา 100 รูปหรือ
คนจากทุกวิทยาเขตที่เปดการศึกษาในหลักสูตร 
9. งบประมาณ 
 9.1 ที่มาของงบประมาณ :  งบประมาณสนับสนุนจากหลักสูตรฯ/นิสิตปริญญาโท 

9.2 การใชจายงบประมาณ: เปนการคิดแบบระบบถัวเฉลีย่โดยการประมาณการเบื้องตน
ดังน้ี 

 
ท่ี รายการ 
1 คาเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ 
2 คาอาหารเชาหรือเครื่องด่ืมที่ใชในการประชุมวิชาการ 
3 คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิในการประชุมวิชาการ 
4 คากระเปา 
5 คาปายไวนิล 
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10. ขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการ 
กระบวนการดําเนินการโครงการจัดประชุมวิชาการที่มรีายงานการประชุม 

(Proceedings) โดยใชกระบวนการ PDCA คือ 
10.1 การวางแผน (PLAN) ประชุมระดมความคิดเห็นระหวางคณาจารยเจาหนาที่

ประจําหลักสูตรและนิสิตเพื่อจัดทําโครงการจัดประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม 
(Proceedings) เพื่อขออนุมัติหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร ตลอดถึงทําหนังสือไปยัง
หนวยงานที่เกี่ยวของ  

10.2 การดําเนินงาน (DO) มีการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนดไว ภายใตกรอบ
ระยะเวลาที่กําหนดไวในแผน ระหวางเดือนมีนาคม 2561 – 31 เมษายน 2562  

10.3 สรุปและประเมินโครงการ (CHECK) โดยมีการประชุมสรปุโครงการ ปรากฏใน
รายงานการประชุมหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร  คณะสังคมศาสตร 

10.4 นําผลสรุปและขอเสนอแนะ (ACT) ไปดําเนินดารพัฒนาปรบัปรุงแกไขตอไป 
ปรากฏในรายงานประชุมหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร   คณะสังคมศาสตร 

ตารางแผนปฏิบัติการโครงการ 

ลําดับท่ี กิจกรรมดําเนินงาน 
ระยะเวลาดําเนินการ (มีนาคม – เมษายน 2561) 

สัปดาห 
1 

สัปดาห 
2 

สัปดาห 
3 

สัปดาห 
4 

สัปดาห 5 สัปดาห 6 สัปดาห 7 สัปดาห 
8 

1 ประชุมระดมความ
คิดเห็นผูที่เกี่ยวของ 

        

2 จัดทําโครงการเสนอขอ
อนุมัติมหาวิทยาลัย 

        

3 จัดทําหนังสอืไปยัง
หนวยงานที่เกี่ยวของ 

        

4 ดําเนินตามแผนที่
กําหนด 

        

5 สรปุโครงการตามแบบ 
มคอ.2 และเสนอ
มหาวิทยาลัย 

        

 
11. ตัวชี้วัด 

11.1 ผลผลิต (Output) 
1) รอยละ80 ของนิสิตที่เขารวมโครงการฯมีความรูเพิ่มข้ึน 
2) รอยละ80 ของนิสิตที่เขารวมโครงการฯมีพึงพอใจตอโครงการฯ 

11.2 ผลลัพธ (Outcome) 
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1) นิสิตที่ เขารวม โครงการฯ  มี ความรู จากการประสบการณ ตรงในการ
ประชุมสัมมนาวิชาการ 

2) การจัดการโครงการเปนไปตามเกณฑ สกอ.ที่ไดกําหนดไว 

12. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
12.1 ไดตีพิมพผลงานสารนิพนธ/วิทยานิพนธหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา

การจัดการเชิงพุทธ และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตในวารสารหรือสิ่งพิมพทาง
วิชาการ 

12.2 ไดจัดประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) 
12.3 ไดเผยแพรผลงานทางวิชาการของหลักสูตรทั้งสองสาขาใหสาธารณชนไดรับทราบ

อยางกวางขวาง 
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แบบประเมนิบทความวิจัย 
การประชุมวิชาการทีม่ีรายงานการประชุม (Proceedings) 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

 
 

คําชี้แจง: แบบประเมินน้ีประกอบดวย 3 ตอน คือ 
ตอนท่ี 1 ขอมูลเบื้องตน 

ประกอบดวยช่ือผูทรงคุณวุฒิ และช่ือบทความวิจัย 
ตอนท่ี 2 ผลการประเมินคุณภาพบทความวิจัย 

เปนการประเมินคุณภาพบทความวิจัย จํานวน 10 ขอ ซึ่งมีเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 
 5   หมายถึง   ดีเดน 
 4   หมายถึง   ดีมาก 
 3   หมายถึง   ดี 
 2   หมายถึง   คอนขางดี 
 1   หมายถึง   ปรับปรุง 

ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงคุณภาพงานวิจัย 
ประกอบดวย 5 ประเด็นคือ 1) ปญหาการวิจัย 2) วิธีดําเนินการวิจัย 3) องคความรูที่

ไดรับจากการวิจัย 4) ประโยชน/การประยุกตใช/ผลกระทบตอสังคมของงานวิจัย และ 5) การตอ
ยอดองคความรูของงานวิจัยในอนาคต โดยขอความอนุเคราะหทานผูทรงคุณวุฒิไดโปรดบันทึก
ขอคิดเห็นตามประเด็นดังกลาวขางตนใหครบทุกประเด็นตามความเหมาะสม เพื่อการปรับปรุง
คุณภาพงานวิจัยและสรุปเปนรายงานการประชุม ซึ่งเปนสวนหน่ึงของโครงการจดัประชุมวิชาการ
ที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) ตอไป 

 
 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร  
คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
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แบบประเมนิบทความวิจัย 
การประชุมวิชาการทีม่ีรายงานการประชุม (Proceedings) 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร  
คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

 
ตอนท่ี 1 ขอมูลเบื้องตน 

1. ช่ือผูทรงคุณวุฒิ
........................................................................................................................................ 

2. ช่ือผูทําวิจัย
........................................................................................................................................ 

3. ช่ือบทความวิจัย
....................................................................................................................................... 
 

ตอนท่ี 2 ผลการประเมินคุณภาพบทความวิจัย 
เกณฑการประเมิน คะแนน 

1. กระบวนการวิจัยถูกตองและเหมาะสมทุกข้ันตอน 
(มีวัตถุประสงค/ สมมติฐาน/ ขอบเขต/ ข้ันตอนดําเนินงาน/ ทฤษฎีที่
ใชเหมาะสม) 

5 4 3 2 1 

2. การวิเคราะหผลการวิจัยที่ถูกตองและเหมาะสม      
3. การนําเสนอและเรียบเรียงเน้ือหาสาระที่ชัดเจนตามลําดับข้ันตอน 
ไมสับสน สามารถทําใหผูอานติดตามเน้ือหาของผลงานไดโดยสะดวก 
และมีการใชภาษาที่ชัดเจนถูกตองตามหลักภาษา ตลอดจนมีความ
เช่ือมโยงของประเด็น 

     

4. เสรมิสรางความรูและเปนประโยชนตอวงวิชาการอยางกวางขวาง 
หรือสามารถนําไปประยุกตไดอยางแพรหลาย 

     

5. แสดงความรูใหมที่ลกึซึง้กวางานเดิมที่เคยมผีูศึกษาแลว      
6. แสดงความกาวหนาทางวิชาการและเปนการตอยอดความรู      
7. สามารถนําไปใชเปนแหลงอางอิงทางวิชาการหรือนําไปปฏิบัติได      
8. มีความคิดริเริ่ม และเปนงานบกุเบิกทางวิชาการ ตลอดจนเปนการ
สรางองคความรูใหม 

     

9. กอใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการในระดับสูง      
10. เปนที่เช่ือถือยอมรบัในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวของ      
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ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงคุณภาพงานวิจัย 
3.1 ปญหาวิจัย 
..........................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 
3.2 วิธีดําเนินการวิจัย 
..........................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 
3.3 องคความรูที่ไดรับจากการวิจัย 
..........................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 
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3.4 ประโยชน/การประยุกตใช/ผลกระทบตอสงัคมของงานวิจัย 
..........................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 
3.5 การตอยอดองคความรูของงานวิจัยในอนาคต 
..........................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 
 
 
 

    ลงช่ือ.................................................ผูประเมิน 
                                    (                                        ) 

 

วันที่............ เดือน ............................ พ.ศ. 2562 
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บันทึกชวยจํา 
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ประสิทธผิลการจัดการสิ่งแวดลอมของเทศบาลตําบลหมูสี  
อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 

 The Effectiveness of Environmental Management of Moosi Sub-
District Municipality, Pak Chong District, Nakhonratchasima Province 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค 1. เพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดลอมของ
เทศบาลตําบลหมูสี อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ประชาชนที่มีตอประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดลอมของเทศบาลตําบลหมูสี อําเภอปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคล 3. เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะตอการ
จัดการสิ่งแวดลอมของเทศบาลตําบลหมูสี อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา ระเบียบวิธีวิจัยเปน
แบบผสานวิธี โดยการวิจัยเชิงปริมาณ ใชการวิจัยเชิงสํารวจจากกลุมตัวอยาง คือประชาชนในพื้นที่
เทศบาลตําบลหมูสี จํานวน 388 คน วิเคราะหขอมูลโดยหาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย และคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที และการทดสอบคาเอฟ ดวยวิธีการวิเคราะหความแปรปรวน
ทางเดียว เมื่อพบวามีความแตกตางจะทําการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธี
ผลตางนัยสําคัญนอยที่สุด และการวิจัยเชิงคุณภาพ ใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึกกับผูใหขอมูลสําคัญ 
จํานวน 12 คน วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเน้ือหาเชิงพรรณนา 
 ผลการวิจัยพบวา 
 1. ระดับประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดลอมของเทศบาลตําบลหมูสี อําเภอปากชอง  
จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( x� = 3.45, S.D. = 0.716) เมื่อพิจารณา

เปนรายดานพบวา ดานการกําหนดองคกรรับผิดชอบ (x� = 3.52, S.D. = 0.792) อยูในระดับมาก 

สวน ดานการกําหนดนโยบาย (x� = 3.47, S.D. = 0.813) ดานการวางแผนดําเนินงาน (x� = 3.41, 

S.D. = 0.820) ดานการบริหารโครงการ (x� =3.48, S.D. = 0.804) และ ดานการประเมินผล

โครงการ (x� = 3.39, S.D. = 0.871) อยูในระดับปานกลาง 

                                                             
*หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย 
** ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
*** ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอประสิทธิผลการจัดการ
สิ่งแวดลอมของเทศบาลตําบลหมูสี อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา จําแนกตามปจจัยสวนบุคล
พบวา ประชาชนที่มี อาชีพและรายได ตางกัน มีความคิดเห็นตอประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดลอม 
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย สวนประชาชนที่มี 
เพศ อายุและระดับการศึกษา ตางกัน มีความคิดเห็นตอประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดลอม ไม
แตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 
 3. ปญหาและอุปสรรคเกีย่วกับการจัดการสิง่แวดลอมของเทศบาลตําบลหมูส ีอําเภอปาก
ชอง จังหวัดนครราชสีมา 1) ดานการกําหนดองคกรรับผดิชอบ ผูรับผิดชอบยังมีจํานวนจํากดัสําหรบั
การปฏิบัติหนาที่ มีเครื่องมือที่ไมเพียงพอและปฏิบัติหนาที่หน่ึงคนรับผิดชอบงานหลายดาน ทําใหมี
อุปสรรคในการปฏิบัติหนาที่ลาชา 2) ดานการกําหนดนโยบาย ประชาชนในทองที่และนักทองเที่ยว
บางสวนไมใสใจในนโยบายของเทศบาลและยังขาดการประชาสัมพนัธเปดโอกาสใหประชาชนเขามา
มีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย 3) ดานการวางแผนดําเนินงาน ประชาชนไมไดรับขาวสาร/
เทศบาลไมไดมีการประชาสัมพันธเกี่ยวกับแผนดําเนินงาน ผลทําใหเทศบาลไมไดทราบปญหาที่
แทจริงจากประชาชนในพื้นที่ 4) ดานการบริหารโครงการ ผูรับผิดชอบโครงการและวัสดุอุปกรณยัง
ไมเพียงพอ ทําใหผูรับผิดชอบปฏิบัติงานหลายดาน ดูแลไมทั่วถึง 5) ดานการประเมินผลโครงการ 
คณะกรรมการยังขาดความรูความเขาใจโดยตรงในการประเมินผลโครงการ ไมมีการแจงผลประเมิน
ใหประชาชนไดทราบอยางทั่วถึง  
 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดลอมของเทศบาลตําบลหมูสี อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา 1) ดานการกําหนดองคกรรับผิดชอบ ควรเพิ่มจํานวนผูรับผิดชอบใหมากข้ึน
และจัดหาเครื่องมือ/วัสดุอุปกรณใหเพียงพอสําหรับการปฏิบัติหนาที่ 2) ดานการกําหนดนโยบาย 
ควรทําประชาพิจารณจากพื้นที่ชุมชนเพื่อนํามากําหนดนโยบายไดตรงตามปญหาอยางแทจริงและ
เมื่อกําหนดนโยบายแลวควรที่จะติดตามผลของนโยบายน้ันๆ 3) ดานการวางแผนดําเนินงาน 
ประชาชนตองใหความรวมมือในการลงพื้นที่สํารวจหรือการใหขอมูลกับเจาหนาที่ที่เปนจริง จัดใหมี
การอบรมใหความรูกับประชาชนในชุมชนและควรสรางเครือขายกลุมอนุรักษสิ่งแวดลอมข้ึนมา
เพื่อใหมีหนาที่เปนตัวแทนของประชาชนในการวางแผนดําเนินงาน 4) ดานการบริหารโครงการ ควร
จัดซื้อวัสดุอุปกรณใหเพยีงพอสาํหรับการบริหารโครงการ 5) ดานการประเมินผลโครงการ ควรจัดต้ัง
คณะกรรมการที่มีความรูความเขาใจดานการจัดการสิ่งแวดลอมโดยตรงในการประเมินผลโครงการ
และควรมีการแจงผลประเมินใหประชาชนไดทราบอยางทั่วถึง เชน ทางอินเตอรเน็ต เว็บไซต เปน
ตน 
คําสําคัญ : ประสิทธิผล, การจัดการสิ่งแวดลอม, เทศบาล 
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ABSTRACT 
 Objectives of this research were to 1 . Study level of effectiveness of 
environment management of Moosi subdistrict, Pak Chong 
district,Nakhonratchasima Province, 2 . Compare the people’s opinions toward the 
effectiveness of environment management of  Moosi Sub-district, Pak Chong district, 
Nakhonratchasima Province, and 3 . Study the problems, obstacles and 
recommendations for the effectiveness of environment management of Moosi Sub-
District, Pak Chong District, Nakhonratchasima Province. 
 Methodology was the mixed methods. The qualitative and quantitative 
research. For quantitative research, the data were collected from 388 samples  who  
were people in that area. The data were analyzed by frequency, percentage, 
means, standard deviation, T-test, and F-test and one-way ANOVA. Pairs of variables 
were compared by Least Significant Difference, LSD. For qualitative research, the 
method, Data were collected from 1 2  key informants by face-to-face- in-depth-
interviewing and analyzed by descriptive interpretation.    
 Findings of the research were as follows: 
 1 . Level of effectiveness of environmental management of Moosi Sub-
District, Pak Chong District, Nakhonratchasima Province by over all were at  medium 
levels (x� = 3 .4 5 , S.D. = 0 .7 1 6 ). The effectiveness of each aspect were that the 

responsible organization was at high level. (x� = 3.52, S.D. = 0.792). determined policy 

was at medium level at x� = 3.47, S.D. = 0 .813), plan was at x �= 3.41, S.D. = 0.820 , 

management of project was at x� =3.48, S.D. = 0.804, and evaluation of the project 

was at x� = 3.39, S.D. = 0.871 respectively. 
 2 . The result of comparing the opinion of individual people toward the 
effectiveness of environmental management of Moosi Sub-District, Pak Chong 
District, Nakhonratchasima Province was found that people with different 
occupation and salary had different opinion about the effectiveness of the 
environment management at 0 .0 5  statistical significant level, accepting the set 
hypothesis. Those people with different gender, age, and educational degree did 
not have different opinions, rejecting the set hypothesis. 
 3 . The problems and obstacles of environmental management of Moosi Sub-
District, Pak Chong District, Nakhonratchasima Province were found that 1 ) for the 
aspect of responsible organization, the persons who were responsible for the task 
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were limited. As working part, there were not enough equipment and one person 
had many duties causing  slow performance 2) For the aspect of determined policy, 
some local people and tourists did not pay attention to government policy. 
promoting in order to let people participate in determining policy was also lacking. 
3 ) For the aspect of planning, people did not receive any news and the local 
government was  not promoting the plan. For that reasons they did not know any 
real problems of people in that area. 4) For the aspect of project management, the 
responsible persons and equipment were not enough so that the persons carried 
out many duties and could not take care of  all the works. 5 ) For the aspect of 
evaluation, the committee still lack of knowledge and understanding of the 
evaluation. There was no report to people in that area. 
 The recommendations for environmental management of Moosi Sub-
District, Pak Chong District, Nakhonratchasima Province are as follows: 1 ) for the 
aspect of responsible organization, there should be more recruitment for 
responsible people for the work, more equipment should be also provided, 2) For 
the aspect of determined policy, there should do the public hearing in community 
so that they can determine the actual policy and also follow up the feedback. 3 ) 
For the aspect of planning, people should participate in the area and give the true 
information to staff. They should hold regular meeting to educate and create the 
connection for preserving environment so that local people can create their own 
plans. 4 ) For the aspect of project management, there should have enough 
equipment for this project. 5 ) For the aspect of evaluation, they should nominate 
the committee who directly have knowledge and understanding of evaluation of 
environmental management and also the results of the effectiveness of 
environment management should be reported to the local peoples through 
internet or website.  
Keywords: Effectiveness, Environment Management, Municipality 
 
1. บทนํา  
 สถานการณในปจจุบันของสิ่งแวดลอมเปนที่สรางความเครียดที่นํามาซึ่งความบีบบังคับ
ใหมนุษยทุกคนในโลกตองหันมาสนใจกับสิ่งแวดลอมน้ีอยางจริงจัง เพราะประสบการณในอดีต
ตลอดจนถึงปจจุบันไดสรางบทเรียนไวอยางชัดเจนเลยวา มีโอกาสที่สิ่งแวดลอมจะเสื่อมโทรมใน
อนาคตอยางชนิดที่วาหลีกไมไดเลี่ยงไมพน จากผลพวงดังกลาวกอใหเกิดผลเสียมลภาวะทาง
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สิ่งแวดลอมที่รุนแรงข้ึนเรื่อยๆ โดยเฉพาะอยางย่ิงบริเวรพื้นที่ที่มีความหนาแนนของประชากรอยูใน
ระดับสูง สาเหตุที่สําคัญเปนเพราะระบบการปลูกฝงจิตสํานึก การรณรงคช้ีนําทางพัฒนาอยางย่ังยืน
ที่ถูกตอง รวมไปถึงการสรางทักษะที่ยังมีประสิทธิภาพ อีกทั้งลักษณะเฉพาะตนในความเปนมนุษยที่
มีความหลากหลาย ความเอาจริงเอาจังของผูกําหนดนโยบายและการดําเนินการในการจัดการยัง
ลุมๆ ดอนๆ อยางไรก็ดีแมวาที่กลาวมาทั้งหมดน้ันจะมีประสิทธิภาพมากสักเพียงใด แตถาเอกสาร
ทางวิชาการ และคําแนะนําที่ไมถูกตอง ก็ยอมสงผลเสียตอคุณภาพสิ่งแวดลอมไดเชนกัน (เกษม 
จันทรแกว 2558 : 1) ปจจุบันในการกําหนดหนาที่ขององคกรปกครองทองถ่ินตางๆ ก็จะกําหนดให
มีหนาที่รักษาความสะอาดของถนนหรอืทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งการกําจัดขยะมูลฝอย และ
สิ่งปฏิกูล ปองกันและระงับโรคติดตอ จัดใหมีนํ้าสะอาด หรือการประปา บํารุงทางระบายนํ้า สวม
สาธารณะ การบริการสาธารณสุข สถานพักผอนหยอนใจและอื่นๆ อํานาจหนาที่ขององคการ
ปกครองทองถ่ินดังกลาวขางตน ลวนเปนภารกิจที่เกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพข้ันพื้นฐาน และ
สงเสริมการอนามัยสิง่แวดลอมของชุมชนทองถ่ินน้ัน (โกวิทย พวงงามและอลงกรณ อรรคแสง 2547 
: 7) เน่ืองจากเทศบาลตําบลหมูสี มีความมุงหวังที่จะพัฒนาประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดลอม เพื่อ
เสริมสรางใหเปนตําบลนาอยูมีความรมรื่น โดยเฉพาะสงเสริมดานรายไดและพัฒนาแหลงทองเที่ยว
ควบคูไปกับอนุรักษปาไม ตนนํ้าลําธาร ทางเทศบาลตําบลหมูสีจึงไดกําหนดวิสัยทัศนเพื่อแสดงให
เห็นสิ่งที่เปนอยูและเสนอความมุงมั่น ทิศทางจุดยืนที่ตองการผลักดันใหเกิดข้ึน เพื่อพัฒนาตําบล
หมูสี ใหมีความเจริญกาวหนาทุกดาน เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดเพื่อตอบสนองความตองการของ
ประชาชนอยางทั่วถึง โดยมีแผนพัฒนาเปนเครื่องมือ เทศบาลตําบลหมูสี จึงไดจัดทําแผนพัฒนา 4 
ปข้ึนเพื่อใชเปนแผนพัฒนานํากิจกรรมไปสูการปฏิบัติในพื้นที่ใหสอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่
ปญหาและความตองการของประชาชน (ศศิวมล เลิศวสุรัตนและสมบัติ กาญจนกิจ 2555 : 151-
152) เน่ืองดวยพื้นที่ตําบลหมูสีเปนเมืองที่มีนักทองเที่ยวเขามาเที่ยวเปนจํานวนมาก สภาพแวดลอม
ที่ดีและภูมิทัศนที่สวยงามจึงมีความสําคัญมากที่เทศบาลจะตองมีการจัดการสิ่งแวดลอมใหย่ังยืนถา
หากพื้นที่ในตําบลหมูสีมีสภาพแวดลอมและภูมิทัศนที่สวยงาม รมรื่น นาอยู บรรยากาศที่ดีแลว 
ประชาชนในทองถ่ินก็จะเกิดความภาคภูมิใจในทองถ่ินของตนเองและรูสึกถึงความเปนเปนเจาของ 
มีความตองการที่จะเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมดวย ดังน้ันผูศึกษาจึงมองเห็น
ปญหาดังกลาวและตองการที่จะศึกษาสาเหตุของปญหาและวิธีการแกไขปญหาอยางย่ังยืนโดยนํา
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของประชาชนที่อยูในพื้นที่ตําบลหมูสีและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของมาศึกษา
เพื่อที่จะไดนําผลที่ไดเสนอตอผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดการสิ่งแวดลอมของเทศบาลตําบลหมูสี 
จึงตองมีการทําวิจัยในเรื่องน้ีข้ึนมาเพื่อใหเกิดเปนวิธีการจัดการอยางมีประสิทธิผลมากย่ิงข้ึน 
 
2. วัตถุประสงคการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลการจดัการสิ่งแวดลอมของเทศบาลตําบลหมูสี อําเภอปาก
ชอง จังหวัดนครราชสีมา 
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 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดลอม
ของเทศบาลตําบลหมูสี อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคล  
 3. เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะตอการจัดการสิ่งแวดลอมของเทศบาล
ตําบลหมูสี อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 
 
3. วิธีดําเนินการวิจัย 
 ดําเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยเปนแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research)การวิจัย
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใชเครื่องมือการวิจัยคือแบบสอบถาม (Quantitative) ซึ่งมี
คาความเช่ือมั่นทั้งฉบับเทากับ ๐.๗๔๖ 
 จากกลุมตัวอยาง คือ ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตําบลหมูสี จํานวน ๓๘๘ คน ที่ไดจาก
สูตรของ Taro Yamane (สุรพล สุยะพรหมและสุทธิรัก ศรีจันทรเพ็ญ 2553 : 106)  
 วิเคราะหขอมูลโดยหาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
คาที (t-test) และการทดสอบคาเอฟ (F-test) ดวยวิธีการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว เมื่อ
พบวามีความแตกตางจะทําการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีผลตางนัยสําคัญ
นอยที่สุด  
 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  ใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth 
Interview) กับผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) จํานวน ๑๒ คน แบบตัวตอตัว วิเคราะหขอมูล
โดยการวิเคราะหเน้ือหาเชิงพรรณนา 
 
4. ผลการวิจัย 
 1. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชายจํานวน 219 คน คิดเปนรอยละ 56.4 มีอายุ
ตํ่ากวา 30 ป จํานวน 152 คน คิดเปนรอยละ 39.2 มีระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช. 
จํานวน 119 คน คิดเปนรอยละ 30.7 อาชีพรับจาง จํานวน 117 คน คิดเปนรอยละ 30.2 และมี
รายไดตํ่ากวา 15,000 บาท จํานวน  200 คน คิดเปนรอยละ 51.5 
 2. ระดับประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดลอมของเทศบาลตําบลหมูสี อําเภอปากชอง  
จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการ
กําหนดองคกรรับผิดชอบ  อยูในระดับมาก สวน ดานการกําหนดนโยบาย ดานการวางแผน
ดําเนินงาน ดานการบริหารโครงการและดานการประเมินผลโครงการ อยูในระดับปานกลาง 
 3. ปญหาและอุปสรรคเกีย่วกับการจัดการสิง่แวดลอมของเทศบาลตําบลหมูส ีอําเภอปาก
ชอง จังหวัดนครราชสีมา 1) ดานการกําหนดองคกรรับผดิชอบ ผูรับผิดชอบยังมีจํานวนจํากดัสําหรบั
การปฏิบัติหนาที่ มีเครื่องมือที่ไมเพียงพอและปฏิบัติหนาที่หน่ึงคนรับผิดชอบงานหลายดาน 2) ดาน
การกําหนดนโยบาย ประชาชนในทองที่และนักทองเที่ยวบางสวนไมใสใจในนโยบายของเทศบาล
และยังขาดการประชาสัมพันธเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย 3) 
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ดานการวางแผนดําเนินงาน ประชาชนไมไดรับขาวสาร/เทศบาลไมไดมีการประชาสัมพันธเกี่ยวกับ
แผนดําเนินงาน 4) ดานการบริหารโครงการ ผูรับผิดชอบโครงการและวัสดุอุปกรณยังไมเพียงพอ 5) 
ดานการประเมินผลโครงการ คณะกรรมการยังขาดความรูความเขาใจโดยตรงในการประเมินผล
โครงการและไมมีการแจงผลประเมินใหประชาชนไดทราบอยางทั่วถึง  
 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดลอมของเทศบาลตําบลหมูสี อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา 1) ดานการกําหนดองคกรรับผิดชอบ เพิ่มจํานวนผูรับผิดชอบใหมากข้ึนและ
จัดหาเครื่องมือ/วัสดุอุปกรณใหเพียงพอสําหรับการปฏิบัติหนาที่ 2) ดานการกําหนดนโยบาย ทํา
ประชาพิจารณจากพื้นที่ชุมชนเพื่อนํามากําหนดนโยบายไดตรงตามปญหาอยางแทจริงและเมื่อ
กําหนดนโยบาย 3) ดานการวางแผนดําเนินงาน ประชาชนตองใหความรวมมือในการลงพื้นที่สํารวจ
หรือการใหขอมูลกับเจาหนาที่ที่เปนจริง จัดใหมีการอบรมใหความรูกับประชาชนในชุมชนและควร
สรางเครือขายกลุมอนุรักษสิง่แวดลอมข้ึนมาเพือ่ใหมหีนาที่เปนตัวแทนของประชาชนในการวางแผน
ดําเนินงาน 4) ดานการบริหารโครงการ ควรจัดซื้อวัสดุอุปกรณใหเพียงพอสําหรับการบริหาร
โครงการ 5) ดานการประเมินผลโครงการ จัดต้ังคณะกรรมการที่มคีวามรูความเขาใจดานการจัดการ
สิ่งแวดลอมโดยตรงในการประเมินผลโครงการและการแจงผลประเมินใหประชาชนไดทราบอยาง
ทั่วถึง เชน ทางอินเตอรเน็ต เว็บไซต เปนตน 
 
5. อภิปรายผล 
 โดยรวมทั้ง 5 ดาน สามารถนํามาอภิปรายผลการวิจัยไดดังน้ี พบวา ประสิทธิผลการ
จัดการสิ่งแวดลอมของเทศบาลตําบลหมูสี อําเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมทั้ง 5 
ดาน สวนใหญอยูในระดับปานกลาง โดยจะเห็นไดวา ทุกโครงการที่เทศบาลดําเนินการจัดการ
สิ่งแวดลอมมีการกําหนดองคกรรับผิดชอบ การกําหนดนโยบาย การวางแผนดําเนินงาน การบริหาร
โครงการและการประเมินผลโครงการไดเกิดประสิทธิผลอยางชัดเจน ทั้งมีความรู ความเขาใจใน
กระบวนการจัดการตลอดจนถึงไดรับความรวมมือจากประชาชนสําหรับในการดําเนินโครงการตางๆ 
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ (สายสวาท โสขวัญฟา, 2551) ไดวิจัยเรื่อง “การประเมินประสิทธิผล
ในการดําเนินงานของสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ” ผลการวิจัยพบวา การประเมินความ
เหมาะสมและประสิทธิผลของกระบวนการ (Process) ในการดําเนินงานของสภาวัฒนธรรมจังหวัด
สมุทรปราการจําแนกเปนการประเมินความเหมาะสมของกระบวนการดานการบริหารและการ
จัดการ ดานการประสานงาน ดานการงบประมาณ โดยรวมมีความเหมาะสมและประสิทธิผล
สอดคลองกับเกณฑอยูในระดับปานกลางสอดคลองกับงานวิจัยของ (กานดา จินดามงคล, 2558) ได
วิจัยเรื่อง “การจัดการสิ่งแวดลอมของเทศบาลตําบลเหมืองงา อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน” 
ดวยกระบวนการการมีสวนรวมของประชาชน” ผลการศึกษา พบวา ระดับการจัดการสิ่งแวดลอม
ของเทศบาลตําบลเหมืองงา อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคลองกับงานวิจัยของ (ญดาศจี ระเบียบกุล, 2553) ไดวิจัยเรื่อง 



การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม Proceedings: 25618

“ความเขมแข็งของประชาชนในการอนุรักษสิ่งแวดลอมกรณีศึกษา : ตลาดนํ้าอัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม” ผลการวิจัยพบวา ดานการมีสวนรวมทางสติปญญาโดยภาพรวมอยูในระดับปาน
กลาง จากการทดสอบสมมติฐานพบวา ระดับความเขมแข็งของประชาชนการอนุรักษสิ่งแวดลอม
โดยรวม แตกตางไปตามที่ต้ังที่พักที่อาศัยและบทบาทที่มีตอชุมชนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 
0.05 สอดคลองกับงานวิจัยของ (สุภาวดี สินสายออ, 2546) ไดวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นประชาชนที่
มีตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลทาชาง อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี” 
ผลการวิจัยพบวา ประชาชนในเขตเทศบาลทาชาง มีระดับความคิดเห็นในการประเมินประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลทาชาง ใน 5 สาขา ประกอบดวย สาขาพัฒนาสรางพื้นฐาน สาขา
พัฒนาสิ่งแวดลอม สาขาพัฒนาสังคม สาขาพัฒนาเศรษฐกิจและสาขาพัฒนาการเมือง การบริหาร
อยูในเกณฑที่มีประสิทธิภาพ อยูในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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6. สรุปองคความรูท่ีไดจากการวิจัย 

ประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดลอมประกอบไปดวย 5 ดาน ซึ่งแตละดานมีขอคนพบที่
สําคัญ คือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ประสิทธิผล 

การจัดการ

ส่ิงแวดลอมของ

เทศบาลตาํบล

หมูสี 

 อําเภอปากชอง  

จังหวัด

นครราชสีมา 

๑. ดานการกําหนดองคกรรับผิดชอบ กําหนดผูรับผิดชอบ
อยางเหมาะสม มีเคร่ืองมือที่ทันสมัยและเพียงพออยางยิ่ง
สําหรับการปฏิบัติงานและทํางานรวมกับประชาชนได 

 

๒. ดานการกําหนดนโยบาย กําหนดเปนแนวทางในการ
สรางจิตสํานึกที่ดีของประชาชนในทองที่แลวนักทองเที่ยว 
การปรับปรุงภูมิทัศนใหนาร่ืนรมย รณรงคใหความรูสําหรับ
การคัดแยกขยะกอนทิ้ง การพัฒนาแหลงน้ําที่สําคัญและปลูก
ตนไมทดแทน 

 

๓. ดานการวางแผนดําเนินงาน จัดทําแผน วางแผน 
ดําเนินงานรวมกับประชาชนไดอยางเหมาะสม มีความชัดเจน 
ทั้งระยะเวลาทั้งส้ันและยาว รวมไปถึงงบประมาณ 
 

 

๔. ดานการบริหารโครงการ การบริหารโครงการโดยการ
กําหนดผูรับผิดชอบโครงการจัดสรรงบประมาณในแตละ
โครงการอยางเหมาะสม วัสดุอุปกรณในการดําเนินงาน
โครงการอยางเพียงพอและสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
โครงการ 

 

๕. ดานการประเมินผลโครงการ การจัดตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบผูรับผิดชอบโครงการมีความรูความสามารถในการ
ประเมินผล การแจงผลการประเมินใหทราบอยางเปดเผย 
การนําผลประเมินไปปรับปรุงแกไข 
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7. ขอเสนอแนะ 
 7.1 ขอเสนอแนะเชงินโยบาย 
 1) สงเสริมใหมีการทําประชาพิจารณในการจัดการโดยอาจจะดําเนินโดยการประชุม
รวมกับประชาชนในทองที่ สงเจาหนาที่ลงพื้นที่สํารวจความคิดเห็นของประชาชนเพื่อนําขอมูลมา
วิเคราะหจัดทําแผนดําเนินงาน  
 2) สงเสริมใหประชาชนในพื้นที่ของการดําเนินงานของเทศบาลตลอดจนถึงประชาชนใน
ชุมชนมีสวนรวมในการดําเนินการของเทศบาลในรูปแบบของกิจกรรมที่ประชาชนสามารถมีสวนรวม
โดยตรงในการอนุรักษสิ่งแวดลอมและการรวมกันในการแกไขปญหาในรูปแบบของโครงการและ
กิจกรรม 
 3) สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินการแกไขผลดําเนินงานที่ไมมีผลตรงเปา
หรือไมสําเร็จจากการดําเนินงานของเจาหนาที่เพื่อวางแผนในการจัดการใหตรงจุดอยางจริงจังและ
ถูกตองตรงกับวัตถุประสงคของการดําเนินการ 
 7.2 ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
 1) ผูบริหาร เจาหนาที่ของเทศบาลควรที่จะประชาสัมพันธใหประชาชนในพื้นที่รับรูและ
รับทราบถึงแผนหรือข้ันตอนในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมของเทศบาลโดยประชาชนสามารถ
เสนอโครงการใหกับเทศบาลเพื่อพิจารณากําหนดแผนในการดําเนินการของเทศบาล 
 2) ผูบริหารหรือเจาหนาที่ของทางเทศบาลหรือชางรับเหมาในการดําเนินงานควร
ดําเนินงานอยางจริงจังตอเน่ืองและดําเนินงานใหบรรลเุปาหมายของโครงการตามที่มีการจดัจางและ
จัดกิจกรรมใหประชาชนไดมีสวนรวมกับการดําเนินงานของเทศบาล ซึ่งควรมีการอบรมใหความรู
เกี่ยวกับมลภาวะ สถานการณ สภาพปญหาและการแกไขใหกับประชาชน เพื่อจะไดรับรูแลวทํา
โครงการรวมกันในการอนุรักษสภาพสิ่งแวดลอมของตนเอง 
 3) เทศบาลควรใหความสําคัญกับการบริหารงานดวยความโปรงใส และใหบริการ
ประชาชนดวยความเปนธรรม เพื่อสรางความรูสกึวาเทศบาลและเจาหนาที่ของประชาชน เปนกลไก
หน่ึงในการพัฒนาทองที่รวมกับประชาชน 
 7.3 ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป 
 1) ควรทําการศึกษาวิจัยที่ประชาชนสามารถมีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอมของ
เทศบาล 
 2) ควรศึกษาวิจัยในแนวการสงเสริมใหประชาชนไดตระหนักถึงปญหามลภาวะ
สิ่งแวดลอมดวยโดยไมปลอยใหเทศบาลแกไขปญหาอยูฝายเดียวโดยประชาชนไมใหความสนใจ 
 3) ควรทําการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะใหควบคูกันไปดวย เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิผลในการจัดการสิ่งแวดลอมและใหผลดําเนินงานเปนที่ประจักษ 
 4) ควรศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการจัดการสิ่งแวดลอมของเทศบาล เพื่อ
เปนการบูรณาการระหวางรัฐประศาสนศาสตรกับพระพุทธศาสนา 
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 5) ควรนําผลการวิจัยที่ไดไปประยุกตใชในเทศบาล เพื่อเปนแนวทางในการกําหนด
นโยบายของเทศบาลตอไปในอนาคต 
 
8. กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธ เรื่อง ประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดลอมของเทศบาลตําบลหมูสี อําเภอปาก
ชอง จังหวัดนครราชสีมา สําเร็จลุลวงดวยดีจากบุคคลหลายฝาย ซึ่งผูวิจัยขอระบุนามเพื่อแสดง
ความขอบคุณไว ดังน้ี 
 ขอเจริญพรขอบคุณ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม ผูอํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร ที่บริหารการจัดการและใหขอเสนอแนะอันเปนประโยชนตอ
การเรียนการสอนและพัฒนาความรู จนทําใหสารนิพนธฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
 ขอเจริญพรขอบคุณ ผศ.ดร.เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร ฝาย
วิชาการ ประธานกรรมการที่ปรึกษาสารนิพนธ, ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข กรรมการที่ปรึกษาสาร
นิพนธ ที่ไดชวยใหคําปรึกษา แนะนําและขอคิดเห็นที่เปนประโยชนตอการทําสารนิพนธทุกข้ันตอน
จนกระทั่งสารนิพนธน้ีสําเร็จลุลวงไปดวยดี ผูวิจัยขอเจริญพรขอบคุณไว ณ โอกาสน้ี 
 ขอเจริญพรขอบคุณ นายเกียรตินิยม ขวัญใจพุทธิศา นายกองคการบริหารสวนตําบลขนง
พระ อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา ที่ใหความอนุเคราะหในการเก็บขอมูลตัวอยางเพื่อการ
ศึกษาวิจัย และนายสมเกียรติ พยัคฆกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลหมูสี อําเภอปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา ที่ใหความอนุเคราะหในการเก็บขอมูลเพื่อศึกษาการวิจัย ขอเจริญพรขอบคุณ  
ทานที่ใหความอนุเคราะหในการใหขอมูลในการสัมภาษณทุกทานและประชาชนในพื้นที่ตําบลหมูสี 
ทุกทาน ที่ใหความอนุเคราะหชวยตอบแบบสอบถามเปนอยางดีย่ิง ตลอดจนเพื่อนนิสิตทุกรูป/คนที่
มีสวนชวยเหลือในดานการเรียนและใหกําลังใจในการทําสารนิพนธ 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
เทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนตอการบริหารการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคล 3) 
เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางประเภทการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกับการบริหารการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 4) เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 
 ดําเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี โดยเปนการวิจัยเชิงปริมาณ กลุมตัวอยางที่
ใชในการวิจัย คือ ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ จํานวน 396 คน วิเคราะห
ขอมูลโดยหาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที และการทดสอบ
คาเอฟ การวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธดวยวิธีของเพียรสันและการวิจัยเชิงคุณภาพ 
ประกอบการสัมภาษณเชิงลึก กับผูใหขอมูลสําคัญ และใชเทคนิคการวิเคราะหเน้ือหาประกอบบริบท 
 ผลการวิจัยพบวา 
 1. ระดับการบริหารการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x� = 3.86) เมื่อจําแนกเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน  
 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการบริหารการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา ประชาชน
ที่มี อายุ การศึกษา อาชีพและรายได ตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม แตกตางกัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ต้ังไว สวนประชาชนที่มี เพศ ตางกัน มีความคิดเห็น
ตอการบริหารการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ังไว 
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แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
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Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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 3. ความสัมพันธระหวางประเภทการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกับการบริหารการทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ พบวาประเภทการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มี
ความสัมพันธเชิงบวกกับการบริหารการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยภาพรวม อยูในระดับสูง (r = 
.875**) 
 4. แนวทางการบริหารการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 
โดยกําหนดแนวทางการใชประโยชนและการพัฒนาทรัพยากรการทองเที่ยว รวมทั้งปจจัย
สิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวเพื่อตอบสนองความจําเปนทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
และประเพณี รวมมือกันรักษาเอกลักษณวัฒนธรรม ประเพณี ดําเนินกิจกรรมการทองเที่ยวใน
ขอบเขตของความสามารถของธรรมชาติชุมชน ตระหนักในกิจกรรมการทองเที่ยวที่มีผลกระทบ 
และวิถีชีวิตความเปนอยูของชุมชน เพื่อใหการใชทรัพยากรทองเที่ยวเปนไปอยางคุมคาและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด มีการประสานแผนการพัฒนาในหนวยงานที่เกี่ยวของ สงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชนในกิจกรรมการทองเที่ยวที่ประชาชนในทองถ่ินมีบทบาท ใหมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
รวมจัดทําและจัดการใหไดรับผลประโยชนอยางเสมอภาค มีการประเมินผลการตรวจสอบ
ผลกระทบและการศึกษาวิจัยอยางสม่ําเสมอโดยการสอบถามผูใชบริการโดยตรงการสอบความเห็น
จากใบประเมินผลหรือการวิจัยตลาดการทองเที่ยวเพื่อทราบผลของการบริการนํามาปรับปรุงและ
แกไขการจัดการการบริการอยางมี ประสิทธิภาพ เพื่อความประทับใจและความพึงพอใจของ
นักทองเที่ยว 
คําสําคัญ : การบริหาร, การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 

ABSTRACT 
 Objectives of this research were 1. to study the context of cultural tourism 
administration of the town municipality, Chaiyaphum Province, 2. To compare the 
people’s opinions on the cultural tourism administration of the town municipality, 
Chaiyaphum Province, classified by population data, 3. to study the relationship 
between cultural tourism and cultural tourism administration of the town 
municipality, Chaiyaphum Province, and 4. To study the approaches to improve the 
cultural tourism administration of the town municipality, Chaiyaphum Province,    
 Methodology was the mixed methods research. The qualitative and 
quantitative research. For quantitative research, the data were collected by 
questionnaires with the reliability conficence value at 0.873 from 396 samples, 
derived from 36,918 people at the Chaiyaphum city municipality area. The data 
were analyzed by frequency, percentage, means, standard deviation, T-test, and F-
test and one-way ANOVA. Regression and Pearson’s Coefficient. For qualitative 
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research, Data were collected from 12 key informants by face-to-face- in-depth-
interviewing and analyzed by descriptive interpretation. 
 Findings of the research were as follows: 
 1. Level of cultural tourism administration of Chaiyaphum town 
municipality, Chaiyaphum Province, by overall, were at high level (x�= 3.86, S.D. = 
0.781), Each aspect of cultural tourism were that the tourism sites was at high level. 

(x�= 3.89, S.D. = 0.800), Facilities was at (x�= 3.84, S.D. = 0.842), services was at (x�= 

3.83, S.D. = 0.887), Products and souvenirs were at  (x�= 3.89, S.D. = 0.866), 
respectively. 
 2. The result of comparing people’s opinion on cultural tourism 
administration of Chaiyaphum town municipality classified by population data were 
that people with different age, educational level, occupation and incomes did not 
have different opinion on the cultural tourism administration of Chaiyaphum town 
municipality, Chaiyaphum Province at the statistically significant level at 0.05 
rejecting  the set hypothesis.   
 3. The relationship between cultural tourism and cultural tourism 
administration of Chaiyaphum town municipality, Chaiyaphum Province was positively 
correlated at high level (r=.875**) Each aspect, tourism sites were at high level 
(r=.850**) Facilities were at high level (r=.796**) Services were at high level 
(r=.770**) Products and souvenirs were at high level (r=.805**) 
 4. The approaches to improve the cultural tourism administration of 
Chaiyaphum town municipality, Chaiyaphum Province. Should conserve and use 
resources economically both natural and cultural resources reduce excessive 
consumption, reduce waste to destroy the environment. Promote a variety of 
cultures Traditions that are important to tourism, tourism development to local 
development Environmental Impact Assessment. Products of local tourist 
attractions must be of good quality and not too expensive. Increase participation of 
relevant local people Create appropriate and fair returns. There is a regular 
consultation meeting. Between organizations Local people and entrepreneurs. 
There should be personnel training in the concept and practice of tourism 
development, organizing systems and plans in an orderly manner. To raise the level 
of tourists' satisfaction with research and effective monitoring to solve problems 
and increase benefits for tourist destinations 
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1. บทนํา 
 การทองเที่ยวเปนการใชเวลาวางของมนุษยเพื่อแสวงหาความสุขและความเพลิดเพลิน
จากแหลงทองเที่ยวที่ไปเยือนเปนการชวยผอนคลายความเหน็ดเหน่ือยเมื่อยลาและความเครียด ทํา
ใหสุขภาพทางกายและจิตใจสดช่ืนดีข้ึน การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หมายถึง การเดินทางของคน
จากสถานที่ที่อยูประจําไปยังทองถ่ินอื่น เพื่อชมเอกลักษณความงดงามทางวัฒนธรรม ชุมชนทองถ่ิน
ผูเปนเจาของวัฒนธรรมก็ไดประโยชนจากการทองเที่ยวในดานการ สรางรายไดและการจางงาน อัน
นํามาซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (วรรณา วงษวานิช 2539 : 9) การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
เปนวิธีการศึกษาประวัติศาสตรและวัฒนธรรมผานการเดินทางทองเที่ยว เปนการทองเที่ยวที่เนน
การพัฒนาดานภูมิปญญา สรางสรรค เคารพตอสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ศักด์ิศรีและวิถีชีวิตผูคนหรือ
อาจกลาวไดอีกนัยหน่ึงวา เปนการทองเที่ยวเพื่อการเรียนรูผูอื่นและยอนกลับมามองตนเองอยางเขา
ใจความเกี่ยวพันของสิ่งตางๆ ในโลกที่มีความเกี่ยวโยง พึ่งพา ไมสามารถแยกออกจากกันได (บุญ
เลิศ จิตต้ังวัฒนา 2548 : 12) การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เปนการเคลื่อนไหวของผูคนที่เกิดข้ึนจาก
ปจจัยกระตุนทางวัฒนธรรม เชน การเดินทางทองเที่ยวเพื่อการศึกษา การเดินทางทองเที่ยวเพื่อช่ืน
ชมศิลปวัฒนธรรมประเพณี เทศกาล การเขาเย่ียมชมอนุสรณสถาน การเดินทางเพื่อศึกษา
ขนบธรรมเนียมความเช่ือที่สืบทอดกันมาของชุมชนทองถ่ิน ตลอดจนความเช่ือทางศาสนา (ชาญ
วิทย เกษตรศิริ 2540 : 38) เปนที่ทราบกันดีวาการทองเที่ยวในประเทศไทยเปนนโยบายหลักอันดับ
ตนๆ ที่สรางรายได ทําใหเศรษฐกิจของประเทศดีข้ึน สามารถดึงเม็ดเงินจากตางประเทศเขามาได
เปนจํานวนมาก การทองเที่ยวที่ดีลวนมีปจจัยที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวหลายประการ รายไดของ
การทองเที่ยวมาจากการใชจายเงนิของคนดานการเดินทางเพื่อการทองเที่ยว ทําใหเกิดการสรางงาน
และรายไดในภาคสวนตางๆที่เกี่ยวของทั้งหมด เชน พาหนะที่ใชในการเดินทาง ที่พักแรม อาหาร
เครื่องด่ืม ของที่ระลึก อุปกรณเครื่องใชในการเดินทาง การสื่อสารและเทคโนโลยีตางๆ 
 จากแนวทางดังกลาวขางตน การสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิยังไมประสบ
ผลสําเร็จเทาที่ควร ทําใหผูวิจัยมีความสนใจอยางย่ิงที่จะทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ เพื่อนําขอมูลที่ไดมาใชเปนแนวทางใน
การบริหารการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ใหมีคุณภาพ 
กอใหเกิดรายได การไหลเวียนของเศรษฐกิจและการจางงานทั้งในระดับทองถ่ินภูมิภาคและประเทศ
โดยรวม 
 
2. วัตถุประสงคการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูม ิ
จังหวัดชัยภูมิ 
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 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนตอการบริหารการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยเกี่ยวกับประเภทการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกับ
การบริหารการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 
 4. เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ 
จังหวัดชัยภูมิ 
 
3. ขอบเขตการวิจัย 
 3.1 ขอบเขตดานเน้ือหา 
 งานวิจัยเรื่อง “การบริหารการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัด
ชัยภูมิ” มุงศึกษาถึงการบริหารจัดการการทองเที่ยวอยางย่ังยืนประกอบดวย 4 องคประกอบหลัก 
คือ ดานแหลงทองเที่ยว ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ดานการบริการและดานผลิตภัณฑของแหลง
ทองเที่ยว 
 3.2 ขอบเขตดานตัวแปร 
 ตัวแปรตนคือ ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ อาชีพ 
การศึกษาและรายไดตอเดือน 
 ประเภทการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ไดแก ทองเที่ยวชมประวัติศาสตร ทองเที่ยวชม
วัฒนธรรม ประเพณีและทองเที่ยวชมวิถีชีวิต 
 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ การบริหารดานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ของเทศบาลเมืองชัยภูมิ คือ 1.ดานแหลงทองเที่ยว 2.ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 3.ดานการบริการ 
4.ดานผลิตภัณฑของแหลงทองเที่ยว 
 
4. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 เปนการวิจัยแบบผสานวิธี โดยเปนการวิจัยเชิงปริมาณ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ 
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ จํานวน 396 คน วิเคราะหขอมูลโดยหาความถ่ี 
คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที และการทดสอบคาเอฟ การ
วิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธดวยวิธีของเพียรสันและการวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบการ
สัมภาษณเชิงลึก กับผูใหขอมูลสําคัญ และใชเทคนิคการวิเคราะหเน้ือหาประกอบบริบท  
 
5. ผลการวิจัย 
 1. ระดับการบริหารการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x� = 3.86) เมื่อจําแนกเปนรายดานพบวา ดานแหลงทองเที่ยว (x� = 
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3.89) ดานสิ่งอํานวยความสะดวก (x� = 3.84) ดานการบริการ (x� = 3.83) และดานผลิตภัณฑของ

แหลงทองเที่ยว (x� = 3.89) ทุกดานอยูในระดับมาก  
 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการบริหารการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ จําแนกตามปจจัยสวนบุคลพบวา ประชาชนที่มี 
อายุ การศึกษา อาชีพและรายได ตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
แตกตางกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย สวนประชาชนที่มี เพศ ตางกัน มีความคิดเห็นตอการ
บริหารการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 
 3. ความสัมพันธระหวางประเภทการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกับการบริหารการทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ พบวาประเภทการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มี
ความสัมพันธเชิงบวกกับการบริหารการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยภาพรวม อยูในระดับสูง 
(R=.875**) จําแนกตามรายดานพบวา ดานแหลงทองเที่ยว อยูในระดับสูง (r=.850**) ดานสิ่ง
อํานวยความสะดวก อยูในระดับสูง (r=.796**) ดานการบริการ  อยูในระดับสูง (r=.770**) ดาน
ผลิตภัณฑของแหลงทองเที่ยว อยูในระดับสูง (r=.805**) 
 4. แนวทางการบริหารการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 
โดยกําหนดแนวทางการใชประโยชนและการพัฒนาทรัพยากรการทองเที่ยว รวมทั้งปจจัย
สิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวเพื่อตอบสนองความจําเปนทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
และประเพณี รวมมือกันรักษาเอกลักษณวัฒนธรรม ประเพณี ดําเนินกิจกรรมการทองเที่ยวใน
ขอบเขตของความสามารถของธรรมชาติชุมชน ตระหนักในกิจกรรมการทองเที่ยวที่มีผลกระทบ 
และวิถีชีวิตความเปนอยูของชุมชน เพื่อใหการใชทรัพยากรทองเที่ยวเปนไปอยางคุมคาและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด มีการประสานแผนการพัฒนาในหนวยงานที่เกี่ยวของ สงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชนในกิจกรรมการทองเที่ยวที่ประชาชนในทองถ่ินมีบทบาท ใหมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
รวมจัดทําและจัดการใหไดรับผลประโยชนอยางเสมอภาค มีการประเมินผลการตรวจสอบ
ผลกระทบและการศึกษาวิจัยอยางสม่ําเสมอโดยการสอบถามผูใชบริการโดยตรงการสอบความเห็น
จากใบประเมินผลหรือการวิจัยตลาดการทองเที่ยวเพื่อทราบผลของการบริการนํามาปรับปรุงและ
แกไขการจัดการการบริการอยางมี ประสิทธิภาพ เพื่อความประทับใจและความพึงพอใจของ
นักทองเที่ยว 
 
6. อภิปรายผล 
 โดยรวมทั้ง 4 ดาน สามารถนํามาอภิปลายผลการวิจัยไดดังน้ี พบวา การบริหารการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยภาพรวมทั้ง 4 ดาน อยูในระดับ
มากทุกดาน โดยจะเห็นวาการบรหิารการทองเที่ยวน้ัน มีกระบวนการที่มีประสิทธิผลอยางชัดเจน 
ตลอดจนไดรับความรวมมือจากประชาชนในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 
(สกุณา ปนงาม : 2553) ไดวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร 
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เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของนักทองเที่ยวชาวญี่ปุน”ผลการวิจัยพบวา ทัศนคติของ
นักทองเที่ยวชาวญี่ปุนที่มีตอวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร โดยภาพรวมอยูในระดับมากซึ่งไม
สอดคลองกับงานวิจัยของ (เกศินี พรหมบุตร : 2551) ไดทําการศึกษา “การมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตเทศบาลตําบลเวียง อําเภอเชียงแสน จังหวัด
เชียงราย” ผลวิจัยพบวา การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
ชุมชนเทศบาลตําบลเวียงเชียงแสน อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมอยูในระดับปาน
กลาง สอดคลองกับงานวิจัยของ (นุชศินี ยศปกรณ : 2552) ไดทําการศึกษา “การบริหารจัดการ
ของบ ริ ษั ทท อ ง เที่ ย วที่ มี ผ ล ต อความพึ งพ อใจขอ งนั กท อ ง เที่ ย ว : ก รณี ศึกษาจั งห วัด
พระนครศรีอยุธยา” ผลการวิจัยพบวา นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจตอการบริหารจัดการ ดานกล
ยุทธทางการตลาดของบริษัททองเที่ยวไดแก ผลิตภัณฑ ราคา การจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด 
บุคลากรใหบริการลักษณะทางกายภาพและระบบการใหบริการ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
สอดคลองกับงานวิจัยของ (พระมหาอุทิศ ธีรวโร : 2558) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการ
พัฒนาชุมชนขององคการบริหารสวนตําบลทาไห อําเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี” ผลการวิจัย
พบวา การบริหารจัดการพัฒนาชุมชนขององคการบริหารสวนตําบลทาไห อําเภอเข่ืองใน จังหวัด
อุบลราชธานี ทั้ง 5 ดาน โดยภาพรวมของพนักงาน อยูในระดับมาก 
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7. สรุปองคความรูท่ีไดจากการวิจัย 
 การบริหารการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประกอบไปดวย 4 ดาน ซึ่งแตละดานมีขอ
คนพบที่สําคัญ คือ 

 
 
 
 
 
 

8. ขอเสนอแนะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8. ขอเสนอแนะ 
 8.1 ขอเสนอแนะเชงินโยบาย 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ 
จังหวัดชัยภูมิ”ผูวิจัยขอเสนอประเด็นที่ควรกําหนดเปนนโยบายเพื่อใหผูที่เกี่ยวของไดนําไปใช 
ดังตอไปน้ี 
 1) ควรมีการนําเสนอโครงการในการบริหารแหลงทองเที่ยว โดยมีการแสดงความคิดใน
หลายๆ แงมุมสงเสริมใหมีการทําประชาพิจารณโดยการประชุมรวมกับประชาชนในทองที่ สง

๑. ดานแหลงทองเท่ียว 

- มีการจัดกจิกรรมตางๆในชวงเทศกาล 

- มีการโฆษณา ประชาสัมพันธ 

- มีการจัดสถานที่อยางเปนระเบียบ 

- มีจุดเดน มีความนาสนใจกับผูคน 

- ไดความรูเรื่องราวทางพระพุทธศาสนา 

วัฒนธรรม และประเพณีทองถ่ิน 

 

 ๒. ดานส่ิงอํานวยความสะดวก 

 -   มีการเดินทาง คมนาคมที่สะดวกสบาย 

-    มีปายบอกเสนทางแหลงทองเที่ยวชัดเจน 

-    มีศูนยอํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยว 

-    จัดใหมีรถรับสงนักทองเที่ยวจากสถานี

ขนสง 

-    ติดปายเตือนอุบัติเหตุ อุบัตภิัยอยางชัดเจน 

การบริหารการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ 

จังหวัดชัยภูมิ 

๓. ดานการบริการ 

-   มีเจาหนาทีดู่แลใหบริการความปลอดภัย 

-   มีรานอาหาร เครื่องดื่มใหบริการ 

  -   หองนํ้า สุขา จัดไวอยางเหมาะสม 

-   จัดบรกิารแหลงที่พกัอยางเหมาะสม 

-   จัดแผนการดําเนินงานอยางเปนระบบ 

 

๔. ดานผลิตภัณฑของแหลงทองเท่ียว 

-   ผลิตภัณฑแหลงทองเที่ยวเปนเอกลักษณ 

-   มีการจัดขายผลิตภัณฑสินคาพื้นเมือง 

-   ของที่ระลึกตางๆ มีความนาสนใจ 

-   สงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรคของชุมชน 

-   มีการติดปายแสดงราคาของสินคาอยาง

ชัดเจน 
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เจาหนาที่ลงพื้นที่สํารวจความคิดเห็นของประชาชน เพื่อนําขอมูลมาวิเคราะหจัดทําแผนดําเนินงาน
เพื่อใหเกิดเปนประสิทธิผล 
 2) ควรมีการวางแผนในการเตรียมนโยบายในการจัดการวางแผนตางๆ เพื่อรองรับผูที่เขา
มาทองเที่ยว สงเสริมใหประชาชนในพื้นที่ของการดําเนินงานของเทศบาลตลอดถึงประชาชนใน
ชุมชนมีสวนรวมในการดําเนินการของเทศบาลในรูปแบบของกิจกรรมที่ประชาชนสามารถมีสวนรวม
โดยตรงและการรวมกนัในการแกไขปญหาในรปูแบบของโครงการและกิจกรรม 
 3) สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินการแกไขผลดําเนินงานที่ไมมีผลตรงเปา
หรือไมสําเร็จจากการดําเนินงานของเจาหนาที่เพื่อวางแผนในการจัดการใหตรงจุดอยางจริงจังและ
ถูกตองตรงกับวัตถุประสงคของการดําเนินการ 
 8.2 ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ 
จังหวัดชัยภูมิ” ผูวิจัยขอเสนอประเด็นที่ควรนําไปปฏิบัติเพื่อใหผูเกี่ยวของไดนําไปใช ดังตอไปน้ี 
 1) เทศบาลควรมีการปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ทองเที่ยวบางจุดเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยว
ใหเขามาเพิ่มข้ึน มีการจัดเตรียมจุดบริการตางๆ เพื่อใหบริการกับนักทองเที่ยวอยางเพียงพอ 
 2) ควรที่จะประชาสัมพันธใหประชาชนในพื้นที่รับรูและรับทราบถึงแผนหรือข้ันตอนใน
การบริหารการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาล โดยประชนสามารถเสนอโครงการใหกับ
เทศบาลดําเนินงานอยางจริงจังตอเน่ืองและดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย มีการอบรมใหความรู
เกี่ยวกับการเที่ยวชมวัฒนธรรม ประเพณี 
 3) ในการที่จะอนุรักษวัฒนธรรม ประเพณีน้ัน ควรที่จะสรางความรวมมือกันระหวาง
เทศบาล และประชาชนเพื่อที่จะใหการที่จะอนุรักษวัฒนธรรม ประเพณีเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
และเปนที่พึงพอใจของทั้งสองฝาย บริหารงานดวยความโปรงใส และใหบริการประชาชนดวยความ
เปนธรรม เพื่อสรางความรูสึกวาเทศบาลและประชาชน เปนกลไกหน่ึงในการพัฒนาการทองเที่ยว 
 8.3 ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ 
จังหวัดชัยภูมิ” ผูวิจัยขอเสนอใหผูสนใจไดนําไปศึกษาวิจัยครั้งตอไปในประเด็นดังตอไปน้ี 
 1) ควรทําการศึกษาวิจัยที่ประชาชนสามารถมีสวนรวมในการจัดการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของเทศบาล 
 2) ควรศึกษาเสนทางการทองเที่ยวของแหลงทองเที่ยวประเภทวัด โบราณสถาน วิถีชีวิต
ของประชาชน ที่เช่ือมโยงกับแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม ประเพณี 
 3) ควรทําการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับการอนุรักษวัฒนธรรม ประเพณี ใหควบคูกันไปดวย 
เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการจัดการทองเที่ยวใหบรรลุเปาหมาย 
 4) ควรศึกษาถึงหลักธรรมในการสงเสริมการเรียนรู การใหความรูแกนักทองเที่ยว เพื่อเปน
การบูรณาการระหวางรัฐประศาสนศาสตรกับพระพุทธศาสนา 
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 5) ควรนําผลการวิจัยที่ไดไปประยุกตใชในเทศบาล เพื่อเปนแนวทางในการกําหนด
นโยบายของเทศบาลตอไปในอนาคต 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค 1. เพื่อศึกษาสัมฤทธิผลการจัดการสวัสดิการผูสูงอายุของ
องคการบริหารสวนตําบลหลุมขาว อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 2. เพื่อเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของผูสูงอายุตอสัมฤทธิผลการจัดการสวัสดิการผูสูงอายุขององคการบริหารสวนตําบลหลุม
ขาว อําเภอโนนสงู จังหวัดนครราชสีมา โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ
ระหวางปจจัยเกี่ยวกับสุขภาวะของผูสูงอายุกับสัมฤทธิผลการจัดการสวัสดิการผูสูงอายุขององคการ
บริหารสวนตําบลหลุมขาว อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 4. เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะผูสูงอายุเกี่ยวกับสมัฤทธิผลการจัดการสวัสดิการผูสูงอายุขององคการบริหารสวนตําบล
หลุมขาว อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ระเบียบวิธีวิจัยเปนแบบผสมวิธี โดยการวิจัยเชิง
ปริมาณ ใชแบบสอบถามซึ่งมีคาความเช่ือมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.993 สํารวจจากกลุมตัวอยาง คือ
ผูสูงอายุในพื้นที่ตําบลหลุมขาว จํานวน 322 คน วิเคราะหขอมูลโดยหาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย 
และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที และการทดสอบคาเอฟ ดวยวิธีการวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว การวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธดวยวิธีของเพียรสัน และการวิจัยเชิง
คุณภาพ ใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึกกับผูใหขอมูลสําคัญ จํานวน 12 คน วิเคราะหขอมูลโดยการ
วิเคราะหเน้ือหาเชิงพรรณนา 
 ผลการวิจัยพบวา 
 1. ระดับสัมฤทธิผลการจัดการสวัสดิการผูสูงอายุขององคการบริหารสวนตําบลหลุมขาว 

อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x� = 4.18, S.D. = 0.496) เมื่อ

พิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานระบบการจัดการที่ทันสมัย อยูในระดับมากทุกขอคือ (x� = 4.18 
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หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
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Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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S.D. = 0.492) ดานผูสูงอายุไดรับการดูแลเปนอยางดีจากรัฐและชุมชน (x� = 4.17, S.D. = 0.521) 

ดานผูสูงอายุและประชามีความพึงพอใจ (x� = 4.23, S.D. = 0.417) ดานสถานที่รองรับผูสูงอายุ (x� 
= 4.16, S.D. = 0.529) 
 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูสูงอายุตอสัมฤทธิผลการจัดการสวัสดิการ
ผูสูงอายุขององคการบริหารสวนตําบลหลุมขาว อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา จําแนกตาม
ปจจัยสวนบุคล พบวา ผูสูงอายุที่มี อายุ ตางกัน มีความคิดเห็นตอสัมฤทธิผลการจัดการสวัสดิการ
ผูสูงอายุ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย สวน
ผูสูงอายุที่มี เพศ การศึกษา และรายได ตางกัน มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน
การวิจัย  
 3. ความสัมพันธระหวางปจจัยเกี่ยวกับสุขภาวะของผูสูงอายุกับสัมฤทธิผลการจัดการ
สวัสดิการผูสูงอายุขององคการบริหารสวนตําบลหลุมขาว อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา พบวา 
ปจจัยเกี่ยวกับสุขภาวะของผูสูงอายุ มีความสัมพันธเชิงบวกกับสัมฤทธิผลการจัดการสวัสดิการ
ผูสูงอายุ โดยภาพรวมอยูในระดับสูง (R=0.940) 
 4. ปญหา อุปสรรค การจัดการสวัสดิการผูสูงอายุขององคการบริหารสวนตําบลหลุมขาว 
อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา คือ 1) ผูสูงอายุเขาถึงระบบบริการดวยเทคโนโลยีสมัยใหมไดชา 
2) ขาดงบประมาณสําหรับดูแลผูสูงอายุเพื่อใหผูสูงอายุมีสุขภาพที่ดี และใหอยูอยางมีคุณภาพชีวิตที่
ดี 3) ผูสูงอายุไมไดรับการดูแล ตองอาศัยสถานสงเคราะหคนชรา ในอนาคต สังคมไทยอาจ
กลายเปนสังคมตะวันตกคือ ตางคนตางอยู ไมมีการเอื้อเฟอซึ่งกันและกัน ไมมีการทดแทนบุญคุณ 
บุตรหลานโตข้ึนก็จะไมเลี้ยงดูพอแมเมื่อแกชรา 4) ผูสูงอายุขาดการดูแลที่อยูอาศัยใหสะอาด ถูก
หลักอนามัย ขอเสนอแนะคือ 1) ควรสงเสริมและสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมศักยภาพแก
กลุมผูดูแลผูสูงอายุ จัดอบรมใหความรูตางๆ 2) ควรพัฒนาบทบาทของคนในครอบครัวและคนใน
ชุมชนในการดูแลผูสูงอายุ 3) ควรใหผูที่อยูใกลชิดผูสูงอายุ เชน บุตรหลาน ญาติหรือเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของในสังคม ตองใหความรูการดูแลสุขภาพแกผูสูงอายุโดยการใหขอมูลเรือ่งวิธีการดูแลสุขภาพ
ที่ถูกตอง ใหคําแนะนําเรื่องปญหาสุขภาพ หรือวิธีการสงเสรมิสุขภาพใหกับผูสูงอายุอยางทั่วถึง 4) 
ภาครัฐควรใหการสนับสนุนดานการใหความรูเกี่ยวกับการจัดที่อยูอาศัยที่เหมาะสมและ ปลอดภัย
สําหรับผูสูงอายุ 
คําสําคัญ : สัมฤทธิผลการจัดการสวัสดิการ, องคการบริหารสวนตําบล 
 

Abstract 
 This research is aimed 1 . to study the senior citizen welfare administrative 
achievement of Lumkhao sub-district administrative organization, Nonsung district, 
Nakhonratchasima province, 2 . to compare the opinions of the seniors on the senior 
citizen welfare administrative achievement of Lumkhao sub-district administrative 
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organization, Nonsung district, Nakhonratchasima province classified by personal factors, 
3 . to study the relationship between well-being factors of the senior citizen and the 
senior citizen welfare administrative achievement of Lumkhao sub-district administrative 
organization, Nonsung district, Nakhonratchasima province, 4 . to study the problems, 
obstacles, and suggestions for the seniors about the senior citizen welfare administrative 
achievement of  Lumkhao sub-district administrative organization, Nonsung district, 
Nakhonratchasima province. The research methodology is mixed method by 
quantitative,which has both confidence values, is at 0.993 from the sample of 322 senior 
citizen in Lumkhao sub-district. The data were analyzed by frequency, percentage, mean, 
standard deviation, T-test, F-test, and One-Way ANOVA, Pearson correlation coefficient 
analysis, and qualitative research. Used in-depth interviews with 1 2  key informants, 
analyzed data by descriptive content analysis. 
 Research findings were as follows: 
 1. Achievement level for the senior citizen welfare administration of Lumkhao sub-
district administrative organization, Nonsung district, Nakhonratchasima province, was 
overall at a high level (x� = 4.18 , S.D. = 0.496). In each aspect, it was found that the 

modern management system was at a high level (x� = 4.18, S.D. = 0.492), the senior were 

well taken care by the government and community at a high level (x� = 4 .17 , S.D.= 

0.521), the senior and citizen were satisfied at a high level (x� = 4.23, S.D.= 0.417), the 

senior citizen supported place was at a high level (x� = 4.16, S.D.= 0.529). 
 2 .  The comparison of opinions of the senior citizens on the classified by 
personal factors, it was found that the senior citizen with different ages had different 
opinions at the 0 .0 1  level statistical significance. Thus it concordantly served the  
research hypothesis, As, the senior citizen who have different sex, education, and 
income, had not different opinions. Therefore, the research hypothesis was rejected. 
 3 . The relationship between well-being factors of the senior citizen and the 
senior citizen welfare administrative achievement of Lumkhao sub-district administrative 
organization, Nonsung district, Nakhonratchasima province was found that well-being 
factors had a positive relationship with the senior citizen welfare administrative 
achievement in the overall at a high level (R = 0.940). 
 4 .  The problems, obstacles, and suggestions for the senior citizen welfare 
administrative achievement were; 1 )  the senior can access the service system with 
modern technology slowly, 2) lack of budget for senior care that they can live as long as 
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possible, and good life quality, 3) the senior citizen were not cared for and had to use a 
nursing home. In the future, Thai society may become a Western society, which is they 
live separately, without mutual favor, no obligation, then the children growing up will not 
threat their parents when they are old, 4) lack of care for hygienic housing. Suggestions; 1) 
should promote and support the development and empowerment of senior care groups 
and provide training program for knowledges, 2 )  should develop the role of family 
members and community in the senior caring, 3) should have the person those who are 
close to the senior, such as children, relatives or society officials, must educate about 
health care by providing information on the correct health care methods, giving advice 
on health problems, or how to promote health for the elderly thoroughly, 4 )  The 
government sector should support the provision of knowledge about proper and safe 
housing arrangements for the senior citizen. 
Keywords: Senior Citizen, Welfare Administrative, Achievement 
 
 
1. บทนํา  
 สังคมไทยกําลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางประชากรครั้งสําคัญ คือ การเขา
สูสังคมผูสูงอายุ โดยสัดสวนจํานวนประชากรในวัยทํางานและวัยเด็กลดลง เน่ืองจากอัตราการเกิด
และอัตราการตายของประชากรลดลงอยางตอเน่ือง ทําใหประชากรไทยโดยเฉลี่ยมีอายุยืนยาวข้ึน 
จนเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานโครงสรางของประชากร กลาวคือ ประชากรที่อยูในวัยสูงอายุ มี
แนวโนมเพิ่มข้ึนในขณะที่ประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานมีแนวโนมที่ลดลง  
 จากขอมูลสํานักงานสถิติแหงชาติ ซึ่งไดเก็บขอมูลสัดสวนประชากรผูสูงอายุตอประชากร
รวมทั้งประเทศพบวาประเทศไทยกําลังกาวเปนสังคมผูสูงอายุต้ังแตป พ.ศ.2543 เปนตนมา 
(จุฑารัตน แสงทอง, 2560 : 22) ปญหาและอุปสรรค งบประมาณในการจัดสรรเบีย้ยังชีพผูสูงอายุไม
เพียงพอตอจํานวนของผูสูงอายุในตําบลที่ข้ึนทะเบียนไวมีมากกวางบประมาณที่สามารถจัดสรรใหได 
เวลาผูสูงอายุเจ็บปวยเขาโรงพยาบาล การติดตอประสานงานในการรักษานานเกินไปในแตละครั้ง 
ผูสูงอายุไมคอยปฏิบัติดูแลตัวเองตามคําแนะนําเรื่องอาหาร การรับประทาน ยังขาดบุคลากรให
การศึกษาแกผูสูงอายุเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ผูสูงอายุบางคนยังไมมีที่อยูอาศัยเปนหลักแหลง ยัง
ไมมีกิจกรรมหรอืโครงการที่มีบทบาทตอการบริการสังคมใหแกผูสูงอายุ เปนผูที่ไมสามารถสรางงาน 
สรางรายไดใหกับตนเอง ผูสงูอายุเปนผูที่มีความเศรา ซึม เงียบเหงาไดงาย (อมรรัตน แยมกุล, 2559 
: 2) ดังน้ัน ผูวิจัยจึงตองการทราบสัมฤทธิผลการจัดการสวัสดิการผูสูงอายุ ปญหา อุปสรรคและ
ขอเสนอแนะสัมฤทธิผลการจัดการสวัสดิการผูสูงอายุ ซึ่งเปนสาเหตุที่สําคัญทําใหบทบาทของ
ครอบครัวในการดูแลผูสูงอายุลดลง เพราะฉะน้ันสัมฤทธิผลการจัดการสวัสดิการผูสูงอายุเปนหนาที่
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รัฐที่มีบทบาทในการจัดการ ซึ่งประกอบไปดวย 1. ระบบการจัดการที่ทันสมัย หมายถึง การจัด
ระเบียบหรือโครงสรางของการทํางานใหเปนระบบระเบียบใหทันสมัยอยูตลอดเวลา 2. ผูสูงอายุ
ไดรับการดูแลอยางดีจากรัฐและชุมชน หมายถึง การดูแลผูสูงอายุจากหนวยงานภาครัฐ 3. ผูสูงอายุ
และประชาชนมีความพึงพอใจ หมายถึง ทาทีความรูสึก ความคิดเห็นที่มีผลตอสิ่งใดสิ่งหน่ึงภาย
หลังจากที่ไดรับประสบการณในสิ่งน้ันมาแลวในลักษณะทางบวก 4. สถานที่รองรับผูสูงอายุ 
หมายถึง ที่อยูอาศัยหรือสถานที่พักผอนหยอนใจของผูสูงอายุ ที่มีผลที่ดีทั้งทางรางกายและจิตใจ จึง
สนใจจะศึกษาสัมฤทธิผลการจัดการสวัสดิการผูสูงอายุขององคการบริหารสวนตําบลหลุมขาว 
อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ตามหลักยุทธศาสตรการพัฒนาดานสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ 
เพราะขอมูลที่ไดดังกลาวจะสามารถนําไปใช เปนขอมูลเพื่อการศึกษาคนควาอันเปนประโยชนตอ
ประเทศชาติและผูสูงอายุตอไป  
 
2. วัตถุประสงคการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสัมฤทธิผลการจัดการสวัสดิการผูสูงอายุขององคการบริหารสวนตําบลหลุม
ขาว อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูสูงอายุตอสัมฤทธิผลการจัดการสวัสดิการผูสูงอายุ
ขององคการบริหารสวนตําบลหลุมขาว อาํเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยจําแนกตามปจจัย
สวนบุคคล 
 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยเกี่ยวกับสุขภาวะของผูสูงอายุกับสัมฤทธิผลการ
จัดการสวัสดิการผูสูงอายุขององคการบริหารสวนตําบลหลุมขาว อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 
 4. เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะผูสูงอายุเกี่ยวกับการจัดการสวัสดิการ
ผูสูงอายุขององคการบริหารสวนตําบลหลุมขาว อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 
 
3. วิธีดําเนินการวิจัย 
 วิธีวิจัยเปนแบบผสมวิธี โดยการวิจัยเชิงปริมาณ ใชแบบสอบถามซึ่งมีคาความเช่ือมั่นทั้ง
ฉบับเทากับ 0.993 สํารวจจากกลุมตัวอยาง คือผูสูงอายุในพื้นที่ตําบลหลุมขาว จํานวน 322 คน 
วิเคราะหขอมูลโดยหาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที และ
การทดสอบคาเอฟ ดวยวิธีการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธดวยวิธีของเพียรสัน และการวิจัยเชิงคุณภาพ ใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึกกับผูใหขอมูล
สําคัญ จํานวน 12 คน วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเน้ือหาเชิงพรรณนา 
 
4. ผลการวิจัย 
 1. ระดับสัมฤทธิผลการจัดการสวัสดิการผูสูงอายุขององคการบริหารสวนตําบลหลุมขาว 

อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x�  = 4.18, S.D. = 0.496) เมื่อ
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พิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานระบบการจัดการที่ทันสมัย อยูในระดับมากทุกขอคือ (x� = 4.18, 

S.D. = 0.492) ดานผูสูงอายุไดรับการดูแลเปนอยางดีจากรัฐและชุมชน (x� = 4.17, S.D. = 0.521) 

ดานผูสูงอายุและประชามีความพึงพอใจ (x�  = 4.23, S.D. = 0.417) ดานสถานที่รองรับผูสูงอายุ 

(x�  = 4.16, S.D. = 0.529) 
 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูสูงอายุตอสัมฤทธิผลการจัดการสวัสดิการ
ผูสูงอายุขององคการบริหารสวนตําบลหลุมขาว อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา จําแนกตาม
ปจจัยสวนบุคล พบวา ผูสูงอายุที่มี อายุ ตางกัน มีความคิดเห็นตอสัมฤทธิผลการจัดการสวัสดิการ
ผูสูงอายุ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย สวน
ผูสูงอายุที่มี เพศ การศึกษา และรายได ตางกัน มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน
การวิจัย  
 3. ความสัมพันธระหวางปจจัยเกี่ยวกับสุขภาวะของผูสูงอายุกับสัมฤทธิผลการจัดการ
สวัสดิการผูสูงอายุขององคการบริหารสวนตําบลหลุมขาว อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา พบวา 
ปจจัยเกี่ยวกับสุขภาวะของผูสูงอายุ มีความสัมพันธเชิงบวกกับสัมฤทธิผลการจัดการสวัสดิการ
ผูสูงอายุ โดยภาพรวมอยูในระดับสูง (R=0.940) 
 4. ปญหา อุปสรรค การจัดการสวัสดิการผูสูงอายุขององคการบริหารสวนตําบลหลุมขาว 
อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา คือ 1) ผูสูงอายุเขาถึงระบบบริการดวยเทคโนโลยีสมัยใหมไดชา 
2) ขาดงบประมาณสําหรับดูแลผูสูงอายุเพื่อใหผูสูงอายุมีสุขภาพที่ดี และใหอยูอยางมีคุณภาพชีวิตที่
ดี 3) ผูสูงอายุไมไดรับการดูแล ตองอาศัยสถานสงเคราะหคนชรา ในอนาคต สังคมไทยอาจ
กลายเปนสังคมตะวันตกคือ ตางคนตางอยู ไมมีการเอื้อเฟอซึ่งกันและกัน ไมมีการทดแทนบุญคุณ 
บุตรหลานโตข้ึนก็จะไมเลี้ยงดูพอแมเมื่อแกชรา 4) ผูสูงอายุขาดการดูแลที่อยูอาศัยใหสะอาด ถูก
หลักอนามัย ขอเสนอแนะคือ 1) ควรสงเสริมและสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมศักยภาพแก
กลุมผูดูแลผูสูงอายุ จัดอบรมใหความรูตางๆ 2) ควรพัฒนาบทบาทของคนในครอบครัวและคนใน
ชุมชนในการดูแลผูสูงอายุ 3) ควรใหผูที่อยูใกลชิดผูสูงอายุ เชน บุตรหลาน ญาติหรือเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของในสังคม ตองใหความรูการดูแลสุขภาพแกผูสูงอายุโดยการใหขอมูลเรือ่งวิธีการดูแลสุขภาพ
ที่ถูกตอง ใหคําแนะนําเรื่องปญหาสุขภาพ หรือวิธีการสงเสริมสุขภาพใหกับผูสูงอายุอยางทั่วถึง 4) 
ภาครัฐควรใหการสนับสนุนใหความรูเกี่ยวกับการจัดที่อยูอาศัยที่เหมาะสมและ ปลอดภัยสําหรับ
ผูสูงอายุ 
 
5. อภิปรายผล 
 จากการสรุปผลการวิจัยเรื่อง “สัมฤทธิผลการจัดการสวัสดิการผูสูงอายุ” โดยรวมทั้ง 4 
ดานสามารถนํามาอภิปรายผลการวิจัยได ดังน้ี 
 สัมฤทธิผลการจัดการสวัสดิการผูสูงอายุ พบวา สัมฤทธิผลการจัดการสวัสดิการผูสูงอายุ 
โดยภาพรวมทั้ง 4 ดาน สวนใหญอยูในระดับมาก โดยจะเห็นไดวา สวัสดิการผูสูงอายุที่องคการ
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บริหารสวนตําบลหลุมขาวดําเนินการจดัการมรีะบบการจดัการทีท่ันสมัย ผูสูงอายุไดรับการดูแลเปน
อยางดีจากรัฐและชุมชน ผูสูงอายุและชุมชนมีความพึงพอใจและสถานที่รองรับผูสูงอายุ ไดเกิด
สัมฤทธิผลอยางชัดเจน อีกทั้งมีกระบวนการทํางานที่ดีมีประสิทธิภาพเปนที่ยอมรับจากผูสูงอายุที่
ไดรับการบริการ ซึ่งไมสอดคลองกับการศึกษาของ พระสุรชัย  อยูสาโก ไดทําวิจัยเรื่อง “พฤติกรรม
การดูแลตนเองของผูสงูอายุในชมรมผูสูงอายุ เทศบาลเมืองทาเรือ-พระแทน อําเภอทามะกา จังหวัด
กาญจนบุรี ” โดยมีวัตถุประสงค เพื่อสนับสนุนพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุในชมรม
ผูสูงอายุ ผลการวิจัยพบวา ปจจัยสนับสนุนพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุ 
ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง การตระหนักในสุขภาพของวัยผูสูงอายุ การรับรูขอมูลขาวสารของ
ผูสูงอายุ แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัวและแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคล
สาธารณะสุข โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง(พระสุรชัย อยูสาโก : 2550) ซึ่งสอดคลองกับ
การศึกษาของ มงคล กุญชรินทร ไดทําวิจัยเรื่อง “การพัฒนางานดานสวัสดิการสังคมของ องคการ
บริหารสวนตําบลเชิงทะเล” ผลการศึกษาพบวา การจัดทําภารกิจดานสวัสดิการสังคมขององคการ
บริหารสวนตําบลเชิงทะเล อยูในระดับมาก (มงคล กุญชรินทร : 2556) ซึ่งสอดคลองกับ สิริพร สุ
ธัญญา ไดทําวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการดูแลตนเองกับความพึ่งพอใจในชีวิตของผูสงูอายุ ในสวนรมณี
นาถ กรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษาพบวา ผูสูงอายุมีพฤติกรรมการดูแลตนเองโดยรวมอยูใน
ระดับสูง (สิริพร สุธัญญา : 2550)  ซึ่งสอดคลองกับ ศิริสุข นาคะเสนีย ไดทําวิจัยเรื่อง “พฤติกรรม
การดูแลสุขภาพตนเองของผูสูงอายุในกรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมการดูแล
สุขภาพตนเองของผูสูงอายุโดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (ศิริสุข นาคะเสนีย : 2561) ซึ่งไม
สอดคลองกับ พิมพิสุทธิ์ บัวแกว และรติพร ถึงฝง ไดทําวิจัยเรื่อง “การดูแลสุขภาพและภาวะ
สุขภาพของผูสูงอายุไทย”ผลการศึกษาพบวา ภาวะสุขภาพของผูสูงอายุไทยอยูในระดับปานกลาง 
(พิมพิสุทธ์ิ บัวแกว และรติพร ถึงฝง : 2559)  
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6. สรุปองคความรูท่ีไดจากการวิจัย 
 จากการวิจัยเรื่อง “สัมฤทธิผลการจัดการสวัสดิการผูสูงอายุขององคการบริหารสวน
ตําบลหลุมขาว อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา” ผูวิจัยไดสรุปองคความรู ดังแสดงในแผนภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. ขอเสนอแนะ 
 7.1 ขอเสนอแนะเชงินโยบาย 
 ผูวิจัยขอเสนอประเด็นที่ควรกําหนดเปนนโยบายเพื่อใหผูทีเ่กี่ยวของไดนําไปใช ดังตอไปน้ี 
 1. สงเสริมใหมีการอบรมในการใหบริการสวัสดิการผูสูงอายุเพื่อตอบสนองความตองการ
ของผูสูงอายุไดอยางแทจริง 
 2. สงเสริมใหผูสูงอายุในพื้นที่ของการบริหารงานมีสวนรวมในกิจกรรมผูสูงอายุมากข้ึน 
เพื่อเปนเสริมสรางสุขภาวะใหดีย่ิงข้ึน 

1. ระบบการจัดการท่ีทันสมัย 

- ตรวจสุขภาพประจาํปและรักษาพยาบาล  

- ผูสงูอายุมีความสะดวกในการขอรับบริการ  

  ดานการเงินและการรับรูขอมูลขาวสาร 

- การใหบรกิารสุขภาพเคลือ่นที่เขาถึงชุมชน  

- การอบรมใหความรูในการดูแลที่ทันสมัย 

- ระบบการจัดการที่ทันสมัย รวดเร็วและคุมคา 

 

2. ผูสูงอายุไดรับการดูแลอยางดี 

จากรัฐและชุมชน 

- กระบวนการปฏิบัติงานดูแลอยางมีระบบข้ันตอน   
  ท่ีรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 

- จุดใหบริการใหความรูดวยความเต็มใจ 

- รัฐจัดสวัสดิการใหการดูแลท่ีอยูอาศัยเปนอยางดี  

- การใหบริการอยางเสมอภาคและความยุติธรรม 
- จัดอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุในชุมชน 

 

3. ผูสูงอายุและประชาชนมีความพึงพอใจ 

- การใหบริการอยางท่ัวถึงและเปนธรรม 

- การประชาสมัพนัธใหความรูและไดรับบริการ  

  สาธารณะอยางท่ัวถึงและความรับผิดชอบในการ  

  ใหบริการ 

- เจาหนาท่ีใหบริการ มคีวามรู ความสามารถใน  

  การจัดกิจกรรมออกดูแลผูสูงอายุ  

- สถานท่ีรองรับบริการ มคีวามเหมาะสมและ  

  เพียงพอ 
 

4. สถานท่ีรองรับผูสูงอายุ 

- การจดัสถานทีพ่ักผอนอยางเพียงพอสําหรับ 

   ผูสงูอายุ 

- สภาพแวดลอมที่เหมาะสมและปลอดภัย  

- สรางพื้นที่สีเขียว หรือสวนสาธารณะ  

- สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ สําหรับผูสงูอายุ  

- สถานที่จัดกลุมทาํกิจกรรมที่สอดคลองตาม 

   ความถนัด 
 

สัมฤทธิผลการจดัการสวัสดิการผูสูงอายุของ

องคการบริหารสวนตําบลหลุมขาว  

อําเภอโนนสูง จังหวดันครราชสีมา 
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 3. สงเสริมใหผูรับผิดชอบในการใหบริการผูสูงอายุ ใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ผูสูงอายุใหมากย่ิงข้ึน  
 7.2 ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
 ผูวิจัยขอเสนอประเด็นที่ควรนําไปปฏิบัติเพื่อใหผูที่เกี่ยวของไดนําไปใช ดังตอไปน้ี 
 1. ผูบริหารและเจาหนาที่ควรจะประชาสัมพันธใหผูสูงอายุในพื้นที่ไดรับรูขอมูลขาวสาร
หรือแผนข้ันตอนในการจัดการสวัสดิการผูสูงอายุ 
 2. ผูบริหารหรือเจาหนาที่ในการดําเนินงานควรดําเนินงานอยางจริงจังตอเน่ือง จัด
กิจกรรมใหผูสูงอายุไดเขามามีสวนรวมในการดําเนินขององคการบริหารสวนตําบล 
 3. ควรใหความสําคัญกับการบริหารงานดวยความโปรงใส และใหบริการผูสูงอายุดวย
ความเปนธรรม เพื่อสรางความรูสึกวาองคการบริหารสวนตําบลเจาหนาที่เปนกลไกลหน่ึงในการ
พัฒนาสวัสดิการรวมกับผูสูงอายุ 
 7.3 ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป 
 ผูวิจัยขอเสนอใหผูสนใจไดนําไปศึกษาวิจัยครั้งตอไปประเด็น ดังตอไปน้ี 
 1. ควรทําการวิจัยที่ผูสูงอายุสามารถมีสวนรวมในการจัดการสวัสดิการผูสูงอายุ 
 2. ควรศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการจัดการสวัสดิการผูสูงอายุ เพื่อเปน
การบูรณาการระหวางรัฐประศาสนศาสตรกับพระพุทธศาสนา 
 3. ควรนําผลการวิจัยที่ไดไปประยุกตใชในองคการบริหารสวนตําบล เพื่อเปนแนวทางใน
การกําหนดกระบวนการทํางานตอไปในอนาคต 
 
8. กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธ เรื่องสัมฤทธิผลการจัดการสวัสดิการผูสูงอายุขององคการบริหารสวนตําบล
หลุมขาว อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา สําเร็จไดรับความอนุเคราะห ใหคําปรึกษา แนะนําและ
ชวยเหลือจากบุคคลหลายฝาย ซึ่งผูวิจัยขอระบุนามเพื่อแสดงความขอบคุณไว 
 ขอเจริญพรขอบคุณ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม ผูอํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร ที่บริหารการจัดการและใหขอเสนอแนะอันเปนประโยชนตอ
การเรียนการสอนและพัฒนาความรู จนทําใหสารนิพนธฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
 ขอเจริญพรขอบคุณ ผศ.ดร.เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร ฝาย
วิชาการ ประธานกรรมการที่ปรึกษาสารนิพนธ, ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข กรรมการที่ปรึกษาสาร
นิพนธ ที่ไดชวยใหคําปรึกษา แนะนําและขอคิดเห็น ที่เปนประโยชนตอการทําสารนิพนธทุกข้ันตอน 
ตลอดจนใหกําลังใจแกผูทําวิจัยในการทําสารนิพนธเลนน้ีตลอดมา จนกระทั่งสารนิพนธน้ีสําเร็จ
ลุลวงไปดวยดี ผูวิจัยขอเจริญพรขอบคุณไว ณ โอกาสน้ี 
 ขอเจริญพรขอบคุณ นายช้ิน กอนจอหอ นายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองปราสาท 
อําเภอโนนสูง ใหความอนุเคราะหในการเก็บขอมูลตัวอยางเพื่อการวิจัย และ ด.ต เริงศักด์ิ เข็มทอง 
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นายกองคการบริหารสวนตําบลหลุมขาว ที่ใหความอนุเคราะหในการเกบ็ขอมูลเพื่อศึกษาการวิจัย 
ขอขอบคุณ ทานที่ใหขอมูลในการสัมภาษณและผูสูงอายุในพื้นที่ตําบลหลุมขาวที่ตอบแบบสอบถาม 
ตลอดจนเพื่อนนิสิตทุกรูป/คนที่มีสวนชวยเหลือในดานการเรียนและใหกําลังใจในการทําสารนิพนธ 
 คุณคาและประโยชนที่เกิดจากสารนิพนธน้ี ขอยกคุณความดีน้ีบูชาพระคุณขององค
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ตลอดจนถึง มารดา บิดา ครู อุปชฌาย อาจารย ผูมีพระคุณทุกๆ ทาน
ที่ไดอบรม สั่งสอน แนะแนว เปนที่ปรึกษาใหความรูจนถึงปจจุบันน้ี 
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บทคัดยอ 
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคคือ 1. เพื่อศึกษาประสิทธิผลการบริหารจัดการนํ้าเสีย ในเขต

พื้นที่เทศบาลบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนตอ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการนํ้าเสียในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยจําแนกตาม
ปจจัยสวนบุคคล 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารงานตามหลักอิทธิบาท 4 กับ
ประสิทธิผลในการบริหารจัดการนํ้าเสียในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 4. เพื่อศึกษา
ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะตอการบริหารจัดการนํ้าเสียในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัด
ชลบุร ี

ระเบียบวิธีวิจัยเปนแบบผสมวิธี โดยการวิจัยเชิงปริมาณ ใชแบบสอบถามซึ่งมีคาความ
เช่ือมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.875 สํารวจจากกลุมตัวอยาง คือประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองพนัสนิคม 
จํานวน 386 คน วิเคราะหขอมูลโดยหาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบคาที และการทดสอบคาเอฟ ดวยวิธีการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะหคา
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธดวยวิธีของเพียรสัน และการวิจัยเชิงคุณภาพ ใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึกกับ
ผูใหขอมูลสําคัญ จํานวน 12 คน วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเน้ือหาเชิงพรรณนา 

ผลการวิจัยพบวา 
1. ระดับประสิทธิผลการบริหารจัดการนํ้าเสียในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัด

ชลบุรี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x� = 3.94, S.D. = 0.545) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 

อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการวางแผน ( x� = 3.96, S.D. = 0.717) ดานการปฏิบัติตามแผน ( 
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แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 



การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม Proceedings: 256134

x� = 3.93, S.D. = 0.720) ดานการตรวจสอบ ( x� = 3.97, S.D. = 0.667) และดานการปรับปรุง

แกไข ( x� = 3.88, S.D. = 0.745)  
2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนตอประสิทธิผลการบริหารจัดการนํ้า

เสียของเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา ประชาชนที่มี 
เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา ที่อยูอาศัยและรายได ตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผล
การบริหารจัดการนํ้าเสียของเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ไมแตกตางกันทั้งหมด จึงปฏิเสธ
สมมติฐานการวิจัย 

3. ความสัมพันธระหวางการบริหารงานตามหลักอิทธิบาท 4 กับประสิทธิผลในการ
บริหารจัดการนํ้าเสียในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี พบวา การบริหารตามหลักอิทธิ
บาท 4 มีความสัมพันธเชิงบวกกับประสิทธิผลในการบริหารจัดการนํ้าเสีย โดยภาพรวมอยูใน
ระดับสูง (R=.713**) จําแนกตามรายดานพบวา ดานการวางแผน มีความสัมพันธเชิงบวกอยูใน
ระดับสูง (r=.549**) ดานการปฏิบัติตามแผน มีความสัมพันธเชิงบวกอยูในระดับสูง (r=.512**) ดาน
การตรวจสอบ มีความสัมพันธเชิงบวกอยูในระดับสูง (r=.595**) และดานการปรับปรุงแกไข มี
ความสัมพันธเชิงบวกอยูในระดับสูง (r=.529**) 

4. ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะตอการบริหารจัดการนํ้าเสยีในเขตเทศบาลเมือง
พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี คือ 1) ประชาชนสวนหน่ึงไมไดรับขาวสาร ประชาสัมพันธเทาที่ควร 
เกี่ยวกับแผนในการที่จะดําเนินงานบริหารจัดการนํ้าเสียของเทศบาล 2) ประชาชนไมเคารพและ
ปฏิบัติตามนโยบายการจัดการนํ้าเสียของเทศบาล 3) เทศบาลมีการตรวจสอบระบบทอสงนํ้าเสีย
เดิมที่ ไม ไดคุณภาพ 4) เทศบาลไมมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบทอสงนํ้าเสียใหมใหมี
ประสิทธิภาพ 

ขอเสนอแนะคือ 1) รณรงค ประชาสัมพันธปลูกฝงจิตสํานึกของประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองพนัสนิคม ใหรักสิ่งแวดลอม 2) บานเรือนทุกหลังคาเรือนควรบําบัดสิ่งปฏิกูลกอน
ปลอยลงสูแหลงนํ้าสาธารณะ 3) เทศบาลกับชุมชนยอยแตละชุมชนยอยควรประสานงานกันเพื่อ
จัดทําโครงการในการฟนฟูคลองสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม 4) จัดต้ังใหมีจุดทิ้งขยะให
ชัดเจนและทั่วถึงตลอดจนเพียงพอตอความตองการของประชาชน 
 

คําสําคัญ : ประสทิธิผล, การบรหิารจัดการนํ้าเสีย, เทศบาล 

ABSTRACT 
The objectives of the research were to 1. study the efficiency of 

wasetwater management in Phanat Nikhom Town Municipality in Chonburi, 2. to 
compare the people’s opinion to the efficiency of wasetwater management in 
Phanat Nikhom Town Municipality in Chonburi determined by the individual factors, 
3. to determine the correlations between management based on Iddhipāda 4 
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principle and the efficiency of wasetwater management in Phanat Nikhom Town 
Municipality in Chonburi, 4. to identify the problems, difficulties and suggestions to 
the efficiency of wasetwater  management in Phanat Nikhom Town Municipality in 
Chonburi.  

The methodologies of the research were applied by mixed methods 
research; quantitative and qualitative researches. For quantitative research, it was 
survey research by using the questionnaires from a sample of 386 people in Phanat 
Nikhom Town Municipality, and the collected data was analyzed by frequency, 
percentage, mean, S.D. (standard deviations), t-test, F-test by ANOVA, and 
Correlation Coefficient (r). For qualitative research, was applied by in-depth 
interview of 12 key informers and the collected data was analyzed by descriptive 
content analysis. 

The findings were:   
1. The efficiency of wasetwater management in Phanat Nikhom Town 

municipality, Chonburi was at the much level (x�=3.94, S.D. = 0.545). When 
determining each aspect, it was found that all aspects were at the much level, as 
followings; planning (x� = 3.96,  

S.D. = 0.717), plan tracking (x�=3.93, S.D. = 0.720), inspection (x� = 3.79,  

S.D. = 0.667), and revision (x�=3.88, S.D. = 0.745)  
2. The comparison of the efficiency of wasetwater management in 

Phanat Nikhom Town Municipality, Chonburi, it was found that people with 
different even in different genders, ages, occupation, educational background, the 
accommodation as well as incomes, did not have significant different opinion on 
efficiency of wasetwater management, which reject the hypotheses.  

3. For relationship between the management by Iddhipāda 4 principle 
and the efficiency of wasetwater management in Phanat Nikhom Town Municipality, 
Chonburi, it was  found that there was positively relationship between the 

management by Iddhipāda 4 principle and the efficiency of wasetwater 
management at the high level (r = .713**). When determining each aspect, it was 
also at the  high level, as followings; planning (r = .549**), plan tracking (r =.512**), 
inspection ( r = .595**), and revision (r = .529**).  

4. For the problems on wasetwater management in Phanat Nikhom 
Town Municipality, Chonburi, it was  found that 1) some of the people didn’t know 
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enough information of wasetwater management’s plans, 2) the people didn’t 
follow the policy of wasetwater management, 3) the municipality’s inspection had 
low quality of discharge carriers, and 4) the municipality has no efficient 
development on discharge carriers.   

For the suggestions on the wasetwater management in Phanatnikhom 
Town Municipality, Chonburi, there were 1) there should be promotion to the 
awareness of the people in Phanatnikhom Town Municipality area. 2) There should 
be the household’s wasetwater treatment before disposal to the public water 
resource. 3) Municipality together with each small community should join hands to 
run the project of public water resource rehabilitation. And 4) the thoroughly 
obvious disposal points must be provided and covering every area as the people’s 
requirements. 

Keywords: Effectiveness, Wastewater Administration, Municipality 

 

1. บทนํา  
ปจจุบันปญหาสิ่งแวดลอมของประเทศไทย มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มข้ึนของ

จํานวนประชากรและการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจและสังคมการนําเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาใช
แทน โดยกอใหเกิดปญหาและผลกระทบตามมามากมาย อาทิเชน ปญหามลพิษทางนํ้า ปญหานํ้า
เสีย ที่เกิดข้ึนตามเมืองใหญๆ ที่มีปริมาณเพิ่มสูงข้ึนเรื่อยๆ ตามจํานวนประชากรประชากรที่เพิ่มข้ึน
อยางเห็นไดชัด ปญหามลพิษทางนํ้า ที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมปลอยนํ้าเสียลงสูแหลงนํ้า หรือ
แมแตนํ้าเสียที่ปลอยมาจากบานเรือน จากการประกอบอาชีพตางๆของประชาชน สงผลใหนํ้าใน
แหลงนํ้าสาธารณะเกิดการเนาเสีย การจัดการนํ้าเสียของแตละชุมชนนอกจากจะใชวิธีการมีระบบ
บําบัดนํ้าเสียแลวน้ัน ยังมีวิธีการจัดการอีกหลายรูปแบบ โดยทั่วไปที่นิยมใชกันคือ บอดักไขมันหรือ
ถังดักไขมัน ระบบบอเกรอะ ระบบบอกรองไรอากาศ เปนตน การใชนํ้าหมักจุลินทรีย (EM) เติมลง
ในแหลงนํ้า ใหจุลินทรียในนํ้าหมักจุลินทรียชวยยอยสลายของเสียในแหลงนํ้า ทําใหนํ้าเสียในแหลง
นํ้ามีสภาพที่ดีข้ึน ซึ่งวิธีเหลาน้ีเปนวิธีการจดัการนํ้าเสียทีใ่ชเทคโนโลยีไมสูง ประหยัดคาใชจาย นาจะ
เปนทางเลือกที่ดีใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นๆ (กรมควบคุมมลพิษ 2549 หนา 3.) ปจจุบัน 
เทศบาลพนัสนิคม มีความเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจและสังคมและในดานของวัฒนธรรมอยาง
รวดเร็ว ทําใหเกิดการพัฒนา โดยขาดการวางแผนจัดการสิ่งแวดลอม  ซึ่งกอใหเกิดปญหา
สิ่งแวดลอมในดานตางๆ ตามมา โดยเฉพาะปญหามลพิษทางนํ้าถือไดวาสถานการณคุณภาพนํ้า ใน
แมนํ้าลําคลองในเขตพื้นที่ เทศบาลเขาข้ันวิกฤติ ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการใชนํ้าในกิจกรรม
ประจําวันของประชาชนที่อาศัยอยูในชุมชน และกิจกรรมที่เกิดจากการใชนํ้าของอาคารพาณิชกรรม 
และในสวนของภาคการเกษตรใชสารเคมีในการการเพาะปลูก การเลี้ยงสัตวและอุตสาหกรรมขนาด
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ยอมในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองพนัสนิคม การบําบัดนํ้าเสียจึงเปนกลไกสําคัญอันหน่ึงที่จะชวยลด
ภาระของแหลงนํ้าในการทําความสะอาดตัวเองตามธรรมชาติและชวยปองกันมิใหสารมลพิษ
ปนเปอนลงสูแหลงนํ้าดิบในการผลิตนํ้าประปา (สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม 2538, หนา 
24.) ดังน้ัน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาประสิทธิผลในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าเนาเสียอยาง
ย่ังยืนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองพนัสนิคม เพื่อที่จะทราบถึงวิธีการใหการบริหารจัดการนํ้าเนาเสียที่
เกิดข้ึนวามีวิธีการจัดการอยางไร ในการจัดการกับปญหาที่กําลังประสบพบเจออยูในขณะน้ี เพื่อ
รวมกันฟนฟูสภาพแวดลอมที่เกิดข้ึนในเขตของพื้นที่เทศบาลพนัสนิคมใหกลับมามีคุณภาพที่ดีและ
สงผลตอคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลใหดีย่ิงข้ึน 

 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาประสิทธิผลในการบรหิารจัดการนํ้าเสีย ในเขตพื้นที่เทศบาลบาลเมือง

พนัสนิคมนิคม จังหวัดชลบุรี     2. เพื่ อเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของประชาชนตอประสิทธิผลการบริหารจัดการนํ้าเสียในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัด
ชลบุร ีโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการบรหิารงานตามหลกัอิทธิบาท 4 กับประสิทธิผล
ในการบริหารจัดการนํ้าเสียในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 

4. เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะตอการบริหารจัดการนํ้าเสียในเขต
เทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุร ี

 

3. ขอบเขตการวิจัย 
 3.1 ขอบเขตดานเน้ือหา 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าในเขตพื้นที่เทศบาล
เมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี” ใน 4 ดาน ดังน้ี 1. ดานการวางแผน 2. ดานการปฏิบัติงาน 3. ดาน
การตรวจสอบ 4. ดานการปรับปรุงแกไข 

3.2 ขอบเขตดานตัวแปร 
ตั วแปรต น  (Independent Variables) คือ  ป จจั ยส วน บุ คคล ของผู ต อบ

แบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา ลักษณะที่อยูและรายได 
ดานหลักธรรม หลักอิทธิบาท 4 คือ 1. ฉันทะ (ความพอใจ)2. วิริยะ (ความเพียร) 3. 

จิตตะ (ความเอาใจใส) 4. วิมังสา (ความรอบครอบ) 
3.3 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ ความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอ

การบริหารจัดการนํ้าเสีย ของเทศบาลเมืองพนัสนิคม ใน 4 ดาน คือ 1. ดานการวางแผน 2. ดาน
การปฏิบัติงาน 3. ดานการตรวจสอบ 4. ดานการปรับปรุงแกไข 

3.4 ขอบเขตดานประชากร 
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 ไดแก ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม อําเภอพนัสนิคม จังหวัด
ชลบุรี จํานวน 10,659 คน 
 

4. วิธีดําเนินการวิจัย 
 4.1 รูปแบบการวิจัย 
 งานวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการบริหารจัดการนํ้าเสียในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม
จังหวัดชลบุรี” เปนการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) ระหวางการวิจัยเชิง
ปริมาณ  (Quantitative Research) ใชการศึกษาวิจัย เชิงสํ ารวจ (Survey Research) จาก
แบบสอบถาม (Questionnaire) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ประกอบการ
สัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) กับผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) 
 
 
 
 4.2 ประชากร กลุมตัวอยางและผูใหขอมูลสําคัญ   

1) ประชากร ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมือพนัส
นิคม จังหวัดชลบุรี จํานวน 10,659 คน 

2) กลุมตัวอยาง โดยใชสูตรคํานวณขนาดกลุมตัวอยางของทาโร ยามาเน (Taro 
Yamane ) ไดจํานวน 386 คน 

3) ผูใหขอมูลสําคัญ วิจัยกําหนดเลือกผูใหขอมูลที่สําคัญ (Key Informants) ซึ่งมี
คุณสมบัติสอดคลองกับประเด็นสาระสําคัญของการวิจัยครั้งน้ี จํานวน 12 คน 

 4.3 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยพัฒนาข้ึนตามกรอบ

เกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารจัดการนํ้าเสียในเขตเทศบาลและแบบสัมภาษณ เพื่อเก็บรวบรวม
ขอมูล โดยแบบสัมภาษณที่ใชเปนแบบมีโครงสราง (Structured Interview) 

4.4 การวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัยทาง

สังคมศาสตรโดยใชสถิติ ดังน้ี 
สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) สถิติที่ใช คือ คาความถ่ี (Frequency), คา

รอยละ (Percentage), คาเฉลี่ย ( Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใชสําหรับทดสอบสมมติฐาน สถิติที่ใชคือการ

ทดสอบคาที (t-test) ในกรณีตัวแปรตนสองกลุม และการทดสอบคาเอฟ (F-test) ดวยวิธีการ
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ในกรณีตัวแปรตนต้ังแตสามกลุมข้ึนไป 
เมื่อพบวามีความแตกตางจะทําการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีผลตางเปน
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สําคัญนอยที่สุด (Least Significant Difference : LSD.) และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธดวยวิธีของ
เพียรสัน (Pearson Correlation Coefficient) 

4.5 การวิเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณ 
วิเคราะหคําสัมภาษณของผูใหขอมูลสําคัญตามวัตถุประสงคการวิจัย โดยใชเทคนิค

การวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis Technique) ประกอบบริบท (Context) 

 
5. ผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการนํ้าเสียตามหลักอิทธิบาท 
4 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการนํ้าเสียตามหลักอิทธิบาท 
4  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x� = 3.92, S.D. = 0.552) เมื่อพิจารณาเปนรายดานทั้ง 4 ดาน 
สรุปได ดังน้ี 1. ดานฉันทะ ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการนํ้าเสียตามหลักอิทธิบาท 4 
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x� = 3.93, S.D. = 0.754) 2. ดานวิริยะ ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ

การบริหารจัดการนํ้าเสียตามหลักอิทธิบาท 4  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x� = 3.98, S.D. = 
0.706) 3. ดานจิตตะ ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบรหิารจัดการนํ้าเสยีตามหลักอิทธิบาท 4  โดย

ภาพรวมอยูในระดับมาก (x� = 3.91, S.D. = 0.718) 4. ดานวิมังสา ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

บริหารจัดการนํ้าเสียตามหลักอิทธิบาท 4  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x� = 3.84, S.D. = 0.738) 
ขอมูลประสิทธิผลการบริหารจัดการนํ้าเสียในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 
ประสิทธิผลการบริหารจัดการนํ้าเสียในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก ( x� = 3.94 , S.D. = 0.545) เมื่อพิจารณาเปนรายดานทั้ ง 4 ดาน สรุปได  ดังน้ี  
1. ดานการวางแผน ประสิทธิผลการบริหารจัดการนํ้าเสียในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัด

ชลบุรี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x� = 3.96, S.D. = 0.717) 2. ดานการปฏิบัติงาน ประสิทธิผล

การบริหารจัดการนํ้าเสียในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x� = 3.93, 
S.D. = 0.720) 3. ดานการตรวจสอบ ประสิทธิผลการบริหารจัดการนํ้าเสียในเขตเทศบาลเมืองพนัส
นิคม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x� = 3.97, S.D. = 0.667) 4. ดานการปรับปรุงแกไข 

ประสิทธิผลการบรหิารจัดการนํ้าเสยีในเขตเทศบาลเมอืงพนัสนิคม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x� 
= 3.88, S.D. = 0.745) 

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนตอประสิทธิผลการบริหารจัดการนํ้า
เสีย ในเขตพื้นที่เทศบาลบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา
ประชาชนที่มี เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา ลักษณะที่อยูอาศัย และรายได ที่แตกตางกัน มี
ความคิดเห็นตอประสิทธิผลการบริหารจัดการนํ้าเสีย ไมแตกตางกัน ดังน้ันจึงปฏิเสธสมมติฐานการ
วิจัย 

3. ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการบริหารงานตามหลักอิทธิบาท 4 ถึง
ประสิทธิผลในการบริหารจัดการนํ้าเสียในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรีความสัมพันธ
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ของปจจัยเกี่ยวกับประสิทธิผลในการบริหารจัดการนํ้าเสียของเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 
พบวา ปจจัยเกี่ยวกับประสิทธิผลในการบริหารจัดการนํ้าเสีย มีความสัมพันธเชิงบวกกับประสิทธิผล
ในการบริหารจัดการนํ้าเสีย ดานการปฏิบัติตามแผน อยูในระดับสูง (r=.512**) ปจจัยเกี่ยวกับ
ประสิทธิผลในการบริหารจัดการนํ้าเสียของเทศบาล มีความสัมพันธเชิงบวกกับประสิทธิผลในการ
บริหารจัดการนํ้าเสีย ดานการตรวจสอบ อยูในระดับสูง (r=.595**) ปจจัยเกี่ยวกับประสิทธิผลในการ
บริหารจัดการนํ้าเสียของเทศบาล มีความสัมพันธเชิงบวกกับประสิทธิผลในการบริหารจัดการนํ้าเสีย
ดานการปรับปรุงแกไข อยูในระดับสูง (r=.529**) ปจจัยประสิทธิผลในการบริหารจัดการนํ้าเสียของ
เทศบาล มีความสัมพันธเชิงบวกกับประสิทธิผลในการบริหารจัดการนํ้าเสีย โดยภาพรวม อยูใน
ระดับสูง (R=.713**) 

4. สรุป ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะของประสิทธิผลในการบริหารจัดการนํ้าเสีย
ในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ทั้ง 4 ดานดังน้ี 1. ดานการวางแผน 1.1 ประชาชนใน
พื้นที่ควรใหความรวมมือในการจัดทําแผนอยางจริงจัง 1.2 ประชาชนสวนหน่ึงไมไดรับขาวสาร 
ประชาสัมพันธเทาที่ควร เกี่ยวกับแผนในการที่จะดําเนินงานบริหารจัดการนํ้าเสียของเทศบาล 1.3 
ป ร ะ ช าช น ค วร จั ด ทํ า แ ผ น ใน ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร นํ้ า เสี ย ใน ค รั ว เรื อ น ข อ งต น เอ ง  
2. ดานการปฏิบัติงาน 2.1 เทศบาลพนัสนิคม ไดดําเนินงานตามแผนงานและระยะเวลาที่วางไว 2.2 
ประชาชนเคารพและปฏิบัติตามนโยบายการจัดการนํ้าเสียของเทศบาล 2.3 ประชาชนจัดทํา
แผนจัดการนํ้าเสียในครวัเรือนของตนเอง จากการแนะนําหรือประชาสัมพันธจากเทศบาล 3 . 
ดานการตรวจสอบ 3.1 เทศบาลมีการตรวจสอบระบบทอสงนํ้าเสียเดิมที่ไมไดคุณภาพ 3.2 เทศบาล
มีการตรวจสอบนํ้าเสียที่ปลอยจากโรงฆาสัตว 3.3 เทศบาลมีการตรวจสอบคุณภาพนํ้าเสียเปน
ระยะๆ 4. ดานปรับปรุงแกไข 4.1 เทศบาลมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบทอสงนํ้าเสียใหมใหมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 4.2 เทศบาลมีแผนในการบําบัดนํ้าเสียใหสามารถกลับมาเปนนํ้าดี 4.3 

เทศบาลปรับปรุงสิ่งแวดลอมในนํ้าลําคลองไดอยางดีมีประสิทธิภาพ ขอเสนอแนะเกี่ยวกับ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการน้ําเสียในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 1. 
เทศบาลกับชุมชนยอยแตละชุมชนยอยควรประสานงานกันเพื่อจัดทําโครงการในการฟนฟูคลอง
สาธารณะในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม 2. สรางเครือขายกลุมอนุรักษสิ่งแวดลอมข้ึนมาเพื่อใหมี
หนาที่เปนตัวแทนของประชาชนในการจัดทําโครงการหรือเสนอแผนในการบริหารจัดการนํ้าเสียใน
ครัวเรือนและในลําคลอง 3. จัดต้ังใหมีจุดทิ้งขยะใหชัดเจนและทั่วถึงตลอดจนเพียงพอตอความ
ตองการของประชาชน4. บานเรือนทุกหลังคาเรือนควรบําบัดสิ่งปฏิกูลกอนปลอยลงสูแหลงนํ้า
สาธารณะ5. ปลูกฝนใหเยาวชนคนรุนใหมไดหันกลับมาสนใจที่จะชวยกันพัฒนาแหลงนํ้าสาธารณะ
ในเขตเทศบาลของตนใหประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 6. รณรงค ประชาสัมพันธปลูกฝงจิตสํานึกของ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม ใหรักสิ่งแวดลอม 
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6. อภิปรายผล 
ประสิทธิผลการบริหารจัดการนํ้าเสียในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุร ี

พบวา ประสิทธิผลการบริหารจัดการนํ้าเสียในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดย
ภาพรวมทั้ง 4 ดาน สวนใหญอยูในระดับมาก โดยจะเห็นไดวา ประสิทธิผลการบริหารจัดการนํ้าเสีย
ในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคมน้ัน มีกระบวนการที่มีประสิทธิผลอยางชัดเจน ตลอดจนถึงการไดรับ
ความรวมมือจากประชาชน ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของ พระจอม 
จารุวณฺโณ (หงษทอง) ไดวิจัยเรื่อง เรื่อง “ประสิทธิผลของผูบริหารในการบริหารงานขององคการ
บริหารสวนตําบลบานมวง อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี”   ผลวิจัยพบวา ประสิทธิผลของผูบรหิาร
ในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลบานมวง อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี โดย
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พระธีระพงศ ธีรปฺโญ (จันทนา) ได
วิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลในอําเภอชะอวด จังหวัด
นครศรีธรรมราช” ผลการวิจับพบวา ประสิทธิผลในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลใน
อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช บุคลากรมีความคิดเหน็โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งไม
สอดคลองกับงานวิจัยของ พระกิตติคุณ วรธมฺโม (สวางเพียร) ไดวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการ
บริหารจัดการตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเทศบาลเมืองพิจิตร
ของจังหวัดพิจิตร” ความคิดเห็นตอประสิทธิผลการบริหารจัดการตามแผนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเทศบาลเมืองพิจติรของจงัหวัดพิจิตรโดยภาพรวม อยูในระดับมาก ซึ่ง
สอดคลองกับ ธนกฤต ปนวิชัย ไดวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการบริหารจัดการที่พึงประสงคของ
วิทยาลัยสงฆตามหลักอิทธิบาท 4” ผลการศึกษาพบวา พบวา ผูบริหารและคณาจารยมีความคิดเหน็
ตอการบริหารจัดการที่พึงประสงคของวิทยาลัยสงฆนครสวรรคตามหลักอิทธิบาท 4 ในภาพรวมอยู
ในระดับมาก  

 
7. สรุปองคความรูที่ไดจากการวิจัย 

ประสิทธิผลในการบริหารจัดการนํ้าเสียในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี”
สรุปไดวา ประสิทธิผลในการบริหารจดัการนํ้าเสียประกอบไปดวย 4 ดาน ซึ่งแตละดานมีขอคนพบที่
สําคัญ คือ 

1. ดานการวางแผน เทศบาลเมืองพนัสนิคม มีการจัดทําแผนจัดการนํ้าเสียครอบคลุม
ทุกพื้นที่ใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนจัดการนํ้าเสีย เทศบาลมีแผนในการจัดการนํ้าเสีย
ในครัวเรือนและเทศบาลจัดทํ าแผนฟนฟูสภาพลําคลองมีจัดทํ าประชาพิจารณ เพิ่ มการ
ประชาสัมพันธ 2. ดานการปฏิบัติงาน เทศบาลไดดําเนินการตามแผนที่ที่กําหนดไวและเปดโอกาส
ประชาชนมีสวนรวมในการปฏิบัติตามแผน เทศบาลมีดําเนินงานตามแผนบรรลุเปาหมายที่ต้ัง และ
เทศบาลมีการจัดช้ือจัดจางอุปกรณมาดําเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการนํ้าเสีย
ของเทศบาลและอีกประเด็นที่สําคัญคือเทศบาลจัดทําแผนคืนนํ้าดีสูลําคลองสาธารณะ3. ดานการ
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ตรวจสอบ เทศบาลรวมกันกับประชาชนในการดูแลรักษาแหลงนํ้าในเขตพื้นที่เทศบาลและประชาชน
คอยตรวจสอบวิธีดําเนินงานของเทศบาลเปนระยะๆ และยังสามารถตรวจสอบวิธีดําเนินงานรวมทั้ง
งบประมาณจัดแผนการดําเนินงานอยางเปนระบบ โดยมีตัวแทนจากภาคประชาชนรวมในการ
ตรวจสอบรวมดวย 4. ดานการปรับปรุงแกไข เทศบาลนําผลที่ไดมาดําเนินการปรับปรุงแกไขให
สอดคลองกับสถานการณ ผลของการปรับปรงุแกไข สามารถบรรลุเปาหมายของเทศบาลตามที่มีการ
ประเมินผลตางๆ แลวยังสามารถนําผลการแกไขหรือของประชาพิจารณจากประชาชนกลับมา
ปรับปรุงแกไขอีกดวย ทั้งน้ีเทศบาลมีการพัฒนาปรับปรุงระบบทอนํ้าเสียเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
มากย่ิงข้ึน  

นอกจาก น้ั นจากการสั มภาษณ ผู ให ขอมู ลสํ า คัญ  ยังพบ วาหลั กธรรมทาง
พระพุทธศาสนาคือ อิทธิบาท 4 สามารถนํามาเปนหลักการหรือแนวทางในการบริหารงานของ
เทศบาล ดังน้ี 1. ฉันทะ (ความพอใจ) การรักในสิ่งที่ตนทํา เปนสิ่งแนแทวาผูบริหาร พนักงาน และ
ประชาชน ไมวาจะเปนสายงานไหนก็ตาม จะตองมีความรักและศรัทธาตองานที่เราจะทํา ดวยเหตุ
ที่วา ไมมีงานไหนตํ่า ถาเราทําดวยใจสูง 2. วิริยะ (ความเพียร) ความเพียรพยายามที่จะทํางานหรือ
ทําสิ่งหน่ึงสิ่งใดใหดีที่สุด ไมทอถอยเมื่อเกิดอุปสรรค และความยากลําบากตางๆ ที่เขามา3. จิตตะ 
(ความเอาใจใส) มีความสนใจในสิ่งที่จะทําน้ันอยางจริงจัง การเอาใจใสในหนาที่การงานขณะที่
กระทําสิ่งน้ันๆ ทํางานดวยใจทําอยางเต็มที่และสุดความสามารถ 4. วิมังสา (ความคิดรอบครอบ) 
ปจจัยสําคัญที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหารงานและยอมเกิดจากปจจัยจากขอน้ีเปนสิ่งสําคัญ 
เพราะการใชวิมังสา คือ การคิด วิเคราะห อยางมีเหตุ และผล ยอมทําใหเขาใจตอกระบวนการ 
วิธีการ และแนวทางในการดําเนินงานที่ถูกตอง เหมาะสม รวมถึงยอมรูจักแนวทางในการแกไข
ปญหาที่อาจเกิดข้ึนไดดี  

 

8. ขอเสนอแนะ 
8.1 ขอเสนอแนะเชงินโยบาย 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการบริหารจัดการนํ้าเสียในเขตเทศบาลเมือง

พนัสนิคม จังหวัดชลบุร”ี ผูวิจัยขอเสนอประเด็นที่ควรกําหนดเปนนโยบายเพื่อใหผูที่เกี่ยวของได
นําไปใช ดังตอไปน้ี 

1. ควรสงเสริมใหมีการทําประชาพิจารณในการบริหารจัดการโดยอาจจะดําเนินการ 
โดยการประชุมรวมกับประชาชนในพื้นที่ และควรสงเจาหนาที่ลงสํารวจความคิดเห็นของประชาชน 
เพื่อนําขอมูลมาวิเคราะหจัดทําแผนในการดําเนินการของเทศบาล อยางตรงจุดกับสภาพปญหา 
ตลอดจนถึงความตองการของประชาชน 

2. ควรสงเสริมใหประชาชนในพื้นที่ของการดําเนินงานของเทศบาลตลอดถึงประชาชน
ในชุมชนมีสวนรวมในการดําเนินการของเทศบาลในรูปแบบของกิจกรรมที่ประชาชนสามารถมีสวน
รวมของโครงการหรือกิจกรรม 



43การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม Proceedings: 2561

8.2 ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
1. ผูบริหารและเจาหนาที่ควรที่จะประชาสัมพันธใหประชาชนในพื้นที่ไดรับรูและ

รับทราบขอมูลขาวสารหรือแผนข้ันตอนในการจัดการนํ้าเสียในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม 
2. ควรใหความสําคัญกับการบริหารงานดวยความโปรงใส และใหบริการดวยความ

เปนธรรม เพื่อสรางความรูสึกวาเทศบาลและเจาหนาที่เปนกลไกลหน่ึงในการพัฒนาทองที่รวมกับ
ประชาชน 

8.3 ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป 
1. ควรทําการศึกษาวิจัยในแนวทางการสงเสริมใหประชาชนไดตระหนักถึงปญหานํ้า

เสีย โดยไมปลอยใหเทศบาลแกไขอยูฝายเดียว ที่ประชาชนไมใหความสนใจ 
2. ควรทําการศึกษาวิจัยที่ เกี่ยวของกับการจัดการขยะใหควบคูไปดวย เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิผลในการจัดการปญหานํ้าเสียใหเปนที่ประจักษ 
3. ควรนําผลการวิจัยที่ไดไปประยุกตใชในเทศบาลเมืองพนัสนิคม เพื่อเปนแนวทางใน

การกําหนดกระบวนการทํางานตอไปในอนาคต 
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ปจจัยที่สงผลตอคณุภาพชีวิตการทํางานของพนกังานเทศบาล 
ในอําเภอคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุร ี
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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคคือ 1. เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน
เทศบาลในอําเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี 2. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิต
การทํางานของพนักงานเทศบาลในอําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี และ 3. เพื่อนําเสนอแนว
ทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานเทศบาลในอําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 
 ระเบียบการวิจัยเปนแบบผสานวิธี ประกอบดวยการวิจัยเชิงปริมาณ ใชแบบสอบถามเปน
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีคาความสัมประสิทธ์ิเช่ือมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.944 กลุม
ตัวอยางคือ พนักงานเทศบาลในอําเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี จํานวน 152 คน คํานวณขนาด
ตัวอยางโดยใชสูตรทาโรยามาเน จากประชากรทั้งหมด 245 คน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหสหสัมพันธดวย
การคํานาณสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson Correlation Coefficient)  สวนการ
วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามปลายเปด ใชการพรรณนาแจกแจงความถ่ี และวิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพ ใชการสัมภาษณเชิงลึกจากผูใหขอมูลสําคัญ จํานวน 11 รูปหรือคน โดยการเลือกแบบ
เจาะจง และวิเคราะหขอมูลโดยใชเทคนิควิเคราะหเน้ือหาเชิงพรรณนา 
 ผลการวิจัยพบวา 
 1. คุณภาพชีวิตของพนักงานเทศบาลในอําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี โดยภาพรวม

อยูในระดับมาก (x�=3.946) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาคุณภาพชีวิตของพนักงาน อยูในระดับ
มากทุกดาน ตามลําดับคาเฉลี่ย คือ ดานความสมดุลระหวางชีวิตสวนตัวกับการทํางานโดยสวนรวม
(x�=4.044) ดานความกาวหนาและความมั่นคงในงาน (x�=4.024) ดานการเกี่ยวของสัมพันธกับ

สังคม (x�= 4.001) ดานการใหโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน (x�=3.911 S.D.=0.712) 

ดานการไดรับคาตอบแทนที่พอเพียงและยุติธรรม (x�=3.883) และดานสภาพการทํางานที่ปลอดภัยและ

สงเสริมสุขภาพ (x�=3.815)  
 2. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา วัฒนธรรมองคการ มีความสัมพันธเชิงบวกกับ
คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานเทศบาลในอําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี อยูในระดับสูง 

 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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(r=.680**) และหลักสังคหวัตถุ 4 มีความสัมพันธเชิงบวกกับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน
เทศบาลในอําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี อยูในระดับสูง (r=.759**) 
 3. แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานเทศบาลในอําเภอเขาคิชฌกูฏ 
จังหวัดจันทบุรี มีดังน้ีคือ 1) ควรมีการยกยองชมเชย เลื่อนตําแหนง และเพิ่มคาตอบแทนที่
เหมาะสม  เพื่อกระตุนใหพนักงานมีกําลังใจในการทํางาน  2) ควรสงเสริมใหพนักงานแสวงหา
ความรูใหมๆ โดยการเขารับการอบรม ดูงาน เพื่อที่จะนําความรูมาใชในการปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 3) ควรสรางบรรยากาศการทํางาน โดยการจัดสถานที่ใหมีความสะดวกและเรียบรอย 
พรอมทั้งจัดหาอุปกรณใหเพียงพอตอความตองการของพนักงาน 4) ควรสงเสริมใหพนักงานมีการ
พบปะสังสรรคและทํากิจกรรมรวมกัน เพื่อทําใหเกิดความสามัคคีในองคกร อันจะนําไปสูการ
ปฏิบัติงานที่ประสิทธิภาพตอไป 5) ควรมีการจัดแบงภาระหนาที่และมอบหมายงานใหมีความ
เหมาะสม เพื่อใหพนักงานไดปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ โดยไมสงผลกระทบตอการดําเนิน
ชีวิตสวนตัวและครอบครัว 
คําสําคัญ: ปจจัย, คุณภาพชีวิต, คุณภาพชีวิตการทํางาน 
 

Abstract 
 The objectives of this research were 1) to study working life quality of 
personnel in Khao Kitchakut District Municipality, Chanthaburi Province, 2) to study factors 
related to working life quality of personnel in Khao Kitchakut District Municipality, 
Chanthaburi Province, and 3) to present guidelines for improving working life quality of 
personnel in Khao Kitchakut District Municipality, Chanthaburi Province. 
 This research was the mixed methods research. For quantitative research, 
the instrument for data collection was a questionnaire with reliability coefficient of 
0.944. The sample consisted of 152 personnel calculated by Taro Yamane’s 
formula from the population of 245 personnel in Khao Kitchakut District 
Municipality, Chanthaburi Province. The statistical methods for analyzing the data 
were frequency, percentage, mean, standard deviation and Pearson’s correlation 
coefficient. The data from the open-ended questionnaire were analyzed by 
descriptive frequency. For qualitative research, it was conducted by the in-depth 
interviews of 11 key informants by purposive selection. The data was analyzed by 
descriptive content analysis. 
 The results of the research were as follows: 
 1. The overall of working life quality of personnel in Khao Kitchakut District 

Municipality, Chanthaburi Province was at the high level ( x�=3 . 9 4 6 ). When 
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considering  each aspect, it was found that all aspects were at the high level; 
ranking as, the life equality ( x�=4.044), growth and security ( x�=4 . 0 2 4 ), social 

relationship ( x�=4 . 0 0 1 ), capacity development ( x�=3.911), qdequate and fair 

compensation (x�=3.883, S.D.=0.688),  and safe and healthy promotion (x�=3.815)  
 2. For hypotheses testing, it was found that there was positive relationship 
between organizational culture and working life quality of personnel in Khao 
Kitchakut District Municipality, Chanthaburi Province (r=0.759**). It was also found that 
there was positive relationship between Sangkhavat 4 and working life quality of 
personnel in Khao Kitchakut District Municipality, Chanthaburi Province (r=0.680**) 
 3. The Guidelines for improving working life quality of personnel in Khao 
Kitchakut District Municipality, Chanthaburi Province were as follow;1) there should 
be appropriate appreciated, encouraged, and increased compensation to the 
personnel in order to stimulate them in working, 2) there should be promotion of 
personnel for training and study trip to gain more knowledge for improving their 
working, 3) there should be improvement of working climate, especially 
convenience and ordering, including providing adequate modern equipment to 
personnel, 4) there should be promotion of personnel meeting and common 
activities in order to make  organizational unity which will lead to success of the 
goals, and 5) there should be appropriate division of responsibility and assignment 
to the personnel in order to make them work in full capability without the effect 
on personal life and family. 
Keywords: Factors, Quality of Life, Working Life Quality 
 
1. บทนํา 
 การทํางานมีความสําคัญตอชีวิตมนุษยอยางย่ิง อาจกลาวไดวาการทํางานเปนสวนหน่ึง
ของชีวิตที่ปฏิบัติมากกวากิจกรรม เปนประสบการณที่มีคุณคาตอชีวิตมนุษย เพราะไดพบปะ
สังสรรคระหวางผูปฏิบัติงานกับบุคคลอื่นๆ เปนการเปดโอกาสใหแสดงออกถึงเชาวปญญา ความคิด
ริเริ่มสรางสรรค ปจจุบันการแขงขันในการดําเนินการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีมากข้ึน ทํา
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองปรับตัวเพื่อเขาสูภาวการณแขงขัน ซึ่งทรัพยากรบุคคลเปนสิ่ง
สําคัญที่จะขับเคลื่อนใหพัฒนาไปสูการแขงขันได ดังน้ัน ทรัพยากรบุคคลจึงเปนปจจัยในการกําหนด
ความสําเร็จของหนวยงาน ซึ่งสําคัญอยางย่ิงอันจะนํามาซึ่งความสําเร็จในทุกๆ ดาน วัฒนธรรม
องคการจะเปนปจจัยที่ควบคุมการทํางานแบบรวมมือรวมใจของสมาชิกในองคการ การทํางานที่มี
ความรวมมือรวมใจกันอยางย่ังยืนวัฒนธรรมองคการสวนใหญจะเกิดจากคานิยมหลัก หรือความเช่ือ
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ที่มีอิทธิพลตอองคการ ทําใหบุคลากรขององคการทราบและปฏิบัติตามความเช่ือของคานิยมน้ัน
คุณภาพชีวิตการทํางาน มีความสําคัญอยางมากในการทํางานในปจจุบันเพราะคนเปนทรัพยากรที่
สําคัญ นับวาเปนตนทุนทางสังคมที่มีคุณคาในปจจุบันน้ีคนสวนใหญตองเขาสูระบบการทํางาน  
 
2. วัตถุประสงคการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานเทศบาลในอําเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัด
จันทบุรี  
 2. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานเทศบาลใน
อําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี  
 3.เพื่อนําเสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานเทศบาลในอําเภอ
เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี  
 
3. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยเปนแบบผสานวิธี ประกอบดวยการวิจัยเชิงปริมาณ ใชแบบสอบถามเปน
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีคาความเช่ือมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.944 กลุมตัวอยางคือ 
พนักงานเทศบาลในอําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี จํานวน 152 คน โดยสุมตัวอยางจาก
ประชากรทั้งหมด 245 คน จากสูตรของ (Taro Yamane)  ซึ่งใชระดับความคลาดเคลื่อน 0.05 
ทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะหสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธดวยวิธีการของเพียร ใชการสัมภาษณเชิง
ลึกจากผูใหขอมูลสําคัญ จํานวน 11 รูปหรือคน วิเคราะหขอมูลโดยใชเทคนิควิเคราะหเน้ือหาเชิง
พรรณนา 
 การวิเคราะหขอมูล 
 สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) สถิติที่ใช คือ คาความถ่ี (Frequency), คารอย
ละ (Percentage), คาเฉลี่ย ( Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใชสําหรับทดสอบสมมติฐาน สถิติที่ใชคือการ
ทดสอบคาที (t-test) ในกรณีตัวแปรตนสองกลุม และการทดสอบคาเอฟ (F-test) ดวยวิธีการ
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ในกรณีตัวแปรตนต้ังแตสามกลุมข้ึนไป 
เมื่อพบวามีความแตกตางจะทําการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีผลตางเปน
สําคัญนอยที่สุด (Least Significant Difference : LSD.)  
 
5. ผลการวิจัย 
 1) พนักงานเทศบาลมคีวามคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานเทศบาลใน
อําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x� = 3.946) เมื่อจําแนกเปนรายดาน 
พบวา อยูในระดับมากทุกดาน เรียงตามลําดับดังน้ี ดานความสมดุลระหวางชีวิตสวนตัวกับการทํางาน 
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โดยสวนรวม (x�=4.044) ดานความกาวหนาและความมั่นคงในงาน (x�=4.024) ดานการเกี่ยวของ

สัมพันธกับสังคม (x�=4.001) ดานการใหโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน (x�=3.911) 

ดานการไดรับคาตอบแทนที่พอเพียงและยุติธรรม (x�=3.883) และดานสภาพการทํางานที่ปลอดภัย

และสงเสริมสุขภาพ (x�=3.815) 
 2 . ค ว า ม สั ม พั น ธ ร ะ ห ว า ง วั ฒ น ธ ร ร ม อ ง ค ก า ร แ ล ะ ห ลั ก สั ง ค ห วั ต ถุ  4  
มีความสัมพันเชิงบวกกับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานเทศบาลในอําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัด
จันทบุรี อยูในระดับสูง จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 
 3.  แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานเทศบาลในอําเภอ
เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี มี ดังน้ีคือ 1) ควรมีการยกยองชมเชย เลื่อนตําแหนง และเพิ่ม
คาตอบแทนที่เหมาะสม ใหพนักงานมีกําลังใจในการทํางาน 2) ควรสงเสริมใหพนักงานแสวงหา
ความรูใหมๆ โดยการเขารับการอบรม ดูงาน นําความรูมาใชในการปฏิบั ติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 3) ควรสรางบรรยากาศการทํางาน โดยการจัดสถานที่ อุปกรณใหเพียงพอตอความ
ตองการของพนักงาน 4) ควรสงเสริมใหพนักงานมีการพบปะสงัสรรคและทํากิจกรรมรวมกัน เพื่อทํา
ใหเกิดความสามัคคีในองคกร และ 5) ควรมีการจัดแบงภาระหนาที่และมอบหมายงานใหมีความ
เหมาะสม เพื่อใหพนักงานไดปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ โดยไมสงผลกระทบตอการดําเนิน
ชีวิตสวนตัวและครอบครัว 
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6. สรุปองคความรูท่ีไดจากการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง “ปจจัยที่สงผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานเทศบาลในอําเภอ

เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี” สรุปเปนองคความรูไดดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัฒนธรรมองคการ 

หลักสังคหวัตถุ ๔ 
ดานทาน มกีารใหความชวยเหลอืกันและผูมารับบรกิาร  ดานปยวาจา ดวยการพูดจาที่สภุาพ ออนนอม กบัเพื่อนรวมและผูมารับบรกิาร  

ดานอัตถจริยา โดยใหบรกิารดวยความเต็มใจ ตามกําลังความสามารถ ดานสมานัตตตา โดยประพฤติตนอยางเสมอตน
เสมอปลาย 

ดานการมุงเนนไมตรีสัมพันธ 
รวมกิจกรรมเพื่อสังคมของ
เทศบาล เสียสละประโยชน 

สวนตน ใหงานบรรลุ
เปาหมาย จริงใจตอกันดูแล

ทุกขสุขซ่ึงกันและกัน  
 

ดานการมุงเนนความสําเรจ็ 
ใหบริการแกประชาชนดวย
ความเสมอภาคไดรับคําแนะนํา
จากผูบังคับบัญชามีความสมัคร
สมานสามัคคีในการปฏิบัติงาน 

ดานการมุงเนนสัจจะแหงตน 
มีเปาหมายการทํางาน มีความ
ภ า ค ภู มิ ใ จ ท่ี ไ ด ทํ า ง าน ใน
องคการ ไดรับการสนับสนุนให
มีการพัฒนา 

ดานการมุงเนนบุคคลและการ
สนับสนุน 

ได รั บข อ มู ล สํ าคั ญ สํ าห รับ
นํามาใชในการตัดสินใจในการ
ทํางาน มีเทคโนโลยีสารสนเทศ
ท่ีพอเพียงตอการปฏิบัติงาน 

คุณภาพชีวติการทํางานของพนกังานเทศบาล 
ในอําเภอเขาคิชฌกฏู จงัหวัดจันทบุรี 

ดานการไดรบัคาตอบแทนท่ี
พอเพียงและยุติธรรม 

๑) การแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
อยางยุติธรรม 
๒) สวัสดิ การเหมาะสมกั บ
ตํ าแห น งหน า ท่ี และ ค ว าม
รับผิดชอบ 
๓) คาตอบแทนเหมาะสมกับคา
ครองชีพ 

ดานสภาพการทํางานทีป่ลอดภัยและ
สงเสริมสุขภาพ 

๑) การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอยาง
ยุติธรรม 
๒) สวัสดิการเหมาะสมกับตําแหนง
หนาท่ีและความรับผิดชอบ 
๓) คาตอบแทนเหมาะสม 

 

ดานความกาวหนาและ 
ความมั่นคงในงาน 
๑) ความรูสึกม่ันคงในงานท่ีทํา 
๒) ไดรับการสนับสนุนใหศึกษาดู
งานเพื่อพัฒนาการทํางาน 
๓) พอใจในความกาวหนาท่ีได รับ
จากการปฏิบัติงาน 

 

ดานโอกาสในการพัฒนา
ศักยภาพของผูปฏิบัติงาน 

๑ ) เ รียน รู ส่ิ งใหม ๆ เ ม่ื อ ต อ ง
ทํางานรวมกับผูอื่น 
๒) ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงาน
ท่ีตองใชความรูความสามารถท่ีสูง
ข้ึนอยูเสมอ 
๓) ได รับการฝกอบรมเพื่ อนํ า
ความรูมาพัฒนางาน 

ดานการเกี่ยวของสัมพันธ 
กับสังคม 

๑ )ผู บั งคั บ บั ญ ชาป ฏิ บั ติ ต อ
ผูใตบังคับบัญชาดวยความเปน
กันเอง 
๒) ไดรับความรวมมือจากเพื่อน
รวมงาน 
๓) สามารถรวมเสนอความคิดใน
การทํางานไดอยางเต็มท่ี 

ดานความสมดุลระหวางชีวิตสวนตัว
กับการทํางาน 

๑) ชวยเหลืองานของผูอื่นอยางเต็มใจ 
๒ ) มี ค วาม รู สึก ว างาน ท่ี ทํ าอ ยู ใน
ปจจุบันมีความเหมาะสม 
๓) รูจักบริหารเวลาในการดําเนินชีวิต
การทํางาน 
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 สรุปไดวา ปจจัยที่สงผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานเทศบาลในอําเภอ
เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี มี 2 ดาน ไดแก 1) ปจจัยดานวัฒนธรรมองคการ และ 2) ปจจัยดาน
หลักสังคหวัตถุ 4 มีรายละเอียดดังน้ี 
 1. ดานวัฒนธรรมองคการ  
 การมุงเนนความสําเร็จ เปนภาพรวมลักษณะการทํางานที่มีคานิยมและพฤติกรรมการ
ทํางานของพนักงานเทศบาล ที่มีเปาหมายรวมกัน พฤติกรรมการทํางานของทุกคน เปนแบบมีเหตุมี
ผล มีหลักการและการวางแผนที่มีประสิทธิภาพ มีความกระตือรือรน มีความสุขในการทํางาน มี
ความกระตือรือรน  
 การมุงเนนสัจจะแหงตน เปนคานิยมและพฤติกรรมการแสดงออกของการทํางานในทาง
สรางสรรค โดยเนนความตองการของพนักงานเทศบาลตามความคาดหวัง เปาหมายการทํางานอยูที่
คุณภาพงานมากกวาปริมาณงานที่ไดรับ โดยที่เปาหมายของพนักงานเทศบาล ตองมีความสอดคลอง
กับเปาหมายของเทศบาล รวมทั้งความสําเร็จของงานมาพรอมๆ  
 การมุงเนนบุคคลและการสนับสนุน เปนคานิยมและพฤติกรรมการแสดงออกของการ
ทํางาน ที่มีรูปแบบการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมและมุงบุคคลเปนศูนยกลางใหความสําคัญกับ
พนักงานเทศบาล โดยถือวาพนักงานเทศบาล คือ ทรัพยากรที่มีคาที่สุดของเทศบาล การทํางานมี
ลักษณะติดตอสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ สนับสนุนความกาวหนาจากการทํางาน  
 การมุงเนนไมตรีสัมพันธ เทศบาลมุงเนนใหความสําคัญกับสัมพันธภาพที่มีตอผูรวมงาน 
พนักงานทุกคนในเทศบาลมีลักษณะเปนมิตร จริงใจ ตอเพื่อนรวมงานและเพื่อนรวมทีม ใหรับการ
ยอมรับ มีการแบงปนและเขาใจความรูสึกซึ่งกันและกันในการทํางานและรวมงานกันอยางมีความสุข  
 2. หลักสังคหวัตถุ 4  
 ทาน คือ การใหการแบงปนกัน ทั้งในดานวัตถุที่เปนทรัพยสินเงินทอง เครื่องอุปโภค
บริโภคตางๆ ในดานกําลังกาย คือ การชวยทํากิจการของกันและกันทางกาย ในดานวาจา เปนการ
พูดจาชวยเหลือในเรื่องที่ควรพูดในดานสติปญญา คือการชวยใหความรูใหการแนะนําใหขอที่ควรจะ
แนะนําตางๆ  
 ปยวาจา หมายถึง การเจรจาดวยถอยคําสุภาพ วาจาที่พูดออกไปน้ันสุภาพ เปนที่รักที่
พอใจของผูอื่นทําใหผูอื่นเกิดความเสียใจ ไมสบายใจ ดังน้ัน การพูดหรือการแสดงออกทุกๆ ครั้ง ผู
พูดจะตองมีสติอยูเสมอ 
 อัตถจริยา หมายถึง การประพฤติประโยชนใหแกกันและกัน คือการทําสิ่งที่ เปน
ประโยชน ตอสังคมที่ตนอยูอาศัย ตลอดถึงประเทศชาติสิ่งใดที่เปนโทษก็ควรละไมควรกระทํา การ
ประพฤติตนใหเปนประโยชนสามารถประพฤติไดทั้งกายวาจาใจ 
 สมานัตตตา หมายถึง ความเปนผูวางตนเสมอภาค หรือเสมอตนเสมอปลายหมายถึงการ
รักษาระเบียบวินัยอันใดที่ทุกคนพึงปฏิบัติ ที่บัญญัติไวเปนระเบียบของสถานที่ของหนวยงาน  
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 ปจจัยทั้งสองประการดังกลาวมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน
เทศบาลในอําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี คุณภาพชีวิตการทํางานที่ดี ทั้ง 6 ดาน ดังน้ี 
 1. ดานการไดรับคาตอบแทนท่ีพอเพียงและยุติธรรม พนักงานไดรับการแตงต้ังใหดํารง
ตําแหนงอยางยุติธรรม มีระบบการเลื่อนข้ันตําแหนงที่ เหมาะสมเปนธรรม เทศบาลมีการจัด
สวัสดิการตางๆ เหมาะสมกับตําแหนงหนาที่และความรับผิดชอบของพนักงาน  
 2. ดานสภาพการทํางานท่ีมีความปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพสถานที่ทํางานมีความ
สะอาด และเรียบรอย  มีเครื่องใชและวัสดุอุปกรณ พอเพียงในการปฏิบัติงาน มีการปองกันและ
รักษาความปลอดภัยที่ดี มีการจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ เอื้อประโยชนใหกับพนักงาน  
 3. ดานความกาวหนาและความมั่นคงในงาน พนักงานมีความรูสึกมั่นคงในงานที่ทําอยู 
พอใจในความกาวหนาที่ไดรับจากกาปฏิบัติงานนอกจากน้ีเทศบาลมีการมอบหมายงานใหพนักงาน
ตามความรูความสามารถและสงเสริมพนักงานใหมีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ สงเสริมใหศึกษาหา
ความรูเพิ่มเติมเพื่อใหตรงกับสายงานที่ทํา  
 4. ดานการพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน พนักงานเปดใจเรียนรูสิ่งใหมๆ เมื่อตอง
ทํางานรวมกับผูอื่น ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานที่ตองใชความรูความสามารถที่สูงข้ึนอยูเสมอ 
ไดรับการฝกอบรมเพือ่นําความรูมาพัฒนางานใหมีประสทิธิภาพ ผูบริหารสงเสริมใหผูใตบังคับบัญชา
ไดมีโอกาสเสนอแนะหรือขอคําปรึกษาหารือในงานที่รับผิดชอบ  
 5. ดานการเก่ียวของสัมพันธกับสังคม ผูบังคับบัญชาปฏิบัติตอผูใตบังคับบัญชาดวย
ความเปนกันเองกับทุกคน สวนพนักงานก็ไดรับความรวมมือจากเพื่อนรวมงานอยูเสมอ นอกจากน้ี
ยังสามารถเสนอความคิดในการทํางานไดอยางเต็มที่ มีการจัดกิจกรรมรวมกัน มีการพบปะสังสรรค 
เปดโอกาสใหผูบริหารและพนักงานหรือเพื่อนรวมงานไดแสดงความคิดเห็นในการทํางาน  
 6. ดานความสมดุลระหวางชีวิตสวนตัวกับการทํางานโดยสวนรวม พนักงานมี
ความรูสึกวางานที่ทําอยูในปจจุบันมีความเหมาะสม สามารถบริหารเวลาใหมีสัดสวนที่เหมาะสม 
สําหรับการทํางาน ครอบครัว สังคมและตนเอง ไมสงผลกระทบกับการดําเนินชีวิตและหนาที่การ
งาน สวนผูบริหารก็มีการจัดแบงหรือมอบหมายงานใหมีความเหมาะสม เพื่อพนักงานจะได
ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายไดอยางเต็มที่  
 
 
7. อภิปรายผล 
 จากการสรุปผลการวิจัยเรื่อง “ปจจัยที่สงผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน
เทศบาลในอําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี” สามารถอภิปรายผลไดในประเด็นตอไปน้ี จาก
ผลการวิจัย พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานเทศบาลในอําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 
ทั้ง 6 ดาน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งน้ีเน่ืองจากระบบการบริหารจัดการของเทศบาลมีระเบียบ
ปฏิบัติที่เหมือนกันทั้งในเรื่องของงบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ สอดคลองกับงานวิจัยของ ปาริ
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ชาติ จันทรลา ที่ไดศึกษา “คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานเทศบาลในเขตพื้นที่อําเภอแกดํา 
จังหวัดมหาสารคาม” ผลการศึกษาพบวา พนักงานเทศบาลในเขตพื้นที่อําเภอแกดําจังหวัด
มหาสารคาม มคุีณภาพชีวิตในการทํางาน โดยรวมอยูในระดับมาก (ปาริชาติ  จันทรลา, 2557: 249-
258) ดานการไดรับคาตอบแทนท่ีพอเพียงและยุติธรรม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก อภิปรายไดวา 
พนักงานรูสึกวาไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงอยางยุติธรรม สอดคลองกับการศึกษาของ พุฒ ชาติ
เขนย ที่ไดศึกษา “คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานเทศบาลตลุกดู อําเภอทัพทัน จังหวัด
อุทัยธานี” พบวา คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานเทศบาลที่อยูในระดับมากคือ ดานความ
สมดุลระหวางงานกับชีวิตสวนตัว ดานสภาพการทํางานท่ีปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก อภิปรายไดวา เทศบาลจัดสถานที่ทํางานมีความสะอาด และเรียบรอย มี
เครื่องใชและวัสดุอุปกรณ พอเพียงในการปฏิบัติงาน สอดคลองกับการศึกษาของ สุรชัย แกวพิกุล 
พบวา ดานการพัฒนาความสามารถของบุคคล ที่อยูในระดับมาก(พุฒ  ชาติเขนย, 2555: 213) ดาน
ความกาวหนาและความมั่นคงในงาน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก อภิปรายไดวา พนักงานมี
ความรูสึกมั่นคงในงานที่ทําอยู ไดรับการสนับสนุนใหศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาการทํางานอยูเสมอ 
สอดคลองกับการศึกษาของ สุรชัย แกวพิกุล ที่ไดศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากร
มหาวิทยาลัยพยาบาลตํารวจ ที่อยูในระดับมาก คือ ดานการพัฒนาความสามารถของบุคคลดาน
โอกาสในการพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก อภิปรายไดวา เปน
เพราะพนักงานเปดใจเรียนรูสิง่ใหมๆ  เมื่อตองทํางานรวมกับผูอื่น สอดคลองกับการศึกษาของ สุรชัย 
แกวพิกุล ที่ไดศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรมหาวิทยาลยัพยาบาลตํารวจ ที่อยูในระดับ
มาก คือ ดานการพัฒนาความสามารถของบุคคล ดานความสัมพันธในสังคม (สุรชัย แกวพิกุล, 
2552) ดานการเก่ียวของสัมพันธกับสังคม โดยภาพรวมอยู ในระดับมาก อภิปรายไดวา 
ผูบังคับบัญชาในเทศบาลปฏิบัติตอผูใตบังคับบัญชาดวยความเปนกันเองกับทุกคนสอดคลองกับ
งานวิจัยของ กรรณิการ โพธิ์ลังกา ไดศึกษาเรื่อง “ลักษณะสวนบุคคล วัฒนธรรมองคกรลักษณะ
สรางสรรคและสภาพแวดลอมภายในองคกร ที่มีผลตอประสทิธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานระดับ
การปฏิบัติการ ในยานธุรกิจอโศก กรุงเทพมหานคร” พบวา อิทธิพลของวัฒนธรรมองคกรลักษณะ
สรางสรรคที่ประกอบดวย มิติเนนความสําเร็จ มิติเนนสัจจะแหงตน (กรรณิการ โพธ์ิลังกา, 2557) 
ดานความสมดุลระหวางชีวิตสวนตัวกับการทํางานโดยสวนรวม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
อภิปรายไดวา พนักงานชวยเหลืองานของผูอื่นอยางเต็มใจ มีความรูสึกวางานที่ทําอยูในปจจุบันมี
ความเหมาะสม สอดคลองกับงานวิจัยของ สุรชัย แกวพิกุล ที่ไดศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยพยาบาลตํารวจ ที่อยูในระดับมาก คือ ดานความสัมพันธในสังคม 
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8. ขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปจจัยที่สงผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานเทศบาล
ในอําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี” ผูวิจัยขอเสนอประเด็นที่ควรกําหนดเปนนโยบายเพื่อใหผูที่
เกี่ยวของไดนําไปใช ดังตอไปน้ี 
 1. ควรมีการกําหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานเทศบาลใน
ดานตางๆ  
 2. เทศบาลควรกําหนดแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน
เทศบาลใหเทาเทียมกันในทุกๆ ดาน 
 3. ควรมีการสงเสริมวัฒนธรรมดานน้ีใหมากข้ึน ทั้งน้ีเพื่อใหผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาลมี 
 8.1 ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
 1. เทศบาลก็ควรมีการกําหนดภาระหนาทีใ่หเหมาะสมกบัหนาที่ของพนักงานแตละคนแต
ละตําแหนง 
 2. ควรมีการปลูกฝงวัฒนธรรมองคการใหพนักงานไดปฏิบัติอยางจริงจัง 
 3. เทศบาลควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลแตละคน เพื่อใช
เปนเกณฑในการเลื่อนข้ันเลื่อนตําแหนง ข้ึนเงินเดือน  
 8.2 ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ควรศึกษา ปจจัยที่สงผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานเทศบาลในระดับ
จังหวัด ระดับภาค หรือระดับประเทศ  
 2. ควรมีการศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรอื่น ๆ กับคุณภาพชีวิตการทํางานของ
พนักงานวาตัวแปรแตละตัวมีความแตกตางกันหรือไม และอยางไร 
 3. ควรมีการศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานเทศบาลในพื้นทีอ่ื่นๆ ที่อยูบริเวณ
ใกลเคียงกันในลักษณะของการเปรียบเทียบผลวิจัยที่ไดวาเปนอยางไร  
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การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการมูลฝอยของเทศบาล 
ตําบลทุงหลวง อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 

People Participation In Solid Waste Management of Tambon Thung 
Luang Municipality, Suvarnabhumi District, Roi Et Province 

 
พระนุชิต นาคเสโน (โพวิชัย)0

* เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง1

** ธิติวุฒ ิหมั่นม2ี

*** 
Phranuchit Nacaseno (Phowichai),  Kiettisak Suklueang, Thitiwut Manmee, 

 
บทคัดยอ 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค 1. เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมในการบริหารงานกําจัดมูล
ฝอยของเทศบาลตําบลทุงหลวง อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 2. เพื่อเปรียบเทียบการมีสวน
รวมของประชาชนในการบริหารงานกําจัดมูลฝอยของเทศบาลตําบลทุงหลวง อําเภอสุวรรณภูมิ 
จังหวัดรอยเอ็ด โดยจํ าแนกตามปจจัยส วนบุ คคล  3 . เพื่ อ ศึกษาปญหา อุปสรรคและ
ขอเสนอแนะตอการมีสวนรวมของประชาชนในการบรหิารงานกําจดัมูลฝอยของเทศบาลตําบลทุง
หลวง อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด ดําเนินการวิจัยแบบผสานวิธี โดยการวิจัยเชิงปริมาณ ใช
แบบสอบถามซึ่งมีคาความเช่ือมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.983 สํารวจจากกลุมตัวอยาง คือประชาชนใน
พื้นที่เทศบาลตําบลทุงหลวง จํานวน 381 คน วิเคราะหขอมูลโดยหาความถ่ี  คารอยละ คาเฉลี่ย 
และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที และการทดสอบคาเอฟ ดวยวิธีการวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว กรณีตัวแปรตนต้ังแต 3 กลุมข้ึนไป เมื่อพบวามีความแตกตางจะทําการ
เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีผลตางนัยสําคัญนอยที่สุด และการวิจัยเชิง
คุณภาพ โดยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก กับผูใหขอมูลสําคัญ จํานวน 12 คน และใชเทคนิคการ
วิเคราะหเน้ือหาเชิงพรรณนา 
 ผลการวิจัยพบวา 
 1. ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานกําจัดมูลฝอยของเทศบาลตําบลทุง

หลวง อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x�=3.51,S.D.=0.738) เมื่อ
จําแนกเปนรายดานพบวา ประชาชนมีสวนรวมในการบริหารงานกําจัดมูลฝอยของเทศบาลตําบลทุง
หลวง อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด อยูในระดับปานกลาง คือ ดานการมีสวนรวมในการประเมิน
โครงการ (x�=3.35,S.D.=0.887) สวนดานการมีสวนรวมในการรับผลประโยชน (x�=3.66,S.D.=0.806) 

                                                             
*หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย 
** ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
*** ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   
 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing qualitative data, respectively.  
The results of this research found that the actual state of the Chinese language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified = 0.13 and 0.10, respectively). 
The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development.  

Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 



การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม Proceedings: 256158

ดานการมีสวนรวมในการดําเนินงาน (x�=3.57,S.D.=0.778) และดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

(x�=3.44,S.D.=0.841) อยูในระดับมาก 
 2. ผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานกําจัดมูลฝอย
ของเทศบาลตําบลทุงหลวง อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลพบวา  
ประชาชนที่มีอายุ ระดับการศึกษา และรายไดตางกัน มีสวนรวมในการบริหารงานกําจัดมูลฝอย
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย สวนประชาชน
ที่มีเพศ และอาชีพตางกัน มีสวนรวมในการบริหารงานกําจัดมูลฝอยไมแตกตาง จึงปฏิเสฐ
สมมติฐานการวิจัย  
 3. ปญหาและอุปสรรค เกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานกําจัดมูล
ฝอยของเทศบาลตําบลทุงหลวง อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 1) ประชาชนไมคอยมีเวลาในการมี
สวนรวมในการตัดสินใจ ทุกฝายไมคอยไดพูดจาตกลงกันเทาที่ควร 2) เทศบาลไมมีรถเก็บขยะและไมมี
สถานที่ทิ้งขยะ 3) แยกขยะเพื่อนําไปแตไดราคาที่ไมเปนธรรม 4) เน่ืองจากเทศบาลยังไมมีรถเก็บขยะ
และการคัดแยกที่เปนระบบ จึงไมสามารถใหรายละเอียดที่ชัดเจนได สวนอุปกรณถังแยกขยะยังไม
เพียงพอตอความตองการของชุมชน ขอเสนอแนะ เกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการ
บริหารงานกําจัดมูลฝอยของเทศบาลตําบลทุงหลวง อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 1) การรณรงค
และประชาสัมพันธจะตองทําอยางสม่ําเสมอและตอเน่ืองซึ่งเปนอีกวิธีการหน่ึงที่จะกระตุนให
ประชาชนสนใจรับทราบและปฏิบัติตาม 2) รณรงคและประชาสัมพันธในเรื่องการลดปริมาณขยะดวย
การคัดแยกประเภทขยะจากแหลงกําเนิดนําขยะบางสวนกลับมาใชใหมและการนําขยะเปยกมาใชทํา
ปุยหมัก 3) จัดหาพอคาคนกลางมาซื้อขยะที่แยกในราคาที่เหมาะสม 4) ใหประชาชนมีโอกาสเขาไปมี
สวนรวมเปนคณะกรรมการประเมินผลในการดําเนินการจัดการขยะของเทศบาล 
คําสําคัญ : การมีสวนรวม, ประชาชน, มูลฝอย 
 

Abstract 
 The objectives of this research were: 1. to study the level of 
participation in solid waste management of Thung Luang Sub-District Municipality. 
Suwannaphum District, Roi Et Province, 2. to compare the participation of people 
in solid waste management of Thung Luang Subdistrict Municipality. 
Suwannaphum District Roi ed, classified  by personal factors and  3. to study 
problems obstacles and suggestions for public participation in solid waste 
management of Thung Luang Subdistrict Municipality Suwannaphum District Roi 
ed. Methodology was the mixed methods: the quantitative research collected 
data with questionnaires which have the whole confidence value equal to 0.983 
from 381 samples who were people at   Thung Luang Sub-District Municipality 
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the data were analyzed by frequency, percentage, mean and standard deviation. 
t-test and testing the F- value with one-way analysis of variance.  In the case of 3 
or more paired variables, when there were differences, the comparison of the 
mean difference is paired by the least significant difference method. Gualitative 
research collected data from 12 key informants by in-depth interview and 
analyzed data by descriptive interpretation.  
 Findings of the research were as follows:  
 1. The level of people participation in Solid waste management of Tambon 
Thung Luang Municipality, Suvarnabhumi District, Roi Et Province, by overall, was  at a 
high level (x� = 3.51, S.D. = 0.738) Each aspect was also at high level, namely, people 
participate in the waste disposal management of Thung Luang Subdistrict Municipality. 
Suwannaphum District Roi ed was at the moderate level, the participation in the project 

evaluation was at high level (x� = 3.35, S.D. = 0.887) while the participation in receiving 

benefits was at high level (x� = 3.66, S.D. = 0.806) the participation in the operation was 

at high level (x� = 3.57, S.D.  =  0.778) and participation in decision making was at high 

level (x� 3.44, S.D. = 0.841) respectively. 
 2. The comparison of people participation in solid waste management 
of Tambon Thung Luang Municipality, Suvarnabhumi District, Roi Et Province, 
classified by personal factors, indicated that  peoplewith different age, 
educational level and different income participated in the management at 
different level with statistical significance at 0.05, therefore accepting the set 
research hypotheses. For people with different sex and occupations participated 
in the management of solid waste disposal at no different level, rejecting the set 
hypothesis. 
 3. Problems and obstacles of people participation in solid waste 
management of Tambon Thung Luang Municipality, uvarnabhumi District, Roi Et 
Province were that; 1) People rarely have time to participate in decision making. All 
parties concerned did not have time to discuss the matters, 2) The municipality did 
not have  trucks  to collect garbage and had no garbage dumping sites systematically, 
3) Garbage separation for selling with inappriate price, 4) The municipality did not have 
trucks for garbage collection systematically, there was not details could be found, The 
garbage separation equipment were not enough to meet the needs of the 
community.  
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 Suggestions for public participation in solid waste management of 
Thung Luang Sub-District Municipality uwannaphum District Roi Et Province were 
that: 1) Campaigns and public relations must be done consistently and 
continuously, which is another way to encourage people to be aware of and 
follow, 2) Campaign and publicize on waste reduction by sorting waste, from the 
source of some recycled waste and the use of wet waste for composting, 3) To 
provide middlemen to buy the garbage at a reasonable price, 4) Allow public the 
opportunity to participate in the management as an evaluation committee for 
municipal waste management. 
Keywords: Participation, People, Solid Waste 
 
1. บทนํา 
 สังคมไทยในอดีตมีการต้ังบานเรือนอยูรวมกันเปนหมูเครือญาติ และคนใกลชิดสนิท
สนมกัน ซึ่งกอใหเกิดความผูกพันอันนําไปสูการรวมกนัจัดการปญหาที่เกิดข้ึนในสังคมของกลุมตน 
และเพื่อสนองความตองการรวมกันไดเปนลําดับสืบมา ในความเปนจริงแมในสังคมไทยจะไมใช
คําวา “ชุมชน” เปนหนวยทางสังคมมาต้ังแตด้ังเดิม แตในสังคมไทยก็มีสาระความเปนชุมชนที่
ปรากฏอยูในหนวยงานทางสังคมที่เรียกวา “บาน" ซึ่งนําไปตีความหมายวาการอยูรวมกันวา 
“หมูบาน” ไปโดยธรรมชาติ เน่ืองจากการอยูรวมกันในหมูญาติดังกลาว ปจจุบันสภาพโครงสราง
ทางสังคมไดเปลี่ยนแปลงไป การกลาวถึงชุมชนมิไดหมายถึง “บาน” หรือ “หมูบาน” เทาน้ัน ยัง
มีความหมายถึงการที่คนมาอยูรวมกันเปนกลุม มีวัตถุประสงครวมกันเพื่อกอประโยชนโดยรวม 
ซึ่งกอใหเกิดความสัมพันธที่ดีโดยการติดตอสื่อสาร สามารถเรียนรูรวมกันภายใตบรรทัดฐาน 
จารีตประเพณีเดียวกัน เปนสวนรวมคุณคาทางสังคมที่เสริมสรางความอยูดีมีสุข ชุมชนจึงทํา
หนาที่เช่ือมโยงขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรม เพื่ออํานวยในการมีสวนรวมของคนกลุมตางๆ
และเพิ่มพูนความสัมพันธอันใกลชิดทางสังคม ซึ่งเปนพื้นฐานการคุมครองทางสังคมที่สําคัญ 
(โกวิทย พวงงาม, 2553 : 9) การขยายตัวของชุมชนและการเพิ่มข้ึนของประชากร รวมถึงการ
เจริญเติบโตของเศรษฐกิจซึ้งมีกิจกรรมตางๆ เกิดข้ึนตามมา โดยกิจกรรมสวนใหญเกี่ยวของกับ
การอุปโภคบริโภคที่มีของเหลือและถูกทิ้งในรูปของขยะมูลฝอย สวนใหญจะเปนเศษอาหารที่
เหลือจากการเตรียมการปรุงและการบริโภค รวมทั้งเศษกระดาษ พลาสติกและของที่ไมใชแลว
กอใหเกิดปญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเพิ่มมากข้ึน สงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดลอม โดยเฉพาะอยางย่ิงพื้นที่ในเขตเทศบาลตําบลทุงหลวง อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัด
รอยเอ็ด ประสบปญหาการจัดหาสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลไมเพียงพอ ปญหาขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูลจําเปนจะตองไดรับการจัดการที่เหมาะสม เพื่อไมใหปญหาขยายตัวและ
รุนแรงย่ิงข้ึน เปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชนและสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  
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 ปญหาขยะมูลฝอยจึงเปนปญหาของทุกฝายที่ควรใหความสนใจ อยางไรก็ตามในการ
แกไขปญหาขยะมูลฝอยน้ัน ปจจัยที่ทุกฝายเห็นวามีความสําคัญตอการจัดการขยะมูลฝอยมาก
ที่สุดก็คือ ความรวมมือหรือการสรางกระบวนการการมีสวนรวมของประชาชน เน่ืองจากเทศบาล
ตําบลทุงหลวง มีพื้นที่ในการพัฒนาเปนจํานวนมาก แตงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรมาใหกับ
ทองถ่ินแตละปไมเพียงพอตอการบริหารจัดการ ประกอบกับแตละชุมชนมีความตองการและ
ความเดือดรอนเปนจํานวนมาก ทําใหโครงการที่เสนอความตองการของประชาชนไมไดทําตาม
ความตองการ (เทศบาลตําบลทุงหลวง, 2559 : 79) มูลฝอยเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดมลพิษ
ของนํ้า มลพิษของดิน และมลพิษของอากาศ เน่ืองจากขยะสวนที่ขาดการเก็บรวบรวม หรือไมนํามา
กําจัดใหถูกวิธี ปลอยทิ้งคางไวในพื้นที่ของชุมชน เมื่อมีฝนตกลงมาจะไหลชะนําความสกปรก เช้ือโรค 
สารพิษจากขยะไหลลงสูแหลงนํ้า ทําใหแหลงนํ้าเกิดเนาเสียได โดยเฉพาะอยางย่ิงขยะมูลฝอยพวก
ของเสียอันตราย ถาขาดการจัดการที่เหมาะสมยอมกอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนได
งาย เชน โรคทางเดินอาหารที่เกิดจากเช้ือแบคทีเรียที่มีแมลงวันเปนพาหะ หรือไดรับสารพิษที่มากับ
ของเสียอันตราย หากมูลฝอยปริมาณมาก ๆ ยอมตองสิ้นเปลืองงบประมาณในการจัดการเพื่อใหได
ประสิทธิภาพ นอกจากน้ีผลกระทบจากขยะมูลฝอยไมวาจะเปนนํ้าเสีย อากาศเสีย ดินปนเปอน
เหลาน้ียอมสงผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศ 
 จากความสําคัญดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาสภาพทั่วไปของประชาชนตอการมี
สวนรวมตอการบริหารงานของเทศบาลในเรื่องของการมีสวนรวมในการกําจัดขยะมูลฝอย  และ
เพื่อเปนแนวทางสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนตอการบริหารงานของเทศบาล ให
ประชาชนเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรค และรูจักการรวมมือกันเพื่อแกไขปญหาตางๆ ในการ
จัดการขยะมูลฝอย สงเสริมใหประชาชนมีความรูความเขาใจที่ถูกตอง  สามารถลดปริมาณขยะ
มูลฝอยที่จะตองนําไปกําจัดขยะใหนอยที่สดุ สามารถนําขยะมูลฝอยมาใชประโยชนทั้งในสวนของ
การใชซ้ําและแปรรูปเพื่อใชใหม เปนการแบงเบาภาระของหนวยงานและอาจยังประโยชนสุข
ใหแกประชาชนในทองที ่และเพื่อนําผลการศึกษาไปเปนขอมูลประกอบการวางแผนการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร และเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการย่ิงข้ึนตอไป 
 
2. วัตถุประสงคการวิจัย 
 1) เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมในการบริหารงานกําจัดมลูฝอยของเทศบาลตําบลทุง
หลวง อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด  
 2) เพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานกําจัดมูลฝอยของ
เทศบาลตําบลทุงหลวง อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
 3) เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะตอการมีสวนรวมของประชาชนในการ
บริหารงานกําจัดมูลฝอยของเทศบาลตําบลทุงหลวง อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 
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3. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 ดําเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยเปนแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) การ
วิจั ย เ ชิ งป ริ ม าณ  (Quantitative Research) ใช เค รื่ อ งมื อ ก าร วิจั ย คื อ แบ บ ส อ บ ถาม 
(Quantitative) ซึ่งมีคาความเช่ือมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.983 จากกลุมตัวอยาง คือ ประชาชนใน
พื้นที่ เทศบาลตําบลทุ งหลวง จํานวน  381 คน ที่ ไดจากสูตรของ Taro Yamane (Taro 
Yamane, 1973 : 1130) วิเคราะหขอมูลโดยหาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบคาที (t-test) และการทดสอบคาเอฟ (F-test) ดวยวิธีการวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว เมื่อพบวามีความแตกตางจะทําการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยเปน
รายคูดวยวิธีผลตางนัยสําคัญนอยที่สุด การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  ใชวิธีการ
สัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) กับผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) จํานวน 12 
รูป/คน แบบตัวตอตัว วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเน้ือหาเชิงพรรณนา 
 
4. ผลการวิจัย 
 1. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 212 คน คิดเปนรอยละ 55.6 มี
อายุ 51 ปข้ึนไป จํานวน 139 คน คิดเปนรอยละ 36.5 มีการศึกษาระดับมัธยม จํานวน 189 คน 
คิดเปนรอยละ 49.6 อาชีพเกษตรกรรม จํานวน 219 คน คิดเปนรอยละ 57.5 และมีรายไดตํ่า
กวา 5,000 บาท มีจํานวน  225 คน คิดเปนรอยละ 59.1 
 2. ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานกําจัดมูลฝอยของเทศบาล
ตําบลทุงหลวง อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อจําแนกเปน
รายดานพบวา ประชาชนมีสวนรวมในการบริหารงานกําจัดมูลฝอยของเทศบาลตําบลทุงหลวง 
อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด อยูในระดับปานกลาง คือ ดานการมีสวนรวมในการประเมิน
โครงการ สวนดานการมีสวนรวมในการรบัผลประโยชน ดานการมีสวนรวมในการดําเนินงานและ
ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ อยูในระดับมาก 
 3. ปญหาและอุปสรรค เกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานกําจัด
มูลฝอยของเทศบาลตําบลทุงหลวง อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 1) ประชาชนไมคอยมีเวลา
ในการมีสวนรวมในการตัดสินใจ ทุกฝายไมคอยไดพูดจาตกลงกันเทาที่ควร 2) เทศบาลไมมีรถ
เก็บขยะและไมมีสถานที่ทิ้งขยะ 3) แยกขยะเพื่อนําไปแตไดราคาที่ไมเปนธรรม 4) เน่ืองจาก
เทศบาลยังไมมีรถเก็บขยะและการคัดแยกที่เปนระบบ จึงไมสามารถใหรายละเอียดที่ชัดเจนได 
สวนอุปกรณถังแยกขยะยังไมเพียงพอตอความตองการของชุมชน ขอเสนอแนะ เกี่ยวกับการมี
สวนรวมของประชาชนในการบริหารงานกําจัดมูลฝอยของเทศบาลตําบลทุงหลวง อําเภอสุวรรณ
ภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 1) การรณรงคและประชาสัมพันธจะตองทําอยางสม่ําเสมอและตอเน่ืองซึ่ง
เปนอีกวิธีการหน่ึงที่จะกระตุนใหประชาชนสนใจรับทราบและปฏิบัติตาม 2) รณรงคและ
ประชาสัมพันธในเรื่องการลดปริมาณขยะดวยการคัดแยกประเภทขยะจากแหลงกําเนิดนําขยะ



63การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม Proceedings: 2561

บางสวนกลับมาใชใหมและการนําขยะเปยกมาใชทําปุยหมัก 3) จัดหาพอคาคนกลางมาซื้อขยะที่
แยกในราคาที่เหมาะสม 4) ใหประชาชนมีโอกาสเขาไปมีสวนรวมเปนคณะกรรมการประเมินผล
ในการดําเนินการจัดการขยะของเทศบาล 
 
5. อภิปรายผล 
 โดยภาพรวมทั้ง 4 ดาน อยูในระดับมาก ซึ่งจะเห็นไดวาสอดคลองกับการศึกษาของ 
(จํานง พายัพวัฒนวงษ, 2551 : ก-ข)  ไดวิจัยเรื่อง “ความรูและการมีสวนรวมของประชาชนในการ
จัดการปญหาขยะมูลฝอยในพื้นที่เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา”  ผลการวิจัยพบวา 
ในการจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยดานการประเมินผลประชาชนมีสวนรวม
มากเปนอันดับหน่ึง รองลงมาดานการปฏิบัติการ ดานการรับผลประโยชน และอันดับสุดทาย คือ
ดานการตัดสนิใจสอดคลองกับงานวิจัยของ (สรรพสิทธ์ิ แกวเฮา, 2557 : 93)  ไดวิจัยเรื่อง “การมี
สวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองโก อําเภอบรบือ 
จังหวัดมหาสารคาม” ผลการศึกษา พบวา สภาพการจัดการขยะมูลฝอยในครวัเรือน ขยะที่เกิดข้ึน
ในครัวเรือนประชาชนสวนมากจะใหทางองคการบริหารสวนตําบลกําจัดให ในภาพรวมของการ
จัดการขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลหนองโก พบวาประชาชนมีความพึงพอใจถึงรอยละ 
93  การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย พบวาประชาชนโดยรวมมีสวนรวมใน
การจัดการขยะมูลฝอยอยูในระดับปานกลาง โดยสวนมากประชาชนจะมีสวนรวมในการจัดการขยะ
มูลฝอยในเรื่องของการคัดแยกขยะมูลฝอยกอนนําไปทิ้ง ความตองการของประชาชนตอการจัดการ
ขยะขององคการบริการสวนตําบลหนองโก ประชาชนตองการถุงดําเพื่อใชบรรจุขยะมูลฝอย ถังขยะ
ที่มีฝาปดมิดชิด ใหรถเก็บขนมาตรงเวลา ใหมีการสงเสริมวิธีการนําขยะมูลฝอยกลับมาใชประโยชน
ใหคุมคาและควรมีการต้ังธนาคารขยะมูลฝอย สอดคลองกับงานวิจัยของ อัฏพร ศรีสนอง, 2551 : 
ก-ข) ไดวิจัยเรื่อง “ปญหาการจัดการขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี” จาก
การศึกษาพบวา องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรีจะมีหนาที่ในการกําจัดขยะมูลฝอยไมรวมถึงการ
ขนสง การเก็บรวบรวม โดยใชวิธีการจัดการแบบบูรณาการ 1) การคัดแยกขยะ 2) การใชเตาเผา
ขยะ 3) การทําการฝงกลบขยะ 4) นํากลับมาใชใหม 5) ทําปุย โดยวิธีการกําจัดขยะโดยเริ่มจากการ
คัดแยกขยะ นําวัสดุที่มีคาออกเพื่อไปจําหนาย และหลังจากน้ันก็จะทําการคัดแยกในสวนอื่นๆ 
ตอไป โดยนําออแกนิคหรือวัชพืชไปผลิตปุยชีวภาพ และกาซชีวภาพ กาซชีวภาพที่ไดนําไปใชเปน
เช้ือเพลิงสําหรับผลิตกระแสไฟฟา  ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัย อาคม สุวรรณโนและคณะ, 2560 : 
122) ในงานวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการดานการสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการคัดแยกขยะมูล
ฝอยของเทศบาลในจังหวัดสิงหบุรี” ผลการศึกษาพบวา ปญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่สําคัญ 
คือ ดานความมีภูมิคุมกัน เทศบาลขาดความตอเน่ืองในการสงเสริมใหประชาชนและชุมชนคัดแยก
ขยะทําใหมีปริมาณขยะตกคางอยูในชุมชนเปนจํานวนมากและกอใหเกิดปญหากับชุมชน แนว
ทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่สําคัญ คือ ดานการสรางเครอืขาย เทศบาลควรสนับสนุนใหกลุม
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การมีสวนรวมในการตดัสนิใจ 
๑. การเสนอปญหาและความตองการกําจัดขยะมูล
ฝอยของชุมชน 
๒. การวิเคราะหปญหาและความตองการ  
๓. การนําเสนอทางเลือกเก่ียวกับวิธีการจัดการมูล
ฝอย 
๔. การไดรับรูขอมูลขาวสารและเสนอแนะแนว
ทางการบริหารจัดการ 
๕. การวางแผนงาน/โครงการเพ่ือแกไขปญหาขยะ
มูลฝอยในชุมชน 

การมีสวนรวมในการดาํเนนิงาน 
๑. การคัดแยกประเภทมูลฝอยกอนนําไปทิ้ง  
๒. ชวนคนในครอบครัวและเพ่ือนบานในการ
คัดแยกมูลฝอย 
๓. การใชถุงผาปนโต หรือตะกรามาซ้ือสินคา 
๔. การเขารับการฝกอบรมเสริมสรางความรู
ตาง ๆเก่ียวกับการจัดการมูลฝอย 
๕. นํามูลฝอยเปยกในครัวเรือนมาทําเปนปุย 

ดานการมีสวนรวมในการประเมินโครงการ 
๑. ประเมินผลการบริหารงานดวยการสังเกต
แบบมีสวนรวม 
๒. ประชาสัมพันธการดําเนินงานการจัดการมูล
ฝอยในชุมชน 
๓. แสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะใหเทศบาล
ทราบ  
๔. การแจงใหเทศบาลทราบเมื่อพบถังขยะชํารุด 
หรือไมเพียงพอ 
๕. การประเมินการดําเนินงานการจัดการมูลฝอย
ในชุมชนดวยการสังเกตแบบมีสวนรวม 

ของประชาชนสรางเครือขายในการมีสวนรวมในการดําเนินงานรวมกับเทศบาล และปจจัยที่มีสวน
สําคัญทําใหแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการประสบผลสําเร็จที่สําคัญ คือ การที่ผูนําของ
เทศบาลมีวิสัยทัศนและใหความสําคัญกับการสนับสนุนและสงเสริมใหประชาชนทําการคัดแยกขยะ
มูลฝอย 
 
6. สรุปองคความรูท่ีไดจากการวิจัย 

ผลการวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานกําจัดมูลฝอยของ
เทศบาลตําบลทุงหลวง อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด สามารถสรุปองคความรูไดดังตอไปน้ี 

 
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานกําจัดมูลฝอย

ของเทศบาลตําบลทุงหลวง อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 

การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน 
๑. การคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือนแลว
นําไปขาย 
๒. บริเวณรอบ ๆ บานและชุมชนสะอาด 
๓. การนํามูลฝอยเปยกมาทําปุยหมัก 
๔. การ นํ าข วด พ ลาสติ ก  ข วด แก ว  ห รื อ
ถุงพลาสติกที่ใชแลวนํากลับมาใชใหม 
๕. การคัดแยกมูลฝอยขายเพ่ือแปรรูปใหมอยาง
สม่ําเสมอ 
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7. ขอเสนอแนะ 
 7.1 ขอเสนอแนะเชงินโยบาย 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานกําจัดมูลฝอย
ของเทศบาลตําบลทุงหลวง อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด” ผูวิจัยขอเสนอประเด็นที่ควร
กําหนดเปนนโยบายเพื่อใหผูที่เกี่ยวของไดนําไปใช ดังตอไปน้ี 
 1) สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทํารางขอบัญญัติของเทศบาลเกี่ยวกับการ
รักษาความสะอาดในชุมชน โดยสงเจาหนาที่ลงพื้นที่เพื่อสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเพื่อ
นําขอมูลมาวิเคราะหจัดทําแผนดําเนินงานเพื่อใหเกิดเปนประสิทธิผล โดยประชาชนมีสวนรวม
เสนอปญหาและสาเหตุของปญหาในการจัดการมูลฝอยในชุมชนกอนประชุมการทําประชา
พิจารณในการจัดการ 
 2) สงเสริมและรณรงคประชาสัมพันธใหความรูในเรื่องการลดปริมาณขยะดวยการคัด
แยกประเภทขยะจากแหลงกําเนิดใหประชาชนในพื้นที่ของการดําเนินงานของเทศบาลทราบ
อยางตอเน่ือง ตลอดถึงประชาชนในชุมชนมีสวนรวมในการดําเนินการของเทศบาลในรูปแบบของ
กิจกรรมที่ประชาชนสามารถมีสวนรวมโดยตรงในการแกไขปญหาในรูปแบบของโครงการและ
กิจกรรม 
 3) สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินการแกไขผลดําเนินงานที่ไมมีผลตรง
เปาหรือไมสําเร็จจากการดําเนินงานของเจาหนาที่เพื่อวางแผนในการจัดการใหตรงจุดอยาง
จริงจังและถูกตองตรงกับวัตถุประสงคของการดําเนินการ 
 7.2 ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานกําจัดมูลฝอย
ของเทศบาลตําบลทุงหลวง อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด” ผูวิจัยขอเสนอประเด็นที่ควร
นําไปปฏิบัติเพื่อใหผูเกี่ยวของไดนําไปใช ดังตอไปน้ี 
 1) ควรมีการใหขอมูลขาวสาร การรณรงค อบรม/ประชุมใหความรูความเขาใจกับ
ประชาชนแตละชุมชนอยางตอเน่ืองโดยเนนการเริ่มคัดแยกขยะจากครัวเรือน  
 2) รณรงคใหความรูในเรื่องการทําปุยหมักเพื่อมาใสพืชผักในสวนครัว 
 3) จัดสรรงบเพื่อเพิ่มขนาดอุปกรณถังแยกขยะเพื่อใหเพียงพอตอความตองการของแต
ละชุมชนและจัดหาสถานที่เพื่อรองรับมูลฝอยของแตละชุมชน 
 4) จัดหาพอคาคนกลางเพื่อเขามารับซื้อ ขวด พลาสติกจากชุมชนเพื่อนําไปรีไซเคิล 
 7.3 ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานกําจัดมูลฝอย
ของเทศบาลตําบลทุงหลวง อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด” ผูวิจัยขอเสนอใหผูสนใจไดนําไป
ศึกษาวิจัยครั้งตอไปในประเด็นดังตอไปน้ี 



การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม Proceedings: 256166

 1) ควรศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานกําจัด
มูลฝอยของเทศบาล เพื่อที่จะพัฒนาใหประชาชนและหนวยงานราชการในทุกภาคสวนเขามามี
สวนรวมมากข้ึน 
 2) ควรศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการของการมีสวนรวมของประชาชน วากระบวนการ
การมีสวนรวมแตละกระบวนการมีความสําคัญอยางไร  
 3) ควรศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการมูลฝอยโดยใหความสําคัญตอ
การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานกําจัดมูลฝอยของเทศบาล 
 4) ควรศึกษาเกี่ยวกับภาวะผูนําของชุมชนในการมีสวนรวมพฒันาชุมชนเพื่อเปนการ
สงเสริม สนับสนุน และเปนแนวทางในการสรางการมีสวนรวมของประชาชนในทุกข้ันตอนใหเกิด
ประโยชนอยางแทจริงตอไป 
 
8. กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธ เรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการมูลฝอยของ
เทศบาลตําบลทุงหลวง อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด สําเร็จไดรับความอนุเคราะห ให
คําปรึกษา แนะนํา และชวยเหลือจากบุคคลหลายฝาย ซึ่งผูวิจัยขอระบุนามเพื่อแสดงความ
ขอบคุณไว 
 ขอเจริญพรขอบคุณ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม ผูอํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา
รัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร ที่บริหารการจัดการและใหขอเสนอแนะอันเปนประโยชนตอการเรียนการ
สอนและพัฒนาความรู จนทําใหสารนิพนธฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
 ขอเจริญพรขอบคุณ ผศ.ดร.เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร ฝายวิชาการ 
ประธานกรรมการที่ปรกึษาสารนิพนธ, ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี กรรมการที่ปรึกษาสารนิพนธ  
 ที่ไดชวยใหคําปรึกษา แนะนําและขอคิดเห็นที่เปนประโยชนตอการทําสารนิพนธทุกข้ันตอน 
ตลอดจนใหกําลังใจแกผูทําวิจัยในการทําสารนิพนธเลนน้ีตลอดมา จนกระทั่งสารนิพนธน้ีสําเร็จลุลวงไป
ดวยดี ผูวิจัยขอเจริญพรขอบคุณไว ณ โอกาสน้ี 
  ขอขอบพระคุ ณ  พระปลั ดระพิ น  พุ ทฺ ธิ ส าโร ,ผศ.ดร., ขอ เจริ ญ พรขอบ คุ ณ  
ผศ.ดร. เติมศักด์ิ ทองอินทร, รศ.ดร.สุรินทร นิยมางกูร, ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต และอาจารย ดร.ประเสริฐ  
ธิลาว ที่กรุณารับเปนผูทรงคุณวุฒิใหความอนุเคราะหในการตรวจเครื่องมือเพื่อใชในการวิจัย พรอมทั้งให
คําแนะนําในการปรับปรุงแกไขเครื่องมือใหมีความสมบูรณย่ิงข้ึน 
 ขอเจริญพรขอบคุณ นางจินตนา ทับทิมทอง นายกองคการบริหารสวนตําบลลําไทร อําเภอวัง
นอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ใหความอนุเคราะหในการเก็บขอมูลตัวอยางเพื่อการศึกษาวิจัย และ
นายเรียบ โยธาจันทร นายกเทศมนตรีตําบลทุงหลวง อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด ที่ใหความ
อนุเคราะหในการเก็บขอมูลเพื่อศึกษาการวิจัย ขอเจริญพรขอบคุณ ทานที่ใหความอนุเคราะหในการให
ขอมูลในการสัมภาษณทุกทานและประชาชนในพื้นที่เทศบาลตําบลทุงหลวง  
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 ทุกทาน ที่ใหความอนุเคราะหชวยตอบแบบสอบถามเปนอยางดีย่ิง ตลอดจนเพื่อนนิสิตทุก
รูป/คนที่มีสวนชวยเหลือในดานการเรียนและใหกําลังใจในการทําสารนิพนธ 
 คุณคาและประโยชนที่เกิดจากสารนิพนธน้ี ขอยกคุณความดีน้ีบูชาพระคุณขององคสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจา ตลอดจนถึง มารดา บิดา ครู อุปชฌาย อาจารย ผูมีพระคุณทุกๆ ทานที่ไดอบรม 
สั่งสอน แนะแนว เปนที่ปรึกษาใหความรูจนถึงปจจุบันน้ี 
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การจัดการทรพัยากรมนษุยขององคการบริหารสวนตําบลเขาขลุง  
อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุร ี

Human Resource Development of an Organization Administrates 
Khaokhlung Banpong District, Ratchaburi Province 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค 1. เพื่อศึกษาการจัดการทรัพยากรมนุษยขององคการบริหาร
สวนตําบลเขาขลุง อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี 2. เพื่อเปรยีบเทียบความคิดเห็นของประชาชน
ตอการจัดการทรัพยากรมนุษยขององคการบริหารสวนตําบลเขาขลุง อําเภอบานโปง จังหวัด
ราชบุรี และ3. เพื่อปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษยของ
องคการบริหารสวนตําบลเขาขลุง อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี 
 การศึกษาครั้งน้ีเปนการวิจัยแบบผสานวิธี ใชการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชการวิจัยเชิง
สํารวจ กลุมตัวอยางในการวิจัย ไดแก บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลเขาขลุง อําเภอบาน
โปง จังหวัดราชบุรี จํานวน 49 คน จากจํานวนบุคลากร 56 คนที่ไดมาดวยวิธีการสุมตัวอยางโดย
การสูตรของ Taro Yamane ที่ ระดับความเช่ือมั่น  0.95 เครื่องมือที่ ใช ในการวิจัยเปน
แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร สถิติที่ใช
วิเคราะหขอมูล คือคาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที 
การทดสอบคาเอฟ การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว และการทดสอบความแตกตางของ
คาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีผลตางนัยสําคัญนอยที่สุด (Least Significant Difference : LSD) และ
ใชการวิจัยเชิงคุณภาพ ดวยการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) กับผูใหขอมูลสําคัญ 
(Key Informant) จํานวน 12 คน และใชการวิเคราะหเน้ือหาเชิงพรรณนาระเบียบ  
 ผลการวิจัยพบวา 
 1. บุคลากรของ อบต. มีความคิดเห็นตอการจัดการทรัพยากรมนุษยขององคการ
บริหารสวนตําบลเขาขลุง อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =
3.92) และเมื่อพิจารณาเปนรายดานแลว พบวา ดานการธํารงรักษา ( X =4.07) รองลงมา คือ 
ดานการวางแผน ( X =3.97) ดานการสรรหา ( X =3.90)  และ ดานการพัฒนา ( X =3.73) 
ตามลําดับ 
 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรของ อบต. ตอการจัดการทรัพยากร
มนุษยขององคการบริหารสวนตําบลเขาขลุง อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี พบวา บุคลากรที่มี 

 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง และรายได ตางกัน  มีความคิดเห็นตอการจัดการทรัพยากร
มนุษยขององคการบริหารสวนตําบลเขาขลุง อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี แตกตางกัน อยางมี
นัยทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 3. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับปญหา อุปสรรค และแนวทางการจัดการทรัพยากรมนุษยของ
องคการบริหารสวนตําบลเขาขลุง อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี พบวา ปญหา และอุปสรรค คือ 
บุคลากรไมมีความรูความเช่ียวชาญ การวางแผนขาดการมีสวนรวม เมื่อมีบุคลากรโอน-ยาย 
ลาออก ไมสามารถจัดหาบุคลากรมาแทนตําแหนงไดทันตอความตองการ ทําใหการปฏิบัติงานไม
ตอเน่ือง ใชหลักการสรรหาแบบอปุถัมภมากกวาระบบคุณธรรม ผูบริหารไมใหความสําคัญในการ
สนับสนุนเพิ่มศักยภาพบุคลากร ผูบริหารสนใจงานมากกวาการใสใจพนักงาน แนวทางการ
จัดการ โดยองคการบริหารสวนตําบล ควรเพิ่มศักยภาพของบุคลากร สรางคานิยมที่ดี ความมี
ระเบียบวินัย ความซื่อสัตย ความเพียรพยายาม ความรักเมตตาเอาใจใสเอื้ออาทรตอกัน ความ
รับผิดชอบ การมีอุดมการณในการทํางานเพื่อสวนรวม จัดบรรยากาศการทํางานที่มีความรัก 
ความอบอุน รักษาผลประโยชนของบุคลากร ทําตนเปนแบบอยาง ใหกําลังใจ ใหรางวัล
ผลตอบแทนแกคนดีมีคุณธรรม และใหโอกาสบุคลากรไดแสดงความคิดเห็นเสนอแนะ จัดการ
สื่อสารขอมูลขาวสารใหโปรงใส บุคลากรมีสวนรับรูการตัดสินใจ ผลการดําเนินงาน และ
ผลประโยชนที่จะไดรับอยางเสมอภาคและยุติธรรม 
คําสําคัญ: การจัดการ, ทรัพยากรมนุษย 
 

Abstract 
 The objectives of this research were 1) to study working life quality of 
personnel in Khao Kitchakut District Municipality, Chanthaburi Province, 2) to study 
factors related to working life quality of personnel in Khao Kitchakut District 
Municipality, Chanthaburi Province, and 3) to present guidelines for improving working 
life quality of personnel in Khao Kitchakut District Municipality, Chanthaburi Province. 
 This research was the mixed methods research. For quantitative 
research, the instrument for data collection was a questionnaire with reliability 
coefficient of 0.944. The sample consisted of 152 personnel calculated by Taro 
Yamane’s formula from the population of 245 personnel in Khao Kitchakut 
District Municipality, Chanthaburi Province. The statistical methods for analyzing 
the data were frequency, percentage, mean, standard deviation and Pearson’s 
correlation coefficient. The data from the open-ended questionnaire were 
analyzed by descriptive frequency. For qualitative research, it was conducted by 
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the in-depth interviews of 11 key informants by purposive selection. The data 
was analyzed by descriptive content analysis. 
 The results of the research were as follows: 
 1. The overall of working life quality of personnel in Khao Kitchakut 
District Municipality, Chanthaburi Province was at the high level (x�=3.946). When 
considering  each aspect, it was found that all aspects were at the high level; 

ranking as, the life equality (x�=4.044), growth and security (x�=4 .0 2 4 ), social 

relationship (x�=4 .0 0 1 ), capacity development (x�=3.911), qdequate and fair 

compensation (x�=3.883, S.D.=0.688),  and safe and healthy promotion (x�=3.815)  
 2. For hypotheses testing, it was found that there was positive relationship 
between organizational culture and working life quality of personnel in Khao 
Kitchakut District Municipality, Chanthaburi Province (r=0.759**). It was also found 
that there was positive relationship between Sangkhavat 4 and working life quality of 
personnel in Khao Kitchakut District Municipality, Chanthaburi Province (r=0.680**) 
 3. The Guidelines for improving working life quality of personnel in Khao 
Kitchakut District Municipality, Chanthaburi Province were as follow;1) there 
should be appropriate appreciated, encouraged, and increased compensation to 
the personnel in order to stimulate them in working, 2) there should be 
promotion of personnel for training and study trip to gain more knowledge for 
improving their working, 3) there should be improvement of working climate, 
especially convenience and ordering, including providing adequate modern 
equipment to personnel, 4) there should be promotion of personnel meeting 
and common activities in order to make  organizational unity which will lead to 
success of the goals, and 5) there should be appropriate division of responsibility 
and assignment to the personnel in order to make them work in full capability 
without the effect on personal life and family. 
Keywords: Human Resource, Administrates 
 
1. บทนํา 
 ปจจุบันมีความกาวหนาทางเทคโนโลยี มีการนําเครื่องจักรและอุปกรณมาใชในการ
ทดแทนแรงงาน ทรัพยากรมนุษยก็ยังมีความสําคัญและยังถือวามีคุณคาตอระบบการดําเนินงาน
ชวยใหสามารถปรับตัวใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว 
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 ความสําเร็จขององคการตางๆ คือ ทรัพยากรมนุษย ซึ่งเปนสิ่งที่มีคุณคาชวยใหการ
ปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค การจัดการทรัพยากรมนุษยทําใหไดบุคลากรที่มีความรู เหมาะสม
กับงานที่ปฏิบัติ สามารถพัฒนาใหใชความสามารถเต็มศักยภาพและรักษาบุคลากรใหอยูกับ
องคการไดนานที่สุด โดยการพัฒนาความรู การสรางขวัญและกําลังใจแกบุคลากร ทําใหองคการ
ไดบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ อุทิศแรงกายแรงใจในการทํางาน เพื่อเปนพลังในการ
ผลักดันใหสามารถดําเนินงานไปไดอยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลตามเจตนารมณ การ
จัดบริการสาธารณะแกประชาชนในทองถ่ินชนบทอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหเจตนารมณดังกลาว
บรรลุวัตถุประสงค ทรัพยากรในการบริหารที่สําคัญเพราะเปนผูกําหนดนโยบายขององคการ 
รวมทั้งเปนผูใชทรัพยากรในการบริหารอื่นๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ การวางแผนบุคลากรที่มี
ความละเอียดชัดเจน อัตรากําลังตรงความตองการและเหมาะสมกบัอํานาจหนาที่ขององคการ 
บุคลากรมีสวนรวมในการวางแผนขององคการ ทรัพยากรมนุษยจึงมีความสําคัญและมีคุณคาตอ
ระบบการดําเนินงานชวยใหสามารถปรับตัวใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป
อยางรวดเร็ว 
 
2. วัตถุประสงคการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการจัดการทรัพยากรมนุษยขององคการบรหิารสวนตําบลเขาขลุง อําเภอ
บานโปง จังหวัดราชบุรี 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรตอการจัดการทรัพยากรมนุษยของ
องคการบริหารสวนตําบลเขาขลุง อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี โดยจําแนกตามปจจัยสวน
บุคคล 
 3. เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรค และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากร
มนุษยขององคการบริหารสวนตําบลเขาขลุง อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี 
 
3. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยแบบผสานวิธี ใชการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชการวิจัยเชิง
สํารวจ กลุมตัวอยางในการวิจัย ไดแก บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลเขาขลุง อําเภอบาน
โปง จังหวัดราชบุรี จํานวน 49 คน จากจํานวนบุคลากร 56 คนที่ไดมาดวยวิธีการสุมตัวอยางโดย
การสูตรของ Taro Yamane ที่ ระดับความเช่ือมั่น  0.95 เครื่องมือที่ ใช ในการวิจัยเปน
แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร สถิติที่ใช
วิเคราะหขอมูล คือคาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที 
การทดสอบคาเอฟ การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว และการทดสอบความแตกตางของ
คาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีผลตางนัยสําคัญนอยที่สุด (Least Significant Difference : LSD) และ
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ใชการวิจัยเชิงคุณภาพ ดวยการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) กับผูใหขอมูลสําคัญ 
(Key Informant) จํานวน 12 คน และใชการวิเคราะหเน้ือหาเชิงพรรณนา 
 
4. ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยไดกําหนดจากการจัดการทรัพยากรมนุษยขององคการบริหาร
สวนตําบลเขาขลุง อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี 4 ดาน คือ (1) ดานการวางแผน (2) ดาน
วิธีการสรรหา (3) ดานการพัฒนา (4) ดานการธํารงรักษา 
 
5. ผลการวิจัย 
 1. บุคลากรของ อบต.มีความคิดเห็นตอการจัดการทรัพยากรมนุษยขององคการ
บริหารสวนตําบลเขาขลุง อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =
3.92) และเมื่อพิจารณาเปนรายดานแลว พบวา ดานการธํารงรักษา ( X =4.07) รองลงมา คือ 
ดานการวางแผน ( X =3.97) ดานการสรรหา ( X =3.90)  และ ดานการพัฒนา ( X =3.73) 
ตามลําดับ 
 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรของ อบต. ตอการจัดการทรัพยากร
มนุษยขององคการบริหารสวนตําบลเขาขลุง อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี จําแนกตามปจจัย
สวนบุคคล พบวา บุคลากรของ อบต. ที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง และรายได 
ตางกัน  มีความคิดเห็นตอการจัดการทรัพยากรมนุษยขององคการบริหารสวนตําบลเขาขลุง 
อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี แตกตางกัน อยางมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 3. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับปญหา อุปสรรค และแนวทางการจัดการทรัพยากรมนุษยของ
องคการบริหารสวนตําบลเขาขลุง อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี พบวา  
 ปญหา และอุปสรรค คือ บุคลากรไมมีความรูความเช่ียวชาญ การวางแผนขาดการมี
สวนรวม เมื่อมีบุคลากรโอน-ยาย ลาออก ไมสามารถจัดหาบุคลากรมาแทนตําแหนงไดทันตอ
ความตองการ ทําใหการปฏิบัติงานไมตอเน่ือง ใชหลักการสรรหาแบบอุปถัมภมากกวาระบบ
คุณธรรม ผูบริหารไมใหความสําคัญในการสนับสนุนเพิ่มศักยภาพบุคลากร ผูบริหารสนใจงาน
มากกวาการใสใจพนักงาน แนวทางการจัดการ โดยองคการบริหารสวนตําบล ควรเพิ่มศักยภาพ
ของบุคลากร สรางคานิยมที่ดี ความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย ความเพียรพยายาม ความรัก
เมตตาเอาใจใสเอื้ออาทรตอกัน ความรับผิดชอบ การมีอุดมการณในการทํางานเพื่อสวนรวม จัด
บรรยากาศการทํางานที่มีความรัก ความอบอุน รักษาผลประโยชนของบุคลากร ทําตนเปน
แบบอยาง ใหกําลังใจ ใหรางวัลผลตอบแทนแกคนดีมีคุณธรรม และใหโอกาสบุคลากรไดแสดง
ความคิดเห็นเสนอแนะ จัดการสื่อสารขอมูลขาวสารใหโปรงใส บุคลากรมีสวนรับรูการตัดสินใจ 
ผลการดําเนินงาน และผลประโยชนที่จะไดรับอยางเสมอภาคและยุติธรรม 
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6. สรุปองคความรูท่ีไดจากการวิจัย 
 จากการวิจัยเรื่อง “การจัดการทรัพยากรมนุษยขององคการบรหิารสวนตําบลเขาขลุง 

อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี” สรุปเปนองคความรูไดดังน้ี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จากองคความรูที่ไดจากการศึกษา การจัดการทรัพยากรมนุษยขององคการบริหาร

สวนตําบลเขาขลุง อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี  

 ดานการวางแผน อธิบายไดวา องคการบริหารสวนตําบลควรมีการวางแผนบุคลากร

ใหละเอียดและชัดเจนมากข้ึนกวาเดิมวา ควรรับเอาบุคลากรที่มีวุฒิการศึกษา และประสบการณ

ดานการวางแผน 
- มีการวางแผนบุคลากรในคุณสมบัติตางๆ 
- มีการปรับปรุงและเล่ือนตําแหนง 
- เปดโอกาสใหบุคลากรในองคการ ไดมีสวน

รวมในการตัดสินใจตามระดับ 
- การจัดระบบงานมีเปาหมายที่แนนอน  
- มีการวางแผนบุคลากรที่มาปฏิบัติภารกิจใน

แตละตําแหนงงาน 

ดานการสรรหา 
- การสรรหามีความโปรงใสและยุติธรรม 
- กําหนดคุณสมบัติ เฉพาะไวอยางชัดเจน 
- คัดเลือกตามลักษณะเฉพาะของตําแหนงงาน 
- มีการปฐมนิเทศ และทดลองงาน  
- มี การประเมิ นผลการป ฏิ บัติ ง าน  เพ่ื อ
ตรวจสอบความสามารถ  

ดานการพัฒนา 
- จัดงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรให

ไดรับความรู 
- สงเสริมใหมีการสัมมนาแลกเปล่ียนความรู 
- สงเสริมการศึกษาตอ การศึกษาดูงานนอก

สถานที่ 
- มีการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร 
- มีการตรวจสอบความสามารถเปนรายบุคคล 

ดานการธํารงรักษา 
- สรางบรรยากาศในสถานที่ทํางานใหมีความ

เปนกันเอง 
- ยกยองใหเกียรติผูที่ปฏิบัติงาน 
- มีเงินประจําตําแหนง 
- จัดสวัสดิการและบริการตางๆ  
- ยกยองเชิดชูเกียรติ เกียรติบัตร ประกาศ

เกียรติคุณ 

การจัดการทรัพยากรมนุษยขององคการบริหารสวนตําบลเขาขลุง  
อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี 
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ที่เหมาะสมกับตําแหนงบุคลากรที่จะเขามาทํางานในองคการบริหารสวนตําบลจะตองเปนคนที่มี

ความรู ความสามารถ การศึกษา ประสบการณเดิม เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม แรงจูงใจ ความ

เปนผูนํา ความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ตามบทตางๆ บุคลิกภาพ และลักษณะนิสัยความ

รวมมือ รับผิดชอบความสัมพันธที่ดีกับเพื่อนรวมงาน และเปนคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อที่จะ

เปนแบบอยางที่ดีแกพนักงานดวยกัน ควรมีการกําหนดตําแหนงงานใหเหมาะสมกับความรู

ความสามารถของบุคลากร ควรมีแผนในการปรับปรุงและเลื่อนตําแหนงใหแกบุคลากรใหทั่วถึง 

และใหเหมาะสมกับความสามารถและประสบการณจริง 

 ดานการสรรหา องคการบริหารสวนตําบลควรมีการคัดเลือกบุคลากรประกาศผานสื่อ

ตางๆ ที่หลากหลาย ควรมีมาตรฐานในการรับบุคลากรเขามาทํางาน เปดโอกาสใหมีการแขงขัน

อยางกวางขวาง ใชระบบความรู ความสามารถคัดเลือก มีความโปรงใสและความยุติธรรม ควรต้ัง

คุณสมบัติ วุฒิการศึกษาและวิชาเฉพาะไวอยางชัดเจนในการที่จะรับเอาบุคลากรเขามาทํางาน 

ควรมีการสอบและคัดเลือกเอาบุคลากรที่มีความรูเฉพาะดานตรงตามสายงานที่รับ 

 ดานการพัฒนา องคการบริหารสวนตําบลควรเปดโอกาสใหบุคลากรไดรับการ

ยกระดับความรู ทักษะใหมๆ อยางทั่งถึง ควรมีแผนที่ชัดเจนในการที่จะพัฒนาบุคลากรในดาน

ตางๆ และทางองคการบริหารสวนตําบลควรมีงบประมาณเพื่อลงทุนในการพัฒนาบุคลากรให

มากย่ิงข้ึน ควรใหโอกาสบุคลากรทุกๆ คนไดรับการพัฒนา ควรสงเสริมใหมีการจัดสัมมนา

แลกเปลี่ยนความรู ความสามารถทักษะใหมกับองคการบริหารสวนตําบลตางๆ ทั้งภายในและ

ภายนอกตางประเทศและควรเปดโอกาสใหกับบุคลากรรุนใหมในการยกระดับความรู

ความสามารถหรือไดศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึน 

 ดานการธํารงรักษา องคการบริหารสวนตําบล สรางบรรยากาศในสถานที่ทํางานใหมี

ความเปนกันเอง มียกยองใหเกียรติผูที่ปฏิบัติงานดีเดนที่แทจริง มีการเลื่อนข้ันเลื่อนตําแหนงซึ่ง

สวนหน่ึงจะเปนที่มาของการไดรับเงินเดือนประจําตําแหนง มีสวัสดิการและบริการตางๆ เชน คา

รักษาพยาบาล สงเคราะหที่อยูอาศัย และมีการยกยองเชิดชูเกียรติ เกียรติบัตร ประกาศเกียรติ

คุณใหแกบุคลากรในองคการ 

 

7. อภิปรายผล 

 จากผลการวิจัย พบวา การจัดการทรัพยากรมนุษยขององคการบริหารสวนตําบล 

เขาขลุง อําเภอบานโปง จงัหวัดราชบุรี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก อภิปรายไดวา อบต. มีการ

วางแผนเก็บขอมูลบุคลากรเพื่อศึกษาวิเคราะหวางแนวทางปฏิบัติงานใหเหมาะสมอยูตลอดเวลา 
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และมีการวางแผนคุมครอง ซึ่งสอดคลองงานวิจัยของ พระมหาสุเทพ สุเทวเมธี (ดีเยี่ยม) ได

ศึกษาเรื่อง การบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ตามทัศนะพนักงานสวนตําบล 

อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยรวม อยูในระดับมาก (พระมหาสุเทพ สุเทวเมธี(ดีเย่ียม), 

๒๕๕๖: ๑๓๓) 

 1) ดานการวางแผน พบวา บุคลากรมีความคิดเห็นตอการจัดการทรัพยากรมนุษย

ขององคการบริหารสวนตําบลเขาขลุง อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี อยูในระดับมาก อภิปราย

ไดวา องคการบริหารสวนตําบลเขาขลงุ อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี มีการจัดการทรัพยากร

มนุษยดานการวางแผนที่ดีและมีความเหมาะสมดีอยูแลว มีการจัดการทรัพยากรมนุษยของ

องคการบริหารสวนตําบลเขาขลุง อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี โดยเฉพาะ องคการบริหารสวน

ตําบลมีการวางแผนคุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีการ

วางแผนเก็บขอมูลบุคลากรเพื่อศึกษาวิเคราะหวางแนวทางปฏิบัติงานใหเหมาะสมอยูตลอดเวลา 

และมีการสงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ โดยยึดมั่นในระเบียบวินัย ซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยของ ชัญญาณัฏฐ  จิณณณัฐชา  ไดกล าววา Competency คือ 

คุณลักษณะทั้งในดานทักษะ ความรูและพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งจําเปนตอ การปฏิบัติงานใน

ตําแหนงหน่ึงๆ ใหประสบความสําเร็จสรุปแลว ศักยภาพ คือ ความรู ทักษะ และพฤตินิสัยที่

จําเปนตอ การทํางานของบุคคล ใหประสบผลสําเร็จสูง กวามาตรฐานทั่วไป (ชัญญาณัฏฐ  

จิณณณัฐชา, ๒๕๕๔: ๑๑) 

 2) ดานการสรรหา พบวา บุคลากรมีความคิดเห็นตอการจัดการทรัพยากรมนุษยของ

องคการบริหารสวนตําบลเขาขลุง อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี อยูในระดับมาก อภิปรายไดวา 

องคการบริหารสวนตําบลเขาขลุง อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี  มีการสรรหาบุคลากรที่ดีและมี

ความเหมาะสมดีอยูแลว การประชาสัมพันธเพื่อใหบุคคลที่มีความรูความสามารถมาสมัครอยาง

ทั่วถึง มีวิธีการรักษาราชการแทนตามหลักอาวุโส ผลงานและตามความรูความสามารถและมีการ

ทดลองงานของบุคลากร โดยมีการแตงต้ัง มีวิธีการรับโอน มีการเลื่อนตําแหนงที่มีมาตรฐาน 

เที่ยงตรง เปนธรรมและเช่ือถือได ซึ่งงานวิจัยมีการสอดคลองกับผลงานวิจัยของ พระมหาสุเทพ 

สุเทวเมธี(ดีเยี่ยม) ไดศึกษาเรื่อง “การบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ตาม

ทัศนะพนักงานสวนตําบล อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก” โดยรวมอยูในระดับมาก (พระมหาสุ

เทพ สุเทวเมธี(ดีเย่ียม), ๒๕๕๖: ๑๓๓) 

 3) ดานการพัฒนา พบวา บุคลากรมีความคิดเห็นตอการจัดการทรัพยากรมนุษยของ

องคการบริหารสวนตําบลเขาขลุง อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี อยูในระดับมาก อภิปรายไดวา 
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องคการบริหารสวนตําบลเขาขลุง อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี มีการพัฒนาที่ดีและมีความ

เหมาะสม องคการบริหารสวนตําบลมีงบประมาณในการจัดประชุมฝกอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มพูน

ความรู ทักษะ และทัศนคติทีดีตองานของบุคลากร มีการจัดวางแผนเตรยีมบุคลากรใหมีความรู 

ความสามารถในอนาคตโดยใหทุนการศึกษาเพื่อรองรับตําแหนง หนาที่งาน ใหครอบคลุม มีการ

อนุญาตใหบุคลากรไปศึกษาวิธีการทํางานทีห่นวยงานอื่นๆ หรือสถานที่ศึกษาตางๆ บางแหง เพื่อ

เพิ่มความรูความสามารถในการทํางานและมีการจัดแสดงนิทรรศการทางวิชาการคือการจัด

นิทรรศการแสดงถึงความเจริญกาวหนาทางวิชาการในแตละสาขาตามความตองการของบุคลากร

และหนวยงานเพื่อใหบุคลากรไดดูไดศึกษาเพิ่มเติม ซึ่งงานวิจัยมีการสอดคลองกับผลงานวิจัยของ 

พระมหาสุเทพ สุเทวเมธี(ดีเยี่ยม) ไดศึกษาเรื่อง “การบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวน

ตําบล ตามทัศนะพนักงานสวนตําบล อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก” โดยรวมอยูในระดับมาก 

(พระมหาสุเทพ สุเทวเมธี(ดีเย่ียม), ๒๕๕๖: ๑๓๓) 

 4) ดานการธํารงรักษา พบวา บุคลากรมีความคิดเห็นตอการจัดการทรัพยากรมนุษย

ขององคการบริหารสวนตําบลเขาขลุง อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี อยูในระดับมาก แสดงให

เห็นวา องคการบริหารสวนตําบลเขาขลุง อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี มีการธํารงรักษา

บุคลากรที่ดีและมีความเหมาะสมดีอยูแลว มีการควบคุม กํากับ ติดตามและนิเทศบุคลากรให

ปฏิบัติงานเต็มความสามารถและเปนไปตามจุดประสงคขององคการบริหารสวนตําบล มีการ

ควบคุม กํากับ ติดตามและนิเทศบุคลากรใหปฏิบัติงานเต็มความสามารถและเปนไปตาม

จุดประสงคขององคการบริหารสวนตําบล มีการจัดสวัสดิการอัตราเงินเดือน ตําแหนง คาจาง

ใหแกบุคลากรตามที่ราชการกําหนด และ อบต.มีการตอนรับและสรางขวัญกําลังใจที่ดีใหแก

บุคลากรที่เขามาทํางานใหม ซึ่งงานวิจัยมีการสอดคลองกับผลงานวิจัยของ วรัญญา กุมรีจิตร ได

ศึกษาเรื่อง การบริหารงานบุคคลของเทศบาลตําบลในเขตอําเภอพรานกระตาย จังหวัด

กําแพงเพชร พบวา การบริหารงานบุคคลของเทศบาลตําบลในเขตอําเภอพรานกระตาย จังหวัด

กําแพงเพชร ดานการธํารงรักษาและปองกันทรัพยากรมนุษย อยูในระดับมาก (วรัญรดา กุ

มรีจิตร, ๒๕๕๔) 

 

8. ขอเสนอแนะ 

 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การจัดการทรัพยากรมนุษยขององคการบริหารสวนตําบล

เขาขลุง อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี” ผูวิจัยขอเสนอประเด็นที่ควรกําหนดเปนนโยบายเพื่อให

ผูที่เกี่ยวของไดนําไปใช ดังตอไปน้ี 
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 ขอเสนอแนะเชงินโยบาย 

 1) องคการบริหารสวนตําบล ควรมีความพรอมในดานอุปกรณเครื่องมือเครื่องใช 

งบประมาณ เทคโนโลยี และศักยภาพของบุคลากร 

 2) ผูบริหารควรสรางคานิยมที่ดีงามรวมกัน ความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย ความ

เพียรพยายาม ความรักเมตตาเอาใจใสเอื้ออาทรตอกัน ความรบัผิดชอบ การมีอุดมการณในการ

ทํางานเพื่อสวนรวม 

 3) ผูบริหารควรจัดบรรยากาศการทํางานที่มีความรัก ความอบอุน รักษาผลประโยชน

ของบุคลากร ทําตนเปนแบบอยาง ใหกําลังใจ ใหรางวัลผลตอบแทนแกคนดีมีคุณธรรม  

 4) ผูบริหารควรใหบุคลากรมีโอกาสแสดงความคิดเห็นเสนอแนะจัดการสื่อสารขอมูล

ขาวสารใหโปรงใส บุคลากรมีสวนรับรูการตัดสินใจ ผลการดําเนินงาน และผลประโยชนที่จะ

ไดรับอยางเสมอภาคและยุติธรรม 

 ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ  

 1) ผูบริหารองคการสวนตําบล ควรใชระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล 

 2) ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล ควรสนับสนุนใหพนักงานมีสวนรวมในการ

กําหนดแนวทางการบริหารงานบุคคลเพื่อใหเปนที่ยอมรับทุกฝาย 

 3) ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล ควรกําหนดนโยบายการบริหารสวนบุคคลให

ชัดเจน ประกาศใหพนักงานรับทราบโดยทั่วถึง เปดโอกาสใหพนักงานแสดงความคิดเห็นอยาง

กวางขวาง 

 4) ผูบริหารองคการบรหิารสวนตําบล ควรมีการสํารวจความตองการของพนักงานเปน

ประจําทุกป 

 ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป  

 1) ควรศึกษาเกี่ยวกับ รูปแบบการบริหารงานควบคูไปกับใหบริการประชาชนตาม

หลักธรรมอื่นๆ ทางพระพุทธศาสนา  

 2) ควรศึกษาเกี่ยวกับ ปจจัยที่สงผลตอการจดัการทรัพยากรมนุษยขององคการบรหิาร

สวนตําบล 

 3) ควรศึกษาเกี่ยวกับ ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการ

ทรัพยากรมนุษยขององคการบริหารสวนตําบล  

 4) ควรศึกษาเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลโดยยึดหลักธรรม

อื่นๆ ทางพระพทุธศาสนา 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคคือ 1. เพื่อศึกษาประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสขุภาพองคการบริหารสวนตําบลโคกพระเจดีย อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 2. 
เพื่อเปรียบเทยีบความคิดเหน็ของประชาชนตอประสิทธิผลการบริหารจดัการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพองคการบริหารสวนตําบลโคกพระเจดีย  อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  จําแนกตาม
ปจจัยสวนบุคคล 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางอิทธิบาท 4 กับประสิทธิผลการบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองคบริหารสวนตําบลโคกพระเจดีย อําเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม4. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะตอการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการ
บริหารสวนตําบลโคกพระเจดีย อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐมการดําเนินการวิจัยเปนแบบ
ผสานวิธี โดยการวิจัยเชิงปริมาณ ใชการวิจัยเชิงสํารวจจากแบบสอบถามซึ่งมีคาความเช่ือมั่นทั้ง
ฉบับเทาที่ 0.977กลุมตัวอยาง คือประชาชนในพื้นที่ ตําบลโคกพระเจดีย จํานวน 360คน 
วิเคราะหขอมูลโดยหาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที 
และการทดสอบคาเอฟ ดวยวิธีการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะหคา
สัมประสิทธ์ิสหสมัพันธดวยวิธีของเพียรสนั และการวิจัยเชิงคุณภาพ ใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึกกับ
ผูใหขอมูลสําคัญ จํานวน 12 คน วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเน้ือหาเชิงพรรณนา 
 ผลการวิจัยพบวา 
 1. ระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลโคกพระเจดีย อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

                                                             
* หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
* * ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
* * * ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x� =3.74, S.D. =0.364) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
ประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการทุกดานอยูในระดับมาก ไดแก 
ดานบริการสงเสริมสุขภาพ (x� =3.85, S.D. =0.339) ดานปองกันโรค (x� =3.78, S.D. =0.414)  

ดานฟนฟูสมรรถภาพ (x� =,3.71 S.D. =0.457) และ ดานปฐมภูมิเชิงรุก (x� =3.60, S.D. 
=0.411) ทุกดานอยูในระดับมาก ตามลําดับ 
 2. ผลการเปรียบเทียบการความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอประสิทธิผลการบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลโคกพระเจดีย อําเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม จําแนกตามปจจัยสวนบุคล พบวา ประชาชนที่มี เพศ อายุ อาชีพและรายได 
ตางกัน มีความคิดเห็นตอประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ แตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย สวนประชาชนที่มีวุฒิ
การศึกษา ตางกัน มีความคิดเห็นตอประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพ ไม
แตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 
 3. ความสัมพันธระหวางปจจัยเกี่ยวกับอิทธิบาท 4 ในการบริหารกองทุนหลักประกัน
สุขภาพกับประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองคบริหารสวนตําบลโคก
พระเจดีย อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม พบวา ปจจัยเกี่ยวกับอิทธิบาท 4 ในการบริหาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ มีความสัมพันธเชิงบวกกับประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพองคบริหารสวนตําบลโคกพระเจดีย อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดย
ภาพรวม อยูในระดับตํ่า (r = .126*) เมื่อพิจารณาเปนตามรายดาน พบวา ดานบริการสงเสริม
สุขภาพอยูในระดับตํ่า (r = .223**) ดานปองกันโรคอยู ในระดับตํ่า (r=.101) ดานฟนฟู
สมรรถภาพอยูในระดับตํ่า (r.=019) และดานปฐมภูมิเชิงรุกอยูในระดับตํ่า (r=.138*) 
 4. แนวทางการปรับปรุงประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องคการบริหารสวนตําบลโคกพระเจดีย อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม คือ สมาชิก ฝาย
บริหารทุกคนทั้งที่เปนสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล และที่เปนสมาชิกกองทุนหลักประกัน
สุขภาพตลอดจนผูใหญบาน กํานันและประชาชนในตําบลทั้งหมด ควรปฏิบัติงานตามหนาที่รับ
ความผิดชอบใหเต็มกําลังความสามารถดวยซื่อสัตยสุจริต มีความโปรงใส สามารถตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานได เพื่อใหสําเร็จลุลวงไปตามเปาหมาย อันจะนํามาซึ่งความสุขและความเจริญใหกับ
ชุมชน 
คําสําคัญ : ประสิทธิผล,หลักอิทธิบาท 4,การบริหาร,กองทนุหลักประสุขภาพ 
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Abstract 

 Objectives of this research were: 1. to study the effectiveness of health 
care fund administration of Khok Phra Chedi Subdistrict, Nakhon Chaisri District, 
Nakhon Pathom Province, 2 . to compare the opinions of the people on the 
effectiveness of health care fund administration of Khok Phra Chedi Subdistrict, 
Nakhon Chaisri District, Nakhon Pathom Province, classified by personal factorrsm, 
3 . to study the relationship between the Itthbhatti 4  with the effectiveness of 
health care fund administration of Khok Phra Chedi Subdistrict, Nakhon Chaisri 
District, Nakhon Pathom Province, and 4  to study the recommendations to the 
management of health care fund administration of Khok Phra Chedi Subdistrict, 
Nakhon Chaisri District, Nakhon Pathom Province The research methodology was 
mixed methods researches; quantitative research and qualitative research. For 
quantitative research, it was conducted by survey research using the 
questionnaire to collect the data from thequestionnaire which has the whole 
confidence value equal to 0 .9 77  from a sample of 3 26  people  of Khok Phra 
Chedi Sub-district. The data was analyzed by using frequency, percentage, mean 
and standard deviation, t-test, F-test from one-way analysis of variance, and 
Pearson's correlation coefficient analysis. And qualitative research Using in-depth 
interview method with 12 key informants. 
 The research found that; 
 1 . The overall opinion towards the effectiveness of health care fund 
administration of Khok Phra Chedi Subdistrict, Nakhon Chaisri District, Nakhon 
Pathom Province, was at the high level (x�=3.74, S.D.=0.364 ). When considering 
each aspect, it was also found that the opinion towards all aspect were at the 

high level; health promotion services (x�=3.85, S.D.=0.339), prevention of diseases 

(x�=3 .7 8 , S.D.=0 .4 1 4 ), rehabilitation (x�=3 .7 1 , S.D.=0 .4 5 7 ), primary proactive 

(x�=3.60, S.D.=0.411). 
 2 . The results of the comparison of people opinion towards the 
effectiveness of health care fund administration of Khok Phra Chedi Subdistrict, 
Nakhon Chaisri District, Nakhon Pathom Province classified by personal factors, it 
was found that people with different gender, age, occupation and income had 
significant different opinions towards the effectiveness of health care fund 
administration of Khok Phra Chedi Subdistrict, Nakhon Chaisri District, Nakhon 
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Pathom Province at the 0.05 level, therefore accepting the research hypotheses. 
But for people with different educational backgrounds, they had no significant 
different opinions towards the effectiveness of health care fund administration of 
Khok Phra Chedi Subdistrict, Nakhon Chaisri District, Nakhon Pathom Province, 
therefore rejecting the research hypothesis. 
 3. For the relationship, it was found that  there was positive relationship 
between the practice on Ittibahtti 4   and the effectiveness of health care fund 
administration of Khok Phra Chedi Subdistrict, Nakhon Chaisri District, Nakhon 
Pathom Province at the low level (r = 0.126*). When considering each aspect, it 
was also found that, all aspect had the positive relationship at the low level; the 
health promotion service (r = .2 2 3 **), the disease prevention (r = .1 0 1 **), 
rehabilitation (r = 0.019**), and primary proactive (r =. 138**). 
 4 .The guideline for improvement of the effectiveness of health care 
fund administration of Khok Phra Chedi Subdistrict, Nakhon Chaisri District, 
Nakhon Pathom Province are that the members, executives of both local 
administration organization and health care fund including of headmen and 
people should perform their duties with full power, honesty, transparency, and 
can be checked in order to fulfill the goals of  the health care fund.  
 
1. บทนํา 
 การดําเนินงานหลักประกันสุขภาพทุกถวนหนาจากจุดเริ่มตนที่มี พระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2545 จนถึง ณ ปจจุบัน ไดมีการพัฒนารูปแบบการดําเนินงาน
อยางตอเน่ืองเพื่อใหประชาชนเขาถึงบริการและไดรับบริการสาธารณสุขตามสิทธิพึงไดในฐานะ
ความเปนประชาชนไทย ความสําคัญของการดําเนินงานอยูที่ความรวมมือจากภาคสวนทั้งภาค
ประชาชน องคกรปกครองสวนทอง สภาวิชาชีพ และที่สําคัญอยางมากคือผูใหบริการสาธารณสุข
แกประชาชน ที่จะตองมีการพัฒนาระบบบริการสุขภาพและจัดบริการใหประชาชนเขาถึงบริการ
ที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน ทั้งน้ีกระบวนการการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติถือเปน
กลไกสําคัญอยางหน่ึง ที่จะชวยใหผูบริการสามารถใหบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพและมีการใช
ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ กระบวนการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เปน
กลไกสําคัญที่จะชวยสนับสนุนสงเสริมการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขและการจัดบริการ
เพื่อใหประชาชนเขาถึงบริการที่มีคุณภาพ มาตรฐานอยางทั่วถึงและเปนธรรม การกําหนด
หลักเกณฑการดําเนินงานและการบริหารจัดกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ มีกระบวนการ
รับฟงความคิดเห็นจากผูรับบริการผูใหบริการ และผูเกี่ยวของจากภาคสวนตาง รวมทั้งการระดม
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ความคิดเห็นจากนักวิชาการ เพื่อใหทุกภาคสวนมีสวนรวมเปนเจาของระบบหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ กอใหเกิดการพัฒนารูปแบบการดําเนินงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติอยางตอเน่ือง 
สงผลใหประชาชนเขาถึงบริการและไดรับบริการสาธารณสุขตามสิทธิพึงในฐานะความเปน
ประชาชนไทยซึงจะเปนประโยชนสําหรับทุกภาคสวนในการรวมกันผลักดันใหเกิดระบบ
หลักประกันสุขภาพที่ประชาชนเขาถึงดวยความมั่นใจผูใหบริการมีความสุข และกอใหเกิดความ
เปนธรรมที่ประชาชนพึงไดรับจากระบบประกันสุขภาพของประเทศไทยกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับทองถ่ินหรือพื้นที่ ถือไดวาเปนสวนหน่ึงของการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ( 
Public policy ) ที่มุงหวังในการตอบสนองความตองการของประชาชนจํานวนมาก ดังน้ันหาก
ทองถ่ิน และชุมชนมีความตระหนักและมีบทบาทรวมในการจัดการกับปญหาสุขภาพของชุมชน
มากข้ึน ดวยการเสริมสรางสุขภาพ ( health promotion ) โดยมุงเนนไปที่การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมลดความเสี่ยงดานสุขภาพ เปน “มิติทางสังคมเพื่อสุขภาวะ” (Social determinant 
of health ) ทองถ่ิน และชุมชนก็จะเปนศูนยรวม ( center of gravity) ของการขับเคลื่อน
กิจกรรมสุขภาพ และความคิดริเริ่ม สรางสรรคตางๆ (ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร,  ๒๕๕๒) ป 
พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติหลกัประกันสขุภาพแหงชาติ มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 19 พฤศจิกายน 
2545 มาตรา 13(3) มาตรา 18(8) มาตรา 47 และมาตรา 48(4) แหง พรบ. หลักประกันสุขภาพ
ฯ พ.ศ. 2545 กําหนดให อปท. สนับสนุนและกําหนดหลักเกณฑ รวมทั้งสงเสริมและเปดโอกาส
ใหองคกรชุมชน ภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในดําเนินงานและการบริหารจัดการเงินกองทุน
หลักประกัน สุขภาพในระดับทองถ่ิน 
 ดวยเหตุผลและความเปนมาดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะทําการวิจัยเพื่อศึกษา
การดําเนินงานกองทุนตําบลโคกพระเจดีย อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เพื่อนําไปแกปญหา
การดําเนินงานใหกองทุนหมูบานตําบล โคกพระเจดียมีประสิทธิผลมากย่ิงข้ึน เพื่อเสริมสราง
ความรูความเขาใจของคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหลักทีเ่กี่ยวกับกฎระเบียบ ขอบังคับของ
กองทุน สิทธิประโยชนของสมาชิก ซึ่งผลการศึกษาน้ี จะชวยใหการพัฒนาในการดําเนินงาน
หมูบาน ตําบลโคกพระเจดีย อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมใหมีประสทิธิภาพประสิทธิผลมาก
ย่ิงข้ึน และเปนประโยชนตอผูบริหารกองทนุฯที่จะทําใหกองทุนมคีวามย่ังยืน เพื่อประโยชนสูงสุด
ของประชาชนในตําบลโคกพระเจดียตอไป 
 
2. วัตถุประสงคการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาประสิทธิผลการบริหารจดัการกองทนุหลกัประกันสุขภาพองคการบริหาร
สวนตําบลโคกพระเจดีย  อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนตอประสิทธิผลการบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลโคกพระเจดีย  อําเภอนครชัยศรี  จังหวัด
นครปฐม  จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
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 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางอิทธิบาท 4 กับประสิทธิผลการบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพองคบริหารสวนตําบลโคกพระเจดีย อําเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม 
 4. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะตอการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการ
บริหารสวนตําบลโคกพระเจดีย อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม 
 
3. ขอบเขตการวิจัย 
 3.1 ขอบเขตดานเน้ือหา 
 งานวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการ
บริหารสวนตําบลโคกพระเจดีย  อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม ” ผูวิจัยกําหนดขอบเขต
เน้ือหาโดยสังเคราะหจากแนวคิด/ทฤษฎีของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน (ภิญโญ ประกอบผล 

, ๒๕๖๑) ซึ่งแบงออกเปน 4 ดาน ไดแก 1.ดานสงเสริมสุขภาพ 2.ดานปองกันโรค 3.ดานฟนฟู
สมรรถภาพ 4.ดานปฐมภูมิเชิงรุก 
 3.2 ขอบเขตดานตัวแปร 
 ตัวแปรตน (Independent Variables)ไดแก  ป จจั ยส วนบุ คคลของผู ตอบ
แบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ  อายุ  อาชีพ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน และอิทธิบาท 4 
ประกอบดวย 1. ฉันทะ 2. วิริยะ 3. จิตตะ 4. วิมังสา 
 ตัวแปรตาม (Dependent  Variable) คือ ประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุน
ประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลโคกพระเจดีย  อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  
ประกอบดวย 1.ดานสงเสริมสุขภาพ 2.ดานปองกันโรค 3.ดานฟนฟูสมรรถภาพ 4.ดานปฐมภูมิ
เชิงรุก 
 
4. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการ
บริหารสวนตําบลโคกพระเจดีย อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ซึ่งผูวิจัยมีวิธีดําเนินการวิจัย
แบบผสานวิธี โดยเปนการวิจัยเชิงปริมาณ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ประชาชนในเขต
ตําบลโคกพระเจดีย จํานวน 360คน วิเคราะหขอมูลโดยหาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย และคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที และการทดสอบคาเอฟ การวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธดวยวิธีของเพียรสันและการวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบการสัมภาษณเชิงลึก กับผูให
ขอมูลสําคัญ และใชเทคนิคการวิเคราะหเน้ือหาประกอบบริบท  
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5. ผลการวิจัย 
 1. ระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลโคกพระเจดีย อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x� =3.74, S.D. =0.364) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
ประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการทุกดานอยูในระดับมาก ไดแก 
ดานบริการสงเสริมสุขภาพ (x� =3.85, S.D. =0.339) ดานปองกันโรค (x� =3.78, S.D. =0.414)  

ดานฟนฟูสมรรถภาพ (x� =,3.71 S.D. =0.457) และ ดานปฐมภูมิ เชิงรุก(x� =3.60, S.D. 
=0.411) ทุกดานอยูในระดับมาก ตามลําดับ 
 2. ผลการเปรียบเทียบการความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอประสิทธิผลการบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลโคกพระเจดีย อําเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม จําแนกตามปจจัยสวนบุคล พบวา ประชาชนที่มี เพศ อายุ อาชีพและรายได 
ตางกัน มีความคิดเห็นตอประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ แตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย สวนประชาชนที่มีวุฒิ
การศึกษา ตางกัน มีความคิดเห็นตอประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพ ไม
แตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 
 3. ความสัมพันธระหวางปจจัยเกี่ยวกับอิทธิบาท 4 ในการบริหารกองทุนหลักประกัน
สุขภาพกับประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองคบริหารสวนตําบลโคก
พระเจดีย อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม พบวา ปจจัยเกี่ยวกับอิทธิบาท 4 ในการบริหาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ มีความสัมพันธเชิงบวกกับประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพองคบริหารสวนตําบลโคกพระเจดีย อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดย
ภาพรวม อยูในระดับตํ่า (r = .126*) เมื่อพิจารณาเปนตามรายดาน พบวา ดานบริการสงเสริม
สุขภาพอยูในระดับตํ่า (r = .223**) ดานปองกันโรคอยู ในระดับตํ่า (r=.101) ดานฟนฟู
สมรรถภาพอยูในระดับตํ่า (r.=019) และดานปฐมภูมิเชิงรุกอยูในระดับตํ่า (r=.138*) 
 4. แนวทางการปรับปรุงประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องคการบริหารสวนตําบลโคกพระเจดีย อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม คือ สมาชิก ฝาย
บริหารทุกคนทั้งที่เปนสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล และที่เปนสมาชิกกองทุนหลักประกัน
สุขภาพตลอดจนผูใหญบาน กํานันและประชาชนในตําบลทั้งหมด ควรปฏิบัติงานตามหนาที่รับ
ความผิดชอบใหเต็มกําลังความสามารถดวยซื่อสัตยสุจริต มีความโปรงใส สามารถตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานได เพื่อใหสําเร็จลุลวงไปตามเปาหมาย อันจะนํามาซึ่งความสุขและความเจริญใหกับ
ชุมชน 
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6. อภิปรายผล 
 จากการสรุปผลการวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพองคการบรหิารสวนตําบลโคกพระเจดีย อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ” โดยรวมทั้ง 
4 ดาน สามารถนํามาอภิปลายผลการวิจัยไดดังน้ี 
 1. การวิเคราะหประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการ
บริหารสวนตําบลโคกพระเจดีย อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม พบวา ประสิทธิผลการ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลโคกพระเจดีย อําเภอนครชัย
ศรี จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมทั้ง 4 ดาน อยูในระดับมากทุกดาน โดยจะเห็นวาการบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพน้ัน มีกระบวนการที่มีประสิทธิผลอยางชัดเจน ตลอดจนไดรับ
ความรวมมือจากประชาชนในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ปยะนุช 
เน้ือออน ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปจจัยที่มีผลตอการตอบสนองกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับทองถ่ินของคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพในจังหวัดกระบี่” ผลการวิจัย 
พบวาการตอบสนองกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถ่ินของคณะกรรมการบริหารระบบ
หลักประกันสุขภาพโดยรวม อยูในระดับมาก ( �̅�𝑥𝑥𝑥 = 2.34, S.D. = 0.40)ผลการทดสอบปจจัยที่มี
ผลตอระดับการตอบสนองกองทุนดังกลาว พบวา การรับรูประโยชนของกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับทองถ่ิน การรับรูบทบาทของคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพ และ
ความเพียงพอของคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพรวมกันทํานายระดับการ
ตอบสนองกองทุนดังกลาวไดรอยละ 51 (adjusted R2 = .51, p< .05)โดยการรับรูประโยชน
ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถ่ินเปนตัวทํานายที่ ดีที่สุด (รอยละ 47)ผลจาก
การศึกษายืนยันความสําคัญของการสงเสริมใหคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกนัสุขภาพมี
การรับรูประโยชนของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถ่ินเปนอันดับแรกรวมกับการ
สนับสนุนใหมีการรับรูบทบาทของคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพและควรให
ความสําคัญกับแผนการพัฒนากําลังคน เพื่อใหคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพ
สามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
7. สรุปองคความรูท่ีไดจากการวิจัย 
 องคความรูจากการองคความรูจากการวิจัย “ประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลโคกพระเจดีย อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม”
สรุปไดวา  
 ประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบล
โคกพระเจดีย อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมประกอบไปดวย 4 ดาน ซึ่งแตละดานมีขอคนพบ
ที่สําคัญ คือ 
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 1.ดานบริการสงเสริมสุขภาพ 
 การบริการสงเสริมสุขภาพมีการบูรณาการทํางานรวมกันทุกภาคสวนแนะนําวิธีออก
กําลังกายเสริมสรางสุขภาพจัดทําแผนสุขภาพประจําปและประชุม อ.ส.ม.ประจําเดือนสรางผูนํา
นักพัฒนาที่เสียสละพรอมกับเครือขายจิตอาสาดานสุขภาพ 
 2.ดานปองกันโรค 
 การปองกันโรคมีการออกขอบัญญัติควบคุม ปองกันโรคเปนอ.ส.ม.รวม รพสต.ออก
ดูแลในละแวกเพื่อการปองกัน มีหนวยงานศึกษาชวงฤดูการเกิดโรคระบาด มีการปองกันและ
ควบคุมโรคระบาดในทองที่ไดมาตรฐานตามกรมควบคุมโรค 
 3. ดานฟนฟูสมรรถภาพ 
  การฟนฟูสมรรถภาพ ทาง รพสต.จะมีการออกหนวย เย่ียมผูปวยทุกเดือน มีการฟนฟู
คนพิการ ในการใหการศึกษาจัดหาอุปกรณเครื่องมือแพทยใหกับเด็กผูพิการ และการฟนฟู
สมรรถภาพสําหรับผูสูงอายุ 
 4. ดานปฐมภูมิเชิงรุก 
 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ซึ่งใหบริการ การดูแลดานสุขภาพกับประชาชนมี
เจาหนาที่สาธารณสุขที่มีความรูและสามารถใหบริการปฐมภูมิไดมีการชวยเหลือผูปวยในการ
นําสงโรงพยาบาลมีแพทยและพยาบาลใหบริการประชาชน 
 องคความรูจากการวิจัย “อิทธิบาท 4” สรุปไดวา 
 อทิธิบาท 4 ในการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพน้ันมี 4 ดานซึ่งแตละดานมีขอ
คนพบที่สําคัญ คือ 
 1. ดานฉันทะ มีความจําเปนและสําคัญตอการบริหารองคกรเพราะเปนจุดเริ่มทํางาน 
 2.วิริยะ ใหบุคลากรมีความต่ืนตัวพรอมที่จะพัฒนาการทํางานตลอดเวลา 
 3.จิตตะ ใหความสําคัญในงานทุกงานดวยความเอาใจใสกํากับติดตาม 
 4.วิมังสา ใหทุกคนมีสวนรวมในการพิจารณาไตรตรองในงานใหรอบคอบทุกดาน 
 
8. ขอเสนอแนะ 
 8.1ขอเสนอแนะเชงินโยบาย 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นตอประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพองคบริหารสวนตําบลโคกพระเจดีย อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม”
ผูวิจัยขอเสนอประเด็นที่ควรกําหนดเปนนโยบายเพื่อใหผูที่เกี่ยวของไดนําไปใช ดังตอไปน้ี 
 1. ควรใหกองทุนหลักประกันสุขภาพ และ อ.บ.ต. โคกพระเจดีย อ.นครชัยศรี จ.
นครปฐม ศึกษาหลัก อิทธิบาท 4 อยางจริงจังเพื่อในองคกร เพื่อนําไปใชเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติหนาที่ เพื่อใหเกิดเปนประสิทธิผล 
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 2. ควรใหกองทุนหลักประกันสุขภาพ และ อ.บ.ต. โคกพระเจดีย อ.นครชัยศรี จ.
นครปฐมควรนําหลัก อิทธิบาท 4  ไปบูรณาการรวมกับ การกําหนดนโยบายการวางแผนพัฒนา
ภายในชุมชน ทองถ่ิน เพื่อใหเกิดเปนประสิทธิผล  
 3..ควรใหกองทุนหลักประกันสุขภาพ และ อ.บ.ต. โคกพระเจดีย อ.นครชัยศรี จ.
นครปฐมควรนําหลัก อิทธิบาท 4  ไปบูรณาการรวมกับแนวคิด ทฤษฎีดานตาง ๆ เกี่ยวกับการ
บริหารงานภายในองคกร เพื่อใหเจาหนาที่เกิดความสามัคคีกันในหมูคณะย่ิงข้ึน 
 8.2 ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นตอประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพองคบริหารสวนตําบลโคกพระเจดีย อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม” 
ผูวิจัยขอเสนอประเด็นที่ควรนําไปปฏิบัติเพื่อใหผูเกี่ยวของไดนําไปใช ดังตอไปน้ี 
 1. เจาหนาที่กองทุนหลักประกันสุขภาพ และ อ.บ.ต. โคกพระเจดีย อ.นครชัยศรี จ.
นครปฐม ควรมีการประชุมอยางตอเน่ืองเปนประจําเพื่อวางแผนการทํางาน โดยนําหลัก อิทธิ
บาท 4  ไปปฏิบัติใชใหเกิดประโยชนและเห็นรูปธรรมที่ชัดเจน 
 2. เจาหนาที่กองทุนหลักประกันสุขภาพ และ อ.บ.ต. โคกพระเจดีย อ.นครชัยศรี จ.
นครปฐม ควรสงเสริม ใหมีกิจกรรม และพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อใหประชาชนเห็น
คุณคาของประเพณี และวัฒนธรรมซึ่งนับวัน จะสูญหายสังคม ชุมชน ทองถ่ิน  
 3. เจาหนาที่กองทุนหลักประกันสขุภาพ และ อ.บ.ต. โคกพระเจดีย อ.นครชัยศรี จ.
นครปฐม ควรเปดโอกาสใหสมาชิกกองทุนไดเสนอปญหาหรือความตองการ ขอเสนอแนะอยาง
เสรี 
 8.3 ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพองคบริหารสวนตําบลโคกพระเจดีย อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม” 
ผูวิจัยขอเสนอใหผูสนใจไดนําไปศึกษาวิจัยครั้งตอไปในประเด็นดังตอไปน้ี 
 1. ควรศึกษาวิธีแกมวลพิษทางอาการและสิ่งแวดลอมตามแนวทางการบริหารของ
กองทุนประกันสุขภาพ 
  2. ควรศึกษาวิจัย เชิงป ฏิบั ติการแบบมี ส วนรวม  และสัมภาษณ เชิงลึกกั บ
คณะกรรมการบริหารกองทุนและสมาชิก เพื่อใหไดขอมูลที่ละเอียดย่ิงและนํามาพัฒนาการ
ดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพใหดีย่ิงข้ึน  
 3. ควรทําการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับการอนุรกัษวัฒนธรรม ประเพณี ใหควบคูกันไปดวย 
เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการจดัการบริหารกองทุนหลักประกนัสุขภาพใหบรรลุเปาหมาย 
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ความพึงพอใจตอการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลจอหอ 
อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค คือ  1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจตอการบริหารงาน
ขององคการบริหารสวนตําบลจอหอ อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 2. เพื่อ
เปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนตอการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลจอหอ 
อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล และ 3. เพื่อศึกษา
ขอเสนอแนะความพึงพอใจตอการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลจอหอ อําเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
 ระเบียบวิธีวิจัยเปนแบบผสานวิธี โดยการวิจัยเชิงปริมาณ ใชแบบสอบถามที่มีคาความ
เช่ือมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.960 สํารวจจากกลุมตัวอยาง คือ ประชาชนที่มีอายุ 18 ปข้ึนไป ในเขต
พื้นที่องคการบริหารสวนตําบลจอหอ จํานวน 370 คน จากประชากร 4,964 คน วิเคราะหขอมูล
โดยหาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที การทดสอบคาเอฟ 
ดวยวิธีการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว ในกรณีตัวแปรตนต้ังแต 2 กลุมข้ึนไป เมื่อพบวามี
ความแตกตางจะทําการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีผลตางนัยสําคัญนอย
ที่สุด และการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยวิธีการสัมภาษณเชิงลึกแบบตัวตอตัวกับผูใหขอมูลสําคัญ จํานวน 
12 คน วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเน้ือหาเชิงพรรณนา 
 ผลการวิจัยพบวา 
 1. ระดับความพึงพอใจตอการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลจอหอ อําเภอ

เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x� = 3.69, S.D. = 0.488) 

เมื่อจําแนกเปนรายดานพบวา ดานที่อยูในระดับมากคือ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก (x� = 3.80, 
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Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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S.D. = 0.620) ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ (x� = 3.69, S.D. = 0.517) ดานกระบวนการใหบริการ  

(x� = 3.59, S.D. = 0.533) ตามลําดับ 
 2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนตอการบรหิารงานขององคการบริหาร
สวนตําบลจอหอ โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา ประชาชนที่มี อาชีพ และระดับการศึกษา 
ตางกัน มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการ
วิจัย สวนประชาชนที่มีเพศ อายุ และรายได ตางกัน มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธ
สมมติฐานการวิจัย  
 3. ขอเสนอแนะความพึงพอใจตอการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลจอหอ 
อําเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวัดนครราชสีมา มีดังน้ี 1) ดานกระบวนการใหบริการ ควรมีการสาํรวจ
ชุมชนบอยๆ และควรมีการลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อแกปญหาอยางเขมงวดในเรื่องการกําจัดยาเสพติด  
ควรมีระบบการทํางานเปนข้ันตอน เปนสัดสวน ควรสรางองคกรใหเขมแข็งและตอตานการกระทํา
ความผิด 2) ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ เจาหนาที่ควรบริการทกุคนดวยความเสมอภาคกัน ควรเปด
โอกาสใหประชาชนไดแสดงออกสําหรับแนวทางในการแกไขปญหา 3) ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
ควรใหการดูแลชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในแตละหมูบานอยางเทาเทียมกัน ในเรื่องของ 
ไฟฟา นํ้าประปาและการทําความสะอาด ควรมีระบบทอระบายนํ้าที่ดีข้ึน ควรที่จะมีจุดบริการนํ้าด่ืม
และหองนํ้าตามจุดตางๆ และควรจัดหาทุนการศึกษาสนับสนุนเด็กที่มีฐานะยากจน 
คําสําคัญ : ความพึงพอใจตอการบริหารงาน, องคการบริหารสวนตําบล 
 

Abstract 
 Objectives of this research were 1. to study the level of satisfaction to the 
administration of Joho Sub-district Administration Organization, Mueang Nakhon 
Ratchasima District, Nakhon Ratchasima, 2. to compare people's satisfaction with 
the administration of Joho Sub-district Administration Organization, Mueang Nakhon 
Ratchasima District, Nakhon Ratchasima Classified by personal factors and 3. to 
study the guidelines for Satisfaction with Administration of Sub-district 
Administrative Organizations at Joho Sub-distract, Mueng Distract, Nakhorn 
Ratchasima Province.   
 Methodology was the mixed methods : The quantitative research 
conducted by survey method, collected data from 370 samples, derived from 4,964 
people 18 years old and up with questionnaires with reliability value at 0.985, 
analyzed data with Frequency, Percentage, Mean, Standard Deviation, t-test, F-test 
and One way ANOVA, and the Least Significant Difference: LSD. For qualitative 
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research, Data were collected from 12 key informants by face-to-face-in-depth-
interviewing and analyzed by descriptive interpretation. 
  Findings of the research were as follows:  
 1. The level of satisfaction to the administration of Joho Subdistrict 
Administration Organization Mueang Nakhon Ratchasima District Nakhon Ratchasima 

by overall was at high level (x� = 3.69, S.D. = 0.488). Each aspect indicated as good 

facilities aspect was at high level (x� = 3.80, S.D. = 0.620), personnel aspect was at 

high level (x� = 3.69, S.D. = 0.517 ), service rendering process was at high level (x� = 
3.43, S.D. = 0.533), and all aspects were at high levels. 
 2. The compare people's satisfaction with the administration of Joho Sub-
district Administration Organization Mueang Nakhon Ratchasima District Nakhon 
Ratchasima Classified by personal factors, classified by personal data indicated  that 
people with different occupation and educational level had different satisfaction 
level at the statistically significant level at 0.05, accepting the set hypothesis. 
People with different gender, age, and income did not have different satisfaction 
level rejecting  the set  hypothesis. 
 3. Suggestions of satisfaction with the administration of Joho Sub-district 
Administration Organization Mueang Nakhon Ratchasima District Nakhon Ratchasima 
Province are as follows: 1) Service process Should have frequent community 
surveys And there should be a monitoring area to solve the strict problem of drug 
eradication Should have a working system as a step, should create a strong 
organization and resist the offense 2) the service personnel Staff should serve 
everyone with equality. Should provide opportunities for people to express 
themselves for solutions to problems 3) facilities Should provide care and help in 
each village equally in terms of electricity, water supply and cleaning Should have 
a better drain system Should have drinking water and bathroom service points at 
various points And should provide scholarships to support poor children 
Keywords: Satisfaction with Administration, Sub-district Administration Organization 
 
1. บทนํา  
 การปกครองทองถ่ินเปนการปกครองซึ่งราชการสวนกลางไดมอบอํานาจในการปกครอง
และบริหารกิจการงานใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินในขอบเขตอํานาจหนาที่และพื้นที่ของตนที่
กําหนดไวตามกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบลเปนองคการปกครองสวนทองถ่ินที่เกิดข้ึนตาม
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พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 5 พ.ศ. 
2546) อีกนัยหน่ึงการปกครองสวนทองถ่ิน คือการกระจายอํานาจของราชการสวนกลางเพื่อให
ประชาชนในทองถ่ินน้ันๆ ไดปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตยซึ่งเปนอิสระตางหากจากการ
ปกครองของราชการสวนกลางที่ ใหอํานาจแกประชาชนในทองถ่ินไดปกครองตนเองโดยมี
วัตถุประสงคของการจัดต้ังเพื่อกระจายอํานาจการปกครองใหประชาชนในทองถ่ินระดับตําบลซึ่ง
เปนเขตชนบท อันเปนพื้นสวนใหญของประเทศไดมีโอกาสเรียนรูการแกปญหาและการตอบสนอง
ความตองการของตนเอง โดยการเขาไปมีบทบาทหรือมีสวนรวมในการบริหาร ซึ่งรวมไปถึงองคการ
บริหารสวนตําบล การที่จะพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหนวยงานใหมีศักยภาพในการ
บริหารงานและการใหบริการสาธารณะ สามารถแกไขปญหาความเดือดรอนและตอบสนองความ
ตองการของประชาชนไดอยางแทจรงิ (พระธีระพงศ  ธีรปฺโฺ (จันทนา) 2556 : 1) องคการบริหาร
สวนตําบลเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีจุดมุงหมายเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน
และแกไขปญหา ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ทั้งยังยึดนโยบายของรัฐบาลเปนกรอบ
แนวทางในการกําหนดนโยบาย อีกทั้งบทบาท อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบ การบริหารงาน
เปนปจจัยสําคัญอยางหน่ึงที่คณะผูบรหิารขององคการบริหารสวนตําบลใหความสําคัญเปนอยางมาก 
จึงจะสามารถขับเคลื่อนนโยบายตางๆ ไปสูการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลสูงสุด และ
เกิดประโยชนสุขแกชุมชนและประชาชนตลอดจนประเทศชาติ และพัฒนาการบริหารองคกรใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน ทั้งในดานพัฒนาองคกรใหมีความ
ครอบคลุมถึงโครงสราง อํานาจหนาที่ คุณภาพในการใหบริการ ระบบการทํางาน รวมถึงเทคโนโลยี 
ศิลปวัฒนธรรม วัฒนธรรมองคกร จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ินใหมีความสอดคลองและ
เช่ือมโยงอยางเปนระบบ สามารถเปนแบบอยางที่ดีใหแกองคกรอื่นๆ (อัญชลี ดุสิตสุทธิรัตนและ
คณะ 2559 : 2) องคการบริหารสวนตําบลเปนองคกรทองถ่ินที่ใกลชิดกับประชาชนมาที่สุด จึง
นับวาเปนหนวยงานราชการสวนทองถ่ิน ที่ไดรับการเลือกต้ังจากประชาชนในทองถ่ิน มีอํานาจ
หนาที่ในการบริหารจัดการสาธารณะตามกฎหมายเพื่อประโยชนสุขของประชาชนและชุมชนใน
ทองถ่ินทําใหทองถ่ินมีความเจริญรุงเรืองกาวหนา มีภารกิจหนาที่ที่ตองดําเนินการใหบริการแก
ประชาชน ในฐานะที่เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีความใกลชิดกับประชาชนระดับรากหญาใน
ทองถ่ินมากที่สุด ทําหนาที่บําบัดทุกข บํารุงสุข จําเปนที่จะตองมีการบริหารงานสาธารณะให
สอดคลองกับสภาพปญหา และตรงกับความตองการของประชาชนในทองถ่ินมากที่สุดทั้ ง
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เพื่อที่จะชวยในการแกไขปญหาที่แทจริงของชุมชนทั้ ง
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ซึ่งถาหากองคการบริหารสวนตําบลที่มีความใกลชิดกับประชาชน
มากที่สุดไมสามารถปฏิบัติ หรือมีความบกพรองในการบรหิารงานหรือปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย
แลว ประชาชนน่ันเองที่จะไดรับผลกระทบมากที่สุด (ภิญโญ เข็มปญญา 2558 : 58) ในทางกลับกัน
หากองคการบริหารสวนตําบลมีการบริหารงานที่ดีมีประสิทธิภาพจะสงผลใหการดําเนินงานของ
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องคกรเกิดความราบรื่นมีการประสานงานในการปฏิบัติรวมกับประชาชนไดดี ตลอดจนสามารถ
ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางตรงจุด  
 จากปญหาดังกลาวขางตน เพื่อใหการปฏิบัติงานสามารถบริการประชาชนไดอยางทั่วถึง
และเปนธรรม การสํารวจความพึงพอใจตอการบรหิารงานขององคการบริหารสวนตําบล จึงเปน
สิ่งจําเปนอยางย่ิง เพราะนอกจากจะทําใหองคการบริหารสวนตําบลไดรับทราบปญหาและความ
ตองการของประชาชนอยางแทจรงิทาํใหผูวิจัยมีความสนใจอยางย่ิงที่จะทําการศึกษาวิจัย เรื่องความ
พึงพอใจตอการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลจอหอ อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา เพื่อนําขอมูลที่ไดมาใชเปนพื้นฐานการบริหารงานและเปนแนวทางในการบริหารงาน
ใหเกิดประโยชนแกประชาชน ทําใหไดรับความพึงพอใจมากย่ิงข้ึน ซึ่งจะสงผลใหการบริหารงาน
องคการบริหารสวนตําบลใหเกิดความสําเร็จผลตามเจตนารมณ ตามความพึงพอใจและความ
ตองการของประชาชน สามารถบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหหนวยงานมี
ความกาวหนาย่ิงๆ ข้ึนไป 
 
2. วัตถุประสงคการวิจัย 
 1) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจตอการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลจอหอ 
อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
 2) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนตอการบริหารงานขององคการบริหาร
สวนตําบลจอหอ อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล  
 3) เพื่อศึกษาขอเสนอแนะความพึงพอใจตอการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล
จอหอ อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
 
3. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 ดําเนินการตามระเบียบวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) การวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) ใชเครื่องมือการวิจัยคือแบบสอบถาม (Quantitative) ซึ่งมีคา
ความเช่ือมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.960 
 จากกลุมตัวอยาง คือ ประชาชนในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลจอหอ จํานวน 370 
คน ที่ไดจากสูตรของ Taro Yamane (สุรพล สุยะพรหมและสุทธิรัก ศรีจันทรเพ็ญ 2553 : 106) 
 วิเคราะหขอมูลโดยหาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
คาที (t-test) และการทดสอบคาเอฟ (F-test) ดวยวิธีการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว เมื่อ
พบวามีความแตกตางจะทําการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีผลตางนัยสําคัญ
นอยที่สุด 
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 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth 
Interview) กับผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) จํานวน 12 คน แบบตัวตอตัว วิเคราะหขอมูล
โดยการวิเคราะหเน้ือหาเชิงพรรณนา 
 
4. ผลการวิจัย 
 1. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมีจํานวน 210 คน คิดเปนรอยละ 56.80 มี
อายุ 36 – 50 ป มีจํานวน 200 คน คิดเปนรอยละ 54.00 มีอาชีพรับจาง จํานวน 223 คน คิดเปน
รอยละ 60.30 มีระดับการศึกษาตํ่ากวามัธยมศึกษา จํานวน 109 คน คิดเปนรอยละ 29.50 และมี
รายได 10,000 บาทหรือตํ่ากวา มีจํานวน 186 คน คิดเปนรอยละ 50.30 
 2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนตอการบรหิารงานขององคการบริหาร
สวนตําบลจอหอ โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา ประชาชนที่มี อาชีพ และระดับการศึกษา 
ตางกัน มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการ
วิจัย สวนประชาชนที่มีเพศ อายุ และรายได ตางกัน มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธ
สมมติฐานการวิจัย 
 3. ระดับความพึงพอใจตอการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลจอหอ อําเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวา ดานกระบวนการใหบริการ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก อยูในระดับ
มาก ทุกดาน 
 4. ขอเสนอแนะความพึงพอใจตอการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลจอหอ 
อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา มีดังน้ี 1) ดานกระบวนการใหบริการ ควรมีการสาํรวจ
ชุมชนบอยๆ และควรมีการลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อแกปญหาอยางเขมงวดในเรื่องการกําจัดยาเสพติด  
ควรมีระบบการทํางานเปนข้ันตอน เปนสัดสวน ควรสรางองคกรใหเขมแข็งและตอตานการกระทํา
ความผิด 2) ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ เจาหนาที่ควรบริการทุกคนดวยความเสมอภาคกัน ควรเปด
โอกาสใหประชาชนไดแสดงออกสําหรับแนวทางในการแกไขปญหา 3) ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
ควรใหการดูแลชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในแตละหมูบานอยางเทาเทียมกัน ในเรื่องของ 
ไฟฟา นํ้าประปาและการทําความสะอาด ควรมีระบบทอระบายนํ้าที่ดีข้ึน ควรที่จะมีจุดบริการนํ้าด่ืม
และหองนํ้าตามจุดตางๆ และควรจัดหาทุนการศึกษาสนับสนุนเด็กที่มีฐานะยากจน 
 
5. อภิปรายผล 
 โดยรวมทั้ง 3 ดาน สามารถนํามาอภิปลายผลการวิจัยไดดังน้ี พบวา ความพึงพอใจตอ
การบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลจอหอ อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
โดยภาพรวมทั้ง 3 ดาน อยูในระดับมาก โดยจะเห็นไดวา ดานกระบวนการใหบริการ ความพึงพอใจ
ตอการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลจอหอ อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
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นครราชสีมา โดยจะเห็นไดวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก อาจเน่ืองมาจากวาความพึงพอใจตอการ
บริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลจอหอ อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ซึ่ง
สอดคลองกับการศึกษา (จักรัณฑ แขงขัน : 2546) ไดศึกษา “ความคิดเห็นและความพึงพอใจของ
ประชาชนเกี่ยวกับการดําเนินงานดานสื่อมวลชนสัมพันธ ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
(กฟผ.) กรณีศึกษาเข่ือนสิริกิต์ิ” ผลการวิจัย พบวา ความคิดเห็นของประชาชนในอําเภอทาปลา 
จังหวัดอุตรดิตถ ตอความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการดําเนินงานดานสื่อมวลชนสัมพันธ ของ
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) กรณีศึกษาเข่ือนสิริกิต์ิ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ระดับความคิดเห็นของประชาชนใน อําเภอทาปลา จังหวัด
อุตรดิตถ อยูในระดับมาก ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ความพึงพอใจตอการบริหารงานขององคการ
บริหารสวนตําบลจอหอ อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ (จักรัณฑ แขงขัน : 2546) ไดศึกษา “ความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ของประชาชนเกี่ยวกับการดําเนินงานดานสื่อมวลชนสัมพันธ ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ
ไทย (กฟผ.) กรณีศึกษาเข่ือนสิริกิต์ิ” ผลการวิจัย พบวา ความคิดเห็นของประชาชนในอําเภอทาปลา 
จังหวัดอุตรดิตถ ตอความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการดําเนินงานดานสื่อมวลชนสัมพันธ ของ
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) กรณีศึกษาเข่ือนสิริกิต์ิ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ระดับความคิดเห็นของประชาชนในอําเภอทาปลา จังหวัด
อุตรดิตถ อยูในระดับมาก ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ความพึงพอใจตอการบริหารงานขององคการ
บริหารสวนตําบลจอหอ อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ (สมหมาย บัวจันทร :  2554) ไดทําการวิจัยเรื่อง “การวิเคราะหและ
การยกระดับความพึงพอใจในการใหบริการประชาชนตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของสํานักงานเขตบาง
แค กรุงเทพมหานคร” โดยศึกษาระดับความพึงพอใจในการใหบริการประชาชนตามหลักสังคหวัตถุ 
4 ผลการศึกษาพบวา ระดับความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวมอยูในระดับมาก  
 
6. สรุปองคความรูท่ีไดจากการวิจัย 
 ความพึงพอใจตอการบริหารงานประกอบไปดวย 3 ดาน ซึ่งแตละดานมีขอคนพบที่สาํคัญ 
คือ 
 1) กระบวนการใหบริการ 
 การใหบริการที่มีความชัดเจนในการอธิบายช้ีแจงและแนะนําข้ันตอน ซึ่งมีความชัดเจน
และโปรงใสแกผูมารับบริการ เปนการใหบริการที่ไมยุงยากซับซอนและยังมีความคลองตัวในการ
ใหบริการชองทางสําหรับคนชราและคนพิการอยางเพียงพอ และแตละข้ันตอนมีระยะเวลาในการ
ใหบริการอยางเหมาะสมตรงตอความตองการของผูรับบริการ 
 2) เจาหนาที่ผูใหบริการ 
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 มีการบริการดวยความสุภาพ ดวยความเต็มใจ เอาใจใสผูมารับบริการ โดยมีการบริการ
ประชาสัมพันธการใหบริการดานตางๆ และเจาหนาที่ผูใหบริการมีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติ
หนาที่ เชน ไมรับสินบน ไมหาผลประโยชนในทางมิชอบ รวมไปถึงการบริการดวยความถูกตองและ
แมนยํา 
 3) สิ่งอํานวยความสะดวก  
 มีสถานที่ ต้ังของหนวยงานสะดวกในการเดินทางมารับบริการ ภายในองคกรมีความ
สะดวกตางๆ เชน หองนํ้า ที่จอดรถ นํ้าด่ืม ที่น่ังรอรบับริการ มีเพียงพอตอผูมาใชบริการ สถานที่
ใหบริการโดยรวมมีความสะอาด มีความเปนระเบียบสะดวกตอการติดตอใชบริการ พรอมทั้งมีการ
จัดผังการใหบริการและการใชอาคารไวอยางชัดเจนเหมาะสม 
 นอกจากน้ันจากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ ยังพบหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาคือ
หลักสังคหวัตถุ 4 ที่สามารถนํามาเปนแนวทางในการปฏิบัติตอการบริหารงานเพื่อความพึงพอใจ
ของประชาชน ดังน้ี 
 1. ดานทาน 
 การบริการใหคําแนะนําในแตละข้ันตอนของกระบวนการ อีกทั้งมีเจาหนาที่คอยให
คําปรึกษาดวยความเต็มใจ เอาใจใสแกผูมาใชบริการ และใหความสะดวกสบายดานนํ้าด่ืม หองนํ้า 
อาคารสถานที่ อยางเต็มความสามารถ 
 2. ดานปยวาจา 
 การใชวาจาสุภาพเปนการแสดงถึงความเปนมิตรไมตรีจิตที่ดี ในการแนะนําแตละข้ันตอน
ของกระบวนการแกผูมาใชบริการน้ัน จะตองพูดจากับผูมาใชบริการดวยถอยคําที่นอบนอม สุภาพ 
ไพเราะ ออนหวานที่เขาใจงาย และพูดแนะนําในสิ่งที่เปนประโยชน 
 3. ดานอัตถจริยา 
 การดําเนินงานแกไขปญหาใหกับผูมาใชบริการถูกตองตามข้ันตอนของกระบวนการ ไมน่ิง
ดูดายตอปญหาของประชาชน พรอมยังมีอุปกรณสิ่งอํานวยความสะดวกเพียงพอตอการแกปญหาใน
ชุมชน บําเพ็ญตนเพื่อประโยชนสวนรวมอยางเต็มที่และการทํางานตองอยูกรอบของความถูกตอง 
 4. ดานสมานัตตา 
 การบริการแกปญหาใหกับทุกคน วางตัว ประพฤติตนเสมอตนเสมอปลายกับทุกชนช้ัน
อยางเสมอภาค และเจาหนาที่คอยบริการอุปกรณ เครื่องมือหรือสิ่งอํานวยความสะดวกในการ
ดําเนินงานกับทุกคนอยางเทาเทียมกัน 
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7. ขอเสนอแนะ 
 7.1 ขอเสนอแนะเชงินโยบาย 
 1) ควรมีการกําหนดแผนยุทธศาสตรดานการบริหารที่เปนรูปธรรมและสามารถนําไป
ปฏิบัติเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 2) ควรจัดอบรมเทคนิควิธีการทางดานการบริหารงานแกบุคลากรเพื่อเพิ่ม ขีด
ความสามารถใหแกบุคลากรในการบริหารงานทองถ่ินและเพื่อใหประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด 
 3) ควรศึกษาความตองการของประชาชนในทองถ่ินแลวนําผลที่ไดมากําหนดนโยบายการ
บริหารเพื่อประโยชนสูงสุดแกประชาชน อยางเสมอภาค เทาเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ 
 4) ควรปลูกฝงใหบุคลากรมีจิตอาสาพัฒนาชุมชน รูจักเสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม 
โดยยึดหลักสังคหวัตถุ 4 ในการลงพื้นที่เพื่อรับฟงปญหาตางๆ ของประชาชนในทองถ่ินแลวนํา
ปญหาที่ไดมาวิเคราะห แลวกําหนดนโยบายในการพัฒนาชุมชนตอไป 
 7.2 ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
 1) ผูบริหารควรเปนแบบอยางที่ดีแกบุคลากรในองคกร 
 2) การบริหารงานกิจกรรมหลักควรนําหลักสังคหวัตถุ 4 ไปประยุกตใช จะสามารถนํามา
ซึ่งความพึงพอใจแกผูมารบับรกิาร และสงผลยอนกลับไปยังผูใหบริการใหเกิดความประทับใจทกุครัง้
ที่มารับบริการ และสามารถนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันไดดวย 
 3) ควรนําหลักหลักสังคหวัตถุ 4 มาใชอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอและใชบริหารงานในทุก
ภาคสวนอยางเทาเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ 
 7.3 ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป 
 1) ควรศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลกระทบตอการบริหารงานขององคการบริหารสวน
ตําบลจอหอ อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
 2) ควรมีการศึกษาในประเด็นเกี่ยวกับการนําหลักพุทธธรรมมาปรับประยุกตใชจริงใน 
การปฏิบัติงาน หรือการบริหารงานเพื่อนําผลที่ไดมาปรับปรุงประสิทธิภาพของการบริหารงานในแต
ละภาคสวนตอไป 
 3) ควรศึกษาปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงาน 
 4) ควรศึกษารูปแบบการบรหิารงานควบคูไปกับการบริการประชาชนตามหลักสังคหวัตถุ 
4  
 
8. กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธฉบับน้ี เรื่อง ความพึงพอใจตอการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลจอ
หอ อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา สําเร็จลุลวงไปดวยดีก็ดวยความเมตตาอนุเคราะห
ของหลายฝาย ซึ่งผูวิจัยขอระบุนาม เพื่อเปนการแสดงความขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่น้ี 
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 ขอกราบขอบพระคุณ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม ผูอํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร ที่บริหารการจัดการและใหขอเสนอแนะอันเปนประโยชนตอ
การเรียนการสอนและพัฒนาความรู จนทําใหสารนิพนธฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
 ขอกราบขอบพระคุณ ผศ.ดร.รฐัพล เย็นใจมา ประธานกรรมการที่ปรึกษาสารนิพนธ, ผศ.
ดร.อนุวัต กระสังข กรรมการที่ปรึกษาสารนิพนธ ที่ไดชวยใหคําปรึกษา แนะนําและขอคิดเห็นที่เปน
ประโยชนตอการทําสารนิพนธทุกข้ันตอน ตลอดจนใหกําลังใจแกผูทําวิจัยในการทําสารนิพนธเลมน้ี
ตลอดมา จนกระทั่งสารนิพนธน้ีสําเร็จลุลวงไปดวยดี ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณไว ณ โอกาสน้ี 
 ขอกราบขอบพระคุณ นายราชศักด์ิ สาระวัน นายกองคการบริหารสวนตําบลคูเมือง 
อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ใหความอนุเคราะหในการเก็บขอมูลตัวอยางเพื่อการวิจัยและ 
นายบุญเทียม ถ่ินโคกสูง นายกองคการบริหารสวนตําบลจอหอ อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา ที่ใหความอนุเคราะหในการเก็บขอมูลเพื่อศึกษาการวิจัย ขอกราบขอบพระคุณทานที่
ใหความอนุเคราะหในการใหขอมูลในการสัมภาษณทุกทาน และประชาชนในเขตพื้นที่องคการ
บริหารสวนตําบลจอหอ ทุกทาน ที่ใหความอนุเคราะหชวยตอบแบบสอบถามเปนอยางดีย่ิง 
ตลอดจนเพื่อนนิสิตทุกรูป/คนที่มีสวนชวยเหลือในดานการเรียนและใหกําลังใจในการทําสารนิพนธ 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคคือ 1. เพื่อศึกษาระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของ
เทศบาลเมืองลําตาเสา อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามความคิดเห็นของบุคลากร 
2. เพื่อเปรียบเทียบระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของเทศบาลเมืองลําตาเสา อําเภอวังนอย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยของเทศบาลเมืองลําตาเสา อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 การวิจัยครั้งน้ีเปนแบบผสานวิธี ระหวางการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิง
คุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณแจกแบบสอบถามกับกลุมตัวอยางจํานวน 128 คน โดยวิธีการสุม
อยางงาย จากประชากรจํานวน 191 คน ที่เปนบุคลากรของเทศบาลเมืองลําตาเสา อําเภอวัง
นอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยการเปดตารางขนาดกลุมตัวอยาง
ของ เครช่ี และมอรแกน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวมรวมขอมูลคือ แบบสอบถามแบบมาตร
ประมาณคา 5 ระดับ มีคาความเช่ือมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.916  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ไดแก คาความถ่ี คารอยละ หาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที การวิเคราะห
ความแปรปรวนทางเดียว และเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูโดยวิธีผลตาง
นัยสําคัญนอยที่สุด การวิจัยเชิงคุณภาพดําเนินการโดยสัมภาษณเชิงลึกกับผูใหขอมูลสําคัญ 
จํานวน 11 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง วิเคราะหขอมูลโดยใชเทคนิคการวิเคราะหเชิงเน้ือหา
เชิงพรรณนา 
 ผลการวิจัยพบวา 
 1. ระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของเทศบาลเมืองลําตาเสา อําเภอวังนอย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x� = 4.33, S.D. = 0.100) เมื่อจําแนก

เปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยที่ดานการพัฒนา มีคาเฉลี่ยสูงสุด (x� = 4.34, 
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แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
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Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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S.D. = 0.182) รองลงมา คือ ดานการศึกษา (x� = 4.32, S.D. = 0.164) และดานการฝกอบรม 

(x� =4.32, S.D. = 0.166) ตามลําดับ 
 2. ผลการเปรียบเทียบระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของเทศบาลเมืองลําตาเสา 
อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวม จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ตําแหนง และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน พบวา บุคลากรมีระดับการพัฒนาไมแตกตางกัน เมื่อ
พิจารณารายดานพบวา ทุกดานไมมีความแตกตางกัน ดังน้ันจึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 
 3. แนวทางในการการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของเทศบาลเมืองลําตาเสา อําเภอวัง
นอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวา ดานการฝกอบรม เปนการพัฒนาวิชาชีพ และทักษะ
ความสามารถในการปฏิบัติงานใหเปนไปตามเปาหมายขององคกร เนนที่การฝกอบรมใหบุคลากร
มีระเบียบวินัยและขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน ตามกรอบของหลักธรรมาภิบาล ดาน
การศึกษา เปนการพัฒนาวิชาการใหบุคลากรไดมีความรูในระดับที่สูงข้ึนโดยเนนสาขาวิชาที่
สอดคลองกับภาระงาน มีกระบวนการคือสรางแรงจูงใจและกระตุนใหบุคลากรไดศึกษาตอยอด
ความรู ดานการพัฒนา เปนการพัฒนาวิชาชีวิต กลาวคือทัศนคติของบุคลากร ให เกิด
ความสัมพันธในระดับบุคคลและองคกร ใหมีศิลปะในการปฏิบัติงาน 

คําสําคัญ : การพัฒนา, ทรัพยากรมนุษย 

 

Abstract 
 Objectives of this research were: 1 . to study the human resource 
development of Lamtasao sub-district municipality Phranakornsriayutthaya 
province, 2 . to compare the opinions of personnel on the human resource 
development of Lamtasao sub-district municipality Phranakornsriayutthaya 
province, classified by personal factors and 3 . to study the problems, obstacles 
and suggestions to improve the human resource development of Lamtasao sub-
district municipality Phranakornsriayutthaya province.  
 Methodology of this research was the mixed methods research of the 
qualitative and quantitative researches. The quantitative research collected data 
from 128 samples selected by stratified random sampling of 191 persons who 
were personnel of Lamtasao sub-district, Phranakornsriayutthaya province, using 
the Kreicie and Morgan’s formula. The tool used for data collection was 5 levels 
rating scale questionnaire with at reliability level of 0 .9 1 6 . Statistics used to 
analyze data were frequency, percentage, mean, standard deviation, T-test, One 
Way Analysis of Variance and Least Significant Different: LSD. For qualitative 
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research, Data were collected from 12  key informants by face-to-face-in-depth-
interviewing and analyzed by descriptive interpretation. 

 Findings were as follows: 

 1. The level of human resource development of Lamtasao sub-district 
municipality Phranakornsriayutthaya province by overall was at high level (x� = 
4 .3 3 , S.D. = 0 .1 0 0 ). Each aspect indicated as: 1 ) Development aspect, 

development level was at high level (x� = 4.34, S.D. = 0.182), 2) Education aspect, 

development level was at high level (x� = 4.32, S.D. = 0.164), 3) Training aspect, 

development level was at high level (x� = 4.32, S.D. = 0.166) and all aspects were 
at high levels. 
 2. The comparison of human resource development of Lamtasao sub-
district municipality Phranakornsriayutthaya province classified by personal data 
indicated personnel with different gender, age, educational background, position 
and working duration by overall did not have different opinions, rejecting the set 
hypothesis. 
 3.  Guideline of human resource development of lamtasao sub-district 
municipality Phranakornsriayutthaya province were: 1 .Training was professional 
and skill development according to goal of organization focus on training for 
personnel to be discipline and ability to work accordance with good governance, 
2.Education was an academic development for personnel to have higher level of 
knowledge by focusing on subjects that are in line with the job. There are a 
processes that are motivating and encouraging personnel to study more. 3 . 
Development was life’s knowledge development which was attitude of 
personnel to create relationship on individual and organization level to have art 
for working. 

Keywords: Development, Human Resource  

 

1. บทนํา  
 การเมืองการปกครองสวนทองถ่ินไทยเริ่มเปนที่รูจักกันครั้งแรก ในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 พระองคไดปฏิรูปการปกครองใน พ.ศ. 
2435 เพื่อแกไขปญหาที่สําคัญของชาติไทยในขณะน้ันมีอยู 2 ประการ คือ ประการที่ 1 ปญหา
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ความเปนเอกภาพของชาติซึ่งเกี่ยวของโดยตรงกับความเปนเอกราช และความมั่นคงของชาติไทย 
เพราะวาการปกครองของไทยกอนหนาน้ันยังคงยึดแนวคิด และรปูแบบการปกครองที่เคยใชกัน
มา แตสมัยอยุธยาที่แบงการปกครองเปนแบบราชธานีหัวเมืองช้ันใน และหัวเมืองช้ันนอก ซึ่งเปน
สวนปกครองของไทยโดยแทจริง ประการที่ 2 ปญหาเกี่ยวกับความลาหลังของการปกครอง
ประเทศ และความเปนอยูของราษฎรที่ลําบากยากแคน ประชาชนมีวิธีการทํามาหากิน และมี
สภาพความเปนอยูที่ลาสมัย เพราะรัฐบาลขาดความรูทางดานวิชาการสมัยใหม เกี่ยวกับการ
ปกครองประเทศทําใหการบริหารราชการดอยประสิทธิภาพ ไมสามารถจะพัฒนาประเทศให
ทัดเทียมกับนานาอารยะประเทศได เพราะฉะน้ันเพื่อเปนการแกไขปญหาทั้ง 2 ประการขางตน 
รัชกาลที่ 5 จึงไดจัดรูปแบบการปกครองใหมโดยทรงแบงการปกครองประเทศออกเปน 3 ดาน 
คือ การปกครองสวนกลางการปกครองสวนภูมิภาค และการปกครองสวนทองถ่ินตามทีเ่ปนอยูใน
ปจจุบัน (เฉลิมพงศ มีสมนัย, ๒๕๔๘: ๑๒๑) 
 การที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพมากย่ิงข้ึนจําเปนอยางย่ิงที่ผูบริหารจะ
ดําเนินการผานกจิกรรมหลัก 3 ประเภท คือ การศึกษา การฝกอบรม และการพัฒนา โดยเฉพาะ
อยางย่ิงการศึกษาน้ันควรใหความสําคัญเปนอันดับแรกสุด เพราะในปจจุบันในประเทศไทยถือวา
กําลังเผชิญหนากับสถานการณแหงการเปลี่ยนแปลงในทุกๆดาน ซึ่งไดแก ดานเศรษฐกิจ ดาน
การเมือง ดานสังคม ดานวิทยาศาสตรและดานเทคโนโลยีซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกลาวน้ัน สงผล
กระทบตอการดําเนินชีวิตของคนไทยโดยทั่วไป จากการเปลี่ยนแปลงในดานตางๆดังกลาวน้ัน 
บุคคลจะสามารถเผชิญหนากับปญหา และการเปลี่ยนแปลงดังกลาวจึงเปนสิ่งที่มีความจําเปน
อยางย่ิง และสิ่งที่จะชวยพัฒนาใหบุคคลมีศักยภาพสูงสุดที่จะสามารถประเชิญหนากับปญหาทั้ง
ปวงไดดีคือ การศึกษาการศึกษาเปนกระบวนการที่ทําใหมนุษยสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ตนเอง สามารถดําเนินชีวิตในสังคมไดอยางมีสันติสุข และสามารถเกื้อหนุนการพัฒนาประเทศได
อยางเหมาะสม และสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในทุกดานของประเทศ ตลอดจนบุคลากรน้ัน
ตองมีนิสัยใฝรูใฝเรียนเพิ่มพูนพัฒนาตนเองพัฒนาอาชีพ และพัฒนาสังคมใหทันสมัยอยูเสมอจึง
จะมีชีวิตที่ประสบผลสําเร็จและสงบสุขทามกลางปญหา อันเน่ืองจากความเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็วฉับพลันทางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรม การเมือง และเทคโนโลยี (วิโรจน สารัตนะ, 
๒๕๕๕: ๒-๓) 

 จากเหตุผลและความสําคัญดังกลาวขางตน การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยจึงมี
ความจําเปนมากในโลกยุคโลกาภิวัฒน ผูวิจัยมีความสนใจศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของ
เทศบาลเมืองลําตาเสา อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดวยเห็นวา เทศบาลดังกลาวมี
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางตอเน่ือง เหมาะแกการศึกษาวิจัยเพื่อนําผลการวิจัยไป
ประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอไป 
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2. วัตถุประสงคการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของเทศบาลเมืองลําตาเสา อําเภอวัง
นอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 2. เพื่อเปรียบเทียบระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของเทศบาลเมืองลําตาเสา 
อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
 3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของเทศบาลเมืองลําตาเสา อําเภอ
วังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

3. วิธีการดําเนินการวิจัย 

 เปนการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) ระหวางการวิจัยเชิง
ปริมาณ  (Quantitative Research) ใชการศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) จาก
แบ บ ส อบ ถาม  (Questionnaire) แล ะก าร วิจั ย เ ชิ ง คุ ณ ภ าพ  (Qualitative Research) 
ประกอบการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) กับผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants)  
ประชากรที่ใชในการวิจัยคือบุคลากรของเทศบาลเมืองลําตาเสา อําเภอวังนอย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 191 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของ เครซี่และมอรแกน 
Krejcie & Morgan (Krejcie, R. V., and Morgan, D. W., 1970: 607-610) ไดกลุมตัวอยาง
จํานวน 128 คน สุมดวยวิธีสุมอยางงาย เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก แบบสอบถามแบบ
ประมาณคา 5 ระดับ ที่ระดับความเช่ือมั่น 0.961 และแบบสัมภาษณเชิงลึกแบบมีโครงสราง  
สถิ ติ ท่ี ใช ในการวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย  คาความ ถ่ี  (Frequency), ค ารอยละ 
(Percentage), คาเฉลี่ย ( Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การ
ทดสอบคาที (t-test) ในกรณีตัวแปรตนสองกลุม และการทดสอบคาเอฟ (F-test) ดวยวิธีการ
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ในกรณีตัวแปรตนต้ังแตสามกลุมข้ึนไป 
เมื่อพบวามีความแตกตางจะทําการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีผลตาง
เปนสําคัญนอยที่สุด (Least Significant Difference : LSD.) 

4. สรุปผลการวิจัย 
 1. ระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของเทศบาลเมืองลําตาเสา อําเภอวังนอย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x� = 4.33, S.D. = 0.100) เมื่อจําแนก

เปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยที่ดานการพัฒนา มีคาเฉลี่ยสูงสุด (x� = 4.34, 

S.D. = 0.182) รองลงมา คือ ดานการศึกษา (x� = 4.32, S.D. = 0.164) และดานการฝกอบรม 

(x� =4.32, S.D. = 0.166) ตามลําดับ 
 2. ผลการเปรียบเทียบระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของเทศบาลเมืองลําตาเสา 
อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวม จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
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ตําแหนง และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน พบวา บุคลากรมีระดับการพัฒนาไมแตกตางกัน เมื่อ
พิจารณารายดานพบวา ทุกดานไมมีความแตกตางกัน ดังน้ันจึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 
 3. แนวทางในการการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของเทศบาลเมืองลําตาเสา อําเภอวัง
นอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวา ดานการฝกอบรม เปนการพัฒนาวิชาชีพ และทักษะ
ความสามารถในการปฏิบัติงานใหเปนไปตามเปาหมายขององคกร เนนที่การฝกอบรมใหบุคลากร
มีระเบียบวินัยและขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน ตามกรอบของหลักธรรมาภิบาล ดาน
การศึกษา เปนการพัฒนาวิชาการใหบุคลากรไดมีความรูในระดับที่สูงข้ึนโดยเนนสาขาวิชาที่
สอดคลองกับภาระงาน มีกระบวนการคือสรางแรงจูงใจและกระตุนใหบุคลากรไดศึกษาตอยอด
ความรู ดานการพัฒนา เปนการพัฒนาวิชาชีวิต กลาวคือทัศนคติของบุคลากร ให เกิด
ความสัมพันธในระดับบุคคลและองคกร ใหมีศิลปะในการปฏิบัติงาน 

5. สรุปองคความรูท่ีไดจากการวิจัย 

 จากการวิจัยผูวิจัยไดสรุปผลการวิจันและนํามาสังเคราะหเปนองคความรูไดดังตอไปน้ี 
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  ๒) ศึกษาดูงาน 
    ๓) พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
        ๔) พัฒนาวิชาชีวิต 
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 1. ดานการฝกอบรม 
 1) จัดอบรมตามความสมารถ คือ การจัดการฝกอบรมบุคลากรตามความสามารถ 
เนนผูมีความสามารถนอยเพิ่มสมรรถนะขีดความสามารถ (Competency) ใหมีความสามารถใน
การปฏิบัติงานที่เทาเทียมกับผูอื่น 
 2) สรางกระบวนการในการฝกอบรม คือ การกําหนดแนวทางวิธีการในการฝกอบรม
บุคลากร ใหเปนไปตามกระบวนการ มีการวางแผนการจัดการอบรม การดําเนินการฝกอบรมตาม
แผนที่ไดวางไว การตรวจสอบติดตามผลการฝกอบรมและตรวจสอบกระบวนการฝกอบรม 
ปรับปรุงแกไขกระบวนการในการฝกอบรมใหมีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 3) พัฒนาทักษะ คือ ฝกอบรมบุคลากรใหทักษะในการปฏิบัติงาน ใหเปนผูมีความ
เช่ียวชาญเฉพาะดานในสายงานของตน สรางกิจกรรมการเรียนรูใหเกิดการพัฒนาที่ย่ังยืน 
 4) พัฒนาวิชาชีพ คือ ฝกอบรมบุคลากรโดยเนนความรูที่เกี่ยวของกับภาระงานที่
ดําเนินการอยู ในปจจุบัน เพื่อเคนเอาศักยภาพของบุคคลออกมาสรางสรรคงานให เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 2. ดานการศึกษา 
 1) ใชเทคโนโลยีการศึกษา คือ พัฒนาการศึกษาของบุคลากรโดยนําเอาเทคโนโลยีเขา
มาชวยในการจัดการศึกษาเปนตนวา ระบบการจัดการขอมูล ระบบการจัดการองคความรู ซึ่งจะ
สงผลดีตอการจัดการศึกษา งายตอการสืบคนเพื่อการศึกษาและการบริหาร 
 2) ประเมินผล คือ ประเมินผลการศึกษาอยางตอเน่ือง และนําผลของการประเมิน
เขาสูกระบวนการปรับปรุงการจัดการศึกษาใหดีข้ึนตามลําดับ 
 3) จัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษา คือ จัดสรรงบประมาณเฉพาะการศึกษาให
เพียงพอ สนับสนุนสงเสริมใหมีการจัดหางบประมาณจากแหลงอื่น ๆ 
 4) พัฒนาวิชาการ คือ พัฒนาบุคลากรโดยสงเสรมิสนับสนุนใหบคุลากรไดศึกษาตอใน
ระดับที่สูงข้ึน 
 3. ดานการพัฒนา 
 1) ประเมินบุคลากรอยางตอเน่ือง คือ ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอยาง
ตอเน่ืองเพื่อนําผลการประเมินไปสูกระบวนการพัฒนาบุคลากร และเพื่อเปนการกระตุนบุคลากร
ใหเกิดการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 
 2) ศึกษาดูงาน คือ จัดใหมีการศึกษาดูงานในองคกรอื่น ๆ หรือในตางประเทศ ที่
เกี่ยวกับการบริหารงานของเทศบาล เพื่อใหบุคลากรเกิดการเรียนรูใหม ๆ เกิดประสบการณจาก
การศึกษาดูงาน และนํามาพัฒนาการปฏิบัติงานของตนในองคกร 
 3) พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม คือ จัดโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน จัดใหมีกิจกรรมทางพระพุธศาสนาเพื่อใหบุคลากรไดศึกษาเรียนรูหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาเพื่อใหเกิดการเรียนรูและนําไปใชในชีวิตประจําวัน 
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 4) พัฒนาวิชาชีวิต คือ การพัฒนาความสําพันธระหวางบุคคลภายในองคกร ใหเกิด
วัฒนธรรมองคกรที่พึงประสงค ใหบุคลากรเกิดการประสานงานการความรวมมือกัน จน
กลายเปนความรวมแรงรวมใจในการปฏิบัติงานของเทศบาล ทําใหบุคลากรสามารถทํางาน
รวมกันไดอยางลงตัวและมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลตอไป 

6. อภิปรายผล 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของเทศบาลเมืองลําตาเสา อําเภอวังนอย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมทั้ง 3 ดาน 1) ดานการฝกอบรม 2) ดานการศึกษา 3) ดานการ
พัฒนา พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก เน่ืองจากเทศบาลลําตาเสา ใหความสําคัญกับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย มุงเนนใหบุคลากรไดรับการพัฒนาอยางเต็มที่เพื่อใหงานของเทศบาลคือการ
อํานวยความสะดวกใหกับประชาชนมีประสทิธิภาพมากทีสุ่ด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจยัของ ดารณี
พิมพ ชางทอง ที่ไดทําการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาทรัพยากรมนุษยดานการเรียนรู เพื่อการแขงขัน
ทางธุรกิจประจําทองถ่ินสูสังคมแหงการเรียนรู” ผลการวิจัยพบวา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ดานการเรียนรู เพื่อการแขงขันทางธุรกิจประจําทองถ่ินสูสังคมแหงการเรียนรูมีความสําคัญอยูใน
ระดับมากทุกดาน โดยในภาพรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.06 (SD = 0.495) สวนรายดานอันดับ 1 
คือ คุณลักษณะเฉพาะมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.28 (SD = 0.558) และ อันดับ 2 คือ อัตมโนทัศนมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.07 (SD = 0.611) และสอดคลองกับงานวิจัยของ พระเอกราช กิตฺติธโร (สม
เผา) ที่ไดทําการวิจยัเรื่อง “การพัฒนาทรัพยากรมนุษยขององคการบริหารสวนตําบลในอําเภอ
กันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ” ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีตอการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยขององคการบริหารสวนตําบลในอําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก ( x� = 3.69) เมื่อพิจารณารายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดานคือ 

ดานการฝกอบรม ( x� =3.73), ดานการพัฒนา ( x� =3.64), ดานการศึกษา ( x� =3.69) 

7. ขอเสนอแนะ 
 7.1 ขอเสนอแนะเชงินโยบาย 
 1) ควรมีการกาํหนดนโยบายดานการฝกอบรมบุคลากรของเทศบาลเปนการเฉพาะ 
เพื่อเนนใหบุคลากรไดการฝกอบรมในวิชาชีพที่เกี่ยวกับงานของเทศบาลอยางทั่วถึง 
 2) ควรมีการกําหนดนโยบายดานการศึกษา โดยเนนที่การสงเสริมและสนับสนุน
การศึกษาใหบุคลากรไดมีทุนในการศึกษา และทุกคนตองการรับการศึกษาตอยอดในระดับที่
สูงข้ึน 
 3) ควรมีการกําหนดนโยบายดานการพัฒนา ใหบุคลากรไดรับการพัฒนาใหเกิด
ทักษะและศิลปะในการทํางาน เพื่อสรางคานิยมทัศนคติและพฤติกรรมองคการของบุคลากรของ
เทศบาลอันพึงประสงค 
 7.2 ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
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 1) จัดสรรงบประมาณในดานการฝกอบรมเปนการเฉพาะ เรงรัดใหมีการฝกอบรม
บุคลากรใหครบทุกคนทุกสวนงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรใหปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 2) จัดสรรงบประมาณดานการศึกษา จัดหาทุนในการศึกษาใหกับบุคลกรอยาง
เพียงพอ 
 3) จัดกิจกรรมที่เปนการสรางเสริมทักษะและศิลปะในการทํางาน และกิจกรรมที่
เสริมสรางคานิยมทัศนคติและพฤติกรรมองคการ ใหบุคลากรไดทํางานรวมกันอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 7.3 ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป 
 1) ควรศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการใหบริการตอประชาชนของเทศบาลเมืองลําตาเสา 
อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 2) ควรศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลเมือง
ลําตาเสา อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 3) ควรศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลเมืองลําตาเสา 
อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 4) ควรศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในดานที่เกี่ยวของกับการพัฒนากับ
บุคลากรของเทศบาลเมืองลําตาเสา อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม Proceedings: 2561114

บรรณานุกรม 
 

เฉลิมพงศ มีสมนัย. การบริหารราชการไทย หนวยท่ี 11. นนทบุรี: มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิ
ราช, 2548. 

ดารณีพิมพ ชางทอง. “การพัฒนาทรัพยากรมนุษยดานการเรียนรู เพื่อการแขงขันทางธุรกิจ
ประจําทองถ่ินสูสังคมแหงการเรียนรู”. สิทธิปริทัศน. ปที่ 29 ฉบับที่ 90 (เมษายน-
มิถุนายน, 2558): 15. 

พระเอกราช กิตฺติธโร (สมเผา). “การพัฒนาทรัพยากรมนุษยขององคการบริหารสวนตําบลใน
อําเภอกันทรลักษ  จังหวัดศรีสะเกษ. วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, 2556. 

วิโรจน สารัตนะ. การพัฒนานโยบายการศึกษา. ขอนแกน: ภาควิชาการพัฒนาการศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2555. 

Krejcie, R. V., and Morgan, D. W., “Determining Sample Size for Research 
Activities”, Educational and Psychological Mea surement, Vol.30, 
(1970): 607-610. 



115การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม Proceedings: 2561

  การพัฒนาสมรรถนะการบริหารของผูบรหิารเทศบาล 
ตําบลบางละมุง จังหวัดชลบุร ี

Administrative Competency Development of Banglamung 
Municipality Administrators, Chonburi Province 

Chonburi Province 
 

อัญชลี กองแกว0

* อนุวัต กระสงัข1** เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง2

*** 
Anchalee   Konggaeo, Anuwat Krasang, Kiettisak Suklueang  

 
บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค คือ 1. เพื่อศึกษาสมรรถนะการบริหารของผูบริหาร
เทศบาลตําบลบางละมุง จังหวัดชลบุรี 2. เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะการบริหารของผูบริหาร
เทศบาลตําบลบางละมุง จังหวัดชลบุรี ตามความคิดเห็นของพนักงานโดยจําแนกตามปจจัยสวน
บุคคล 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารงานตามหลักอิทธิบาท 4 ของผูบริหารมี
ความสัมพันธกับสมรรถนะการบริหารของผูบริหารเทศบาลตําบลบางละมุง จังหวัดชลบุรี 4. เพื่อ
ศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการบริหารของผูบริหารเทศบาลตําบลบางละมุง จังหวัด
ชลบุรี   
 การวิจัยเปนแบบผสานวิธี ประกอบดวยการวิจัยเชิงปริมาณ ใชแบบสอบถามเปน
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีคาความเช่ือมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.986 กลุมตัวอยางไดมา
จากบุคลากรและเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในเทศบาลตําบลบางละมุง จังหวัดชลบุรี จํานวน 90 คน 
โดยสุมตัวอยางจากประชากร จํานวน 116 คน คํานวณจากสูตรทาโร ยามาเน สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบ
สมมติฐานโดยการทดสอบคาที และการทดสอบคาเอฟ ดวยวิธีการวิเคราะหความแปรปรวนทาง
เดียว เมื่อพบวามีความแตกตางจะทําการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธี
ผลตางนัยสําคัญนอยที่สุด สวนการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามปลายเปด วิเคราะหโดยการ
พรรณนาแจกแจงความถ่ีประกอบตาราง และวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ใชการสัมภาษณเชิงลึกจาก
ผูใหขอมูลสําคัญ จํานวน 12 คน วิเคราะหขอมูลโดยใชเทคนิควิเคราะหเน้ือหาเชิงพรรณนา 
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ลงกรณราชวิทยาลัย 
** ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
*** ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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 ผลการวิจัยพบวา 
 1. สมรรถนะการบริหารของผูบริหารเทศบาลตําบลบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก (x� = 4.00) เมื่อจําแนกเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน 

ตามลําดับคาเฉลี่ย คือ ดานสมรรถนะในการบริหารตนเอง (x� = 4.17) ดานสมรรถนะในการ

ตระหนักรับรู เรื่องโลกาภิวัตน  (x� = 4.03) ดานสมรรถนะในการสื่อสาร (x� =4.00) ดาน

สมรรถนะในการปฏิบัติเชิงกลยุทธ (x� =3.99) ดานสมรรถนะในการทํางานเปนทีม (x� =3.94) 

และดานสมรรถนะในการวางแผนและการบริหารจัดการ (x� =3.82)  
 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรตอสมรรถนะการบริหารของผูบริหาร
เทศบาลตําบลบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา บุคลากรที่มีอายุ 
ตางกัน มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงยอมรับสมมติฐาน
การวิจัย สวนบุคลากรที่มีเพศ ระดับการศึกษา ประสบการณทํางาน ตําแหนง ตางกัน มีความ
คิดเห็นไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 
 3. ความสัมพันธระหวางหลักอิทธิบาท 4 กับการพัฒนาสมรรถนะการบริหารของ
ผูบริหารเทศบาลตําบลบางละมุง จังหวัดชลบุรี พบวา หลักอิทธิบาท 4 มีความสัมพันธเชิงบวก
กับการพัฒนาสมรรถนะการบริหารของผูบริหารเทศบาล โดยภาพรวมอยูในระดับตํ่า (R = 
0.219) 
 4.แนวทางการพัฒนาสมรรถนะการบริหารของผูบริหารเทศบาลตําบลบางละมุง 
จังหวัดชลบุร ีคือ ผูบริหารควรเปดโอกาสใหบุคลากรไดแสดงความคิดเห็น แสดงศักยภาพ และ
ความเสมอภาคในการพัฒนาองคกร และเพื่อใหพนักงานน้ันรูสึกวาตนเองเปนสวนหน่ึงของ
องคกร จะตองพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานไดตามเปาหมายใหเปนระบบในการทํางาน
ตามแผนงาน ใหมีการจัดอบรมภาวะผูนํา สนับสนุนการทํางานของผูใตบังคับบัญชา ใหไปอบรมดู
งานนอกสถานที่ทั้งในและตางประเทศ และประเมินการทํางานของพนักงาน ผูบริหารจะตองให
ความรวมมือในการทํางานกับเพื่อนรวมงาน เพื่อเกิดความสามัคคีระหวางผูบริหารกับ
ผูใตบังคับบัญชา 
คําสําคัญ : การพัฒนา, สมรรถนะ, การบริหาร, ผูนํา 
 

Abstract 
 Objectives of this research were: 1. to study the administrative 
competency of Banglamung Municipality Administrators, Chonburi  Province, 2. to 
compare the administrative competency of Banglamung Municipality 
Administrators, Chonburi  Province by opinions of the employees, classified by 
personal data and 3. to study the relationship between administration with 
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Iddhipada 4 and administrative competency development of Banglamung 
Municipality Administrators, Chonburi  Province and 4. To propose the guidelines 
for administrative competency development of Banglamung Municipality 
Administrators, Chonburi  Province 
 Methodology was the mixed methods: The quantitative research 
collected data with questionnaires that had confident value at 0.0986 from 90 
samples derived from 116 people using Taro Yamane’s formula, analyzed data 
by Frequency, Percentage, Mean and  Standard deviation, t-test and  F-test value 
by means of two or more initial variables. When it is found that there are 
differences, it will compare the difference in pairs with the Least Significant 
Differences, LSD. For the data from the open ended questionnaires, the data 
were analyzed by descriptive analysis with frequencies. The qualitative research 
collected data from 12 key informants by in-depth-interviewing and analyzed 
data by descriptive interpretation.    
 1. The administrative competency of Banglamung Municipality 
Administrators, Chonburi  Province by overall were at high level (x� = 4.00. 
SD=0.317) Each aspects were at high level accordingly as competency in self 
management was at high level (x� = 3.93), competency in the globalization 

concept was at high level (x� = 4.03,SD=0.572), competency in communication 

was at high level (x� = 4.00,SD=0.468), competency in strategic operation was at 

high level (x� = 3.99, SD=0.555). competency in working as a team was at high 

level ( x� = 3.94,SD=0.538) and the competency in planning and administration 

was at high level  (x� = 3.82,SD=0.865).   
 2. Comparison of the personnel’s opinions on the administrative 
competency development of Banglamung Municipality Administrators, Chonburi 
Province, classified by personal data were that indicated that personnel with 
different ages had different opinions   with statistically significant value of 0.05, 
accepting the set hypothesis. Meanwhile, the personnel  with different sex, 
educational level, work experiences and positions did not have different 
opinions, rejecting the set hypothesis.   
 3. Relationship between Itthipata4 and administrative competency 
development of Banglamung Municipality Administrators, Chonburi  Province was 
that Iddhipada 4  had positive relationship with the administrative competency 
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development of Banglamung Municipality Administrators, Chonburi  Province, by 
overall was at low level (r =219) 
 4. Guidelines for the administrative competency development of 
Banglamung Municipality Administrators, Chonburi Province were that the 
administrators should open opportunities for employees and personnel to to 
express their opinions and capacities and equality in organizational development 
to encourage them to have the sense of belonging. There should be 
systematically work competency development to work in line with plans. There 
should be leadership training, supporting the works of subordinates by sending 
them to seminar and trainings in the country and abroad. There should be a faire 
evaluation of personnel. Administrators must cooperate with coworkers to create 
unity and harmony among administrators and subordinates. 
Keywords: Development, Competency, Administration, Leader 
 
1. บทนํา  
 ประเทศไทยมีการปกครองทองถ่ินเปนรากฐานอนัสาํคัญ ในการกระจายอํานาจการบรหิาร
จากสวนกลางสูสวนทองถ่ิน ซึ่งถือเปนรากฐานอันสําคัญในระบอบประชาธิปไตยมุงหวังใหทองถ่ิน
สามารถดําเนินการตัดสนิใจและตกลงใจเรือ่งตางๆ ของตนเองหรอืมุงหวังใหสามารถบริหารงานอยาง
มีประสิทธิภาพมีความคุมคา นอกจากน้ีการปกครองทองถ่ินยังเปนการแบงเบาภาระในการจัดทํา
บริการของสวนกลางชวยสรางสาํนึกในหมูประชาชนใหรักทองถ่ินและรวมมือกนัในการพัฒนาทองถ่ิน
ใหเจริญกาวหนาและเปนปจจัยสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนองคพระประมุขของไทยซึ่งเปนการปกครองในระดับชาติดวยอยางไรก็ตาม กนก วงษตระหนาน 
(2528, หนา24) การปกครองทองถ่ินจะเกิดผลดีหรือไมเพียงใดข้ึนกับปจจัยดานตางๆเชน กําลังคน 
เงิน ประชากรและขนบธรรมเนียมของทองถ่ินน้ันๆ การปกครองทองถ่ินมีรูปแบบการปกครองที่
หลากหลายซึ่งเปนไปตามความเหมาะสมกับศักยภาพของแตละทองถ่ิน 
 กลไกการกระจายอํานาจของรัฐบาลสูประชาชนมุงหวังใหผูนําทองถ่ินควรมีสมรรถนะ
ความรอบรูในการบริหารงานบรหิารคนอยางมืออาชีพ การบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินให
ประสบความสําเร็จ บรรลุประสิทธิผล สรางความรุงเรืองเจริญเติบโตใหกับทองถ่ินมีภาพลักษณที่ดี
ไดรับ ความเช่ือถือไววางใจจากสาธารณะ สามารถตอบสนอง ความตองการของประชาชน และสราง
ความพึงพอใจแกผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญทุกกลุมจึงมีความตองการผูนําซึ่งมีความสามารถในการ
รับมือกับการเปลี่ยนแปลง ของสิ่งแวดลอม (สมคิด เลิศไพฑูรย 2557: 70-72) และมีการจัดการ
ภาครัฐแนวใหมตามแนวคิดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักเกณฑของการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามทีส่ํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกําหนด 
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(ณัฐวัฒน สิริพรวุฒิ , 2556: 67) อยางไรก็ ดีแมวาผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน เทศบาลคือ 
“นายกเทศมนตรี” จึงถือไดวาเปนตําแหนงที่สําคัญย่ิง ตอการพัฒนาองคกรปกครองทองถ่ินใน
รูปแบบเทศบาล ซึ่งมีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของเทศบาลทั้งหมดจึงถือเปนอํานาจหนาที่ของ
ปลัดเทศบาลทั้งน้ีโดยพิจารณาสาเหตุของการพัฒนาเทศบาลน้ันมีความลาชาไมตรง ตามวัตถุประสงค
และเปาหมายขององคการยังใชรูปแบบเดิมในการบรหิารจัดการ สาเหตุประการหน่ึงเกิดจากตัวบุคคล 
คือ“นายกเทศมนตรี”ยังขาดสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานดานตางๆ และคุณลักษณะที่จําเปนตอ
การปฏิบัติงาน หรือเพิ่มเติมไมมีทักษะการบริหารคนและแผนงานการนําเทคโนโลยีการบริหาร
สมัยใหม โดยอาจจะกลาวไดวา ผูบริหารสูงสุดของเทศบาลยังขาดทักษะของความเปนผูบริหารมือ
อาชีพ 
 ดังน้ันการบริหารจัดการเพื่อใหระบบงานขับเคลื่อนในทิศทางที่สมบูรณ และมี
ประสิทธิภาพ และบรรลถึุงจดุประสงคที่ต้ังไวที่ผูทําหนาทีเ่ปนผูบรหิารน้ันจึงจําเปนอยางย่ิงที่จะตอง
ศึกษาทักษะตางๆ ในการเปนผูนําการจะเปนผูนําและผูบริหารที่ดีไดน้ัน ไมใชเรื่องงายแตก็ไมใชเรื่อง
ยากหากผูบริหารหรือผูนํามีคุณธรรมมีความสามารถมีทักษะและประสบการณ (เดชศักด์ิ อังเกลียว
ลม, 2552: 25)  
 ดวยเหตุผลและความเปนมาดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงมีความใครและสนใจที่จะศึกษาการ
บริหารงานของ การพัฒนาสมรรถนะการบริหารของผูบริหารเทศบาลตําบลบางละมุง จังหวัดชลบุร ี 
 
2. วัตถุประสงคการวิจัย 
 1) เพื่อศึกษาสมรรถนะการบริหารของผูบริหารเทศบาลตําบลบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
 2) เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะการบริหารของผูบริหารเทศบาลตําบลบางละมุง จังหวัด
ชลบุรี ตามความคิดเห็นของพนักงานโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารงานตามหลักอิทธิบาท 4 ของผูบริหารมี
ความสัมพันธกับการพัฒนาสมรรถนะการบริหารของผูบริหารเทศบาลตําบลบางละมุง จังหวัดชลบุรี  
 4) เพื่อศึกษาแนวทางตอการพัฒนาสมรรถนะการบริหารของผูบริหารเทศบาลตําบลบาง
ละมุง จังหวัดชลบุรี 
 
3. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 เปนการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) ระหวางการวิจัยเชิง
ปริ มาณ  (Quantitative Research) ใช การศึกษาวิจั ย เชิ งสํ ารวจ  (Survey Research) จาก
แบบสอบถาม (Questionnaire) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ประกอบการ
สัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) กับผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants)  
 3.1 ประชากรกลุมตัวอยาง 
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 ประชากรสาํหรับการวิจัยครัง้น้ีผูวิจัยกาํหนดขนาดของกลุมตัวอยาง (Sample Size) และ
วิธีการสุมกลุมตัวอยาง (Sampling) ดังน้ี ขนาดของกลุมตัวอยาง (Sample Size) กลุมตัวอยางไดจาก
เปนขาราชการ พนักงาน และลูกจาง ของเทศบาลตําบลบางละมุง จงัหวัดชลบุร ีซึ่งมีจํานวน 90 คน 
ที่ไดจากสูตรของ Taro Yamane (Yamane 1973, p. 1130)  
 3.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก 
 แบบสอบถาม (Questionnaire)  ซึ่งแบบสอบถามที่ผูวิจัยพัฒนาข้ึนตามกรอบของ 
“การพัฒนาสมรรถนะการบริหารของผูบริหารเทศบาลตําบลบางละมุง จังหวัดชลบุรี” โดยแบง
ออกเปน 3 ตอน ดังน้ี  
 ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณทาํงาน และตําแหนงหนาที่ โดยมีลักษณะเปนแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List) จํานวน 5 ขอ 
 ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามที่เกี่ยวกับการบริหารงานตามอิทธิบาท 4 ของผูบริหาร
เทศบาลตําบลบางละมุง จังหวัดชลบุรี ไดแก 1) ดานฉันทะ 2) ดานวิริยะ 3) ดานจิตตะ 4) ดาน
วิมังสา 
 ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับ “การพัฒนาสมรรถนะการบริหารของผูบริหาร
เท ศ บ า ล ตํ า บ ล บ า ง ล ะ มุ ง  จั ง ห วั ด ช ล บุ รี ” ซึ่ ง แ บ ง อ อ ก เป น  6 ด า น  ได แ ก 
 1) สมรรถนะในการสื่อสาร  2) สมรรถนะในการวางแผนและการบริหารจัดการ 3) สมรรถนะในการ
ทํางานเปนทีม 4) สมรรถนะในการปฏิบัติเชิงกลยุทธ 5) สมรรถนะในการตระหนักรับรูเรื่องโลกาภิ
วัตน 6) สมรรถนะในการบริหารตนเอง 
 แบบสัมภาษณ   
 1) ศึกษาวิธีการสรางแบบสัมภาษณที่ใชในการเก็บขอมูลจากเอกสาร ตําราและงานวิจัยที่
เกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทางในการกาํหนดกรอบความคิดในการสรางแบบสัมภาษณ  
 2) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารการวิจัยตางๆ ที่ เกี่ยวของ โดยพิจารณาถึง
รายละเอียดตางๆ เพื่อใหครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัยที่กําหนดไว  
 3) ขอคําแนะนําจากอาจารยที่ปรกึษาเพื่อใชเปนแนวทางในการสรางแบบสัมภาษณ  
 4) สรางแบบสัมภาษณใหครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อใชเปนเครื่องมือในการ
เก็บขอมูลจากผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) เพื่อนํามาวิเคราะห  
 3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 1. การเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม 
 1) ขอหนังสือจากผูอํานวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถึงนายกเทศมนตรี
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เทศบาลตําบลบางละมุง จังหวัดชลบุรี เพื่อขอความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถามของพนักงาน
เทศบาลตําบลบางละมงุ จังหวัดชลบุร ี
 2) นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณไปเก็บขอมูล กับพนักงานเทศบาลตําบลบางละมุง 
จังหวัดชลบุรี ที่เปนกลุมตัวอยางจํานวน 90 ชุด และเก็บแบบสอบถามคืนดวยตนเอง แลวนํามา
ตรวจสอบความถูกตอง ไดขอมูลที่สมบูรณทั้งหมดจํานวน 90 ชุด คิดเปนรอยละ 100% ของจํานวน
แบบสอบถามทัง้หมด 
 3) นําขอมูลที่ไดไปวิเคราะหและประมวลผลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัยทาง
สังคมศาสตรตอไป 
 2. การเก็บรวบรวมขอมูลจากสัมภาษณ 
 1) ขอหนังสือจากผูอํานวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถึงผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) 
เพื่อขอความอนุเคราะหในการใหสัมภาษณ  
 2) ทําการนัดวัน เวลา และสถานที่กับผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) เพื่อสัมภาษณ
ตามที่กําหนดไว  
 3) ดําเนินการสัมภาษณตามวัน เวลาและสถานที่ที่กําหนดนัดไว จนครบทุกประเด็นโดย 
ขออนุญาตใชวิธีการจดบันทึกและการบันทึกเสียงประกอบการสัมภาษณ  
 4) นําขอมูลดิบที่ไดมารวบรวมเพื่อวิเคราะหโดยวิธีการที่เหมาะสมและนําเสนอตอไป 
 
4. การวิเคราะหขอมูล 
 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  
 สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) สถิติที่ใช คือ คาความถ่ี (Frequency), คารอย
ละ (Percentage), คาเฉลี่ย ( Mean) และคาเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใชสําหรับทดสอบสมมติฐาน สถิติที่ใชคือการ
ทดสอบคาที (t-test) และการทดสอบคาเอฟ (F-test) ดวยวิธีการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 
(One Way Anova) เมื่อพบวามีความแตกตางจะทาํการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยเปนรายคู
ดวยวิธีผลตางเปนสาํคัญนอยทีสุ่ด (Least Significant Difference : LSD.) และทดสอบความสัมพันธ
โดยการวิเคราะหค าสัมประสิทธสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s Produce Moment 
Correlation Coefficient) 
 
5. ผลการวิจัย 
 1. สมรรถนะการบริหารของผูบริหารเทศบาลตําบลบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก (x� = 4.00) เมื่อจําแนกเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน ตามลําดับ

คาเฉลี่ย คือ ดานสมรรถนะในการบริหารตนเอง (x� = 4.17) ดานสมรรถนะในการตระหนักรับรูเรื่อง
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โลกาภิวัตน (x� = 4.03) ดานสมรรถนะในการสื่อสาร (x� =4.00) ดานสมรรถนะในการปฏิบัติเชิงกล

ยุทธ (x� =3.99) ดานสมรรถนะในการทํางานเปนทีม (x� =3.94) และดานสมรรถนะในการวางแผน

และการบริหารจัดการ (x� =3.82)  
 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเหน็ของบุคลากรตอการพัฒนาสมรรถนะการบริหารของ
ผูบริหารเทศบาลตําบลบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา บุคลากรที่มี
อายุ ตางกัน มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงยอมรับสมมติฐาน
การวิจัย สวนบุคลากรทีม่ีเพศ ระดับการศึกษา ประสบการณทํางาน ตําแหนง ตางกัน มีความคิดเห็น
ไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 
 3. ความสัมพันธระหวางหลักอิทธิบาท 4 กับการพัฒนาสมรรถนะการบรหิารของผูบริหาร
เทศบาลตําบลบางละมงุ จังหวัดชลบุร ีพบวา หลักอิทธิบาท 4 มีความสัมพันธเชิงบวกกับการพัฒนา
สมรรถนะการบริหารของผูบริหารเทศบาล โดยภาพรวมอยูในระดับตํ่า (R = 0.219) 
 4.แนวทางการพัฒนาสมรรถนะการบริหารของผูบริหารเทศบาลตําบลบางละมุง จังหวัด
ชลบุร ีคือ ผูบริหารควรเปดโอกาสใหบุคลากรไดแสดงความคิดเห็น แสดงศักยภาพ และความเสมอ
ภาคในการพัฒนาองคกร และเพื่อใหพนักงานน้ันรูสึกวาตนเองเปนสวนหน่ึงขององคกร จะตอง
พัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานไดตามเปาหมายใหเปนระบบในการทํางานตามแผนงาน ใหมี
การจัดอบรมภาวะผูนํา สนับสนุนการทํางานของผูใตบังคับบญัชา ใหไปอบรมดูงานนอกสถานที่ทั้งใน
และตางประเทศ และประเมินการทํางานของพนักงาน ผูบริหารจะตองใหความรวมมือในการทํางาน
กับเพื่อนรวมงาน เพื่อเกิดความสามัคคีระหวางผูบริหารกับผูใตบังคับบัญชา 
 
6. อภิปรายผล 
 1) ดานสมรรถนะในการสื่อสาร การพัฒนาสมรรถนะการบริหารของผูบรหิารเทศบาล
ตําบลบางละมุง จังหวัดชลบรุี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับการศึกษาของ สถาพร  วิชัย
รัมย และไชยา ย้ิมวิไล (2558) ไดทําการศึกษาวิจัยเรือ่ง “สมรรถนะของผูบริหารองคการบริหารสวน
ตําบลในจังหวัดบุรีรัมยโดยการใชเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ” ผลการวิจัยพบวา 
สมรรถนะของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดบุรีรัมย โดยภาพ รวมอยูในระดับมาก  
 2) ดานสมรรถนะในการวางแผนและการบริหารจัดการ การพัฒนาสมรรถนะการบริหาร
ของผูบริหารเทศบาลตําบลบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ธนิตา ฐิติภากร (2546) ศึกษาวิจัยเรื่อง “การเปรียบเทียบความโปรงใสในการ
บรหิารงานของเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดนครปฐม” พบวา ความโปรงใส
ของเทศบาลตําบลอยูใน ระดับมากและเมือ่เปรียบเทียบความโปรงใสในการบริหารงานเทศบาล ใน
การบริหารงานอยูในระดับมาก  
 3) ดานสมรรถนะในการทํางานเปนทีม การพัฒนาสมรรถนะการบริหารของผูบริหาร
เทศบาลตําบลบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 
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สถาพร  วิชัยรัมย และไชยา ย้ิมวิไล (2558) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “สมรรถนะของผูบริหาร
องคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดบุรีรัมยโดยการใชเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ” 
ผลการวิจัยพบวา สมรรถนะของผูบริหารองคการบรหิารสวนตําบลในจงัหวัดบรุีรมัย โดยภาพ รวมอยู
ในระดับมาก  
 4) ดานสมรรถนะในการปฏิบัติเชิงกลยุทธ การพัฒนาสมรรถนะการบริหารของผูบริหาร
เทศบาลตําบลบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ธนิ
ตา ฐิติภากร (2546) ศึกษาวิจัยเรื่อง “การเปรียบเทียบความโปรงใสในการบริหารงานของเทศบาล
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดนครปฐม” พบวา ความโปรงใสของเทศบาลตําบลอยูใน 
ระดับมากและเมือ่เปรียบเทียบความโปรงใสในการบริหารงานเทศบาล ในการบริหารงานอยูในระดับ
มาก 
 5) ดานสมรรถนะในการตระหนักรับรูเรื่องโลกาภิวัตน การพัฒนาสมรรถนะการบริหาร
ของผูบริหารเทศบาลตําบลบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ บุญฤทธ์ิ เพ็ชรวิศิษฐ (2561) ไดทําการวิจัยเรื่อง “ศักยภาพการบริหารการพัฒนาของ
เทศบาล:กรณีศึกษาเทศบาลนครขอนแกน”ผลจากศึกษาศักยภาพการบริหารการพัฒนาเทศบาลนคร
ขอนแกนตามโครงสรางการบริหารเทศบาลนครขอนแกน พบวา ศักยภาพการบริหารการพัฒนาของ
เทศบาลนครขอนแกน โดยการนําไปสูการปฏิบัติในชุมชนสามารถปฏิบัติไดในระดับมากที่สุด 
 6. ดานสมรรถนะในการบริหารตนเอง การพัฒนาสมรรถนะการบริหารของผูบริหาร
เทศบาลตําบลบางละมุง จังหวัดชลบรุี โดยภาพรวมในดานสมรรถนะในการตระหนักรับรูเรื่องโลกาภิ
วัตนอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสถาพร วิชัยรัมย และไชยา ย้ิมวิไล (2558) ได
ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “สมรรถนะของผูบรหิารองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดบุรีรัมยโดยการใช
เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ” ผลการวิจัยพบวา สมรรถนะของผูบริหารองคการบริหาร
สวนตําบลในจังหวัดบุรีรัมย โดยภาพ รวมอยูในระดับมาก 
 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1) ควรมีหลักสูตรการแกไขปญหาความขัดแยงที่เหมาะสมในแตละสถานการณ เพื่อกํานัน 
ผูใหญบานลดความขัดแยงไดตรงจุดหรือเพื่อแกไขปญหาไมเกิดข้ึน 
 2) ควรมีการกําหนดวุฒิการศึกษาในการสมัคร ของกํานัน ผูใหญบาน หรือมีการสนับสนุน
ให กํานัน ผูใหญบาน ไดศึกษาตอในระดับศึกษาที่สูงข้ึนไป 
 3) ควรจัดใหมีการถายทอดความรูไปยังกํานัน ผูใหญบาน ที่เพิ่งไดรับการเลือกต้ังเขามา 
เพื่อใหกํานัน ผูใหญบานไดเพิ่มศักยภาพในการแกไขปญหามากย่ิงข้ึน 
 ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
 1) ผูบริหารเทศบาล ควรมโีครงการรวมกันระหวางชุมชนและหนวยงานภายนอก เพื่อให
ความรูดานวิชาการ และการบรหิารจัดการเศรษฐกิจชุมชนใหแกผูนําอยางตอเน่ืองสรางภาคีเครือขาย
ระหวางหนวยงาน จะทําใหมีการพัฒนาสมรรถนะของผูนําทองถ่ินไปดวย 
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 2) ผูบริหารเทศบาล ควรมีนโยบายสงเสริมการพัฒนาศักยภาพของผูนําทองถ่ินใหมี
สมรรถนะทางดานการบริหารคน บริหารงาน โดยเฉพาะอยางย่ิงบุคลากรที่เปนผูใตบังคับบัญชาซึ่ง
เปนผูนํากลยุทธขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไปปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามวิสัยทัศนและ
พันธกิจขององคกร 
 ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป 
 1) ควรทําการวิจัย ตอยอดการพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะใหมี ความเขมแข็ง
ย่ิงข้ึน โดยรูปแบบการวิจัยพัฒนาแบบ มีสวนรวมกับหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในแตละ
รูปแบบใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
 2) ควรศึกษาการพัฒนาสมรรถนะของผูนําทองถ่ินในการบริหาร จัดการเศรษฐกิจชุมชนใน
จังหวัดชลบุรจีะมีประสทิธิภาพสูงข้ึน และควรศึกษากลยุทธการพฒันาการมสีวนรวมของผูนําทองถ่ิน 
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บทคัดยอ 

บทความวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค คือ 1. เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการอธิกรณของคณะ
สงฆ อําเภอเมือง จังหวัดอางทอง 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบแนวทางการบรหิารจัดการอธิกรณของคณะ
สงฆ อําเภอเมือง จังหวัดอางทอง โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 3. เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะตอแนวทางการบริหารจัดการอธิกรณของคณะสงฆ อําเภอเมือง จังหวัดอางทอง ระเบียบ
วิธีวิจัยเปนการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) ระหวางการวิจัยเชิงปริมาณ และการ
วิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณเปนการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่เปนพระสงฆ ในพื้นที่ อําเภอ
เมือง จังหวัดอางทอง จํานวน152 รูป จากจํานวนประชากรทั้งหมด 245 รูป เครื่องมือที่ใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามที่มีคาความเช่ือมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.957 วิเคราะหขอมูลโดยการหา
คาความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาเอฟ โดยการวิเคราะหหาความ
แปรปรวนทางเดียว และทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคู ดวยวิธีผลตางนัยสําคัญนอยที่สุด 
การวิจัยเชิงคุณภาพ กําหนดผูใหขอมูลหลัก 8 รูป/คน เลือกแบบเจาะจงจากผูทรงคุณวุฒิ และ
ผูเกี่ยวของกับการบริหาร เครื่องเก็บขอมูลไดแก แบบสัมภาษณเชิงลึก เก็บขอมูลดวยการสัมภาษณเชิง
ลึก ตัวตอตัว วิเคราะหขอมูลดวยวิธีการพรรณนาความ 

ผลการวิจัยพบวา 
1. แนวทางการบรหิารจัดการอธิกรณของคณะสงฆ อําเภอเมือง จังหวัดอางทอง ทั้ง 4 ดาน 

โดยภาพรวมอยูในระดับมากทุกดาน คาเฉลี่ยอยูที่ (x� = 4.23) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา การ

บริหารจัดการกิจจาธิกรณ มีคาเฉลี่ยมากที่สุดอยูที่ (x� = 4.52) รองลงมา คือดานการบริหารจัดการ
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แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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อาปตตาอธิกรณ คาเฉลี่ยอยูที่ (x� = 4.19) รองลงมา คือดานการบริหารจัดการอนุวาทาธิกรณ คาเฉลี่ย

อยูที่ (x� = 4.11) และลําดับสุดทาย คือดานการบริหารจัดการวิวาทาธิกรณ คาเฉลี่ยอยูที่ (x� = 4.10) 
2. เปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆตอแนวทางการบริหารจัดการอธิกรณของคณะ

สงฆ อําเภอเมือง จังหวัดอางทอง โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา พระสงฆที่มีวุฒิการศึกษาทาง
ธรรมและวุฒิการศึกษาบาลี ตางกัน มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย สวนพระสงฆที่มีอายุ พรรษา วุฒิการศึกษาสามัญ และตําแหนงทางการ
ปกครองคณะสงฆ ตางกัน มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

3. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะตอแนวทางการบริหารจัดการอธิกรณของคณะสงฆ 
อําเภอเมือง จังหวัดอางทอง โดยพบปญหาในแตละดาน ดังน้ี 1. ดานวิวาทาธิกรณ เชน ทั้งสองฝายยก
เหตุผลวาตนเปนฝายถูกตองเสมอ และการทะเลาะวิวาทกันเรื่องพระธรรมวินัย 2. ดานอนุวาทาธิกรณ 
เชน การถกเถียงกันเรื่องวินัยบางขอ เชน การรับเงินและทองเปนตน และปญหาการใสรายปายส ี
ฟองรองกันดวยเรื่องอันหาเหตุมิได 3) ดานอาปตตาธิกรณ เชน พระภิกษุบางรูปยังด่ืมของมึนเมา ซึ่ง
ขาดการดูแลเอาใจใสจากเจาคณะผูปกครอง และการละเมิดกฎเกณฑนอยใหญ และ 4) ดานกิจจาธิกรณ 
เชน ภิกษุไมมีความรูเทาที่ควร ไมศึกษา ด้ือรั้น ทะนงตน เชนไมรวมลงอุโบสถ และเรื่องพิธีกรรมตางๆ 
และการลงโทษผูกระทําผิดใหสํานึกผิด 

ขอเสนอแนะในแตละดาน ดังน้ี 1) ดานวิวาทาธิกรณ ศาสนาไดวางหลักธรรมคําสอนไวเปน
พื้นฐานเพื่อการอยูรวมกันดวยความสามัคคี 2) ดานอนุวาทาธิกรณ การตัดสินตองใชความยุติธรรมเปน
หลักสําคัญเพื่อใหเปนประชาธิปไตย 3) ดานอาปตตาธิกรณ เจาคณะผูปกตรองควรสอดสองดูแลอยาง
ใกลชิด จริงจังและตอเน่ือง. และ 4) ดานกิจจาธิกรณ ไมควรรับคนอายุเกิน 60 ปเขามาบวช, กิจธุระที่
สงฆตองมีความสามัคคีพรอมใจกันทําใหสําเร็จ 
คําสําคัญ การบริหาร การจัดการ อธิกรณ 

 
Abstract 

The objectives of this research were: 1. To study the administrative guidelines for 
conflict resolution of the Sangha, Muang District, Ang Thong Province. 2. To compare 
the management guidelines for conflict resolution of the Sangha Muang District, Ang 
Thong Province classified by population data. and  3. To study problems, obstacles 
and suggestions for the administration guidelines for conflict resolution of Sangha, 
Muang District, Ang Thong Province. 

 Methodology was the mixed methods: The quantitative research a 
collection of data from 152 samples who were monks at Muang District, Ang Thong 
Province. The instrument used for data collection was questionnaires with the 
confident value equaled to 0.659. Data were analyzed by Frequency, Percentage, 
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Mean, Standard Deviation, One-way analysis of variance, ANOVA, t-test, F-test and test 
the difference of average values by pairs with the Least Significant Different (LSD.) 
method. The qualitative research collected data from 8 key informants purposefully 
selected from experts and those who were related to administration with Structured 
in-depth-interview script by face-to-face interviewing, analyzed data by descriptive 
interpretation. 

Findings of the research were as follows: 
1. Guidelines for the management of conflict resolution of Sangha at Muang 

District, Ang Thong Province in 4 aspects by overall, were at a high level in all aspects. (
= 4.23), Each aspect was also at high level, Kijthathikorn, the duties that monks have 

to do together, was at the highest mean at ( = 4.52), followed by the administration 
of Apatttathikorn, argument about rules, was at high level with average value at (
=4.17), followed by the management of Anuvatathikorn, argument about accusation 
that has to be resolved, was at high level with average value at ( = 4.11), and the last 
order Is the management of Vivatathikorn, argument about the right or wrong of 
Budda’s teaching that has to be cleared, was at high level with the average value at  (

= 4.10). 
2. Comparison of the monks’ opinions on the administrative guidelines of 

the Sangha of Muang District, Ang Thong Province classified by personal factors, was 
found that monks who had different educational background and Pali education had 
different opinions with statistically significant level at 0.05, accepting the set research 
hypothesis. As for the monks with different age. Ordained age, formal educational 
levels, and administrative positions did not have different opinions. rejecting the set 
research hypothesis. 

3. Problems, obstacles and suggestions for  the conflict administration of 
the Sangha  at Muang District, Ang Thong Province were that: 1). Vivathathikorn, for 
example, both sides argue that he is always right, and the controversy about the 
Dhamma discipline. 2). Anuvadhathikorn, the discourse, such as discussions on certain 
disciplines, such as receiving money and gold, etc., and slander problems Prosecute 
each other with unreasonable matters. 3). Apattathikorn, for example, some monks 
still drink alcoholic beverage lacking supervision form the superintendent and the 
violation of the minor and major  rules and regulations, and 4) Kijthathikorn, for 
example, the monks do not have as much knowledge as they should, do not study, 

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ
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being stubborn, such as not attending church service and ritual matters. The 
punishing the perpetrators so that they will repent is necessary. 

Recommendations for each aspects were as follows: 
1) Vivadhathikorn, there are rules and regulations for solving this problem in 

order to live together in peace and harmony, 2) Anuvadhathikorn, judge the problems 
with fair deals which if important principle of democracy, 3) Apatathikorn, the 
superintendents should pay close intention to those under protection for well 
behaving along the rules and regulations and 4) Kitjathikorn, duties to be carried out by 
the unity of monks. Those over 60 years of age, should not be allowed to be ordained. 
Keywords Administration Management Adhikarana  

 
1.บทนํา 

นับต้ังแตพระพุทธศาสนาไดอุบัติข้ึนในโลกเมื่อ 2560 ปที่ผานมาซึ่งการอยูรวมกันในสังคม
ยุคแรกของพระพุทธศาสนาน้ันไดมีรูปแบบการอยูรวมกันในลักษณะสังคมของบรรพชิตที่เรียกวา 
“สังฆะ” หมายถึง หมูหรือกลุมบุคคล มีจํานวนสมาชิกต้ังแต 2 คนข้ึนไป ซึ่งจะพบวาระบบ สังฆะ น้ีเอง
ที่เปนบอเกดิของพระวินัยคือ กฎเกณฑที่สังคมพึงยอมรบัและปฏิบติัรวมกันทั้งในสวนที่เปนขอหามและ
ขออนุญาต โดยคําวา สังฆะ น้ันยังมีความหมายอีกนัยหน่ึงก็คือ หมายถึงพระสงฆจํานวน 4 รูป ข้ึนไปซึ่ง
เปนจํานวนของพระสงฆที่สามารถทําสังฆกรรมและประกอบพิธีกรรมบางอยางของสังคมไดแลวยัง
หมายถึงจํานวนพระภิกษุสงฆสามเณรที่รวมกันอยูเปนสังคม (Society) ที่มีการทํากิจกรรมหรือมี
ปฏิสัมพันธตางๆ รวมกัน ซึ่งนับเปนเรือ่งธรรมดาของสังคมโดยทั่วๆ ไปที่จะตองมีปญหาอันเน่ืองมาจาก
การมีปฏิสัมพันธดังกลาว 

ในการดําเนินการแกไขปญหาอธิกรณที่เกิดข้ึนในยุคแรกๆ ทรงมีพุทธานุญาติใหสงฆปรับ
โทษแกพระภิกษุผูกระทําความผิดตามสมควรแกโทษเรียกวา การปรับอาบัติ ซึ่งเปนวิธีการที่ทรงใชเพื่อ
เปนการแกปญหาการละเมิดหรือกระทําความผิดตอพระธรรมวินัยซึ่งจะมีบทลงโทษที่หนักบางเบาบาง
ตามแตลักษณะของความผิดที่เกิดข้ึน อยางไรก็ตามเราจะพบวาสังคมของพระสงฆน้ันไมไดมีแคปญหา
การตองอาบติัเทาน้ัน หากแตยังมีปญหาอื่นๆ อีกดวย เชน ปญหาการทะเลาะวิวาท ปญหาการฟองรอง
ใสความกันดวยเรื่องอาบัติ เปนตน ซึ่งปญหาเหลาน้ันเรียกวา“อธิกรณ” หมายถึง เรื่องที่เกิดข้ึนแลว
จะตองจัด ตองทํา หรือเรื่องที่สงฆตองดําเนินการมีอยู 4 หมวด 

 
2. วัตถุประสงคการวิจัย 

บทความวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการอธิกรณของคณะสงฆ 
อําเภอเมือง จังหวัดอางทอง เพื่อศึกษาเปรียบเทียบแนวทางการบริหารจัดการอธิกรณของคณะสงฆ 
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อําเภอเมือง จังหวัดอางทอง โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะตอแนวทางการบริหารจัดการอธิกรณของคณะสงฆ อําเภอเมือง จังหวัดอางทอง 

 
3. ขอบเขตการวิจัย 

3.1 ขอบเขตดานเน้ือหา 
งานวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับแนวทางการบริหาร

จัดการอธิกรณของคณะสงฆ อําเภอเมือง จังหวัดอางทองผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตดานเน้ือหาโดยมุง
ศึกษาการบริหารจัดการอธิกรณของคณะสงฆ อําเภอเมือง จังหวัดอางทอง ประกอบดวยรูปแบบและ
กระบวนการแกไขปญหาอธิกรณที่เรียกวา อธิกรณสมถวิธี ซึ่งมีอยู 7 ประการคือ 1) สัมมุขาวินัย พระ
ธรรมวินัย 2) สติวินัย 3) อมูฬหวินัย 4) ปฏิญญาตกรณะ 5) เยภุยยสิกา 6) ตัสสปาปยสิ 7) ติณวัตถารก
วินัย  

3.2 ขอบเขตดานตัวแปร  
ตัวแปรตน (Independent Variables)   ไดแก  ปจจัยส วนบุคคล คืออายุ พรรษา

การศึกษา และตําแหนงหนาที่ทางการปกครอง 
ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ไดแก ไดแก เรื่องราวที่กอใหเกิดอธิกรณน้ันมี 

4 ประการ คือ 
3.3 ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแกพระสงฆในพื้นที่ อําเภอเมือง จังหวัดอางทองจํานวน 40 วัด 
ซึ่งมีจํานวน 245 รูป จํานวนกลุมตัวอยางที่ไดจากสูตรของ Taro Yamane 152 รูป ซึ่งใชระดับความ
เช่ือมั่นที่ 0.95  

3.4 ขอบเขตดานสถานท่ี 
พื้นที่ในการศึกษาวิจัย ไดแก คณะสงฆในอําเภอเมือง จังหวัดอางทอง  มี 7 ตําบล คือ 1. ตําบล

ตลาดกรวด 2. ตําบลมหาดไทย 3. ตําบลบานแห 4. ตําบลศาลาแดง 5. ตําบลบานอิฐ 6. ตําบลหัวไผ 7. 
ตําบลบางแกว 

3.5 ขอบเขตดานระยะเวลา 
ระยะเวลาในการวิจัยต้ังแตเดือนมิถุนายน 2561 ถึงเดือน มีนาคม 2561 รวม 6 เดือน 
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4. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ตัวแปรตน                    ตัวแปรตาม  
   (Independent Variables)   (Dependent Variables) 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
5. วิธีดําเนินการวิจัย   

ในการวิจัยครั้งน้ี  เปนการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research)  โดยใชการ
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative..Research)..ซึ่งใชวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ.(Survey Research) จาก
แบบสอบถาม .(Questionnaire) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการ
สัมภาษณเชิงลึก (In.depth..Interview) กับผูใหขอมูลหลัก (Key..Informant)  

5.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแกพระสงฆในพื้นที่ อําเภอเมือง จังหวัดอางทองจํานวน 

40 วัด ซึ่งมีจํานวน 245 รูป จํานวนกลุมตัวอยางที่ไดจากสูตรของ Taro Yamane 152 รูป ซึ่งใชระดับ
ความเช่ือมั่นที่ 0.95 

5.3 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  
การวิจัยเชิงปริมาณใชแบบสอบถาม เปนการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่เปนพระสงฆ ใน

พื้นที่ อําเภอเมือง จังหวัดอางทอง จํานวน 152 รูป จากจํานวนประชากรทั้งหมด 245 รูป เครื่องมือที่ใช
ในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามที่มีคาความเช่ือมั่นทัง้ฉบบัเทากับ 0.957 วิเคราะหขอมูลโดย
การหาคาความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาเอฟ โดยการวิเคราะหหาความ
แปรปรวนทางเดียว และทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคู ดวยวิธีผลตางนัยสําคัญนอยที่สุด 

แนวทางการบริหารจัดการอธิกรณ
ของคณะสงฆ อําเภอเมือง จังหวัด
อางทอง 
อธิกรณ ๔ ประการ คือ 

๑. วิวาทาธิกรณ  
๒. อนุวาทาธิกรณ  
๓. อาปตตาธิกรณ  
๔. กจิจาธิกรณ  

ปจจัยสวนบุคคล 
อายุ 
พรรษา  
ระดับการศึกษา  
ตําแหนงหนาทีท่างคณะสงฆ  
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การวิจัยเชิงคุณภาพใชแบบสัมภาษณ กําหนดผูใหขอมูลหลัก 8 รูป/คน เลือกแบบเจาะจง
จากผูทรงคุณวุฒิ และผูเกี่ยวของกับการบริหาร เครื่องเก็บขอมูลไดแก แบบสัมภาษณเชิงลึก เก็บขอมูล
ดวยการสัมภาษณเชิงลึก ตัวตอตัว วิเคราะหขอมูลดวยวิธีการพรรณนาความ 

5.4 การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมไดมาตรวจสอบความสมบูรณและ

ความถูกตองแลวทําการวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร และวิเคราะห
ขอมูลจากแบบสัมภาษณ โดยการนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณมาจําแนกเปนประเด็นสาํคัญ วิเคราะห
คําใหสัมภาษณของผูใหขอมูลสําคัญ โดยใชเทคนิคการวิเคราะหเน้ือหาประกอบบริบท และทําการ
สังเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคการวิจัย และนําเสนอในรูปของความเรียง 

 
1. การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถาม 
ผูวิจัยนําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดจากแบบสอบถามมาประมวลผลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป

ทางสังคมศาสตร วิเคราะหขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามโดยใชคาความถ่ี และ
คารอยละ เปรียบเทียบความคิดเห็นจากผูตอบแบบสอบถาม ใชสถิติการวิเคราะหคือ คาเฉลี่ย และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานเพื่อหาผลเปรียบเทียบของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม
ปจจัยสวนบุคคล ผูวิจัยใชการทดสอบคาเอฟ (f-test) ดวยวิธีการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว ใน
กรณีตัวแปรตนต้ังแต 3 กลุมข้ึนไป เมื่อพบวามีความแตกตางจะทําการเปรียบเทียบความแตกตาง
คาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีผลตางนัยสําคัญนอยที่สุด โดยกําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ
ขอมูลจากแบบสอบถามปลายเปด ผูวิจัยจะทําการรวบรวมขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม จากน้ันจึงจัด
กลุมขอมูลตามสาระสาํคัญที่ไดกําหนดไวในคําถามปลายเปด แลวจึงวิเคราะหขอมูลเชิงเน้ือหาประกอบ
ตาราง 

2. การวิเคราะหขอมูลแบบสัมภาษณ 
ผูวิจัยจัดกลุมขอมูล ตามลําดับความสําคัญของประเด็นการสัมภาษณที่กําหนดไว จากน้ัน

จึงทําการวิเคราะหขอมูลเชิงเน้ือหาประกอบบริบท 
 

6. ผลการวิจัย 
ความคิดเห็นของพระสงฆที่มีตอ แนวทางการบริหารจัดการอธิกรณของคณะสงฆ 

อําเภอเมือง จังหวัดอางทอง ใน 4 ดาน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา มีประเด็นการอภิปลายผล ดังน้ี 

๑) ดานการบริหารจัดการวิวาทาธิกรณ 

๒) ดานการบริหารจัดการอนุวาทาธิกรณ 

๓) ดานการบริหารจัดการอาปตตาธิกรณ 

๔) ดานการบริหารจัดการกจิจาธิกรณ 
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1. ดานการบริหารจัดการวิวาทาธิกรณ จาการศึกษาวิจัย พบวา แนวทางการบริหาร
จัดการอธิกรณของคณะสงฆ อําเภอเมือง จังหวัดอางทอง โดยภาพรวมอยูในระดับมาก พระสังฆาธิการ 
มีความเขาใจในบทบาทที่ตนรับผิดชอบเปนอยางดี และไดใชภาวะผูนําดานการแกไขปญหากับ
พระภิกษุ-สามเณรที่ประพฤติตนไมเหมาะสม ไดอยางมีประสิทธิผล  

โดยพระสังฆาธิการมีความพรอมเพียงกันในการปฏิบัติหนาที่มีกระบวนการฝกอบรม
เชิงปฏิบัติการเพื่อใหเกิดทักษะในดานตางๆ เชน ทักษะการสื่อสาร ทักษะการทํางานเปนทีม ทักษะ
การวางแผนที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการฝกอบรมเปนประจําตอเน่ือง ทั้งในระดับอําเภอ และระดับ
จังหวัด เพื่อรวมกันหาแนวทางแกไขปญหาอยางมีประสิทธิผล เพราะน่ีคือการทําหนาที่รักษาพระ
ธรรมวินัยเอาไวใหบริสุทธ์ิบรบิูรณเหมือนเดิม และบทบาทการไดอุทิศตนเปนแบบอยางของชาวพุทธ
ช้ันนําผูมีศักยภาพพรอมเต็มที่ที่จะทําหนาที่รักษาไวซึ่งพระธรรมวินัยใหย่ังยืนสืบตอไปในอนาคต
ตราบนานเทานาน อธิกรณและวิธีระงับอธิกรณเปนรูปแบบการลงโทษผูกระทําผิดที่เหมาะสมและ
ยุติธรรมกับสังคมสงฆและสังคมไทย ซึ่งสอดคลองกับ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (บุญถึง) ได
ศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทในการรักษาพระธรรมวินัยในวิทยานิพนธ เรื่อง “บทบาทในการรักษาพระ
ธรรมวินัยของพระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) : ศึกษาเฉพาะกรณีธรรมกาย” จากการศึกษาวิจัย
บทบาทในการรักษาพระธรรมวินัยของพระธรรมปฎกกรณีธรรมกายพบวา พระธรรมปฎก (ป.อ.ป
ยุตฺโต) ไดทําบทบาทที่สําคัญสองประการดวยกัน บทบาทประการที่หน่ึง คือ การทําหนาที่รักษาพระ
ธรรมวินัยเอาไวใหบริสุทธ์ิบริบูรณเหมือนเดิม และบทบาทประการที่สองคือ การไดอุทิศตนเปน
แบบอยางของชาวพุทธช้ันนําผูมีศักยภาพพรอมเต็มที่ที่จะทําหนาที่รักษาไวซึ่งพระธรรมวินัยให
ย่ังยืนสืบตอไปในอนาคตตราบนานเทานาน บทบาททั้งสองประการน้ีนอกจากจะชวยใหกรณี
ธรรมกายคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีแลวยังกอใหเกิดแรงบันดาลใจในการรักษาพระธรรมวินัยแกชาว
พุทธรวมสมัยและแกอนุชนในภายหลังไดอยางมีนัยสําคัญไมนอยไปกวาที่บุรพาจารยทั้งหลายไดเคย
ทําเอาไวในอดีตอีกดวย และสอดคลองกับ เกียรติศักด์ิ พันธวงศ ไดศึกษาวิจัยเรื่อง หลักการลงโทษ
ผูกระทําผิดในวิทยานิพนธ เรื่อง“ศึกษาเปรียบเทียบหลักการลงโทษผูกระทําผิดในพุทธศาสนาเถร
วาท กับประมวลกฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา” ผลการวิจัยพบวา 
จากการศึกษาเปรียบเทียบหลักการลงโทษผูกระทําผิดในพุทธศาสนาเถรวาท ในประเด็นอธิกรณ
และวิธีระงับอธิกรณ กับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและประมวลกฎหมายอาญา และ
ในประเด็นกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2521) วาดวยการลงนิคหกรรม พบวา อธิกรณและ
วิธีระงับอธิกรณเปนรูปแบบการลงโทษผูกระทําผิดที่ เหมาะสมและยุติธรรมกับสังคมสงฆและ
สังคมไทย เพราะเปนการออกแบบทีม่ีเปาหมายเพื่อปองกันปองปราบ และปราบปราม อธิกรณที่จะ
เกิดข้ึน กําลังเกิดข้ึน และเกิดข้ึนแลว โดยเฉพาะอยางย่ิงรูปแบบการระงับอธิกรณแตละชุด มี
เปาหมายหลัก คือ ความสันติแหงสังคมสงฆหรือสังฆสามัคคี (เกียรติศักด์ิ พันธวงศ, ๒๕๕๔) 

2. ดานการบริหารจัดการอนุวาทาธิกรณ จาการศึกษาวิจัย พบวา แนวทางการ
บริหารจัดการอธิกรณของคณะสงฆ อําเภอเมือง จังหวัดอางทอง โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
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แสดงใหเห็นวาแนวคิดการลงโทษมาจากสาเหตุการปฏิบัติผิดของพระภิกษุทั้งจงใจและไมจงใจ ทรง
นําสาเหตุจากการปฏิบัติผิดและประโยชนของการปฏิบัติถูกตองเพื่อบัญญัติพระวินัย ทําใหเกิด
แนวคิดแกไข ฝกหัดพัฒนาชีวิตความดีงามในหมูสังคมสงฆ ดังน้ันปญหาตางๆยังคงมีอยูจึงควร
กลับไปยังขอมูลเดิม คือพระไตรปฎกและนําเอากระบวนการแกปญหา (อธิกรณ) มาใชแกปญหา
ตามหลักและวิธีการที่มีบัญญัติไวในพระไตรปฎกปญหาตางๆ สวนรูปแบบในการลงโทษ ไดรับตาม
กฎธรรมชาติและเปนไปตามพระวินัยบัญญัติ ซึ่งสอดคลองกับ พระมหาสมนึก กิตฺติโสภโณ (เศวต
รัฐกุล) ไดศึกษารูปแบบการลงโทษพระพุทธศาสนาเถรวาทในสารนิพนธ เรื่อง “รูปแบบการลงโทษ
ในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท”จากการศึกษาแนวคิดการลงโทษและรูปแบบการลงโทษในคัมภีร
พระพุทธศาสนาเถรวาทพบวาแนวคิดการลงโทษมาจากสาเหตุการปฏิบัติผิดของพระภิกษุทั้งจงใจ
และไมจงใจ ทรงนําสาเหตุจากการปฏิบัติผิดและประโยชนของการปฏิบัติถูกตองเพื่อบัญญัติพระ
วินัย ทําใหเกิดแนวคิดแกไข ฝกหัดพัฒนาชีวิตความดีงามในหมูสังคมสงฆ สวนรูปแบบในการลงโทษ 
ไดรับตามกฎธรรมชาติและเปนไปตามพระวินัยบัญญัติ โดย พระผูมีพระภาคเปนผูตัดสินตอมาได
มอบหมายใหการกสงฆ ดําเนินการแทนผูกระทําผิดไดรับโทษโดยธรรม ผูดําเนินการตัดสินมี
ความชอบธรรม ผูถูกลงโทษไดรับความเปนธรรม และสอดคลองกับ พระศรีวิสุทธิคุณ (สฤษด์ิ ประ
ธาตุ) ไดศึกษากระบวนแกปญหาในทางพระพุทธศาสนาในสารนิพนธ เรื่อง “การศึกษาวิเคราะห
กระบวนแกปญหาในทางพระพุทธศาสนาศึกษาเฉพาะกรณีอธิกรณสมถะ” จากการศึกษาวิเคราะห
กระบวนแกปญหาในทางพระพุทธศาสนากรณี อธิกรณสมถะ พบวา กระบวนการแกปญหาน้ัน 
คณะสงฆไทยใชอํานาจทางกฎหมายในการเขาไปจัดการ ยังไมไดนําวิธีการแกปญหาเชิงพุทธที่
พระพุทธเจาไดทรงวางไวในอดีตมาใชใหเกิดประโยชนแกคณะสงฆมากนัก ดังน้ันปญหาตางๆยังคงมี
อยูจึงควรกลับไปยังขอมูลเดิม คือพระไตรปฎกและนําเอากระบวนการแกปญหา (อธิกรณ) มาใช
แกปญหาตามหลักและวิธีการที่มีบัญญัติไวในพระไตรปฎกปญหาตางๆ จะไดพิจารณาแกไขให
ถูกตองเหมาะสมและเปนการเคารพพระธรรมวินัย 

3. ดานการบริหารจัดการอาปตตาธิกรณ จาการศึกษาวิจัย พบวา แนวทางการ
บริหารจัดการอธิกรณของคณะสงฆ อําเภอเมือง จังหวัดอางทอง โดยภาพรวมอยูในระดับมากทุกขอ 
ขอคนพบดังกลาวแสดงใหเห็นวา พระวินัยที่ปรากฏในพระวินัยปฎกมีการบัญญัติมาต้ังแตสมัย
พุทธกาล โดยบัญญัติข้ึนเปนสิกขาบทแตละขอภายหลังจากการกระทําความผิดของพระภิกษุ หากมี
การลวงละเมิดอื่นๆ ก็จะทรงบญัญติัเพิ่มเติมเรียกวา อนุบัญญัติ สิกขาบทเหลาน้ี ไดใชเปนกรอบแหง
การประพฤติของพระสงฆตลอดมาจนถึงปจจุบัน ซึ่งสอดคลองกับ อธิเทพ ผาทา ไดศึกษาวิจัยเรื่อง 
“การศึกษารูปแบบและกระบวนการแกปญหาใน พระพุทธศาสนาเถรวาท ศึกษาเฉพาะกรณีอธิกรณ
สมถะ 7 และ กฎนิคหกรรมของมหาเถรสมาคม ในพระราชบัญญัติคณะสงฆพ.ศ. 2505 แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2535” ผลการศึกษาพบวา ขอสรุปอันเปนประโยชนเกี่ยวกับแนวความคิด
เรื่องรูปแบบและกระบวนการแกไขปญหาโดยอธิกรณสมถวิธี ในสมัยพุทธกาล และแนวความคิด
เรื่องรูปแบบและกระบวนการแกไขปญหาโดยกฎนิคหกรรม ในพระราชบัญญัติคณะสงฆแกไข
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เพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2535 และสอดคลองกับ พระมหาเจริญ จันทรเจริญ ไดทําการศึกษาวิจัย
บทบาทของพระวินยาธิการในการรักษาพระวินัยของพระสงฆ ไทย ศึกษาเฉพาะกรณี
กรุงเทพมหานคร ผลวิจัยพบวา พระวินัยที่ปรากฏในพระวินัยปฎกมีการบัญญัติมาต้ังแตสมัย
พุทธกาล โดยบัญญัติข้ึนเปนสิกขาบทแตละขอภายหลังจากการกระทําความผิดของพระภิกษุผาน
การสอบสวนและพิจารณาตัดสินของคณะสงฆโดยมีพระพุทธเจาในฐานะประมุขสงฆประกาศให
คณะสงฆรับรองเปนขอหามและระเบียบแหงการปฏิบัติ หากมีการลวงละเมิดอื่นๆ ก็จะทรงบัญญัติ
เพิ่มเติมเรียกวา อนุบัญญัติ สิกขาบทเหลาน้ี ไดใชเปนกรอบแหงการประพฤติของพระสงฆตลอดมา
จนถึงปจจุบัน ซึ่งไดรับการยอมรับเปนกฎบัตรสําหรับอางอิงและใชในการปกครองคณะสงฆใหเกิด
ความสงบเรียบรอย 

4. ดานการบริหารจัดการกิจจาธิกรณ จาการศึกษาวิจัย พบวา แนวทางการบริหาร

จัดการอธิกรณของคณะสงฆ อําเภอเมือง จังหวัดอางทอง โดยภาพรวมอยูในระดับมากทุกขอ ขอ

คนพบดังกลาวแสดงใหเหน็วา การพัฒนากฎหมายการปกครองคณะสงฆและอํานาจการใชกฎหมาย

เพื่อดําเนินการปกครองคณะสงฆไวอยางละเอียดแตก็ไดมีการนําเอารูปแบบและกระบวนการในการ

แกไขปญหาในสมัยพุทธกาลคือ อธิกรณสมถะ7 ซึ่งเปนตนแบบหรอืเคาโครงเดิมของการแกไขปญหา

ของพระธรรมวินัยไวเพื่อที่จะไดนําขอมูลดังกลาวมาใชเปรียบเทียบเพื่อหาทางออกในการแกไข

ปญหาดังกลาว ซึ่งสอดคลองกับ สวัสด์ิ มานิตย ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ปญหากฎหมายวาดวยการ

ปกครองคณะสงฆศึกษากรณีวัดพระธรรมกาย ซึ่งไดกลาวถึงประวัติศาสตรการปกครองคณะสงฆ

ไทยต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน โดยไดกลาวถึงพัฒนาการในการใชกฎหมายในการปกครองคณะสงฆ

แตละยุคสมัยเรื่อยมาจนถึงการประกาศใชพระราชบัญญติัคณะสงฆ พ.ศ. 2505 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ

ที่2) พ.ศ.2535 ซึ่งมีเน้ือหาและรายละเอียดที่เกี่ยวของกับกระบวนการแกไขปญหาภายในคณะสงฆ

โดยอาศัยกฎนิคหกรรม (กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2521) เปนกรอบสําคัญในการ

ดําเนินการแกไขปญหาและไดกลาวถึงการใชกฎนิคหกรรมเพื่อระงับอธิกรณในกรณีธรรมกายซึ่งเปน

กรณีตัวอยางของปญหาอธิกรณสงฆในปจจุบันที่คอนขางมีความยุงยากและซับซอนกับองคกร

ปกครองสงฆคือมหาเถรสมาคมซึ่งไมสามารถที่จะเขาไปดําเนินการเพื่อแกไขปญหาธรรมกายได

อยางจริงจัง อันเน่ืองมาจากปญหาดานกฎหมาย คือ พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2505 แกไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และสอดคลองกบั ร.ต.อ. ธวัช หนูคํา ไดกลาวไวในผลงานวิจัยเรื่อง

ปญหาการดําเนินคดีอาญากับพระภิกษุสงฆไทยเกีย่วกับ พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2505 แกไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 และกฎมหาเถรสมาคม วาดวยการลงนิคหกรรม ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 

2521) ซึ่งในการดําเนินการคดีอาญากับพระภิกษุสงฆพบวา กฎนิคหกรรมเปนกฎที่สรางข้ึนโดย

เลียนแบบการพิจารณาคดีอาญาของศาลซึ่งไมเหมาะที่จะนํามาใชกับพระภิกษุสงฆเน่ืองจากการ
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พิจารณาคดีน้ันผูทําหนาที่ในทางตุลาการของสงฆ(พระวินัยธร) จะมีความรูเฉพาะพระธรรมวินัย แต

ไมเช่ียวชาญในทางกฎหมายทั้งดานเทคนิคภาษา การประยุกตใชทําใหไมสามารถที่จะนําไปใชได

อยางถูกตองเหมาะสม ทําใหการพิจารณาอธิกรณในแตละครั้งมีความลาชา ซับซอน และไมเปนไป

ตามพระธรรมวินัย นอกจากน้ันการกําหนดโทษในทางพระธรรมวินัยกับทางคดีอาญาก็ไมสอดคลอง

กันกลาวคือโทษหนักของพระคือปาราชิก กับโทษหนักทางคดีอาญาคือประหารชีวิต จึงไมเปนไป

ตามวิธีการทางกฎหมายกลาวคือโทษปาราชิกของพระแมจะมีอุปมาเหมือนประหารชีวิตแตก็เปน

โทษแคการบังคับใหสึกซึ่งถือวาเปนโทษที่เบามากเมื่อเทียบกับโทษในทางอาญา ดังน้ัน การ

ดําเนินการแกไขปญหากับพระภิกษุตามนัยของพระราชบัญญัติคณะสงฆและกฎนิคหกรรมจึงเปน

เรื่องที่คอนขางมีปญหา ซึ่งจะเห็นวา ในมติในทางกฎหมายไดมีการใหขอมูลที่ ชัดเจนวากฎ

นิคหกรรมยังไมสามารถที่จะแกไขปญหาใหสอดคลองกันกับระบบกฎหมายไทยได แตอยางไรก็ตาม

ในผลงานวิจัยดังกลาวก็มิไดนําผลของปญหาอันเน่ืองมาจากการใชกฎหมายคณะสงฆและการใชอธิ

กรณสมถะในสมัยพุทธกาลมาใชเปรียบเทียบกันแมจะมีการนํามาวิเคราะหก็เปนเพียงแตการ

กลาวถึงเปนเบื้องตน ดังน้ันผลงานวิจัยดังกลาวจึงใหขอมูลเพียงเฉพาะแตกฎหมายคณะสงฆเทาน้ัน

แตยังมิไดใหรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการแกไขปญหาในสมัยพุทธกาลเอาไวเลย 
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7. สรุปองคความรูท่ีไดจากการวิจัย 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการอธิกรณของคณะสงฆ อําเภอเมืองจังหวัด

อางทอง” ทําใหผูวิจัยไดรับองคความรูใหมจากการศึกษา 
 

       

 

 

 

 

  

 

 

    

 

 

 

 

 
 
 
 
สรปุองคความรูที่ไดจากการวิจัย 

สรุปไดวา แนวทางการบริหารจดัการอธิกรณของคณะสงฆอําเภอเมือง จังหวัดอางทอง โดย
ไดเนนเปนหลักอยู 4 ดาน คือ 

๑. ดานวิวาทาธิกรณ 
 ๑. ต้ังคณะกรรมการสงฆตัดสินคดี 
 ๒. ปรับทัศนคติโดยนิมนตเจาคณะผูปกครอง
ท่ีมีความรูเรื่องพระธรรมวินัยมาชี้แจงและตัดสินใหเรื่อง
จบลงดวยความสมานฉันท 
 ๓. ต้ังคณะกรรมการสอบสวนหาขอยุ ติ 
โดยเร็วท่ีสุด 
 ๔. ใชหลักของโอวาทปาติโมกขเปนหลักใหญ
เมื่อเกิดวิวาทาธิกรณ  
 ๕.ระงับดวยสัมมุขาวินัย(ระงับในท่ีพรอมหนา
ธรรม,พรอมหนาวินัย,พรอมหนาสงฆ.) 
 ๖.ระงับดวยเยภุยยสิกา(ถือเสียงขางมากเปน
เครื่องตัดสิน) 

 

๒. ดานอนุวาทาธิกรณ 
 ๑. อบรมพระสงฆ ถวายความรูดานอนุวาทาธิ
กรณ บอยๆ 
 ๒. ใชหลักประชาธิปไตยในการตัดสินอนุวาทาธิ
กรณ 
 ๓. สอบสวนท้ังสองฝาย หรือเรียกคูกรณีมาคุยคน
ละครั้ง แลวต้ังกรรมการสอบสวนหาขอยุติ 
 ๔. กําหนดระยะเวลาในการดําเนินการ 
 ๕. ระงับดวยสัมมุขาวินัย (ระงับในท่ีพรอมหนา
ธรรม,พรอมหนาวินัย,พรอมหนาสงฆ.) 
 ๖. ระงับดวยตัสสปาปยสิกา (การลงโทษดวยการ
ปรับอาบัติ) 

 

๓. ดานอาปตตาธิกรณ 
 ๑. เจาคณะผูปกตรองควรสอดสองดูแลอยาง
ใกลชิด จริงจังและตอเนื่อง 
 ๒. ตัดสินตามพระธรรมวินัยกําหนดเพื่อ
ความเปนธรรมแกทุกฝาย 
 ๓. ต้ังคณะกรรมการตรวจสอบกรณีอาปต
ตาธิกรณ 
 ๔. สรางความเลื่อมใส ศรัทธาตอองคกรสงฆ 
โดยเขมงวดเรื่องอาปตตาธิกรณ 
 ๕.ระงับดวยปฏิญญาตกรณะ (ถือเอาคํารับ
สารภาพ) 
 ๖. ระงับดวยสัมมุขาวินัย(ระงับในท่ีพรอม

หนาธรรม,พรอมหนาวินัย,พรอมหนาสงฆ.) 

 

๔. ดานกิจจาธิกรณ 
 ๑.ต้ังคณะกรรมการคัดกรองผูท่ีจะเขามา
บวช ไมควรรับคนอายุเกิน ๖๐ ปเขามาบวช 
 ๒. สรางความสามัคคีโดยการไมละเมิด
กิจจาธิกรณ 
 ๓. รวมกันประชุมภายในวัดเปนเนืองนิด 
เพื่อลดปญหาดานกิจจาธิกรณ ื
 ๔. ควรกําหนดเปนรายลักษณอักษร เพื่อจะ
ไมใหพระภิกษุประพฤตินอกพระธรรมวินัยยิ่งไปกวานี้ 
 ๕. ระงับในท่ีพรอมหนาวัตถุ คือยกเรื่องท่ี
เกิดขึ้นมาวินิจฉัย 
 ๖. ระงับในท่ีพรอมหนาธรรมวินัย คือเอา
หลักเกณฑท่ีกําหนดไวตามพระธรรมวินัยมาใชปฏิบัติ 
(ไดแกวินิจฉัยถูกธรรม ถูกวินัย) 

 

แนวทางการบริหารจัดการอธิกรณของคณะสงฆ อําเภอเมือง จังหวัด
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1. ดานวิวาทาธิกรณ คือ ความขัดแยงทางคณะสงฆอันเกิดการทะเลาะวิวาทระหวางสงฆกับสงฆ 
เมื่ออธิกรณเกดิข้ึนในเขตใดใหเจาคณะในเขตน้ันต้ังกรรมการสอบสวนและพิจารณาตัดสินคดี เพื่อหาขอ
ยุติ โดยการนําคูกรณีมาปรับทัศนคติ  

2. ดานอนุวาทาธิกรณ มีการประชุมสงฆกันทุกเดือนเมื่อมีอธิกรณเกิดข้ึน จะต้ังกรรมการ
สอบสวนทั้งสองฝาย หรือเรียกคูกรณีมาคุยคนละครั้ง แลวใหคณะกรรมการพิจารณาตัดสินคดี ข้ันตอน
การพิจารณา ใชสติวินัย อมูฬหวินัยหรือตัสสปาปยสิกา สาเหตุสวนใหญชอบอางพระพุทธเจาบาง อาง
พระไตรปฎกแบบผิดๆบาง 

3. อาปตตาธิกรณ เปนการบริหารจัดการอาปตตาธิกรณ การบริหารจัดการของแตละวัด
เปนดวยความเรียบรอย ถาอาบัติไมรายแรงทางเจาคณะผูปกครองก็วากลาวตักเตือน พระภิกษุตอง
อาบัติแลวจะตองปฏิบัติตนใหพนจากอาบัติ  

4. ดานกิจจาธิกรณ ไดมีคําสั่งถึงพระอุปชฌาย และเจาอาวาสในวัดน้ันๆเรื่องของการรับ
บุคคลที่จะเขามาอุปสมบท ตองพิจารณาคัดกรองใหดีผูที่มีคดีอาญาติดตัว ไมควรนํามาบวชเด็จขาด  

 
8 อภิปรายผลการวิจัย 

8.1 ความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอ แนวทางการบริหารจัดการอธิกรณของคณะ
สงฆ อําเภอเมือง จังหวัดอางทอง 

ความคิดเห็นของพระสงฆที่มีตอ แนวทางการบริหารจัดการอธิกรณของคณะสงฆ 
อําเภอเมือง จังหวัดอางทอง ใน 4 ดาน 

1. ดานการบริหารจัดการวิวาทาธิกรณ โดยพระสังฆาธิการมีความพรอมเพียงกันใน
การปฏิบัติหนาที่มีกระบวนการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อใหเกิดทักษะในดานตางๆ สอดคลองกับ 
เกียรติศักด์ิ พันธวงศ อธิกรณและวิธีระงับอธิกรณเปนรูปแบบการลงโทษผูกระทําผิดที่เหมาะสม
และยุติธรรมกับสังคมสงฆและสงัคมไทย เพราะเปนการออกแบบทีม่ีเปาหมายเพือ่ปองกันปองปราบ 
และปราบปราม อธิกรณที่จะเกิดข้ึน กําลังเกิดข้ึน และเกิดข้ึนแลว โดยเฉพาะอยางย่ิงรูปแบบการ
ระงับอธิกรณแตละชุด มีเปาหมายหลัก คือ ความสันติแหงสังคมสงฆหรือสังฆสามัคคี 

2. ดานการบริหารจัดการอนุวาทาธิกรณ ปญหาตางๆยังคงมีอยูจงึควรกลับไปยังขอมูล
เดิม คือพระไตรปฎกและนําเอากระบวนการแกปญหา (อธิกรณ) มาใชแกปญหาตามหลักและวิธีการ
ที่มีบัญญัติไวในพระไตรปฎกปญหาตางๆ สวนรูปแบบในการลงโทษ ไดรับตามกฎธรรมชาติและ
เปนไปตามพระวินัยบัญญัติ ซึ่งสอดคลองกับ พระมหาสมนึก กิตฺติโสภโณ (เศวตรัฐกุล) การลงโทษ
มาจากสาเหตุการปฏิบัติผิดของพระภิกษุทั้งจงใจและไมจงใจ ทรงนําสาเหตุจากการปฏิบัติผิดและ
ประโยชนของการปฏิบัติถูกตองเพื่อบัญญัติพระวินัย ทําใหเกิดแนวคิดแกไข ฝกหัดพัฒนาชีวิตความ
ดีงามในหมูสังคมสงฆ สวนรูปแบบในการลงโทษ ไดรับตามกฎธรรมชาติและเปนไปตามพระวินัย
บัญญัติ โดย พระผูมีพระภาคเปนผูตัดสินตอมาไดมอบหมายใหการกสงฆ ดําเนินการแทนผูกระทํา
ผิดไดรับโทษโดยธรรม ผูดําเนินการตัดสินมีความชอบธรรม ผูถูกลงโทษไดรับความเปนธรรม 
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3. ดานการบริหารจัดการอาปตตาธิกรณ พระวินัยที่ปรากฏในพระวินัยปฎกมีการ
บัญญัติมาต้ังแตสมัยพุทธกาล โดยบัญญัติข้ึนเปนสิกขาบทแตละขอภายหลังจากการกระทําความผิด
ของพระภิกษุ หากมีการลวงละเมิดอื่นๆ สอดคลองกับ พระมหาเจริญ จันทรเจริญ ไดทําการศึกษา
วิจัยบทบาทของพระวินยาธิการในการรักษาพระวินัยของพระสงฆไทย ศึกษาเฉพาะกรณี
กรุงเทพมหานคร ผลวิจัยพบวา พระวินัยที่ปรากฏในพระวินัยปฎกมีการบัญญัติมาต้ังแตสมัย
พุทธกาล โดยบัญญัติข้ึนเปนสิกขาบทแตละขอภายหลังจากการกระทําความผิดของพระภิกษุผาน
การสอบสวนและพิจารณาตัดสินของคณะสงฆโดยมีพระพุทธเจาในฐานะประมุขสงฆประกาศให
คณะสงฆรับรองเปนขอหามและระเบียบแหงการปฏิบัติ  

4. ดานการบริหารจัดการกิจจาธิกรณ การแกไขปญหาของพระธรรมวินัยไวเพื่อที่จะได
นําขอมูลดังกลาวมาใชเปรียบเทียบเพื่อหาทางออกในการแกไขปญหาดังกลาว ซึ่งสอดคลองกับ 
สวัสด์ิ มานิตย การใชกฎหมายดังกลาวไวเพื่อดําเนินการปกครองคณะสงฆไวอยางละเอียดแตก็
ไมไดมีการนําเอารูปแบบและกระบวนการในการแกไขปญหาในสมัยพุทธกาล คืออธิกรณสมถะ 7 
ซึ่งเปนตนแบบหรือเคาโครงเดิมของการแกไขปญหาของพระธรรมวินัยมากกวาไวเพื่อที่จะไดนํา
ขอมูลดังกลาวมาใชเปรียบเทียบเพื่อหาทางออกในการแกไขปญหา 
8.ขอเสนอแนะ  

ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “เพื่อเปนแนวทางการบริหารจัดการอธิกรณของคณะสงฆ อําเภอ
เมือง จังหวัดอางทอง” ผูวิจัยขอเสนอแนะ ดังน้ี 

8.1 ขอเสนอแนะท่ัวไป 
1) ดานการบริหารจัดการวิวาทาธิกรณ ใหยายที่อยูทั้งคู เพื่อความเบาใจของเจาอาวาส, 

ศาสนาไดวางหลักธรรมคําสอนไวเปนพืน้ฐานเพื่อการอยูรวมกันดวยความสามัคคี พรอมกับหลักการ
ที่พระพุทธเจาไดวางเอาไว, ตองอยาดวนตัดสินใจ  

2) ดานการบริหารจัดการอนุวาทาธิกรณ พบวา ตองสงไปอบรม ศึกษาเรียนรูบอยๆจึง
จะไดความรูที่แทจริง, อนุวาทาธิกรณ คือเรื่องของความผิดถูก การโตเถียงกัน การตัดสินตองใช
ความยุติธรรมเปนหลักสําคัญเพื่อใหเปนประชาธิปไตย3) ดานการบริหารจัดการอาปตตาธิกรณ 
พบวา เจาคณะผูปกตรองควรสอดสองดูแลอยางใกลชิด จริงจังและตอเน่ือง, ความผิดของพระภิกษุ
สงฆในเรื่องการปรับอาบัติตองดูวาความผิดน้ันรายแรงขนาดไหน เชนเสพยาเสพติด ตองใหสึกและ
ติดคุก ถาเสพเมถุนตองใหลาสิกขาบท,  

1) ควรมีการศึกษาวิจัยในประเด็นภาวะผูนําเชิงพุทธที่มีผลตอผูปฏิบัติงานในสังคม
เน่ืองจากสังคมปจจุบันผูคนแมจะมีการศึกษาสูง แตโดยมากจะขาดภาวะผูนําในดานการตัดสินคดี 

2) ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการสรางความปรองดองในสังคมไทยตาม
รูปแบบพุทธธรรม หรือรูปแบบพุทธวิธี การชําระอธิกรณที่มีความเหมาะสมกับการนําไปประยุกตใช
เพื่อการแกไขปญหาความขัดแยงในองคกร หรือสังคมโดยทั่วไปไดอยางไร  
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3) ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่องการมีสวนรวมของพระสังฆาธิการกับภาครัฐ และประชาชน
ตอกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 

8.2 ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยคร้ังตอไป การวิจัยในครั้งตอไป ผูวิจัยขอเสนอแนะ
การดําเนินการวิจัยในประเด็นตอไปน้ี  

1) ควรมีการศึกษาวิจัยในประเด็นภาวะผูนําเชิงพุทธที่มีผลตอผูปฏิบัติงานในสังคม 
2. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการสรางความปรองดองในสังคมไทยตามรูปแบบ

พุทธธรรม  
3) ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่องการมีสวนรวมของพระสังฆาธิการกับภาครัฐ และประชาชนตอ

กิจกรรมทางพระพทุธศาสนา  
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บทคัดยอ 
บทความน้ี การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคคือ 1) เพื่อศึกษาการสงเสริมการปฏิบัติงานของ

พระวินยาธิการของคณะสงฆ จังหวัดชัยภูมิ 2) เพื่อเปรียบเทียบการสงเสริมการปฏิบัติงานของพระ
วินยาธิการของคณะสงฆ จังหวัดชัยภูมิ โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล และ 3) เพื่อศึกษาปญหา 
อุปสรรค และขอเสนอแนะตอการสงเสริมการปฏิบัติงานของพระวินยาธิการของคณะสงฆ จังหวัด
ชัยภูมิ   

การวิจัย เปนแบบผสาน วิธี โดยการวิจัย เชิงปริม าณใช เครื่องมือการวิจัย  คือ 
แบบสอบถามที่มีคาความเช่ือมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.875 เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่เปนพระสงฆใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ จํานวน 284 รูป วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัย
ทางสังคมศาสตร สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล คือ คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบคาเอฟ ดวยวิธีการวิเคราะหความแปรปรวนทาง
เดียว และทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีผลตางนัยสําคัญนอยที่สุด และการ
วิจัยเชิงคุณภาพ ดวยการสัมภาษณเชิงลึก กับผูใหขอมูลสําคัญ จํานวน 8 รูป/คน และวิเคราะห
ขอมูล โดยใชการวิเคราะหเน้ือหาเชิงพรรณนา  

 
ผลการวิจัยพบวา 

1. พระสงฆมีความคิดเห็นตอการสงเสริมการปฏิบัติงานของพระวินยาธิการของคณะ
สงฆจังหวัดชัยภูมิ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x� =3.41) เมื่อจําแนกเปนรายดาน พบวา ดาน

ตรวจตราช้ีแจงพระภิกษุสงฆในจังหวัด หรือที่ เขามาในจังหวัด อยูในระดับมาก (x� = 3.45) 

                                            
*
 หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ) ภาควิชารัฐศาสตร คณะ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

**ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

***ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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รองลงมา ดานพิจารณาดําเนินการตามอํานาจทองที่ หรือดานชวยเจาอาวาส หรือ เจาคณะปกครอง
ในเขตน้ัน ฯ(x� = 3.40) รองลงมา ดานนําพาพระภิกษุผูประพฤติฝาฝนในขอ 1 มอบใหเจาอาวาส

ห รื อ ผู ป ก ค ร อ ง ส ง ฆ ใ น เ ข ต น้ั น  ๆ  แ ล ว แ ต ก ร ณี  (x� =  3 . 3 9 )  แ ล ะ ตํ่ า สุ ด  
ดานปฎิบัติใหชอบดวยพระธรรมวินัย กฎหมายกฎมหาเถรสมาคม ขอบังคับระเบียบ คําสั่ง มติ 

ประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช คําสั่งผูบังคับบัญชาเหนือตน (x� = 3.39) ตามลําดับ 
2. ผลการเปรียบเทียบ พบวา พระสงฆที่มีการศึกษาสายสามัญตางกัน มีความคิดเห็น

ตอการสงเสริมการปฏิบัติงานของพระวินยาธิการของคณะสงฆจังหวัดชัยภูมิ แตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย สวนพระสงฆที่มีพรรษา ตําแหนงทาง
คณะสงฆ การศึกษาทางธรรม และอายุตางกัน มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน
การวิจัย 

3. ปญหาและอุปสรรคตอการสงเสริมการปฏิบัติงานของพระวินยาธิการของคณะสงฆ 
จังหวัดชัยภูมิ พบวา พระวินยาธิการไมขยันออกตรวจตามหนาที่ของตนที่ไดรับมอบหมาย เมื่อ
พระสงฆทําผิดและสึกแลวกลับมาบวชใหมอีกใชใบสุทธิเลมเดิม พระวินยาธิการ บางรูปไมเขาใจ
บทบาทตัวเองและไมมีความพรอมในการปฏิบัติหนาที่ การประสานงานยังไมคอยมีประสิทธิภาพ
เทาที่ควร  
คําสําคัญ   การปฏิบัติงาน การสงเสริม พระวินยาธิการ 

 
Abstract 

Objectives of this research were to: 1. Study The  Promotion of Phra Vinaya-
Dhikara Monks in Chaiyaphum Province. 2. Compare  promotion of  Phra Vinaya-
Dhikara  Monks in Chaiyapum Province, classified by personal data and 3. Study 
problems, obstacles and recommendation for promotion of  Phra Vinaya - Dhikara  
Monks in Chaiyapum Province. 

Methodology was the mixed methods: The quantitative method colled data 
from 248 samples who were monks in Chaiyapum Province with questionnaires with the 
reliability value at 0.875, analyze data by social research program with frequency, 
percentile, mean, standard deviaition (SD), hypothesis test by F-test, one way ANOVA and 
test of paired variables with Least Significant Different, LSD. The qualitative research 
collected data from 8  key informants, purposefully selected from experts with in-depth-
interview script by face-to-face in-depth-interviewing, analyzed data by descriptive 
interpretation. 

Findings were as follows: 
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1. Monks had opinions of promotion of  Phra Vinaya - Dhikara  Monks in 
Chaiyapum Province, by overall at high level (x� =3.41) Opinions on each aspects, from high 
to low, were also at high levels as; Inspection and instruction for new monks who come to 

monasteries were at high level ( x� =3.45) , Abiding by rules, regulations, laws, Rules of 
Supreme Sangha Council, Orders, Announcement, Order from Supreme Patriarch and 
Superintendent were at high level ( x� =3.39) , and the lowest were Abiding by rules, 
regulations, laws, Rules of Supreme Sangha Council, Orders, Announcement, Order from 
Supreme Patriarch and Superintendent were still at high level (x� =3.39) accordingly. 

2. The results of opinions comparison were that monks with different formal 
educational levels had different opinions on the operation promotion of promotion of  
Phra Vinaya - Dhikara  Monks in Chaiyapum Province  at the statistically significant level at 
0.05, accepting the set hypothesis. Meanwhile monks with different ordained Lents, Sangha 
administrative positions, Dhamma educational level and ages did not have different 
opinions, rejecting the set hypothesis . 

3. Problems and obstacles of the promotion of  Phra Vinaya - Dhikara  Monks in 
Chaiyapum Province were that Phra Vinayatikarn were not diligent in inspection and 
controlling their constituencies. Those who broke the rules, disrobed and re-ordained still 
used the same Monk-ID-Books. Some of  Phra Vinaya - Dhikara  Monks did not understand 
their rules and duties and not ready to perform duties. Coordination among related 
agencies was not effective 

Recommendations for promotion of  Phra Vinaya - Dhikara  Monks in 
Chaiyapum Province were that Phra Vinaya - Dhikara  Monks should be more diligent in 
inspection and controlling their constituencies, revoking the Monk-ID books from those 
wonks who were disrobed and destroy them. Phra Vinaya - Dhikara  Monks should be 
recruited or appointed at their own wills so that they would be willing to work diligently. 
There should be regular meeting to find the better ways to prevent and control and 
supervise monks more strictly. 
Keywords Promotion Support Phra Vinaya  
 
1.บทนํา 

ในปจจุบันสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไปหลายอยางทําใหคนในสังคมเปลี่ยนไปจึงให
ความสําคัญสวนตัวเองมากกวาสวนรวม ไมเวนแมแตผูที่เขามาบวชในพระพุทธศาสนา เมื่อบวชแลว
ทําตัวไมเหมาะสมกลับการเปนพระสงฆไดถูกสื่อมวลชนทุกแขนงมีทั้งทีวี และหนังสือพิมพ
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โดยเฉพาะหนังสือพิมพตางฯลงขาววิจารณภาพลักษณของพระสงฆมีแตในดานความเสียหายและมี
ผลกระทบตอคณะสงฆและจิตใจชาวพุทธเปนอยางมาก โดยเฉพาะทางฝายสถาบันการปกครองของ
คณะสงฆตระหนักถึงสภาพปญหาที่เกิดข้ึน ดังคําสัมภาษณของ พระรัตนเมธี (บุญชวย กมฺมสุโภ), 
ที่วา“ในชวงน้ี ประเทศไทยตองประสบกับปญหาเศรษฐกิจ คนตกงานมากข้ึน ทําใหมิจฉาชีพบาง
กลุมเริ่มแฝงตัวอาศัยผาเหลืองหากนิ ปลอมบวชมากข้ึน นอกจากน้ี ยังมีพระภิกษุบางกลุม ประพฤติ
ขาดความสํารวม เสพยาเสพติด เลนการพนัน ประพฤติผิดธรรมวินัย จึงเปนหนาที่โดยตรงที่ พระ
วินยาธิการ ตองรีบออกไปจัดการทันที่” (พระรัตนเมธี (บุญชวย กมฺมสุโภ), ๒๕๕๒: ๑๖) สมัย
พุทธกาล พระสงฆยังมีจํานวนไมมากและไมคอยมีลาภสักการะการกระทําความประพฤติที่ไม
เหมาะสมจึงไมปรากฏ แตเมื่อมีจํานวนพระสงฆมากข้ึน คนที่มาบวชมีเจตนาแตกตางกันจึงเกิดดาน
บริหารข้ึน ทรงจัดใหมีบุคคลผูรับผิดชอบในดานตางๆ โดยข้ึนตรงตอพระพุทธองคในกรณีที่มีปญหา
ดานพระวินัยและเกิดความสงสัย ไมเขาใจในธรรม  

จากปญหาที่กลาวมาขางตนคณะสงฆจําเปนตองมีมาตรการในการควบคุมดูแลความ
ประพฤติของพระสงฆ อาศัยอํานาจตามความในขอ 15(5) แหงกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 23 
พุทธศักราช 2541 วาดวยการควบคุม บังคับบัญชาของเจาคณะปกครอง และเจาอาวาส ตลอดถึง
พระภิกษุผูอยูในบังคับบัญชา และช้ีแจง แนะนําการปฏิบัติ หนาที่ ของผูอยูในบังคับบัญชาใหเปนไป
โดยความเรียบรอย จึงแตงต้ังพระภิกษุข้ึนคณะหน่ึง เรียกวา “พะวินยาธิการ”เพื่อแบงเบา
ภาระหนาที่เจาคณะผูปกครองคณะสงฆ (พระธรรมสุธี (นรินทร นรินฺโท), พระวินยาธิการ มีหนาที่
ออกตรวจตราดูแลความเรียบรอยของพระภิกษุสงฆ ชวยช้ีแจง แนะนําพระภิกษุใหปฏิบัติอยูในหลัก
พระธรรมวินัยและนําพระภิกษุ ผูประพฤติผิดธรรมวินัย มอบใหเจาคณะผูปกครองคณะสงฆ เพื่อ
พิจารณาสภาพการณปญหา ถวัลย ทองมี, ดังน้ัน จึงหมายถึงพระภิกษุสงฆ ที่ไดรับการแตงต้ังจาก
เจาคณะจังหวัดใหเปนผูดูแลชวยเหลือสนับสนุนในการปกครองของเจาอาวาสและเจาคณะ
ผูปกครองในจังหวัด 

ดังน้ัน เหตุที่มาศึกษาเรื่องน้ีเพราะสถาบันสงฆเปนสถาบันในทางจริยธรรม และมี
พระสงฆเปนศาสนทายาทที่สําคัญที่สุด ผูวิจัยเห็นวา พระวินยาธิการ ควรจะไดรับการสงเสริมการ
ปฏิบัติงานใหมีความรูใหมากข้ึน  

2. วัตถุประสงคการวิจัย 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคคือ เพื่อศึกษาการสงเสริมการปฏิบัติงานของพระวินยาธิ

การของคณะสงฆ จังหวัดชัยภูมิ เพื่อเปรียบเทียบการสงเสริมการปฏิบัติงานของพระวินยาธิการของ
คณะสงฆ จังหวัดชัยภูมิ โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล และ  เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะตอการสงเสริมการปฏิบัติงานของพระวินยาธิการของคณะสงฆ จังหวัดชัยภูมิ 

3. ขอบเขตการวิจัย  
3.1 ขอบเขตดานเน้ือหา 
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งานวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ กับ การสงเสริม
การปฏิบัติงานของพระวินยาธิการของคณะสงฆ จังหวัดชัยภูมิ มี 4 ดาน คือ 1) ดานตรวจตราช้ีแจง
แนะนําใหพระภิกษุสามเณรในจังหวัด หรือที่เขามาในจังหวัด 2)ดานปฏิบัติใหชอบดวยพระธรรม
วินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ขอบังคับระเบียบ คําสั่ง มติ ประกาศ 3) ดานนําพาพระภิกษุ
สามเณรผูประพฤติฝาฝน 4) ดานพิจารณาดําเนินการตามอํานาจทองที่ หรือชวยเจาอาวาส หรือเจา
คณะผูปกครองในเขตน้ัน ๆ  

3.2 ขอบเขตดานตัวแปร 
ตัวแปรตน (Independent Variables)   ไดแก ปจจัยสวนบุคคล คือ พรรษา ตําแหนงทาง

คณะสงฆ การศึกษาสายสามัญ การศึกษาทางธรรม และอายุ              
ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ไดแก ความคิดเห็นของพระภิกษุสงฆเขต

อําเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิ ทีมีตอการสงเสริมการปฏิบัติงานของพระวินยาธิการของคณะสงฆจังหวัด
ชัยภูมิ 4 ดาน  

3.3 ขอบเขตดานประชากร/ผูใหขอมูลสําคัญ 
ในการศึกษาครั้งน้ี ผูศึกษาไดกําหนดกลุมประชากรคือ พระสงฆในเขตอําเภอเมืองจัด

หวัดชัยภูมิมีจํานวน 984 รูป และผูใหขอมูลสําคัญ 8 รูป/คน 
3.4 ขอบเขตดานพ้ืนท่ี             
ในการศึกษาครั้งน้ี ผูศึกษากําหนดพื้นที่ในการศึกษาในเขตอําเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิ มี 

26 ตําบล 
3.5 ขอบเขตดานระยะเวลา             
ระยะเวลาในการวิจัยต้ังแตเดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือน มีนาคม 2562 รวม 6 เดือน 
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4. กรอบแนวคิดในการวิจัย   
จากการทบทวนแนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกีย่วของผูวิจัยไดนํามากําหนดเป

นกรอบแนวคิดการวิจัย ประกอบดวย 
ตัวแปรตน                                            ตัวแปรตาม 

(IndependentVariables)                       (Dependent Varibles) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.วิธีดําเนินการวิจัย 

5.1 รูปแบบการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งน้ี  เปนการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research)  โดยใชการ

วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative..Research)..ซึ่งใชวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ.(Survey Research) จาก
แบบสอบถาม .(Questionnaire) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการ
สัมภาษณเชิงลึก (In.depth..Interview) กับผูใหขอมูลหลัก (Key..Informant)  

5.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

การสงเสรมิการปฎบัติงาน
ของพระวินยาธิการของ 
คณะสงฆจงัหวัดชัยภูมิ 
การสมัภาษณผูใหขอมลู
สําคัญ (key Informants) 
จํานวน ๘ รูป / คน 
 

แนวทางการสงเสริมการปฎบัติงาน
ของพระวินยาธิการของคณะสงฆ
จังหวัดชัยภูมิ 
- ดานตรวจตราช้ีแจงพระภิกษุสงฆใน
จังหวัด หรือที่เขามาในจังหวัด 

- ดานปฎิบัติใหชอบดวยพระธรรมวินัย 
กฎหมายกฎมหาเถรสมาคม ขอบังคับ
ระเบียบ คําสั่ ง  ม ติ ประกาศ พระ
บัญชาสมเด็จพระสั งฆราช คําสั่ ง
ผูบังคับบัญชาเหนือตน 

- ดานนําพาพระภิกษุผูประพฤติฝาฝน
ในข อ  ๑  มอบ ให เจ าอาวาส ห รื อ
ผูปกครองสงฆในเขตน้ัน ๆ แลวแต
กรณี 

- ดานพิจารณาดําเนินการตามอํานาจ
ทองที่ หรือดานชวยเจาอาวาส หรือ 

 ป ใ ั้  
 

สถานภาพสวนบุคคล 
- พรรษา 
- ตําแหนงหนาที ่
- การศึกษาสายสามญั 
- การศึกษาทางธรรม 
- อายุ 
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ประชากรท่ีศึกษา ไดแก พระภิกษุสงฆในอําเมืองจังหวัดชัยภูมิ จํานวน 984 รูป กลุม
ตัวอยาง (Sample) พระภิกษุสงฆในอําเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิ จํานวน 284 คน ที่ไดจากสูตรของ 
Taro Yamane  

5.3 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเชิงปริมาณใชแบบสอบถาม กลุมตัวอยาง จํานวน 284 ชุด 

สวนการวิจัยเชิงคุณภาพเปนแบบสัมภาษณเชิงลึก ผูใหขอมูลสําคัญ ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 8 รูป/คน 
5.4 การวิเคราะหขอมูลสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถาม โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัยทาง

สังคมศาสตรการวิเคราะหขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามโดยใช คาความถ่ี 
และรอยละ โดยการทดสอบคาเอฟ (f-test เมื่อพบวามีความแตกตางจะทําการเปรียบเทียบความ
แตกตางคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีผลตางเปนสําคัญนอยที่สุด โดยกําหนดนัยสําคัญสถิติที่ระดับ 0.05  

การวิเคราะหขอมูลแบบสัมภาษณ ผูวิจัยจัดกลุมขอมูล ตามลําดับความสําคัญของ
ประเด็นการสัมภาษณที่กําหนดไว จากน้ัน จึงทําการวิเคราะหขอมูลเชิงเน้ือหาประกอบบริบท 

 
 
6. ผลการวิจัย 

6.1 พระสงฆมีความคิดเหน็ตอการสงเสริมการปฏิบัติงานของพระวินยาธิการของคณะ

สงฆจังหวัดชัยภูมิ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x� =3.41) เมื่อจําแนกเปนรายดาน พบวา ดาน

ตรวจตราช้ีแจงพระภิกษุสงฆในจังหวัด หรือที่ เขามาในจังหวัด อยูในระดับมาก (x� = 3.45) 

รองลงมา ดานพิจารณาดําเนินการตามอํานาจทองที่ หรือดานชวยเจาอาวาส หรือ เจาคณะปกครอง

ในเขตน้ัน ฯ  (x� = 3.40) รองลงมา ดานนําพาพระภิกษุผูประพฤติฝาฝนในขอ 1 มอบใหเจาอาวาส

หรือผูปกครองสงฆในเขตน้ัน ๆ แลวแตกรณี (x� = 3.39) และตํ่าสุด ดานปฎิบัติใหชอบดวยพระ

ธรรมวินัย กฎหมายกฎมหาเถรสมาคม ขอบังคับระเบียบ คําสั่ง มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จ

พระสังฆราช คําสั่งผูบังคับบัญชาเหนือตน (x� = 3.39) ตามลําดับ 

6.2 ผลการเปรียบเทียบ พบวา พระสงฆทีม่ีการศึกษาสายสามัญตางกัน มีความคิดเห็น 
ตอการสงเสริมการปฏิบัติงานของพระวินยาธิการของคณะสงฆจังหวัดชัยภูมิ แตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 จึงยอมรบัสมมติฐานการวิจยั สวนพระสงฆที่มพีรรษา ตําแหนงทาง
คณะสงฆ การศึกษาทางธรรม และอายุตางกัน มีความคิดเหน็ไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน
การวิจัย 

6.3 ปญหาและอุปสรรคตอการสงเสริมการปฏิบัติงานของพระวินยาธิการของคณะสงฆ 
จังหวัดชัยภูมิ พบวา พระวินยาธิการไมขยันออกตรวจตามหนาที่ของตนที่ไดรับมอบหมาย เมื่อ
พระสงฆทําผิดและสึกแลวกลับมาบวชใหมอีกใชใบสุทธิเลมเดิม พระวินยาธิการ บางรูปไมเขาใจ



การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม Proceedings: 2561148
 

บทบาทตัวเองและไมมีความพรอมในการปฏิบัติหนาที่ การประสานงานยังไมคอยมีประสิทธิภาพ
เทาที่ควร  

 
7. องคความรูท่ีไดจากการวิจัย 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การสงเสริมการปฏิบัติงานของพระวินยาธิการของคณะสงฆ
จังหวัดชัยภูมิ” ผู วิจัยไดนําองคความรูที่ไดรับจากการวิจัยดังกลาวสรุปเปนความสัมพันธเชิง
แผนภาพที่ 4.1 ดังน้ี 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

๔) ดานพิจารณาดําเนินการ
ตามอํานาจทองท่ี  
-การออกปฏิบัติงานของพระวินยาธิการ

ออกปฏิบัติกันเปนทีมและรวมมือกันกับทุก
ฝาย 
-การออกปฏิบัติงานตรวจตราพ้ืนที่จะมีการ

ประสานงานไปยังเจาของพ้ืนที่  
-การแกปญหาจะมีการประชุมรวมกัน ทั้ง

วัด และชาวบาน 
-เมื่อมีการแจงเหตุ พระวินยาธิการ ระงับ

สถานการณโดยทันท ี
 

๓) ดานนําพาพระภิกษุผูประพฤติฝา
ฝน 

- การสอบ สวน ผู ป ระพ ฤติ ต น ไม เห มาะสม  

พระวินยาธิการจะทําการไตสวนรวมกับเจาของพ้ืนที่ 
เจาหนาที่สํานักงานพระพุทธศาสนาและตํารวจในทอง
ที่  
-ใชคําพูดที่สุภาพในการส่ือสารตอพระภิกษุสงฆผู

ปฏิบัติผิดวินัย 
- ยึดหลักฐานของผูเสียหายเปนหลักในการพิจารณา 
- มีวิธีการสอบสวนอยางเปนขั้ นตอน และเป น 

ธรรมกับพระภิกษุสงฆผูประพฤติตนไมเหมาะสม 
 

๒) ดานปฏิบัติใหชอบดวยพระ
ธรรมวินัย  
-พระวินยาธิการ มีความรูพระธรรมวินัย

และกฎหมาย 
-พระวินยาธกิาร มีการบูรณาการหลัก ศีล 

สมาธิ ปญญา ในการปฏิบัติหนาที่ 
-พระวินยาธิการ มีความสามารถอธิบาย
ศัพททางพระธรรวินัยและกฎหมาย 
-พระวินยาธิการ นําเหตุการณที่เกิดขึ้นใน

ปจจุบันมาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน 
- พระวินยาธิการ มีการใชส่ือสารสนเทศน

ในการอบรม 

๑) ดานตรวจตราชี้แจงพระภิกษุ
สงฆ  
- มีหนาที่ออกตรวจตราชี้แจงใหคําแนะนํา
แกพระสงฆ 
-พระวินยาธิการ การออกปฏิบัติงานจะ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับ 
-พระวินยาธิการมีความเขาใจในหนาที่ทีต่น

รับผิดชอบ  
-พระวินยาธิการ ใหความรูชวยเหลือแก

พระภิกษุสงฆที่ยังไมเขาใจในวินัยและ
กฎหมาย 
  การสงเสริมการปฏิบัติงานของพระวินยาธิการของคณะสงฆจังหวัดชัยภูมิ 
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สรปุองคความรูที่ไดจากการศึกษาสามารถอธิบายเกี่ยวกับองคความรูที่ไดรบัจากการ
วิจัยเรื่อง”การสงเสริมการปฏิบัติงานของพระวินยาธิการของคณะสงฆ จงัหวัดชัยภูมิ” ไดดังน้ี 

1. ดานตรวจตราช้ีแจงพระภิกษุสงฆในจังหวัด หรือที่เขามาในจังหวัด การปฏิบัติงาน
ของพระวินยาธิการโดยสวนใหญมีการยึดหลกัการปฏิบัติงานอยางเครงครดั แตก็ยังมีพระวินยาธิการ
บางสวนที่ขาดความเขาใจในหนาที่อยางถองแท รวมไปถึงเกิดการทํางานซ้ําซอน กาวกายหนาที่กัน 
โดยเจาคณะจังหวัดชัยภูมิไดแตงต้ังพระวินยาธิการที่มาจากพระสังฆาธิการ เปนพระวินยาธิการเพิ่ม
อีกตําแหนง เพื่อใหสามารถมีอํานาจในการจับกุมและวินิจฉัยลงโทษได  

2. ดานปฏิบัติใหชอบดวยพระธรรมวินัย กฎหมายกฎมหาเถรสมาคม ขอบังคับระเบียบ 
คําสั่ง มติ ประกาศ พระวินยาธิการมีความรูความเขาใจอยางถองแทในหนาที่ เพื่อจะไดสามารถมี
อํานาจในการจับกุมและวินิจฉัยลงโทษกับผูกระทําความผิดไดอยางทันกับเหตุการณที่เกิดข้ึนได
อยางมีประสิทธิภาพ และตองใหความเปนธรรมกับทุกฝาย  

3. ดานนําพาพระภิกษุผูประพฤติฝาฝนในขอ 1 มอบใหเจาอาวาสหรือผูปกครองสงฆใน
เขตน้ัน ๆ แลวแตกรณี พบมากที่สุด คือ การบิณฑบาตของพระภิกษุสงฆอยางไมถูกตอง ซึ่งทําให
ภาพลักษณของพระภิกษุสงฆ ไมนาเลื่อมใส เมื่อจับไดแลวจะตองสงกลับตนสังกัดซึ่งเปนวิธียุงยาก 
พระภิกษุที่ด่ืมสุราเพียงแคอาบัติสถานเบาคืออาบัติปาจิตตียเทาน้ัน แตเน่ืองจากเปนโลกวัชชะ คือ
ชาวบานติฉินนินทา ตําหนิติเตียน ชาวบานรับไมไดกับพฤติกรรม ความเสื่อมเสียตอคณะสงฆจึงตองจับ
พระที่ด่ืมสุราสึก 

4. ดานพิจารณาดําเนินการตามอํานาจทองที่ หรือดานชวยเจาอาวาส หรือ เจาคณะ
ปกครองในเขตน้ันๆ เมื่อมีการแจงเหตุรองเรียนมายังพระวินยาธิการ พระวินยาธิการจะเขาตรวจ
ตราพื้นที่ที่ไดรับการแจงเหตุรองเรียนเขามา แลวจะประสานงานกับสํานักงานพระพุทธศาสนา 
เจาหนาที่ตํารวจในพื้นที่ ดวยการใชโทรศัพทเคลื่อนที่หรือแอปพริเคช่ันไลน จากน้ันประสาน
เจาหนาทีฝ่ายปกครองในเขตพื้นที่ ไมวาจะเปนกํานัน ผูใหญบาน การประสานงานหลายฝาย เพื่อ
เปนการลงจุดเกิดเหตุอยางทันทวงที  
 

8. อภิปรายผลการวิจัย 

พระสงฆมีความคิดเห็นตอการสงเสริมการปฏิบัติงานของพระวินยาธิการของคณะสงฆ 
จังหวัดชัยภูมิ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีประเด็นการอภิปราย ดังน้ี 

1 ดานตรวจตราช้ีแจงพระภิกษุสงฆในจังหวัด หรือที่เขามาในจังหวัดพระวินยาธิการตอง
มีข้ันตอนการปฏิบัติหนาที่ ซึ่งตองเปนกระบวนการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อใหเกิดทักษะในดาน
การพัฒนาบุคลิกภาพ การสื่อสาร การทํางานเปนทีม การวางแผนที่มีประสิทธิภาพ สอดคลองกับ 
นพพงษ บุญจิตราดุล กลาววาการปฏิบัติงานจําเปนตองมีทั้งศาสตรและศิลปศาสตร คือ การศึกษา
หาความรู ความสามารถ ประสบการณ ทักษะ เทคนิควิธีทํางานตาง ๆ ศิลป  
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2 ดานปฏิบัติใหชอบดวยพระธรรมวินัย กฎหมายกฎมหาเถรสมาคม ขอบังคับระเบียบ 
คําสั่ง มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช คําสั่งผูบังคับบัญชาเหนือตน พระวินยาธิการ
สามารถอธิบายศัพททางพระธรรมวินัยและกฎหมายชัดเจนและการใช สื่อ วีซีดีและคอมพิวเตอร
ชวยในการอบรมในพระธรรมวินัยและกฎหมายยังไมทันตอเหตุการณในปจจุบัน และการนํา
เหตุการณที่ เกิดข้ึนในปจจุบันมาประยุกตใชในการปฏิบั ติงาน ซึ่งสอดคลองกับ สมเกียรติ  
พูลทอง ปจจัยที่สงผลในการปฏิบัติงานของพระวินยาธิการที่มีตอพระสงฆผูประพฤติผิดวินัย ศึกษา
เฉพาะกรณีเขตพระนคร โดยภาพรวมพบวา ดานทักษะความชํานาญ ความรูความสามารถ ในเรื่อง
พระวินัยของพระวินยาธิการน้ันอยูในระดับสูง แตดานความพรอมในการปฏิบัติงาน อยูใน
ระดับกลาง  

3 ดานนําพาพระภิกษุผูประพฤติฝาฝนในขอ 1 มอบใหเจาอาวาสหรือผูปกครองสงฆใน
เขตน้ัน ๆ แลวแตกรณี เมื่อมีการจับพระภิกษุสงฆผูประพฤติไมเหมาะสมพระวินยาธิการจะยึด
หลักฐานของผูเสียหายเปนหลักในการพิจารณา สอดคลองกับแนวคิดของ ถวัลย ทองมี ไดกลาววา 
พระวินยาธิการ น้ันนับวาเปนผูที่มีบทบาท และหนาที่ชวยเหลือสนับสนุน การปกครองของเจา
อาวาสและเจาคณะปกครอง เพื่อใหเกิดความเรียบรอยดีงามแกคณะสงฆ การปฏิบัติหนาที่ของพระ
วินยาธิการจะตองมีความรูและเขาใจในจารีต ธรรมเนียมประเพณีและ พระวินัย กฎและระเบียบ
ของมหาเถรสมาคมเปนอยางดีงามรวมถึงการตรวจตรา สอบสวน  และ จัดการนําผูกระทําผิดสงเจ
าหนาที่ตรวจดําเนินการตามกฎหมายตามสมควรแกกรณี  เพื่อให  คงไวซึ่งศรัทธาปสาทะของ
พุทธศาสนิกชนผูพบเห็นโดยทั่วไป ดังน้ันพระวินยาธิการจึงหมายถึง พระภิกษุที่ไดรับการแตงต้ังให
เปนผูชวยเหลือ สนับสนุนปกครองของเจาอาวาส และเจาคณะ ปกครองสงฆ เพื่อความเรียบรอยดี
งามตามเจตนารมณของคณะสงฆ 

4 ดานพิจารณาดําเนินการตามอํานาจทองที่ หรือดานชวยเจาอาวาส หรือ เจาคณะ
ปกครองในเขตน้ัน ๆ ในการปฏิบัติงาน รวมกับประชาชน และหนวยงานของรัฐในพื้นที่น้ันๆ ซึ่งสอด
คลองกับพระวิจิตร สมคําภา ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับบทบาทการปฏิบัติงานของศูนยปฏิบัติงานพระ
วินยาธิการ ในการตรวจตราดูแล พระภิกษุสามเณรที่ประพฤติไมเหมาะสมจากการศึกษาโดยสรุป 
พบวา ในทางปฏิบัติจะตองอาศัยความรวมมือจากหลายฝาย ดังน้ันลักษณะการทํา งานไมวาจะใน
ดานบุคลากรงบประมาณ เครื่องมือสื่อสาร อีกทั้งยังไมไดรับความรวมมือจากฝายอาณาจักร
เทาที่ควรดวย 

9. ขอเสนอแนะ 
ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “การสงเสริมการปฏิบัติงานของพระวินยาธิการของคณะสงฆ 

จังหวัดชัยภูมิ” ผูวิจัยขอเสนอแนะ ดังน้ี 
 9.1 ขอเสนอแนะท่ัวไป 
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 1) คณะสงฆควรใหความสําคัญในสงเสริมพระวินยาธิการอยางเปนรูปธรรม และควรจัด
อบรมหลักสูตรเฉพาะ เพื่ออบรมถวายความรูแกพระวินยาธิการที่มีเน้ือหาในเชิงในความรูตามพระ
ธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม ระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมายบานเมือง  
 2) ควรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับพฤติกรรมของพระภิกษุ
สงฆที่ไมเหมาะสม โดยจัดทําเปนสื่อ เชน แผนพับ วิทยุกระจายเสียง และเครือขายสังคมออนไลน 
เปนตน เพื่อเปนการชวยเหลือหนาที่พระวินยาธิการ และประชาชนไดดูแลพระพุทธศาสนา 
 9.2 ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป  
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง เรื่อง “การสงเสริมการปฏิบัติงานของพระวินยาธิการของคณะ
สงฆ จังหวัดชัยภูมิ”ผูวิจัยขอเสนอการวิจัยในประเด็นตอไปน้ี  

1) ควรศึกษาวิจัยประสิทธิภาพการทํางานของพระวินยาธิการตามความคิดเห็นของ
ประชาชนทั่วไป  

2) ควรศึกษาวิจัยถึงการมีสวนรวมของพระวินยาธิการกับภาครัฐและประชาชนตอ
กิจกรรมพระพุทธศาสนา 
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บทคัดยอ 
บทความวิจัยฉบับน้ี มีวัตถุประสงค 1. เพื่อศึกษาการบริหารจัดการหนวยอบรม

ประชาชนประจําตําบล ของคณะสงฆ อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2. เพื่อเปรียบเทียบ
การบริหารจัดการหนวยอบรมประชาชนประจําตําบล ของคณะสงฆ อําเภอวังนอย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 3. เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
เกี่ยวกับการบริหารจัดการหนวยอบรมประชาชนประจําตําบล ของคณะสงฆ อําเภอวังนอย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา   

ระเบียบวิธีวิจัยเปนการวิจัยแบบผสานวิธี ระหวางการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ การ
วิจัยเชิงปริมาณเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่ เปนพระสงฆในพื้นที่ อําเภอวังนอย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ประชากรจํานวน 195 รูป เครื่องมือที่ ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปน
แบบสอบถามที่มีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.970 วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาความถ่ี คารอยละ 
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว การทดสอบคาเอฟและ
ทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีผลตางนัยสําคัญนอยที่สุด การวิจัยเชิงคุณภาพ
กําหนดผูใหขอมูลหลกั  10 รูป/คน เลือกแบบเจาะจงจากผูทรงคุณวุฒิและผูเกีย่วของ เครื่องมือเก็บ
ขอมูลไดแกแบบสัมภาษณเชิงลึกที่มีโครงสราง เก็บขอมูลดวยการสัมภาษณเชิงลึกตัวตอตัว 
วิเคราะหขอมูลดวยวิธีการพรรณนาความ 
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แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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ผลการวิจัยพบวา 
1. การบริหารจัดการหนวยอบรมประชาชนประจําตําบล ของคณะสงฆ อําเภอวังนอย 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้ง 8 ดาน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 3.96 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวา การพัฒนาการบริหารจัดการหนวยอบรมประชาชนประจําตําบล ทั้ง 8 ดาน อยูในระดับมาก 
โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยดังน้ี ดานกตัญูกตเวทิตาธรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.01 มากที่สุด 
รองลงมาดานสงเสริมอาชีพ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 รองลงมาดานสันติสุข มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.99 
รองลงมาดานวัฒนธรรมศีลธรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.98 รองลงมาดานสาธารณสงเคราะห มี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.96 รองลงมาดานศึกษาสงเคราะห มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.92 รองลงมาดานความ
สามัคคี มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.91 และนอยที่สุดดานสุขภาพอนามัย มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.91 ตามลําดับ 

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นตอการบริหารจดัการหนวยอบรมประชาชนประจํา
ตําบล ของคณะสงฆ อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนกสถานภาพสวนบุคคล คือ 
อายุ, อายุพรรษา, วุฒิการศึกษานักธรรม, วุฒิการศึกษาบาลี, และวุฒิการศึกษาสามัญ พบวา ไม
แตกตางกันทุกตัวแปร ดังน้ันจึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ต้ังไว 

  3. ปญหา อุปสรรค ตอการบริหารจัดการหนวยอบรมประชาชนประจําตําบล ของ
คณะสงฆ อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดานความสามัคคี ในการจัดกิจกรรมในชุมชน
ขาดความรวมมือกันเทาที่ควร ดานสุขภาพอนามัย ไมมีหนวยบริการของ รพ.สต.ออกใหบริการตาม
บาน ดานวัฒนธรรมศีลธรรม ยังขาดความรูความเขาใจดานศีลธรรม ดานการสงเสริมอาชีพ ไมมีการ
สงเสริมจากภาครัฐอยางจริงจัง ดานสันติสุข ยังมีการทะเลาะกันภายในชุมชนเอาความคิดตนเอง
เปนใหญ ดานการศึกษาสงเคราะห เด็กและเยาวชนบางสวนขาดทุนทรัพยในการเลาเรียน ดานสา
ธารณสงเคราะห ขาดการการสนับสนุนชวยเหลือกันเทาที่ควร ดานกตัญูกตเวทิตาธรรม ขาดการ
เคารพจากลูกหลาน พอแมไมมีเวลาใหการอบรมสั่งสอน ดังน้ันขอเสนอแนะควรมีการอยูรวมกัน
อยางมีความสุข ยอมรับความแตกตางหลากหลายทางความคิด การบริการสาธารณะใหกับ
ประชาชนโดยทั่วไป และตองเปนอยางตอเน่ืองเพื่อใหความรูกับประชาชนโดยทั่วไปถึงความรุนแรง
วามันไมดีอยางไรและผลกระทบขางเคียงจะเปนเชนไร ยอมรับความแตกตางหลากหลายทาง
ความคิดและประเพณีตาง ๆ ใหวัดเปนศูนยกลางของชุมประชาชน เยาวชน ไดเขาวัดและเห็น
เรียบรอย ความสะอาด เปนที่นาประทับใจ ในการเขาวัดฟงเทศน ฟงธรรมโดยอาจจะจัดอาทิตย 
ละ 1 ครั้ง เพื่อใหรับรูหลักธรรมคําสอน 
คําสําคัญ : การพัฒนา, การบริหารการจัดการ, หนวยอบรมประจําตําบล  
 

ABSTRACT 
Objectives of this research were to: 1 .  study the development  

management of Tambon the public training units of Sangha Order of Wang Noi 
Subdistrict, Phra Nakhon Si Ayutthaya, 2 .  compare towards development   
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administration pf Tambon  training units of the district Sangha Order, Wang Noi 
District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province classified by population data and 3 . 
study problems, obstacles and suggestions Regarding the development 
management of the public training units of the district Sangha Order of Wang Noi 
District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province.  

Methodology was the mixed methods: The quantitative research 
collected data from 1 9 5  samples who were monks at Wang Noi District. Phra 
Nakhon Si Ayutthaya Province, number 1 9 5  by using questionnaires with a 
confidence value equal to 0.970. Data analysis with frequency, percentage, mean, 
standard deviation One-way analysis of variance, ANOVA and test the difference of 
average values by pairs by means of the least significant difference, LSD. The 
qualitative research collected data from 10 informants, purposefully selected from 
experts and related persons with structured in-depth interview script by face- to- 
face in-depth-interviewing.  Data were analyzed using descriptive interpretation 
method 
Findings were as follows: 

1 . Development management of the sub-district public training units of 
the Sangha Order at  Wang Noi District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province, in all 8 
aspects, by overall was at a high level with the mean value at  3 .9 6 .Each of 8  
aspects of development was also at high level as; Gratitude and gratefulness were 
at hihest level with an average of 4 .0 1 ,followed by career promotion with an 
average of 4 .00 , followed by peace with an average of 3 .99 , followed by moral 
culture with an average of 3.98, followed by public welfare with an average of 3.96, 
followed by welfare education with an average of 3.92, followed by harmony with 
an average of 3 .9 1  and the lowest in health and well-being  with an average of 
3.91, respectively 

2 .  The results of the comparison of monks’ opinions towards the 
development management of the public training units of the monks of Wang Noi 
District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province classified by personal status such as 
age, ordained age,Dharma education, Pali education, and general education. It was  
found that monks with these different statuses did not have different opinions 
therefore rejecting the set research hypothesis. 
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 3 . Problems and obstacles of the development management of public 
training units of the monks at Wang Noi District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province 
were that unity in organizing activities in the community, lack of cooperation as it 
should be. Health and well-being, There is no service unit of hospital to provides 
home services. Moral culture, people still lack knowledge and understanding the 
morality. Career promotion, There is no serious promotion from the government 
and related agencies. Peace, there is still  dispute and conflicts  within the 
community. Educational welfares,  Some children and young people do not have 
money for  tuition. Public welfares, lack of sufficient support as much as they 
should. Gratitude and gratefulness,  lack of respect from children because  parents 
do not  have time to teach tjeir children. Recommendations are that people should 
live together in peace and harmony, accepting various differences in ideas,  public 
service to the general public must be continued, Public should be educated to 
comprehend that violence  bears bad effects. People should accept individual 
differences in opinions, culture, initiate monasteries as public centers for learning 
and common activities. Monasteries must be made into the pleasant, peaceful 
places to that young children and people will see the good examples. Dhamma 
teaching and learning should conducted regularly at lease once a week so that 
children and people will have opportunity to be near and absorb the Buddha’s 
teaching.   
Keywords : Management ,Development,  the Tambon Training Units 

 
1. บทนํา 

หนวยอบรมประชาชนประจําตําบล เปนหนวยเผยแผพระพุทธศาสนาตัวอยางใน
ระดับตําบลของคณะสงฆไทย ภายใตการกํากับของมหาเถรสมาคม กอต้ังครั้งแรกในป พ.ศ. 2518 
โดยใชสถานที่อันเปนวัดที่ต้ังของเจาคณะปกครองคณะสงฆระดับตําบล หรือวัดที่มีความพรอมใน
การเผยแพรพระพุทธศาสนาในตําบลน้ัน ๆ เปนที่ต้ังหนวย ปจจุบันหนวย อปต. มีจํานวนกวา 
5,922 หนวย กระจายอยูในเกือบทุกตําบลในประเทศไทย โดยมีกองพุทธศาสนศึกษา สํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ เปนหนวยงานหลัก ที่รับสนองงานการดําเนินงานของหนวยอบรม
ประชาชนประจําตําบล ของมหาเถรสมาคมในปจจุบนั หนวยอบรมประชาชนประจําตําบล กอต้ังข้ึน
ในปพ.ศ. 2518 โดยดําริของ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ฟน ชุตินฺธโร) อดีตกรรมการมหาเถร
สมาคม เจาอาวาสวัดสามพระยา กรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนผูเสนอโครงการเผยแผพระพทุธศาสนาใน
ระดับตําบลตอที่ประชุมมหาเถรสมาคม และมหาเถรสมาคมไดมีมติเห็นชอบ โดยไดมีการตรา
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ระเบียบมหาเถรสมาคม วาดวยการต้ังหนวยอบรมประชาชนประจําตําบล พ.ศ. 2518 ข้ึนโดยให
พระสงฆเปนผูนําในการเผยแผพระพุทธศาสนา โดยใชวัดเปนศูนยกลางในการจัดกิจกรรมตาง ๆ 
ของชุมชน เพื่อชวยประชาชนใหสามารถชวยเหลือตัวเองไดตามสมควรในดานตาง ๆ ตามกรอบการ
ดําเนินงานที่กําหนดไว 8 ดาน คือ 1) ดานความสามัคคี 2) ดานสุขภาพอนามัย 3) ดานวัฒนธรรม
ศีลธรรม 4) ดานสงเสริมอาชีพ 5) ดานสันติสุข 6) ดานศึกษาสงเคราะห 7) ดานสาธารณสงเคราะห 
8) ดานกตัญูกตเวทิตาธรรม 

โดยมีวัตถุประสงคหลัก 5 ประการ คือ 1. เพื่อสงเคราะหและอนุเคราะหประชาชนใน
ทองถ่ิน 2. เพื่อเปนศูนยกลางประสานงานระหวางวัด บาน และหนวยงานในการที่จะรวมกันพัฒนา
ทองถ่ินใหเจริญกาวหนาในทุก ๆ ดาน 3. เพื่อเปนศูนยรวมความคิดของประชาชนทุกหมูเหลา  
4. เพื่อเปนศูนยรวมพลังในการปองกันหมูบานใหเกิดสนัติสขุชวยกันปกปองพิทักษรักษา 5. เพื่อเปน
ศูนยรวมขอมูลขาวสาร  

วัตถุประสงคหลักทั้ง 5 ประการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บังเกิด
ประโยชนสูงสุดแกประชาชนอยางแทจริงหนวยอบรมประชาชนประจําตําบลจําเปนจะตองมีความ
คลองตัว โดยการจัดต้ังองคกรในรูปของคณะกรรมการตามระเบียบวาดวยการต้ังหนวยอบรม
ประชาชนประจําตําบล พุทธศักราช 2546 หนวยงานอบรมประชาชนประจําตําบลซึ่งปจจุบัน (พ.ศ.
2546) มีจาํนวน 5,401 หนวย ทั่วประเทศ 

ดังน้ัน การดําเนินงานหนวยอบรมประชาชนประจําตําบลใหสําเร็จตามวัตถุประสงคได
จะตองมีการพัฒนาการบริหารงานดานพระศาสนาใหมีประสิทธิภาพดวยการเรงรัดพัฒนาการ
บริหารงานดานพระศาสนา ทุกระดับ สนับสนุนการบริหารการปกครองคณะสงฆและพัฒนาระบบ
สารสนเทศระบบการติดตามประเมินผลและการเผยแพรประชาสัมพันธ ใหทําหนาที่อยางมี
ประสิทธิภาพ 

หนวยอบรมประชาชนประจําตําบลในอําเภอวังนอย ในปจจุบันมีปญหาสําคัญในการ
พัฒนาการบริหารจัดการ คือ สถานที่บรรยายอบรมและวิทยากรสําหรับทําหนาที่บริหารจัดการ
ฝกอบรมสั่งสอนประชาชนประจําตําบลในอําเภอวังนอย ที่ดีมีคุณภาพและมีปริมาณเพียงพอตอ
ความตองการของประชาชนในอําเภอวังนอย  
         ฉะน้ัน ผูวิจัยไดเล็งเห็นความสําคัญของหนวยอบรมประชาชนประจําตําบล ในอําเภอ
วังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงใหความสนใจศึกษาถึงเรื่อง “การพัฒนาการบริหารจัดการ
หนวยอบรมประชาชนประจาํตําบลของคณะสงฆ อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ทั้งดาน
วัฒนธรรมศีลธรรม ดานสงเสริมอาชีพ ดานสุขภาพอนามัย ดานความสามัคคี เพื่อนําเอาองคความรู
จากการศึกษาในครั้งน้ี  นํามาพัฒนาหนวยอบรมประชาชนประจําตําบลในอําเภอวังนอย               
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน และเปนแบบอยางในการพัฒนาหนวย
อบรมประชาชนประจําตําบลในอําเภอตาง ๆ ตอไป 
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2. วัตถุประสงคการวิจัย 
2.1 เพื่อศึกษา การพัฒนาการบริหารจดัการหนวยอบรมประชาชนประจําตําบล     ของ

คณะสงฆ อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
2.2 เพื่อเปรียบเทียบ การพัฒนาการบริหารจัดการหนวยอบรมประชาชนประจําตําบล 

ของคณะสงฆ อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
2.3 เพื่อศึกษา ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ เกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารจดัการ

หนวยอบรมประชาชนประจําตําบล ของคณะสงฆ อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
3. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
                   ตัวแปรตน                                          ตัวแปรตาม 
       (Independent Variables)                       (Dependent Variables) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

               
 
4. วิธีการดําเนินการวิจัย 

4.1  รูปแบบการวิจัย 
งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการบริหารจัดการหนวยอบรมประชาชนประจําตําบล        

ของคณะสงฆ อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ใชระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed 
Method Research) เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใชวิธีการวิจัยเชิงสาํรวจ 
(Survey Research) และสุมตัวอยางแบบแบงช้ันภูมิ และใชจากแบบสอบถาม (Questionnaire) 
และใชระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ เปนการสัมภาษณเชิงลึก (In depth Interview) กับผูใหขอมูล
สําคัญ (Key Informants) เพื่อสนับสนุนขอมูลเชิงปริมาณ 

4.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

การพัฒนาการบรหิารจัดการหนวย
อบรมประชาชนประจําตําบล  

 
๑. ดานความสามัคค ี 
๒. ดานสุขภาพอนามัย  
๓. ดานวัฒนธรรมศีลธรรม                 
๔. ดานสงเสริมอาชีพ 

๕. ดานสันติสุข 
๖. ดานศึกษาสงเคราะห 
๗. ดานสาธารณสงเคราะห 
๘. ดานกตัญูกตเวทิตาธรรม 

สถานภาพสวนบุคคล 
 

-อาย ุ
-อายุพรรษา   
-วุฒิการศึกษา (แผนกนักธรรม)  
-วุฒิการศึกษา (แผนกบาลี) 
-วุฒิการศึกษา (แผนกสามัญ) 
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1) ประชากร (Population) ไดแก พระสังฆาธิการในพื้นที่ อําเภอวังนอย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีจํานวน จํานวน 380 รูป (สํานักงานเจา5ณะอําเภอวังนอย, 2561) 

2) กลุมตัวอยาง (Sample) ผูวิจัยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง (Sample  Size)และ
วิธีการสุมตัวอยาง (Sampling) ดังน้ี 

ขนาดของกลุมตัวอยาง (Sample  Size) กลุมตัวอยางไดมาจาก พระสังฆาธิการในพื้นที่ 
อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากประชากรทั้งหมด จํานวน 195 รูป ที่ไดจากสูตรของ 
Taro Yamane  

4.3 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผูวิจัยพัฒนาข้ึน

ตามกรอบของการพัฒนาการบริหารจัดการหนวยอบรมประชาชนประจําตําบล ของคณะสงฆ 
อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อใชเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่ใช ในการวิจัย 

แบบสอบถามปลายเปด (Open-Ended Question) ผูวิจัยไดใชแบบสัมภาษณใหผูตอบ
แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ในดานความสามัคคี ดานสุขภาพอนามัย ดานศีลธรรม
วัฒนธรรม ดานสงเสริมอาชีพ เกี่ยวกับปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาการ
บริหารจัดการหนวยอบรมประชาชนประจําตําบล ของคณะสงฆ อําเภอวังนอย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาโดยทําการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) แกผูใหขอมูลหลัก (Key 
Informants) พระสังฆาธิการจํานวน 8 รูป และฆารวาส 2 คน รวมเปน 10 รูป/คน  

นําแบบสอบถามที่ปรับปรงุแกไขแลว ไปทดลองใช (Try-out) กับหนวยอบรมประชาชน
ประจําตําบล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ไมใชกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย จํานวน 30 รูป เพื่อหา
ความเช่ือมั่นด วยวิ ธีการหาคาสัมประสิท ธ์ิแอลฟ า (Alpha  coefficient) ของครอนบาค 
(Cronbach)  ไดคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้งหมด เทากับ 0.970 นําแบบสอบถาม/แบบ
สัมภาษณที่ไดรับการปรับปรุงแกไขเสนอตออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ เพื่อขอความเห็นชอบ และ
จัดพิมพแบบสอบถาม เปนฉบับสมบูรณ เพื่อใชใน การวิจัย 
              4.4การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

4.4.1 การวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยนําขอมูลจากแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมไดมาตรวจสอบความสมบูรณและความ

ถูกตองแลว ทําการวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร 
4.4.2  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
1) ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามใชคาความถ่ี (Frequency) 

และคารอยละ (Percentage) 
2) ความคิดเห็นจากการตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยาง เกี่ยวกับการพัฒนาการ

บริหารจัดการหนวยอบรมประชาชนประจําตําบล ของคณะสงฆ อําเภอวังนอย จังหวัด
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พระนครศรีอยุธยา ใชสถิติการวิเคราะห คือ คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation :  S.D.) 

3) การเปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่มีตอการพัฒนาการบริหารจัดการ
หนวยอบรมประชาชนประจําตําบล ของคณะสงฆ อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย
จําแนกตาม อายุ อายุพรรษา วุฒิการศึกษาปริยัติธรรม (แผนกนักธรรม) วุฒิการศึกษาปริยัติธรรม      
(แผนกบาลี) วุฒิการศึกษาปริยัติธรรม (แผนกสามัญศึกษา) วิเคราะหโดยการทดสอบสมมุติฐาน
ระหวางคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง โดยใชคา F-test  วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว       
(One-Way Analysis of Variance : ANOVA)  เมื่อพบความแตกตางจะทําการเปรียบเทียบรายคู
โดยวิธีการผลตางนัยสําคัญ นอยที่สุด (Least Significant Difference : LSD.) แลวนําเสนอผลงาน
ในรูปของตารางพรอมประกอบคําบรรยาย 
              4) ขอคําถามปลายเปดที่แสดงปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะตอการพัฒนาการ
บริหารจัดการหนวยอบรมประชาชนประจําตําบล ของคณะสงฆ  อําเภอวังนอย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา วิเคราะหโดยเทคนิคการวิเคราะหเน้ือหาประกอบบริบท (Content Analysis  
technic) 

 
5. ผลการวิจัย 

5.1  ความคิดเห็นของพระสงฆ ท่ีมีตอการพัฒนาการบริหารจัดการหนวยอบรม
ประชาชนประจําตําบลของคณะสงฆ อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 ผูตอบแบบสอบถาม 195 รูป พบวา พระสงฆมีความคิดเห็นตอการพัฒนาการบริหาร
จัดการหนวยอบรมประชาชนประจําตําบลของคณะสงฆ อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา พระสงฆมีความคิดเห็นตอ
การพัฒนาการบริหารจัดการหนวยอบรมประชาชนประจําตําบลของคณะสงฆ อําเภอวังนอย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยูในระดับมากทุกดาน 

 5.2 ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของพระสงฆ ท่ีมีตอการพัฒนาการ
บริหารจัดการหนวยอบรมประชาชนประจําตําบลของคณะสงฆ อําเภอวังนอย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  จําแนกตามสถานภาพสวนบุคคล 

  พระสงฆที่มี อายุตางกัน อายุพรรษาตางกัน มีความคิดเห็นตอการพัฒนาการบริหาร
จัดการหนวยอบรมประชาชนประจําตําบล ของคณะสงฆ อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ังไว ซึ่งสอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของ (พระครูปลัดเพลิน วชิโร, 2554) ไดวิจัยเรื่อง “การมีสวนรวมของพระสงฆในการ
พัฒนาชุมชน : กรณีศึกษา หนวยอบรมประชาชนประจาํตําบลในจังหวัดสมุทรปราการ” ผลการวิจัย
พบวาพระสงฆที่มีอายุแตกตางกัน มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน ในการการมีสวนรวมของพระสงฆ
ในการพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษา หนวยอบรมประชาชนประจําตําบลในจังหวัดสมุทรปราการ 
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พระสงฆที่มี พรรษาตางกัน มีความคิดเห็นตอการพัฒนาการบริหารจัดการหนวยอบรม
ประชาชนประจําตําบล ของคณะสงฆ อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไมแตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ังไว ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ 
(พระปริญญา รตนปฺโญ, 2556)  ไดวิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพการพัฒนาชุมชน ของพระสงฆในอําเภอ
ประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี” ผลการวิจัยพบวา พระสงฆที่มีพรรษา แตกตางกัน มีความคิดเห็น
ไมแตกตางกัน ในประสิทธิภาพการพัฒนาชุมชน ของพระสงฆในอําเภอประจันตคาม จังหวัด
ปราจีนบุรี 

    
       พระสงฆที่มี วุฒิการศึกษา(แผนกธรรม) ตางกัน มีความคิดเห็นตอการพัฒนาการ

บริหารจัดการหนวยอบรมประชาชนประจําตําบล ของคณะสงฆ อําเภอวังนอย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ัง
ไว ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ (พระครูสุวรรณวรการ, 2553) ไดวิจัยเรื่อง “ศึกษาบทบาทของ
พระสงฆในการพัฒนาชุมชนในจังหวัดปทมุธานี” ผลการวิจัยพบวา พระสงฆที่มีวุฒิการศึกษา(แผนก
ธรรม)  แตกตางกัน มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน ในการศึกษาบทบาทของพระสงฆในการพัฒนา
ชุมชนในจังหวัดปทุมธานี 

พระสงฆที่มี วุฒิการศึกษา (แผนกบาลี) ตางกัน มีความคิดเห็นตอการพัฒนาการบริหาร
จัดการหนวยอบรมประชาชนประจําตําบล ของคณะสงฆ อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ังไว ซึ่งสอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของ (พระมหาชวลิต  ชาตเมธ ี(คงแกว), 2552) ไดวิจัยเรื่อง “บทบาทของพระสังฆาธิ
การในการบริหารกิจการคณะสงฆ: ศึกษาเฉพาะกรณี พระสังฆาธิการในจังหวัดภูเก็ต” ผลการวิจัย
พบวา พระสงฆที่มี วุฒิการศึกษา(บาลี) ตางกัน มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน ตอบทบาทของพระ
สังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ: ศึกษาเฉพาะกรณี พระสังฆาธิการในจังหวัดภูเก็ต 

พระสงฆที่มี วุฒิการศึกษา (แผนกสามัญ) ตางกัน มีความคิดเห็นตอการพัฒนาการ
บริห ารจัดการหนวยอบรมประชาชนประจําตําบลของคณะสงฆอําเภอวังนอย จังห วัด
พระนครศรีอยุธยา ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ัง
ไว ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ (ทวี สุทรารมณลักษณ, 2536) ไดทําการศึกษาเรื่อง บทบาท
พระสงฆในการพัฒนาชุมชนในโครงการอบรมประชาชนประจําตําบล จังหวัดเชียงใหม ผลการวิจัย
พบวาพระสงฆที่มีวุฒิการศึกษา (แผนกสามัญ)ตางกัน มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน ตอบทบาท
พระสงฆในการพัฒนาชุมชนในโครงการอบรมประชาชนประจําตําบล จังหวัดเชียงใหม  

5.3 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนาการบริหารจัดการหนวย
อบรมประชาชนประจําตําบลของคณะสงฆ อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ดานความสามัคคี ในการจัดกิจกรรมในชุมชนขาดความรวมมือกันเทาที่ควร ดาน
สุขภาพอนามัย ไมมีหนวยบริการของ รพ.สต.ออกใหบริการตามบาน ดานวัฒนธรรมศีลธรรม ยัง
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ขาดความรูความเขาใจดานศีลธรรม ดานการสงเสริมอาชีพ ไมมีการสงเสริมจากภาครัฐอยางจริงจัง 
ดานสันติสุข ยังมีการทะเลาะกันภายในชุมชนเอาความคิดตนเองเปนใหญ ดานการศึกษาสงเคราะห 
เด็กและเยาวชนบางสวนขาดทุนทรัพยในการเลาเรียน ดานสาธารณสงเคราะห ขาดการการ
สนับสนุนชวยเหลือกันเทาที่ควร ดานกตัญูกตเวทิตาธรรม ขาดการเคารพจากลูกหลาน พอแมไมมี
เวลาใหการอบรมสั่งสอน ดังน้ันขอเสนอแนะควรมีการอยูรวมกันอยางมีความสุข ยอมรับความ
แตกตางหลากหลายทางความคิด การบริการสาธารณะใหกับประชาชนโดยทั่วไป และตองเปนอยาง
ตอเน่ืองเพื่อใหความรูกับประชาชนโดยทั่วไปถึงความรุนแรงวามันไมดีอยางไรและผลกระทบ
ขางเคียงจะเปนเชนไร ยอมรับความแตกตางหลากหลายทางความคิดและประเพณีตาง ๆ ใหวัดเปน
ศูนยกลางของชุมประชาชน เยาวชน ไดเขาวัดและเห็นเรียบรอย ความสะอาด เปนที่นาประทับใจ 
ในการเขาวัดฟงเทศน ฟงธรรมโดยอาจจะจัดอาทิตยละ 1 ครั้ง เพื่อใหรับรูหลักธรรมคําสอน 
 
6. สรุปองคความรูท่ีไดจากการวิจัย 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการบริหารจัดการหนวยอบรมประชาชนประจํา
ตําบลของคณะสงฆอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ทําใหผูวิจัยคนพบองคความรูจากการ
วิจัย  
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แผนภาพ องคความรูจากการวิจัย 
ท่ีมา: จากการสงัเคราะหขอมลูจากผูวิจัย 

ผลการวิจัยพบวา การพัฒนาการบริหารจัดการหนวยอบรมประชาชนประจําตําบลของ
คณะสงฆ อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

1. ดานความสามัคคี 
การพัฒนาการบริหารจดัการหนวยอบรมประชาชนประจําตําบลของคณะสงฆ อําเภอวัง

นอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดานความสามัคคี มีการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมความสามัคคีใน
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ชุมชนโดยใชวัดเปนศูนยกลาง จัดแสดงพระธรรมเทศนาในหัวขอเกี่ยวกับความรูรักสามัคคีภายในวัด 
มีการอบรม สงเสริมใหเยาวชนสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ และบุญคุณของบิดา มารดา 

2. ดานสุขภาพอนามัย  
การพัฒนาการบริหารจดัการหนวยอบรมประชาชนประจําตําบลของคณะสงฆ อําเภอวัง

นอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดานสุขภาพอนามัย มีการจัดกิจกรรมใหวัดเปนศูนยกลาง โครงลาน
วัด การลานกีฬา มีการสนับสนุนอุปกรณการกีฬา อุปกรณการออกกําลังกายแกเยาวชน และ
ผูสูงอายุ มีการใชเวลาวางใหเปนประโยชนโดยสงเสริมใหเยาวชนออกกําลังกาย 

3. ดานศีลธรรมวัฒนธรรม  
การพัฒนาการบริหารจดัการหนวยอบรมประชาชนประจําตําบลของคณะสงฆ อําเภอวัง

นอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดานศีลธรรมวัฒนธรรม มีการจัดโครงการเทศนาธรรมสัญจรภายใน
หนวยอบรม(อ.ป.ต.)หมุนเวียนไปตามวัดตาง ๆ มีการจัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก
ประชาชนทั่วไป และผูที่สนใจเปนประจํา มีการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีในวันสําคัญตางๆ เชน
วันสงกรานต สรงนํ้าพระรดนํ้าดําหัวผูสูงอายุ ในชุมชน 

4. ดานสงเสริมอาชีพ  
การพัฒนาการบริหารจดัการหนวยอบรมประชาชนประจําตําบลของคณะสงฆ อําเภอวัง

นอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดานสงเสริมอาชีพ มีการสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ินในการประกอบ
อาชีพจากทรัพยากรธรรมชาติที่มีในทองถ่ิน เชน การทําไรนาสวนผสม เปนตน มีการสงเสริม
สนับสนุนโครงการปลูกพืชปลอดสารพิษ พืชสวนครัวรั้วกินได มีการสงเสริมใหประชาชนภายใน
หมูบานประกอบอาชีพเสริม โดย การเลี้ยงนกกระทา 

5. ดานสันติสุข 
การพัฒนาการบริหารจดัการหนวยอบรมประชาชนประจําตําบลของคณะสงฆ อําเภอวัง

นอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดานสันติสุข มีการจัดกิจกรรมที่ปลูกจิตสํานึกใหประชาชนรักความ
สงบ มีการจัดกิจกรรมรณรงค ตอตานยาเสพติด เชน ลานกีฬาตานยาเสพติด มีการรวมกับภาครัฐ
จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับกฎหมายเบื้องตนที่ใชในชีวิตประจําวัน 

6. ดานศึกษาสงเคราะห 
การพัฒนาการบริหารจดัการหนวยอบรมประชาชนประจําตําบลของคณะสงฆ อําเภอวัง

นอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดานศึกษาสงเคราะห มีการสงเสริมใหพระภิกษุสามเณร ไดศึกษา
พระปริยัติธรรมและสงเสริมใหศิษยไดรับการศึกษา มีการจัดโครงการหนังสือดี เพื่อนักเรียนที่ขาด
แคลน และอุปกรณการศึกษาใหนักเรียน   

7. ดานสาธารณสงเคราะห 
การพัฒนาการบริหารจดัการหนวยอบรมประชาชนประจําตําบลของคณะสงฆ อําเภอวัง

นอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดานสาธารณสงเคราะห มีศาลาประชาคมประจําหมูบาน มีการ
ชวยเหลือบรรเทาสาธารณภัย เชน การชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติตาง ๆ เปนตน มีการจัดโครงการ
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มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ขาวสาร อาหารแหง และปจจัยยังชีพ ใหกับผูดอยโอกาส มีการจัดงาน
วันเด็กแหงชาติ ประจําทุกป 

8. ดานกตัญูกตเวทิตาธรรม 
การพัฒนาการบริหารจดัการหนวยอบรมประชาชนประจําตําบลของคณะสงฆ อําเภอวัง

นอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดานกติญูกตเวทิตาธรรม มีการจัดกิจกรรมตาง ๆ ใหกับผูสูงอายุ 
มีการจัดโครงการบรรพชา อุปสมบท เฉลิมพระเกียรติ มีการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
วันที่ 12 สิงหาคม และวันที่ 28 กรกฎาคม ประจําทุกป 

สุรุปความไดวา 
               คณะสงฆมีการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมความสามัคคีในชุมชนโดยใชวัดเปนศูนยกลาง 
จัดแสดงพระธรรมเทศนาในหัวขอเกี่ยวกับความรูรักสามัคคีภายในวัด จัดอบรมสงเสริมใหเยาวชน
สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ และบุญคุณของบิดา มารดา ทําวัดเปนศูนยกลาง โครงลานวัด การ
ลานกีฬา ใชเวลาวางใหเปนประโยชนโดยสงเสริมใหเยาวชนออกกําลังกายและตรวจสุขภาพใหกับ
และประชาชนทั่วไปและพระสงฆที่อยูภายในชุมชนและใกลเคียง จัดโครงการเทศนาธรรมสัญจร
ภายในหนวยอบรม (อ.ป.ต.) หมุนเวียนไปตามวัดตาง ๆ จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก
ประชาชนทั่วไป และผูที่สนใจเปนประจํา และสืบสานประเพณีในวันสําคัญตางๆ เชนวันสงกรานต 
สรงนํ้าพระรดนํ้าดําหัวผูสูงอายุในชุมชน ไดสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ินในการประกอบอาชีพจาก
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีในทองถ่ิน เชน การทําไรนาสวนผสม สงเสริมสนับสนุนโครงการปลูกพืช
ปลอดสารพิษ พืชสวนครัวรั้วกินได สงเสริมในการใชสถานที่ (เตรียมจัดสถานที่ภายในวัด) ให
ประชาชนนําสินคาและผลิตภัณฑมาจําหนาย ปลูกจิตสํานึกใหประชาชนรักความสงบ มีกิจกรรม
รณรงค ตอตานยาเสพติด เชน ลานกีฬาตานยาเสพติด รวมกับภาครัฐจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับ
กฎหมายเบื้องตนที่ใชในชีวิตประจําวัน สงเสริมใหพระภิกษุสามเณร ไดศึกษาพระปริยัติธรรมและ
สงเสริมใหศิษยไดรับการศึกษา จัดโครงการหนังสือดี เพื่อนักเรียนที่ขาดแคลน และอุปกรณ
การศึกษาใหนักเรียน  และจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําทุกป นอกจากน้ันยังมีศาลาประชาคม
ประจําหมูบาน ชวยเหลือบรรเทาสาธารณภัย เชน การชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติตาง ๆ เปนตน จัด
โครงการมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ขาวสาร อาหารแหง และปจจัยยังชีพ ใหกับผูดอยโอกาส 
สุดทายจัดกิจกรรมตาง ๆ ใหกับผูสูงอายุมีโครงการบรรพชา อุปสมบท เฉลิมพระเกียรติ และจัด
โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติในวันเฉลมิพระชนมพรรษาตลอดทุกป 
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7.ขอเสนอแนะ 
              7.1 ขอเสนอแนะท่ัวไป 

    1. ควรสงเสริมใหมกีารพัฒนาการบรหิารจดัการหนวยอบรมประชาชนประจําตําบลของ
คณะสงฆ อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใหมีหลักธรรมสําหรับการบริหารนักบริหารแบบ
ธรรมาธิปไตยหลักธรรมในการบริหารที่เรียกวา พละ 4 ประการ  คือ 1) ปญญาพละ กําลังความรู
หรือความฉลาด 2) วิริยพละ กําลังแหงความเพียร 3) อนวัชชพละ กําลังการงานที่ไมมีโทษหรือ
ความสุจริต 4) สังคหพละ กําลังการสงเคราะหหรือมนุษยสัมพันธ 

2. ควรจัดใหมีการสงเคราะหและอนุเคราะหประชาชนในทองถ่ิน โดยเฉพาะประชาชน
ที่อาศัยอยูในตําบลที่หนวยอบรมประชาชนประจําตําบลต้ังอยู ทั้งน้ีเพื่อใหประชาชนไดชวยเหลือ
ตนเองไดและพัฒนาตนเองไปในทิศทางที่ถูกตองตามสภาพแวดลอมของทองถ่ินน้ัน ๆ 

3. ควรสงเสริมใหมีศูนยกลางประสานงานระหวางวัด บาน และหนวยงานในการที่จะ
รวมกันพัฒนาทองถ่ินใหเจริญกาวหนาในทุกดาน เชน  

1) ชวยกันพัฒนาหมูบานใหมีความเจริญกาวหนาตามสภาพแวดลอมของทองถ่ินน้ัน ๆ 
ซึ่งจะทําใหประชาชนไมตองอพยพยายถ่ินฐานไปอยูที่อื่นหรือไปขายแรงงานที่อื่น  

2) ชวยกันพัฒนาทองถ่ินใหมีความรูความสามารถเหมาะสมกับภูมิปญญาของตน 
โดยเฉพาะอยางย่ิงชวยกันปลูกจิตสํานึกใหทุกคนมีศีลธรรม ซึ่งจะเปนรากฐานในการพัฒนาดานอื่น 
ๆ อยางมีประสิทธิภาพ 

   7.2 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
1) ในการวิจัยครั้งตอไปควรศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการ

บริหารจัดการหนวยอบรมประชาชนประจําตําบล  ของคณะสงฆ อําเภอวังนอย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาคิดเห็นอยางไร 

2) ในการวิจัยครั้งตอไปควรมีการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับปลูกจิตสํานึก นําเทคนิคใน
การเขาถึงชุมชน การสื่อสารกับชุมชน ผานการสนทนา การบรรยาย  ปายขอความสื่อดวย
หลักธรรม การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และเปนผูใหคําปรึกษาในการพัฒนา กิจกรรมกลุม ซึ่ง
ต้ังเปาหมายไว คือ ชุมชนปลอดอบายมุข 

3) ในการวิจัยครั้งตอไปควรมีการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่ไดเขามาอบรม
ประชาชนประจําตําบล  ของคณะสงฆและควรจะตองแกไขไปในแนวทางอยางไร 
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แนวทางการพฒันาภาวะผูนําของพระสงฆในอําเภอโนนสะอาด จังหวัดอดุรธาน ี
Guidelines for Leadership Development of Sangha 

at Non Sa-At District Udonthani Province 
 

พระชาญชัย อินฺทญาโณ (ยันตฉิมพล 0ี

* พระมหาสุนันท สุนนฺโท1

**  
พระปลัดระพิน พุทธิสาโร 2

*** 
Phra Chanchai  Indayano (Yanchimplee) Phramahasunan  Sunanto  

Phrapaladrapin putthisaro 
 

บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัยน้ี เปนการวิจัยแบบผสานวิธี มีวัตถุประสงค 1). เพื่อศึกษาระดับภาวะผูนํา
ในการบริหารวัดของพระสงฆ ในอําเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี 2). เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็น
ของพระสงฆที่มีตอการพัฒนาภาวะผูนําของพระสงฆ ในอําเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี 3). เพื่อ
ศึกษาปญหา อุปสรรค และแนวทางการพัฒนาภาวะผูนําของพระสงฆในอําเภอโนนสะอาด จังหวัด
อุดรธานี กลุมตัวอยางประกอบพระสงฆ ในอําเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ใหมีความเปนภาวะ
ผูนําที่ดีและมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง 

ระเบียบวิธีวิจัยเปนแบบผสานวิธี ระหวางการวิจัยเชิงปริมาณ เปนการสํารวจดวย
แบบสอบถามซึ่งมีคาความเช่ือมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.826 กับกลุมตัวอยาง คือ พระสงฆในอําเภอโนน
สะอาดจํานวน 146 รูป ทําการวิเคราะห 

 
ข อ มู ล ด วย โป รแก รมสํ า เร็ จ รู ป ท างสั งคมศาส ตร  ส ถิ ติ ที่ ใช คื อ  ค าค วาม ถ่ี  

คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาทีเทส และการทดสอบคาเอฟเทสดวยวิธีวิเคราะห
ความแปรปรวนทางเดียว และงานวิจัยเชิงคุณภาพดวยการสัมภาษณเชิงลึกกับผูใหขอมูลสําคัญ
จํานวน 8 รูป/คน โดยใชเทคนิคการวิเคราะหเน้ือหาเชิงพรรณนาสรุปเปนความเรยีง 

ผลการวิจัยพบวา 
1). ระดับภาวะผูนําในการบริหารวัดของพระสงฆ ในอําเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี 

มีความพึงพอใจตอการพัฒนาภาวะผูนําโดยรวมทุกดานอยูในระดับมากโดยเรยีงลาํดับจากมากไปหา

                                         
*หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร คณะ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
**ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
***ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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นอยดังน้ี ดานที่ 1. การครองตน (x¯=4.35 S.D.= 0.187), รองลงมาคือ ดานที่ 2. การครองคน ( 
x¯= 4.28 S.D.= 0.221), และนอยที่สุดคือ ดานที่ 3. การครองงาน ( x¯= 4.23 S.D.= 0.238)  

2). เปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆที่มีตอการพัฒนาภาวะผูนําของพระสงฆ ใน
อําเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี จําแนกตามสถานภาพสวนบุคคล พบวา พระสงฆที่มี สถานภาพ 
อายุ และวุฒิการศึกษาปริยัติธรรม แผนกบาลี ที่ตางกัน มีความคิดเห็น ไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธ
สมมติฐานการวิจัย สวนพระสงฆที่มีอายุ พรรษา วุฒิการศึกษาปริยัติธรรม แผนกสามัญ และวุฒิ
การศึกษาปริยัติธรรม แผนกธรรม ตางกัน มีความคิดเห็น แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย  

3). ปญหา อุปสรรค พบวา การพัฒนาภาวะผูนําของพระสงฆในอําเภอโนนสะอาด 
จังหวัดอุดรธานีปญหาดานการครองตนสวนมากจะมีดานทุนทรัพยไมพอเพียงปญหาดานการครอง
คนสวนมากจะพบก็ดวยเรื่องการปรับตัวการเขาถึงการเรียนรูอุปนิสัยความรูความสามารถหรือดาน
ตางๆเวลาไมเพียงพอเลยไมสามารถเขาถึงและรูไดทุกเรื่อง ปญหาดานการครองงานสวนมากจะเกิด
จากความผิดพลาดดานการหาบุคคลากรที่เปนตัวแทนรับผิดชอบแทนในกรณีที่ตนติดภารกิจเพราะ
ถาไดคนที่ไววางใจไมไดอาจเกิดขอผิดพลาดเสียหายสงูจงึควรจะมีโครงการใหสนับสนุนจัดเงินสมทบ
ชวยเหลือจัดเปนกองทุนสวนกลางใหสามารถย่ืนเสนอขอความชวยเหลือสนับสนุนที่สะดวกรวดเร็ว 
จะไดดําเนินการไดๆไมสะดุดบกพรอง ควรมีเวลาอยูศึกษารวมกันสักระยะหน่ึงกอนๆตัดสินใจ งาน
จะไดราบรื่นดีกวาที่เปนอยู ควรมีการฝกอบรมหรือคัดเลอืกผูที่ทําหนาที่แทนโดยคัดเลือกจากผูที่
ทํางานดวยกันน้ันเอง (หัวหนางานในแตละสวนงาน) 
คําสําคัญ การพัฒนา ภาวะผูนํา พระสงฆ 

Abstract 
 The objectives of this research were : 1) to study the leadership 
development level of the monks in Nonsa-ard district, Udonthani province,  2) to 
compare the opinions of monks towards guideline for leadership development of 
the monks in Nonsa-ard district, Udonthani province, 3) to study problems, 
obstacles and guidelines for guideline for leadership development of the monks in 
Nonsa-ard district, Udonthani province. 
 The research methodology was the mixed methods research by 
quantitative research as the survey with questionnaire that had the reliability test at 
0.485  with the sample group of 146 monks in Nonsa-ard district, Udonthani 
province and analized the data by ready programme of social sciences. The 
statistics for data analysis are frequency, percentage, mean, standard deviation, with 
one-way analysis of variance, t-test and F-test. and qualitative research  was an in 
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depth interview from the 8 key informants by using the descriptive content analysis 
technique. 

The findings of research were as follows : 
 1. The leadership development level of the monks in Nonsa-ard district, 
Udonthani province in the overall, was at a high level (x� =4.28, SD=0.138) and 

when considered in each aspect, 1) Self Controlling Aspect (x�=4.35,S.D.=0.187), 2) , 

the second was the Personnel Controlling Aspect (x�= 4.28, SD = 0.221), 3) and the 
l o we s t  a nd  t he  t h i r d  n amed  a s  t he  Wo r k  Co n t ro l l i ng  A s pec t . 
 2 . The opinions comparison of monks towards guideline for leadership 
development of the monks in Nonsa-ard district, Udonthani province, classified by 
personal status and found that the monks had the different status of age  and 
certificate of Phrapariyattidhamma Pali section, had the opinions indifferently. It 
rejected the research hypothesis. But the monks  who had  the difference of age, 
ordination year, certificate of Phrapariyattidhamma Dhamma section, had the 
different opinions  significantly statistics. It accepted the research hypothesis.  
 3. Problems , obstacles and guidelines towards leadership development 
of the monks in Nonsa-ard district, Udonthani province, the Self Controlling Aspect , 
the  monks mostly lack of money and adjustment to know the behavior , 
knowledge and ability or  do not have enough time and do not know many things. 
For the Work Controlling Aspect  , mostly will have the mistake from personal 
recruitment that if they are busy, and they have the trusted and confident person. 
They will have the representatives to work for them. If not, it will have big mistakes 
so should have the project to support the additional money  by having the fund 
that can support and help conveniently and easily that it will not make the mistake 
, should have enough time to co – educate for some time before making the 
decision. The work will smooth and should train  or recruit the workers by selecting 
them from working through working section leaders.  
 The guidelines for leadership development are 1) Self Controlling Aspect, 
should know to search for knowledge , no luxury  and have the humble ,help the 
society properly with the position.  2) Personnel Controlling Aspect, should create 
the harmony and  community with good friendship for everyone who  work 
acceptedly from the society, advise and help the society sincerely.  3) Work 
Controlling Aspect, to work systematically and correctly with idealism and have the 
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happiness for working with activeness and patience to develop the work 
continuously. 
Keywords Developmet Leadership Sangha 
 

1. บทนํา 

วัดเปนสถาบันหลักในการถายทอดทางวัฒนธรรมไปสูสังคมไทย พระพุทธศาสนามีสวน
สัมพันธกับชีวิตของคนไทยในทุกแงทุกมุม ต้ังแตเกิดจนตาย วัดทางพระพุทธศาสนามีความ สัมพันธ
กับชุมชนในสังคมเปนอยางมากคือ เปนศูนยกลางทางสังคมและวัฒนธรรม เปนศูนยกลางทาง
การศึกษา เปนศูนยกลางแหงการบําเพ็ญกุศลและการประพฤติปฏิบัติธรรม เปนศูนยรวมจิตใจของ
ประชาชน เปนที่พบปะสังสรรคของชาวบาน เปนที่ไกลเกลี่ยกรณีพิพาท เปนสถานสวัสดิการสถานที่
สงเคราะหตางๆ เปนฌาปนสถาน และเปนที่ดําเนินการทางการเมืองเปนตน และนอกจากน้ีวัดยัง
เปนศูนยรวมดานศิลปกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปตยกรรมอันเปนเอกลักษณที่โดด
เดนของชาติไทย 

จักเห็นไดวาบทบาทของเจาอาวาสในการบริหารวัดโดยใชหลักการครองตน ครองคน ครอง
งานน้ันกระทําต้ังแตอดีตแลว ไมใชเรื่องใหม เพียงแตเรานําสิ่งตางๆ มาประยุกต และปรับปรุงใหเกิด
ความเหมาะสมมากย่ิงข้ึน ซึ่งไดพิสูจนมาแลว โดยพระสัมมาสัมพุทธเจาไดสั่งสอนสาวกโดยใหหลักธรรม
ตาง ๆ แกพุทธศาสนิกชน ไดถือปฏิบัติกันมาชานาน โดยเฉพาะพระสงฆเปนผูนําเอาหลักการครองตน คือ 
การมีความประพฤติและการปฏิบัติสวนตน ประกอบไปดวยคุณธรรมควรแกการยกยอง ตองเขาใจใน
ความคิด รูจักคิดแกปญหา โดยยึดหลักธรรมมีสัมมา ไตรตรองดวยดวยปญญาไมงมงาย  ดวยการครองใจ
ใหพนผิด  ครองตนมีความคิดมีจุดหมาย ตองรูจักละอาย  มีจุดมุงหมายที่จะสรางความดี  รูจักฝกตนใหดี
เลิศมีศักด์ิศรี  รูจักถอมตนเปนคนดี หลักการครองคน คือ การมีความสามารถในการติดตอสัมพันธกับ
ผูอื่นตองครองใจใหเขารัก สามารถจูงใจใหเกิดการยอมรับและใหความรวมมือพิทักษสมัครสมานประสาน 

 
มิตรไมตรีพึงผูกมิตรอยางมีเหตุผล รูจักชวยเหลือเอื้ออารีหวังดีตอทุกคน  ตองแนะนําแตสิ่งที่ดีมีมงคล ไม
ฉอฉลเอาเปรียบกัน และหลักครองงาน คือการมีความสามารถปฏิบัติงานในหนาที่และงานที่ไดรับ
มอบหมายอยางดี รูจักรักการงาน มีความขยันไมไมทอแทตองมั่นใจและตองทําจริงไมหว่ันไหวกับงานที่
ทํา ตองอดทน ตระหนักรักหนาที่การงาน  ทําความดีอยางฉอฉล ผลงานเดนเห็นคาของคนจากผลของงาน  
ตองแนวแนมุงสืบสานอยางมีอุดมการณ  และเมื่อครองงานเมื่อทํางานตองสุขใจ มาเปนรูปแบบในการ
อบรมเผยแผสั่งสอนแกสังคมสืบทอดกันมา 

การใหวัดเปนศูนยกลางของชุมชน โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมของวัดในการใหบริการแก
ชุมชนดานศาสนาและวัฒนธรรม รวมไปถึงกจิกรรมเพื่อประโยชนแกชุมชนน้ัน จะเห็นไดวาเจาอาวาส
ผูมีหนาที่บรหิารปกครองคณะสงฆและอยูใกลชิดกับประชาชนและชุมชนมากที่สุด  พระพุทธศาสนา
จะเจริญก็เพราะความเลื่อมใสของประชาชน เจาอาวาสจึงเปนตัวจักรสําคัญในความเจริญของ
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พระพุทธศาสนาและการพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางของชุมชน ดังน้ันพระสงฆในปจจุบันจึงมีบทบาท
ย่ิงข้ึนกวาในอดีต แตตองเปนไปอยางสอดคลองกับความตองการของศาสนิกชน โดยมีเปาหมายเพื่อ
พัฒนาจิตใจคนใหสูงข้ึนและพัฒนาวัตถุใหมีความพอเหมาะแกการใชสอย จึงตองมีรูปแบบการครอง
ตน ครองคน ครองงานทีดี่ของเจาอาวาสใหเกิดความสมบูรณแบบในการบริหารงานและเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอมในปจจุบัน 

การบริหารกิจการคณะสงฆของวัดในอําเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี น้ันยังเกิดปญหา
ดานการปกครองและการสื่อสารที่ยังไมทั่วถึง บางครั้งก็ยังมีการการดําเนินงานที่ลาชาการจัดกิจกรรม
ในทางพุทธศาสนาในแตละวัดยังมีการประชาสัมพันธที่ไมทั่วถึง สถานที่ของวัดยังจัดการไมคอย
เรียบรอยเปนสัดสวน และที่เห็นไดชัดคือการขาดความรวมมือระหวางชุมชนกับวัดและขัดแยงกัน 
ปญหาเรื่องของอบายมุข สิ่งเสพติดใหโทษ ขาดการมีสวนรวมในการทํางาน ไมมีความกระตือรือรนใน
การทํางานชวยคณะกิจวัตรของสงฆที่ควรปฏิบัติการยังขาดตกบกพรอง ภาวะผูนําของเจาอาวาสยังไม
เปนแบบอยางที่เหมาะสมเทาที่ควร 

ดังน้ัน ผูวิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผูนําของพระสงฆใน
อําเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานีไดนําหลักธรรมการบริหารพัฒนาวัดดานจิตใจในการครองตน 
ครองคน ครองงาน น้ันมาประยุกตใชในสงัคมไทยปจจุบนัและเปนบรรทัดฐานในการกําหนดรปูแบบ
แนวทางในการพัฒนาการบริหารกิจการของคณะสงฆดานภาวะผูนําที่ดีในอนาคตใหมีประสิทธิภาพ
ตอไป 
 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 
บทความวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาระดับภาวะผูนําในการบริหารวัดของพระสงฆ ใน

อําเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆที่มีตอการพัฒนาภาวะ
ผูนําของพระสงฆ ในอําเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรค และแนวทางการ
พัฒนาภาวะผูนําของพระสงฆในอําเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี 
 

3. ขอบเขตการวิจัย 

3.1 ขอบเขตดานเน้ือหา  
งานวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยมุงศึกษาขอบเขตเน้ือหาแนวทางการพัฒนาภาวะผูนําของพระสงฆใน

อําเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี โดยมุงศึกษาในหลักของการบริหารกิจการคณะสงฆ ในรูปแบบ
การครองตน ครองคน ครองงานของเจาอาวาสในเขตอําเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ใน 3 ดาน 
คือ 1) ดานการครองตน 2) ดานการครองคน 3) ดานการครองงาน  

3.2 ขอบเขตดานตัวแปร 
ในการศึกษาวิจัยเรื่องน้ี ไดกําหนดตัวแปรที่ใชในการศึกษา ดังน้ี คือ 
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ตัวแปรตน (Independent Variable) ไดแก ปจจัยสวนบุคคล คือ สถานภาพ อายุ พรรษา วุฒิ
ทางการศึกษาแผนกสามัญ  วุฒิทางการศึกษาแผนกธรรม วุฒิทางการศึกษาแผนกบาลี 

ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ไดแก แนวทางการพัฒนาภาวะผูนําในการบริหาร
วัดของเจาอาวาส ในเขตอําเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ใน 3 ดาน  

3.3 ขอบเขตดานประชากร 
ประชากร ไดแก พระสงฆที่อาศัยอยูในวัดในเขตอําเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี 

จํานวน 230 รูป จาก 6 ตําบล มีจํานวน 13 วัด 9 สํานักสงฆ 
3.4 ขอบเขตดานสถานท่ี  

เฉพาะสถานที่ของวัดที่ต้ังอยูในเขตการปกครองคณะสงฆในอําเภอโนนสะอาด จังหวัด
อุดรธานี 

3.5 ขอบเขตดานระยะเวลา 
ต้ังแตเดือนกันยายน 2561 ถึงเดือน กุมภาพันธ 2562 รวมระยะเวลา 6 เดือน 
 

4. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
งานวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาภาวะผูนําของพระสงฆ ในเขตอําเภอโนนสะอาด จังหวัด

อุดรธานี ผูวิจัยสามารถสรุปแผนกรอบแนวคิด ไดดังน้ี                
 

ตัวแปรตน  ตัวแปรตาม           
(Independent Variable) (Dependent Variable) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปจจัยสวนบุคคล 
- สถานภาพ 
- อายุ 
- พรรษา 
- วุฒิทางการศึกษาทางสามัญ 
- วุฒิทางการศึกษาทางธรรม  
- วุฒิทางการศึกษาทางเปรียญ

ธรรม 

แนวทางการพัฒนาภาวะผูนํา
ของพระสงฆ ในเขตอําเภอโนน
สะอาด จังหวัดอุดรธานี 

๑. ดานการครองตน 
๒. ดานการครองคน 
๓. ดานการครองงาน 

 

แนวทางการพฒันาภาวะผูนํา 
ของพระสงฆ  
การสมัภาษณผูใหขอมลูสําคัญ 
(Key Informants) 

จํานวน ๗ รูป 



175การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม Proceedings: 2561

5. วิธีดําเนินการวิจัย 
5.1 รูปแบบการวิจัย 
ในการวิจัยรั้ ง น้ี  ผู วิจัยไดมุ งศึกษาการวิจัยแบบประสานวิธี (Mixed Methods 

Research) ระหวางการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ 
(Survey Research) จากแบบสอบถามการวิจัย (Questionnaire) และการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยใชวิธีวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) และการสัมภาษณ
เชิงลึก (In-depth Interview) กับผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) 

5.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง/ผูใหขอมูลสําคัญ 
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก พระสงฆในเขตอําเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี 

ซึ่งมีจํานวน 230 รูป จาก 6 ตําบล มีจํานวน 13 วัด กลุมตัวอยาง ไดแก พระสงฆในเขตอําเภอโนน
สะอาด จังหวัดอุดรธานี จํานวน 146 คน ซึ่งไดจากการคํานวณกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของ (ทาโร 
ยามาเน) ที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 สําหรับความคลาดเคลื่อน 0.05 

5.3 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเชิงปริมาณใชแบบสอบถาม กลุมตัวอยาง จํานวน 146 ชุด 

สวนการวิจัยเชิงคุณภาพ เปนแบบสัมภาษณเชิงลึก ผูใหขอมูลสําคัญ ซึ่งเปนการสัมภาษณแบบมี
โครงสราง พระสงฆและผู 8 รูป 

5.4 การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
1. การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถาม 
ผูวิจัยนําขอมูลมาประมวลผลโดยใชโปรแกรมสาํเร็จรปูทางสังคมศาสตร วิเคราะหขอมูล

ทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชสถิติการวิเคราะห คาความถ่ี คารอยละ 
คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐาน สถิติที่ใชทดสอบสมมุติฐาน โดยใชคา t-
test F-test และ One-Way Analysis of Variance : ANOVA โดยกําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 และรวบรวมขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามปลายเปดมาจัดกลุมขอมูล ตามสาระสําคัญที่
ไดกําหนดไวในคําถามปลายเปด แลวจึงวิเคราะหขอมูลเชิงเน้ือหา 

2. การวิเคราะหขอมูลแบบสัมภาษณ 
ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดจากการสมัภาษณมาถอดเสียงและบันทึกเปนขอความ นําขอความ

จากการสัมภาษณและการจดบันทกึมาจําแนกเปนประเด็นและเรียบเรียงเฉพาะประเด็นทีเ่กี่ยวของ
กับวัตถุประสงคการวิจัย 
 
6. ผลการวิจัย 

จากการวิจัยสามารถสรุปผลได ดังน้ี 
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1) พระสงฆที่มีสถานภาพ แตกตางกัน มีการพัฒนาภาวะผูนําของพระสงฆ ในเขตอําเภอ
โนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวม ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงปฏิเสธ
สมมติฐานที่ต้ังไว 

2) พระสงฆที่มีอายุ แตกตางกัน มีการพัฒนาภาวะผูนําของพระสงฆ ในเขตอําเภอโนน
สะอาด จังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวม แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงเปนไปตาม
สมมติฐานที่ต้ังไว 

3) พระสงฆ ที่มีอายุพรรษา แตกตางกัน มีการพัฒนาภาวะผูนําของพระสงฆ โดยภาพรวม ไม
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ังไว  

4) พระสงฆที่มีวุฒิการศึกษาสามัญ แตกตางกัน มีการพัฒนาภาวะผูนําของพระสงฆโดย
ภาพรวม ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ังไว 

5) พระสงฆที่มีวุฒกิารศึกษานักธรรม แตกตางกัน  มกีารพัฒนาภาวะผูนําของพระสงฆโดย
ภาพรวม แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว  

6) พระสงฆที่มวุีฒิการศึกษาเปรียญธรรม แตกตางกัน มกีารพัฒนาภาวะผูนําของพระสงฆ 
โดยภาพรวมไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ังไว เมื่อพิจารณา
เปนรายดาน พบวา พระสงฆ ที่มีวุฒิการศึกษาเปรียญธรรมแตกตางกัน มีแนวทางการพัฒนาภาวะผูนํา
ของพระสงฆ ในเขตอําเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ทุกดานไมแตกตางกัน 
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7. สรุปองคความรูท่ีไดจากการวิจัย 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาภาวะผูนําของพระสงฆในเขตอําเภอโนน

สะอาด จังหวัดอุดรธานี” ผูวิจัยคนพบองคความรูจากการวิจัย ดังน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากแผนภาพ แสดงองคความรู (Body of Knowledge) ที่ ไดจากการศึกษาเรื่อง 

“แนวทางการพัฒนาภาวะผูนําของพระสงฆในเขตอําเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี มีดังน้ี” ผูวิจัยได

นําเสนอขอมูลตามรายดานของการวิจัยทั้ง 3 ดาน ดังน้ี 

 
 

 

 แนวทางการพัฒนาภาวะผูนําของพระสงฆในเขตอําเภอโนนสะอาด 
จังหวัดอุดรธานี 

 
ดานท่ี ๑ การครองตน 
๑. รูจักคนควาและแสวงหาความรูเพื่อพัฒนาตนเองอยูเสมอ 
๒. มีความเปนอยูอยางเรียบงายไมฟุมเฟอย 
๓. ชวยเหลือสังคมและเอือ้ประโยชนเปนสาธารณะสงเคราะห 
๔. มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกบัหนาที่ตําแหนงของตนเอง 
๕. มีสัมมาคารวะ, ออนนอมถอมตนเสมอ 
 

ดานท่ี ๓ การครองงาน 

๑. ปฏิบัติงานอยูภายใตกรอบของกฎเกณฑระเบียบวินัยของคณะสงฆ 
๒. มีอุดมการณและพรอมที่จะเสียสละเวลาสวนตัวเพื่อสวนรวม 

๓. ทํางานตามระบบแบบแผนที่ถูกตอง 

๔. มีความพึงพอใจและมีความสุขในการทํางาน 

๕. มีความกระตือรือรนและพัฒนางานอยางตอเน่ือง 

 

ดานท่ี ๒ การครองคน 
๑. สรางความสามัคคีในหมูคณะและชุมชน 
๒. สุภาพออนโยนและมีความเปนกัลยาณมิตรกับทุกคน 
๓. ปฏิบัติงานใหเปนที่เช่ือถือยอมรับของบุคคลทั่วไป 
๔. แนะนําใหคําปรึกษาแกพระสงฆผูตองการความชวยเหลือเมื่อมี
ปญหาดวยความจริงใจ 
๕. ยกยองใหเกียรติและใหกําลังใจตอบุคคลทั่วไปอยางเสมอภาค 
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1 ดานการครองตน ตองรูจักคนควาและแสวงหาความรูเพื่อพัฒนาตนเองเรียนรูฝกฝน 
ทักษะอยูเสมอ มีความเปนอยูอยางเรียบงายไมฟุมเฟอยใชปจจัยที่มีอยูอยางคุมคาและเปน
ประโยชนสูงสุด ชวยเหลือสังคมและเอื้อประโยชนเปนสาธารณะสงเคราะหโดยยึดประโยชน
สวนรวมเปนใหญ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับหนาที่ตําแหนงของตนเอง มีสัมมาคารวะ ออนนอม
ถอมตนเสมอพูดจาออนหวานสุภาพ ไมกาวราว เปนตัวอยางที่ดีของผูบังคับบัญชาและบุคคลทั่วไป 
มีความอดทน อดกลั้น ใชวาจาที่เหมาะสมกับเพื่อนรวมงานและบุคคลทั่วไป 

2 ดานการครองคน ควรสรางความสามัคคีในหมูคณะและชุมชนใหเปนอันหน่ึงอัน
เดียวกัน ไมแตกแยก มีความสุภาพออนโยน   และมีความเปนกัลยาณมิตรกับทุกคน ปฏิบัติงานให
เปนที่เช่ือถือยอมรับของบุคคลทัว่ไป แนะนําใหคําปรึกษาแกพระสงฆผูตองการความชวยเหลือเมื่อมี
ปญหาดวยความจริงใจโดยไมหวังผลตอบแทน ยกยองใหเกียรติและใหกําลังใจตอบุคคลทั่วไปอยาง
เสมอภาคชมเชย ใหของรางวัลเพื่อเปนกําลังใจในการทํางาน สงเสริมและพัฒนาความรูและความ 
สามารถอยางทั่วถึง มีการทํางานเปนทีม 

3 ดานการครองงาน ตองปฏิบัติงานอยูภายใตกรอบของกฎเกณฑระเบียบวินัยของ
คณะสงฆ มีอุดมการณและพรอมที่จะเสียสละเวลาสวนตัวเพื่อสวนรวมโดยไมหวังสิ่งตอบแทน 
ทํางานตามระบบแบบแผนที่ถูกตองตามกระบวนการ มีความพึงพอใจและมีความสุขในการทํางาน
เพื่อใหงานน้ันประสบผลสําเร็จ มีความกระตือรือรนและพัฒนางานอยางตอเน่ืองมีทัศนะคติ
กวางไกลยอมรับสิ่งใหมเพื่อพัฒนางานใหกาวหนามีความต้ังใจ มุงมั่น อุตสาหะในการทํางาน ทํางาน
ตรงตอเวลาและใชเวลาทํางานอยางเต็มความสามารถ 
 
8. อภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาเกี่ยวกับ แนวทางการพัฒนาภาวะผูนําของพระสงฆ ในเขตอําเภอโนน

สะอาด จงัหวัดอุดรธานี ในภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งมีประเด็นในการอภิปรายผลดังน้ี 

1) ดานการครองตน จากการวิจัย พบวา แนวทางการพัฒนาภาวะผูนําของพระสงฆ ใน
เขตอําเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี อยูในระดับมากทุกขอ อภิปรายไดวา พระสงฆสวนใหญใช
หลักธรรมในการครองตนซึ่งสอดคลองกับ และสอดคลองกับ สุเนตร ทองคํา ไดศึกษาเรื่อง พฤติกรรม
ภาวะผูนําดานคุณธรรมของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
กาฬสินธุ ผลการวิจัยพบวา 1) บุคลากรโดยรวมครูผูสอนและกรรมการโรงเรียน เห็นวา ผูบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ มีพฤติกรรมดานคุณธรรม
โดยรวม ดานการครองตน ครองคน และครองงานอยูในระดับมาก 2) ครูผูสอน เห็นวา ผูบริหาร
โรงเรียนมีพฤติกรรมดานคุณธรรมโดยรวม และดานครองงาน มากกวา กรรมการโรงเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แตครูผูสอนและกรรมการโรงเรียน เห็นวาผูบริหารโรงเรียนมีพฤติกรรม
ดานคุณธรรมในการครองตน และครองคนไมแตกตางกัน 

2) ดานการครองคน จากการวิจัย พบวา แนวทางการพัฒนาภาวะผูนําของพระสงฆ ใน
เขตอําเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก อภิปรายไดวา พระสงฆสวนใหญ



179การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม Proceedings: 2561

ใชหลักธรรมในการครองคน ซึ่งสอดคลองกับ บุญศรี จันสุระ ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมดาน
คุณธรรมของผูบริหารสถาน ศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารอยเอ็ด ผลการศึกษาวิจัยพบวา 
พฤติกรรมดานคุณธรรมในการครองตน ครองคน ครองงานของผูบริหาร สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษารอยเอ็ด ตามความคิดเห็นของขาราชการครู สายผูสอนและสายผูบริหารสถานศึกษา 
โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามสถานภาพ พบวา ขาราชการครูสายผูสอน มีความ
คิดเห็นโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก ตามความคิดเห็นของขาราชการครูสายผูสอนและสาย
ผูบริหารสถานศึกษา ผลการศึกษาวิจัย พบวา โดยภาพรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ที่ระดับ 0.05 
 3) ดานการครองงาน จากการวิจัย พบวา แนวทางการพัฒนาภาวะผูนําของพระสงฆ 
ในเขตอําเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก อภิปรายไดวา พระสงฆสวน
ใหญใชหลักธรรมในการครองงาน ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ พระถนัด วฑฺฒโน (บุตรสวัสด์ิ) 
พบวา แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับคุณสมบัติของผูนําที่ดีน้ันยอมประกอบดวยหลัก 3 ประการ คือ 
หลักการครองตน ครองคนและครองงาน โดยมุงเนนใหผูนําเกิดการพัฒนาตน พัฒนาคน และพัฒนา
ระบบการทํางาน ใหมีคุณภาพที่สมบูรณแบบทั้งสองดาน คือ คุณภาพดานจิตใจ และคุณภาพดาน 
จะตองยึดหลักธรรมเปนคุณธรรมสําคัญสําหรับการปฏิบัติหนาที่ของตน เพื่อใหสามารถดําเนิน
กิจการทุกอยางใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว 
 
9. ขอเสนอแนะ 

ผลการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี มีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

ขอเสนอแนะเชงินโยบาย 

1. สงเสริมใหนําหลักธรรมมาใชในการพัฒนาควบคูกับการวิจัยมากย่ิงข้ึน 
2. สนับสนุนรูปแบบแนวทางการทาํวิจัยใหกระชับมากย่ิงข้ึนเพื่อนําไปสูการพัฒนาตอไป 
3. สนับสนุนสงเสรมิการพัฒนางานการทําวิจัยเปนทีม 
4. ใหความสําคัญของแตละสวนงานโดยทั่วถึงและเอื้อประโยชนสัมพันธเพื่อมุงประเด็น

สูการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ 
5. ใหความสําคัญกับการบริหารงานทางคณะสงฆใหครอบคลุมทั้ง 6 ดานไดแก การ

ปกครอง การศาสนศึกษา การเผยแผ การสาธารณูปการ การศึกษาสงเคราะห และการสาธารณ
สงเคราะห ในการครองงาน 
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บทคัดยอ 

การวิจัยน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาศักยภาพการปฏิบัติงานของเจาอาวาสในอําเภอ
ดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี (2) เปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีตอศักยภาพการปฏิบัติงานของเจา
อาวาสในอําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล และ (3) ศึกษา
ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการสงเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานของเจาอาวาสในอําเภอ
ดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี การวิจัยเชิงปริมาณใชแบบสอบถามเก็บ
ขอมูลจากพระสงฆ จํานวน 238 รูป วิเคราะหขอมูลที่ไดโดยหาคาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบคาที คาเอฟ วิเคราะหความแปรปรวนทาง
เดียว และการวิจัยเชิงคุณภาพมีการวิเคราะหเอกสาร และใชแบบสมัภาษณผูใหขอมูลสาํคัญ จํานวน 
7 รูป/คน และวิเคราะหขอมูลดวยเทคนิคการวิเคราะหเน้ือหาประกอบบริบท 

ผลการวิจัยพบวา 
1. ศักยภาพการปฏิบัติงานของเจาอาวาสในอําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โดย

ภาพรวม อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.51 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ย
สูงสดุ ไดแก ดานใหความสะดวกตามสมควรในการบําเพ็ญกุศล อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.72 สวนดานที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด ไดแก ดานเปนธุระในการศึกษาอบรมและสั่งสอนพระธรรมวินัยแก
บรรพชิตและคฤหัสถ อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.51 

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีตอศักยภาพการปฏิบัติงานของเจาอาวาสใน
อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา ปจจัยสวนบุคคลของ
พระสงฆ ไดแก สถานภาพ วุฒิการศึกษาสามัญ และวุฒิการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม มีผล
ใหความคิดเห็นที่มีตอศักยภาพการปฏิบัติงานของเจาอาวาสในอําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 
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Ratchaburi Sangha College, Mahachulalongkornrajavidyalaya University. 
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แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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โดยภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และปจจัยสวนบุคคลของพระสงฆ 
ไดแก พรรษา มีผลใหความคิดเห็นที่มีตอศักยภาพการปฏิบัติงานของเจาอาวาสในอําเภอดําเนิน
สะดวก จังหวัดราชบุรี โดยภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

3. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการสงเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานของเจา
อาวาสในอําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี พบวา ปญหา อุปสรรค ไดแก ปญหาเศรษฐกิจที่สงผล
กระทบตอการกอสรางและบูรณปฏิสังขรณเสนาสนะภายในวัด การประพฤติตนไมเหมาะสมของ
คฤหัสถที่พํานักอาศัยอยูภายในวัด ขาดงบประมาณในการสงเสริมการศึกษาแกพระภิกษุสามเณร 
และบางวัดขาดการดูแลรักษาความสะอาด สวนขอเสนอแนะ ไดแก ควรกําหนดแผนการกอสราง
หรือบูรณปฏิสังขรณอาคารเสนาสนะบนพื้นฐานของหลักความประหยัด ควรเขมงวดเปนพิเศษ
เกี่ยวกับการดูแลความประพฤติของคฤหัสถทีพ่ํานักอาศัยอยูภายในวัด ควรสงเสริมการจัดต้ังกองทุน
เฉพาะสําหรับสนับสนุนการศึกษาแกพระภิกษุและสามเณรภายในวัด และควรสงเสริมการดูแลสุข
ภาวะตามหลักการของ “วัด 5 ส.” 
คําสําคัญ: ศักยภาพการปฏิบัติงาน, เจาอาวาส 
 

ABSTRACT 
The objectives of research paper were: (1) to study the work performance 

potential of abbots in Damnoen Saduak district, Ratchaburi province, (2) to compare 
the opinion of monks toward the work performance potential of abbots in 
Damnoen Saduak district, Ratchaburi province, classified by personal data, and (3) 
to study the problems, obstacles and suggestions for encourage the work 
performance potential of abbots in Damnoen Saduak district, Ratchaburi province. 
The research methodology was the mixed method research, that the quantitative 
research used the questionnaire as the tool to collect the data in the field study 
from 238 monks in Damnoen Saduak district, Ratchaburi province. The statistics 
were used for the data analysis through frequency, percentage, mean, standard 
deviation (S.D.), t-test, F-test, One-way Analysis of Variance. And the qualitative 
research had the documentary analysis and interview as the tool to collect the 
data in the field study from 7 key informants and analyzed the data through the 
content analysis technique. 

The findings of this research were as following: 
1. The work performance potential of abbots in Damnoen Saduak district, 

Ratchaburi province, overall, that in high at mean of 4.00, when considering the 
aspect found that the aspect that has the most value include the reasonable 
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facilitation of charity aspect at mean of 3.72, the aspect with the lowest mean 
include the education training-Teaching Dharma and Buddhist discipline to the 
priest and laity aspect at mean of 3.51. 

2. The comparison of opinion monks toward the work performance 
potential of abbots in Damnoen Saduak district, Ratchaburi province, classified by 
personal data, found that status, general education and Dhamma education had 
the opinions to toward the work performance potential of abbots in Damnoen 
Saduak district, Ratchaburi province were different, the significantly at 0.01, and 
years of being monk has the opinions to toward the work performance potential of 
abbots in Damnoen Saduak district, Ratchaburi province was different, the 
significantly at 0.05. 

3. The problems, obstacles and suggestions for encourage the work 
performance potential of abbots in Damnoen Saduak district, Ratchaburi province, 
as following: problems and obstacles found that economic problems that affect to 
construction within the temple, the inappropriate behavior of the laity who living 
within the temple, lack of budget to promote education to monks and novices, and 
some temples lacking cleanliness. And, suggestions found that should establish a 
construction plan or renovate the building on the basis of saving principles, should 
be especially strict about securing the behavior of laity who living within the 
temple, should promote the establishment of a specialized fund for supporting 
education for monks and novices within the temple, and should promote health 
care according to the principle of “5S. temple”. 
Keywords: Work Performance Potential, Abbots 
 

1. บทนํา 
วัดถือเปนองคกรหลัก เปนฐานรองรับกิจการคณะสงฆและพระศาสนา เปนหนวย

บริหารและจัดกิจการโดยตรง มีเจาอาวาสเปนผูบังคับบัญชา (พระธรรมปริยัติโสภณ (วรวิทย 
คงฺคปฺโ), 2550: 10) นัยความหมาย คําวา วัด หมายถึง สถานที่ทางศาสนา โดยปกติมีโบสถ 
วิหาร และที่อยูของพระสงฆ หรือนักบวช เปนตน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556: 1,104) วัดเปน
หนวยงานของศาสนาที่เปนสถาบันหลักของชุมชน ทําหนาที่หลักในการถายทอดศีลธรรมจริยธรรม
แกชุมชน (ไพบูลย เสียงกอง, 2544: 46) บทบาทของวัดในสังคมไทยต้ังแตครั้งอดีตและอาจตกทอด
มาถึงปจจุบัน เชน เปนสถานที่ประพฤติพรหมจรรยของพระภิกษุสามเณรและประชาชนผูใครธรรม 
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เปนสถานที่สําหรับประชาชนไปบําเพ็ญกุศล เปนตน (พระธรรมวรนายก (โอภาส นิรุตฺติเมธี), 2546: 
165-166) 

การบริหารจัดการวัดมีความหมายกวาง ๆ  ทั้งการดูแลรักษาตน การปกครอง ดูแลรักษา
หมูคณะคือพระภิกษุสงฆทั้งวัด รวมทั้งสามเณรและคฤหัสถที่มีอยูหรือพํานักอาศัยอยูในวัด และทั้ง
จัดการกิจการของวัด ซึ่งมีทั้งกิจกรรมตาง ๆ พิธีกรรมตาง ๆ และการจัดการทางดานการเงิน และ
ทรัพยสินอื่น ๆ ของวัดอันเปนสวนรวมของพระภิกษุทั้งวัด (พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล), 
2548: 30) หากพิจารณาตามมาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2535 ไดระบุ
หนาที่ของเจาอาวาสไวอยางชัดเจน ไดแก (1) บํารุงรักษาวัด จัดกิจการและศาสนสมบัติของวัดให
เปนไปดวยดี (2) ปกครองและสอดสองใหบรรพชิตและคฤหัสถที่มีที่อยู หรือพํานักอาศัยอยูในวัดน้ัน
ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม ขอบังคับ ระเบียบหรือคําสั่งของมหาเถรสมาคม (3) 
เปนธุระในการศึกษาอบรมและสั่งสอนพระธรรมวินัยแกบรรพชิตและคฤหัสถ และ (4) ใหความ
สะดวกตามสมควรในการบําเพ็ญกุศล (พระวิสุทธิภัทรธาดา (ประสิทธ์ิ พฺรหฺมรํสี), 2547: 84) 

แตในปจจุบันวัดหลายแหงมุงเนนที่จะพัฒนาดานวัตถุและดานอาคารสถานที่มากกวาการ
ที่จะพัฒนาเพื่อมุงประโยชนตอการศึกษาอบรม หรือจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนสงเสริมการเรียนรู 
ของประชาชนในแตละชุมชน วัดจึงเปนที่พึ่งเพียงดานพิธีกรรมเทาน้ัน มีวัดหลายแหงที่มุงสรางวัตถุ
มงคลเครื่องรางของขลังเพื่อสนองความตองการของประชาชน ย่ิงเปนการสงเสริมใหประชาชนไม
พยายามที่จะพึ่งตนเอง และเมื่อไดปจจัยมาก็นํามาพัฒนาสรางวัดใหใหญโตจนเกินความจําเปน 
ประชาชนก็ปฏิบัติตอพระสงฆไมสูจะถูกทาง สังคมไทยและพระพุทธศาสนาจึงเกิดปญหา สถานะและ
บทบาทของพระพุทธศาสนาเริ่มทรุดตํ่า ประกอบกับยุคของการเปลี่ยนแปลงเปนสมัยใหม มีการรับ
เอาวัฒนธรรมตะวันตกเขามาอยางเต็มรูปแบบจึงละเลยคุณธรรมทางศาสนาซึ่งเปนวัฒนธรรม
พื้นฐานของสังคม ประชาชนขาดความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและการประพฤติของพระภิกษุก็ยอ
หยอนจากพระธรรมวินัย และเปนที่ติติงแกผูที่พบเห็นได 

จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาดังกลาวขางตน ประกอบกับที่ผูวิจัยมีสังกัด
ในพื้นที่อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี จึงมีความสนใจศึกษาเรื่อง ศักยภาพการปฏิบัติงานของ
เจาอาวาสในอําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เพื่อสังเคราะหองคความรูจากการวิจัยเปนขอมูล
สําคัญเพื่อศึกษาศักยภาพบุคลากรทางพระพุทธศาสนา สืบไป 
 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
2.1 เพื่อศึกษาศักยภาพการปฏิบัติงานของเจาอาวาสในอําเภอดําเนินสะดวก จังหวัด

ราชบุรี 
2.2 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีตอศักยภาพการปฏิบัติงานของเจาอาวาสใน

อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
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2.3 เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการสงเสริมศักยภาพการปฏิบัติงาน
ของเจาอาวาสในอําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 
 

3. วิธีดําเนินการวิจัย 
3.1 รูปแบบการวิจัย 

การวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed-Methods Research) กําหนดขอบเขตเน้ือหาใน 4 ดาน 
ไดแก (1) ดานบํารุงรักษาวัด จัดกิจการและศาสนสมบัติของวัดใหเปนไปดวยดี (2) ดานปกครองและ
สอดสองใหบรรพชิตและคฤหัสถที่มีที่อยู หรือพํานักอาศัยอยูในวัดน้ันปฏิบัติตามพระธรรมวินัย กฎ
มหาเถรสมาคม ขอบังคับ ระเบียบหรือคําสั่งของมหาเถรสมาคม (3) ดานเปนธุระในการศึกษาอบรม
และสั่งสอนพระธรรมวินัยแกบรรพชิตและคฤหัสถ และ (4) ดานใหความสะดวกตามสมควรในการ
บําเพ็ญกุศล (พระวิสุทธิภัทรธาดา (ประสิทธ์ิ พฺรหฺมรํสี), 2547: 84) 

3.2 ประชากร กลุมตัวอยางและผูใหขอมูลสําคัญ 

ประชากร ไดแก พระสงฆที่สังกัดวัดในเขตการปกครองคณะสงฆอําเภอดําเนินสะดวก 
จังหวัดราชบุรี จํานวน 587 รูป (สํานักงานเจาคณะอําเภอดําเนินสะดวก, 2561: 1-5). 

กลุมตัวอยาง ไดทําการสุมมาจากประชากร โดยหาขนาดของกลุมตัวอยางจากการใช
สูตรคํานวณของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) (คณาจารยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, 2554: 228). ไดขนาดของลุมตัวอยาง จํานวน 238 รูป 

ผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) โดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) 
จํานวน 7 รูป/คน 

3.3 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก แบบสอบถาม ที่มีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ 

(Check List) แบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) แบบปลายเปด (Open Ended Question) 
และแบบสัมภาษณ ซึ่งมีลักษณะเปนแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured Interview) 

3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางและผูใหขอมูลสําคัญทั้งหมดดวยตนเอง 

โดยนําหนังสือจากผูอํานวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไปเสนอเพื่อขอความอนุเคราะห และสามารถเก็บ
รวบรวมขอมูลไดสมบูรณทั้งหมด คิดเปนรอยละ 100 

3.5 การวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลที่ไดโดยหาคาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบคาที คาเอฟ วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และเปรียบเทียบ
ความแตกตางคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีผลตางเปนสําคัญนอยที่สุด และในสวนของการวิจัยเชิง
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คุณภาพมีการวิเคราะหเอกสาร และวิเคราะหผลการสัมภาษณดวยเทคนิคการวิเคราะหเน้ือหา
ประกอบบริบท 
 

4. สรุปผลการวิจัย 
4.1 ศักยภาพการปฏิบัติงานของเจาอาวาสในอําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โดย

ภาพรวม อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.51 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ย
สูงสดุ ไดแก ดานใหความสะดวกตามสมควรในการบําเพ็ญกุศล อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.72 สวนดานที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด ไดแก ดานเปนธุระในการศึกษาอบรมและสั่งสอนพระธรรมวินัยแก
บรรพชิตและคฤหัสถ อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.51 

4.2 ปจจัยสวนบุคคลของพระสงฆ ไดแก สถานภาพ วุฒิการศึกษาสามัญ และวุฒิ
การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม มีผลใหความคิดเห็นที่มีตอศักยภาพการปฏิบัติงานของเจา
อาวาสในอําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โดยภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 และปจจัยสวนบุคคลของพระสงฆ ไดแก พรรษา มีผลใหความคิดเห็นที่มีตอศักยภาพ
การปฏิบัติงานของเจาอาวาสในอําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โดยภาพรวม แตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แตปจจัยสวนบุคคลของพระสงฆ ไดแก อายุ ไมพบความแตกตาง 

4.3 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการสงเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานของเจา
อาวาสในอําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี พบวา ปญหา อุปสรรค ไดแก ปญหาเศรษฐกิจที่สงผล
กระทบตอการกอสรางและบูรณปฏิสังขรณเสนาสนะภายในวัด การประพฤติตนไมเหมาะสมของ
คฤหัสถที่พํานักอาศัยอยูภายในวัด ขาดงบประมาณในการสงเสริมการศึกษาแกพระภิกษุสามเณร 
และบางวัดขาดการดูแลรักษาความสะอาด สวนขอเสนอแนะ ไดแก ควรกําหนดแผนการกอสราง
หรือบูรณปฏิสังขรณอาคารเสนาสนะบนพื้นฐานของหลักความประหยัด ควรเขมงวดเปนพิเศษ
เกี่ยวกับการดูแลความประพฤติของคฤหัสถทีพ่ํานักอาศัยอยูภายในวัด ควรสงเสริมการจัดต้ังกองทุน
เฉพาะสําหรับสนับสนุนการศึกษาแกพระภิกษุและสามเณรภายในวัด และควรสงเสริมการดูแลสุข
ภาวะตามหลักการของ “วัด 5 ส.” 
 

5. อภิปรายผลการวิจัย 
ศักยภาพการปฏิบัติงานของเจาอาวาสในอําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โดย

ภาพรวม อยูในระดับมาก แสดงใหเห็นวา เจาอาวาสในอําเภอดําเนินสะดวก มีศักยภาพครอบคลุม
พื้นฐานสําคัญ 5 ประการ ทั้ง 2 สวน สวนแรก คือ ศักยภาพในสวนที่มองเห็นไดชัด มีองคประกอบ 2 
ประการ ไดแก ความรูและทักษะ สําหรับสวนที่สอง คือ ศักยภาพสวนที่ซอนเรนอยูในตัว มี
องคประกอบ 3 ประการ ไดแก ทัศนคติ คานิยม และความเหน็เกี่ยวกับภาพลักษณของตนที่สงผลตอ
การแสดงพฤติกรรมที่จําเปนและมีผลทําใหปฏิบัติงานในความรับผิดชอบไดดีกวาผูอื่น ทั้งน้ี ดวยเหตุ
ที่ผูที่ดํารงตําแหนงเจาอาวาสในพื้นที่อําเภอดําเนินสะดวก ไดรับการคัดสรรอยางเครงครัดตาม
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คุณสมบัติพื้นฐาน มีพรรษาสมควรแกตําแหนง มีความรูสมควรแกตําแหนง มีความประพฤติเรียบรอย
ตามพระธรรมวินัย เปนผูฉลาดสามารถในการปกครองคณะสงฆ ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพไร
ความสามารถ ไมเคยตองคําวินิจฉัยลงโทษในอธิกรณที่พึงรังเกียจมากอน และไมเคยถูกถอดถอนหรือ
ถูกปลดจากตําแหนงใดเพราะความผิดมากอน ดังน้ัน จึงสามารถปฏิบัติการโดยตําแหนงอยางมี
ประสิทธิภาพ ทั้ง 4 ประการ คือ บํารงุรกัษาวัดจัดกิจการและ ศาสนสมบัติของวัดใหเปนไปดวยดี 
ปกครองและสอดสองใหบรรพชิตและคฤหัสถที่มีที่อยูหรือพํานักอาศัยอยูในวัดน้ันปฏิบัติตามพระ
ธรรมวินัยกฎมหาเถรสมาคมขอบังคับระเบียบหรือคําสั่งของมหาเถรสมาคม เปนธุระในการศึกษา
อบรมและสั่งสอนพระธรรมวินัยแกบรรพชิตและคฤหัสถ และใหความสะดวกตามสมควรในการ
บําเพ็ญกุศล น่ันเอง ซึ่งผลการวิจัยน้ี สอดคลองกับที่ พระครูพิศาลถิรธรรม ไดศึกษาวิจัยเรื่อง 
“ประสิทธิภาพการบริหารจัดการวัดของเจาอาวาสในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร” จากผลการวิจัย
พบวา ประสิทธิภาพการบริหารจัดการวัดของเจาอาวาส ในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร พบวา ใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก (พระครูพิศาลถิรธรรม, 2553: ก) และสอดคลองกับที่ พระครูไพโรจนสาร
คุณ (สุเทพ คุณงฺกโร) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “ทักษะการบริหารจัดการวัดของเจาอาวาสในอําเภอลาด
หลุมแกวจังหวัดปทมุธานี” จากผลการวิจัยพบวา เจาอาวาสในอําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี 
มีทักษะการบริหารจัดการวัดโดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.97 เมื่อพิจารณา
เปนรายดาน พบวา เจาอาวาสในอําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี มีทักษะการบริหารจัดการวัด
อยูในระดับมากทุกดาน (พระครูไพโรจนสารคุณ (สุเทพ คุณงฺกโร), 2553: ก) 

1. ดานบํารุงรักษาวัด จัดกิจการและ ศาสนสมบัติของวัดใหเปนไปดวยดี อยูในระดับมาก 
แสดงใหเห็นวา เจาอาวาสในอําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ไดใหการคุมครองปกปกรักษาให
บรรพชิตและคฤหัสถผูที่มีอยูหรือพํานักอาศัยอยูในวัดน้ันไดเปนอยูดวยความผาสุก ใหความ
อนุเคราะหในสวนที่อยูอาศัยและปจจัยตามสมควรดวยพรหมวิหารธรรมตามควรแกเหตุ พรอมทั้ง
ตรวจตราและเอาใจใสดูแลการประพฤติปฏิบัติของบรรพชิตและคฤหัสถที่มีถ่ินที่อยูหรือพํานักอาศัย
อยูในวัดใหเปนไปดวยความเรียบรอยดีงามตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ทั้งน้ีเพื่อ
ความเจริญรุงเรืองแหงวัดและพระศาสนาอันเปนสวนรวม ซึ่งผลการวิจัยน้ี สอดคลองกับที่ พระราช
ปริยัติโมลี (ไพบูลย วิปุโล) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการระดับเจา
อาวาส ในจังหวัดสุพรรณบุรี” จากผลการวิจัยพบวา มีแนวทางในการพัฒนา คือ ควรจัดหา
ทุนการศึกษาใหเพียงพอกับจํานวนพระภิกษุสามเณรที่กําลังศึกษาเลาเรียน และพระสงฆควรพัฒนาตน
ใหมีความรูรอบดานทั้งทางโลกและทางธรรม (พระราชปริยัติโมลี (ไพบูลย วิปุโล), 2555: ก) 

2. ดานปกครองและสอดสองใหบรรพชิตและคฤหัสถที่มีที่อยู หรือพํานักอาศัยอยูในวัด
น้ันปฏิบัติตามพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม ขอบังคับ ระเบียบหรือคําสั่งของมหาเถรสมาคม 
อยูในระดับมาก แสดงใหเห็นวา เจาอาวาสในอําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี มีการจัดกิจการ
ของวัดตามหนาที่ผูปกครองวัดและหนาที่จัดกิจการแทนวัดในฐานะผูแทนนิติบุคคลโดยสอดคลอง
กับระเบียบการปกครองคณะสงฆสวนกลางและสวนภูมิภาคซึ่งวิธีปฏิบัติน้ันมหาเถรสมาคมได
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กําหนดข้ึน หรือที่จะกําหนดข้ึนในกาลตอไปหรือที่ตองปฏิบัติตามจารีตประเพณีอันดีงาม ซึ่ง
ผลการวิจัยน้ี สอดคลองกับที่ พระครูใบฎีกาอภิชาติ ธมฺมสุทฺโธ ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพ
การบริหารงานของเจาอาวาสในจังหวัดนนทบุรี” จากผลการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพในการ
บริหารงานของเจาอาวาสในจังหวัดนนทบรุี พบวา พระภิกษุและสามเณรมีทัศนะตอประสิทธิภาพใน
การบริหารงานของเจาอาวาสในจังหวัดนนทบรุี ดานปกครองและสอดสองใหบรรพชิตและคฤหัสถที่
มีที่อยู หรือพํานักอาศัยอยูในวัดน้ันปฏิบัติตามพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม ขอบังคับ ระเบียบ
หรือคําสั่งของมหาเถรสมาคม อยูในระดับมาก (พระครูใบฎีกาอภิชาติ ธมฺมสุทฺโธ, 2553: ก) 

3. ดานเปนธุระในการศึกษาอบรมและสั่งสอนพระธรรมวินัยแกบรรพชิตและคฤหัสถ อยู
ในระดับปานกลาง แสดงใหเห็นวา เจาอาวาสในอําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี จําเปนตอง
พัฒนาอยางเรงดวนในการจดัใหมีการอบรมสั่งสอนพระธรรมวินัยแกบรรพชิตตามวิธีการที่กําหนดใน
คําสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง ใหภิกษุสามเณรเรียนพระธรรมวินัย พ.ศ.2528 และการจัดใหมีการอบรม
สั่งสอนพระธรรมวินัยแกคฤหัสถในรูปแบบอื่นๆ รวมถึงการฝกอบรมระเบียบแบบแผนเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยและการปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆ ฝกซอมเรื่องสังฆกรรม และพิธีกรรม
ทางพระศาสนา ตลอดจนฝกอบรมการปฏิบัติการปฏิบัติศาสนกิจของคฤหัสถดวย ซึ่งผลการวิจัยน้ี 
สอดคลองกับที่ พระครูสังฆรักษกฤษฎ์ิตภณ สุเมโธ ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการวัดของเจาอาวาสในเขตอําเภอลาํลกูกา จังหวัดปทุมธานี” จากผลการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการวัดของเจาอาวาสในเขตอําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี พบวา ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการวัดของเจาอาวาสในเขตอําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี อยูในระดับปานกลาง (พระ
ครูสังฆรักษกฤษฎ์ิตภณ สุเมโธ, 2553: ก) 

4. ดานใหความสะดวกตามสมควรในการบําเพ็ญกุศล อยูในระดับมาก แสดงใหเห็นวา 
เจาอาวาสในอําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ทําหนาที่ทีเ่ช่ือมโยงผูกพันกับสังคมทั้งในสวนวัด
และนอกวัด และเปนหนาที่อันเกี่ยวกับผลประโยชนทั้งโดยตรงและโดยออม ทั้งในสวนของการ
อํานวยความสะดวกแกบรรพชิตและคฤหัสถที่ขอใชวัดเปนที่จัดบําเพ็ญกุศลทั้งที่เปนสวนตัวและ
สวนรวม การอํานวยความสะดวกในการบําเพ็ญกุศลของวัดเองทั้งที่เปนการประจําและเปนการจร 
การอํานวยความสะดวกแกประชาชนผูจะบําเพ็ญกุศลนอกวัด รวมถึง การสรางสถานที่เพื่ออํานวย
ความสะดวกในการบําเพ็ญกุศลตาง ๆ ทั้งน้ี เจาอาวาสในอําเภอดําเนินสะดวก ไดดําเนินการอยูบน
พื้นฐานของความเหมาะสม และต้ังตนอยูบนความเมตตาเปนสําคัญ ซึ่ง สอดคลองกับที่ พระราช
ปริยัติโมลี (ไพบูลย วิปุโล) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการระดับ
เจาอาวาส ในจังหวัดสุพรรณบุรี” จากผลการวิจัยพบวา เจาอาวาสควรใหความชวยเหลือสงเคราะห
ชาวบาน เด็ก เยาวชน และพระสงฆปฏิบัติหนาที่เปนผูนําชุมชนทั้งในทางจิตวิญญาณและจิตอาสา
อยางแทจริง (พระราชปริยัติโมลี (ไพบูลย วิปุโล), 2555: ก) 
 

6. ขอเสนอแนะ 
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6.1 ขอเสนอแนะทั่วไป 
1. ควรสงเสริมใหเจาอาวาสกําหนดแผนการกอสรางหรือบูรณปฏิสังขรณอาคาร

เสนาสนะบนพื้นฐานของหลักความประหยัด 
2. ควรสงเสริมใหเจาอาวาสเขมงวดเปนพิเศษเกี่ยวกับการดูแลความประพฤติของ

คฤหัสถที่อาศัยอยูในวัด 
3. ควรสงเสริมใหเจาอาวาสจัดต้ังกองทุนเฉพาะสําหรับสนับสนุนการศึกษาแก

พระภิกษุและสามเณรภายในวัด 
4. ควรสงเสรมิใหเจาอาวาสสงเสรมิการดูแลสุขภาวะตามหลักการของ “วัด 5ส.” 

6.2 ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป 
1. ในการวิจัยครั้งตอไป ควรศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานสาธารณูปการ

ของวัดบนพื้นฐานหลักความคุมคาและประหยัด 
2. ในการวิจัยครั้งตอไป ควรศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบและแนวทางการขับเคลื่อนวัด

สงเสริมสุขภาวะตามหลัก 5ส. 
3. ในการวิจัยครั้งตอไป ควรศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคในการปฏิบัติงานแบบมุงสัมฤทธ์ิ

ผลของเจาอาวาส 
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บทคัดยอ 

การวิจัยน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาภาวะผูนําของพระสังฆาธิการในการปกครองคณะ
สงฆอําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี (2) เปรียบเทียบภาวะผูนําของพระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ
อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ตามความคิดเห็นของพระภิกษุ โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล และ (3) 
ศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาภาวะผูนําของพระสงัฆาธิการในการปกครอง
คณะสงฆอําเภอเมือง จังหวัดราชบรุี ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี โดยในสวนของการวิจัยเชิงปริมาณ ใช
แบบสอบถาม เปนเครื่องมือเก็บขอมูลภาคสนามจากพระสงฆในอําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี จํานวน 271 
รูป วิเคราะหขอมูลที่ไดโดยหาคาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐาน
โดยการทดสอบคาเอฟ วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และในสวนของการวิจัยเชิงคุณภาพมีการ
วิเคราะหเอกสาร และใชแบบสัมภาษณเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลผูใหขอมูลสําคัญ 7 รูป/คน และ
วิเคราะหขอมูลดวยเทคนิคการวิเคราะหเน้ือหาประกอบบริบท 

ผลการวิจัยพบวา 
1. ภาวะผูนําของพระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆอําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดย

ภาพรวม อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุก
ดาน ดานจักขุมา มีคาเฉลี่ยเทากบั 3.95 ดานวิธุโร มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 ดานนิสสยสัมปนโน มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.06 

2. ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนําของพระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆอําเภอเมือง 
จังหวัดราชบุร ีโดยจําแนกตามปจจยัสวนบุคคล พบวา ปจจัยสวนบุคคลของพระสงฆ ไดแก อายุ พรรษา 
และวุฒิการศึกษานักธรรม มีผลใหความคิดเหน็ที่มีตอภาวะผูนําของพระสังฆาธิการในการปกครองคณะ
สงฆอําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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3. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาภาวะผูนําของพระสังฆาธิการในการ
ปกครองคณะสงฆอําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี พบวา (1) ดานจักขุมา ปญหา อุปสรรค ไดแก การขาด
ความรูพื้นฐานที่จําเปน การขาดทักษะการจัดทําแผนงาน การขาดการแลกเปลี่ยนเรียนรู และ
ขอเสนอแนะ ไดแก ควรสงเสรมิใหพระสงัฆาธิการเขาศึกษาหลกัสตูรการบริหารกิจการคณะสงฆ (ป.บส.) 
ของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย การจัดอบรมพัฒนาทักษะการจัดทําแผนงานหรือการเขียนโครงการ 
และการสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันเพื่อใหเกิดการจัดการความรูในลักษณะที่เปนความรู
สาธารณะ (2) ดานวิธุโร ปญหาอุปสรรค ไดแก การขาดเทคนิคใหม ๆ การขาดการฝกฝน และ
ขอเสนอแนะ ไดแก การประยุกตศาสตรสมัยใหมมาใชพัฒนาการทํางาน และถายทอดเทคนิคหรอืแนว
ปฏิบัติที่ดีใหแกผูใตบังคับบัญชาตามโอกาสสมควร และ (3) ดานนิสสยสัมปนโน ปญหาอุปสรรค ไดแก 
การขาดการสนับสนุนกระบวนการมีสวนรวมในการทํางาน ขาดความรูเกี่ยวกับการบริหารความขัดแยง 
และขอเสนอแนะ ไดแก การสนับสนุนการทํางานแบบมีสวนรวม และจัดอบรมพัฒนาทักษะการบริหาร
ความขัดแยงแกพระสังฆาธิการทุกระดับ 
คําสําคัญ: ภาวะผูนํา, พระสังฆาธิการ, การปกครองคณะสงฆ 
 

ABSTRACT 
The objectives of this research paper were (1) to study the leadership of 

Sangha administrators in Sangha administration at Muang district, Ratchaburi province, 
(2) to compare the opinions of monks to leadership of Sangha administrators in 
Sangha administration at Muang district, Ratchaburi province, classified by personal 
data, and (3) to study problems, obstacles and suggestions for leadership 
development of Sangha administrators in Sangha administration at Muang district, 
Ratchaburi province. It was the mixed methods research that the quantitative 
research used the questionnaire as the tool to collect the data in the field study 
from 271 monks in Muang District, Ratchaburi Province. The statistics were used for 
the data analysis through frequency, percentage, mean, standard deviation (S.D.), F-
test, One-way Analysis of Variance and Least Significant Difference: LSD. But the 
qualitative research had the documentary analysis and interview as the tool to 
collect the data in the field study from 7 key informants and analyzed the data 
through the content analysis technique. 

The findings of research were as follows: 
1. The leadership of Sangha administrators in Sangha administration at 

Muang district, Ratchaburi province. In overall was found at the high level with an 
average 4.00, when considered in each aspect found that were at the high level for 
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all aspect, Cakkhuma aspect in high level at mean of 3.95, Vidhuro aspect in high 
level at mean 4.00, and Nissayasampanno aspect in high level at mean of 4.06. 

2. The Comparison of monk’s opinions to leadership of Sangha 
administrators in Sangha administration at Muang district, Ratchaburi province, 
classified by personal data found that age, ordination years, Dhamma education had 
the opinions to leadership of Sangha administrators in Sangha administration at 
Muang district, Ratchaburi province differently with significantly statistics at 0.01. But 
personal data of monks such as general education had the opinions to leadership of 
Sangha administrators in Sangha administration at Muang district, Ratchaburi province 
in overall indifferently. 

3. The problems, obstacles and suggestions for leadership development 
of Sangha administrators towards administration in Muang district, Ratchaburi 
province were as following: (1) Cakkhuma aspect; problems and obstacles are lack 
of necessary basic knowledge, lack of planning skills, lack of learning exchange and 
suggestions should encourage and support the Sangha administrators to study the 
curriculum of certificate the Sangha administration program of 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University, to organize the training for 
development skills in planning preparation or projects writing, to support the 
mutual knowledge exchange management in order to for public knowledge. (2) 
Vidhuro aspect; problems and obstacles are the lack of new techniques, lack of 
training and suggestions are like  the application of modern sciences to use for work 
development, to transfer the  techniques or best practices to subordinates an 
appropriate opportunity. And, (3) Nissayasampanno aspect; problems and obstacles 
are the lack of supporting process for working participation, lack of conflict 
management knowledge and suggestions are to support the working participation, 
to organize the training about conflict management skills for Sangha administrators 
in all levels. 
Keywords: Leadership, Sangha Administrators, Sangha Administration 
 

1. บทนํา 
พระสังฆาธิการ คือ บุคลากรทางพระพุทธศาสนา เริ่มต้ังแตระดับวัดมีเจาอาวาสเปน

ผูบริหารจัดการวัด มีเจาคณะพระสังฆาธิการระดับตําบล อําเภอ จังหวัด และภาค ทําหนาที่
ปกครองใหเปนไปตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ขอบังคับหรือระเบียบมหาเถร
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สมาคม คําสั่งมหาเถรสมาคม พระบัญชาสมเด็จพระสงัฆราช และคําสั่งของผูบังคับบัญชาเหนือตน 
(สถาบันพระสังฆาธิการ สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, 2555: คํานํา) ผูดํารงตําแหนงพระ
สังฆาธิการ มีอํานาจเต็มตามกฎหมายคณะสงฆ กฎ มติ ระเบียบ คําสั่งของมหาเถรสมาคม
ครอบคลุมงานทุกสวนในเขตปกครองหรือในวัด พระสังฆาธิการจึงมีลักษณะความเปนผูนําในการ
พัฒนาพระภิกษุ สามเณร และคฤหัสถที่อยูในวัด ในหมูบาน และในชุมชน โดยใชหลักธรรมะใน
พระพุทธศาสนา (สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอํานาจเจริญ, 2547: 9) 

ผูนํามีความสําคัญตอความอยูสวัสดิภาพ และสันติสุขของตนเอง องคกร สังคมและ
ประเทศชาติทั้งหมด (พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2550: 2) โดยทั่วไป ลักษณะของผูนํา
จะตองมีภาวะเปนผู นํา คือ มี วิสัยทัศน  (Visionary Leadership) บริหารงานโดยหลักการ 
(Management by Principle) มุงสูความเปนเลิศ (Standard of Excellence) มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค (Enquirer Creativity) เปนนักแกปญหา (Problem-Solver) ความมุงหวังตองกระจาง 
(Clear Expectation) ประเด็นปญหาตองเปดเผย ใหทุกคนไดรับรูรวมกัน (Issues in the Open) 
เปาหมายทาทาย นาใฝฝน ดึงดูดใจ (Challenging Goals) ทุกอยางโปรงใส ตรวจสอบได ช้ีแจงได 
(Candid) ตองประสานพลัง (Synergy) สงเสริมการพึ่งพาซึ่งกันและกันใหเขาลักษณะเอกภาพ
พหุคูณ (Promote Interdependence) มีคานิยมรวมกัน (Shared Values) มีความรับผิดชอบทั้ง
สวนตนและสวนรวม (Self/team Responsibility) รวมกันตรวจสอบ ตัดสิน (Confrontation) คิด
ลวงหนา คิดถึงอนาคต (Thinks Ahead) มองตางมุม ยอมรับความแตกตาง (Perspective) มีความ
รอบครอบถวนถ่ี (Through) สื่อไปกลับ (Two-way) พิสูจนความคิดของตน (Test Own Thinking) 
มี เห ตุผล (Cause and Effect) คนหาสิ่ งที่ ถูกตอง (What’s Right) รับฟ งเหตุผล (Open to 
Reason) และหลีกเลี่ยงผลประโยชนสวนตัว (Avoids Self-interest) (จรูญ คูณมี, 2542: 3-4) 

อยางไรก็ตาม ปญหาสําคัญยังคงมีหลากหลาย อาทิเชน (1) ดานจักขุมา ไดแก ขาดการ
สงเสริมการศึกษาดานศีลธรรม (2) ดานวิธูโร ไดแก ขาดการฝกอบรมการบริหารคน และขาดความ
ยืดหยุนตามสถานการณที่เกิดข้ึนอยางรอบคอบ และ (3) ดานนิสสยสัมปนโน ไดแก ขาดคุณลักษณะ
ดานมนุษยสัมพันธแบบไทย (พัฐณสิญ นวโลจิตรัตน, พระมหาสหัส  ิตสาโร และสิน งามประโคน, 
2560: 41 

ดังกลาวน้ี ประกอบกับที่ผูวิจัยดํารงตําแหนงพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะ
สงฆอําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี จึงมีความสนใจศึกษาเรื่อง ภาวะผูนําของพระสังฆาธิการในการ
ปกครองคณะสงฆอําเภอเมอืง จังหวัดราชบุรี เพื่อสังเคราะหผลการวิจัยเปนขอมูลสําหรับพัฒนาการ
ปกครองคณะสงฆอําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี และยังสามารถเปนกรณีศึกษาสําหรับพื้นที่อื่นไดอีก
ประการหน่ึงดวย 
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2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
2.1 เพื่อศึกษาภาวะผูนําของพระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆอําเภอเมือง 

จังหวัดราชบุรี 
2.2 เพื่อเปรียบเทียบภาวะผูนําของพระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆอําเภอเมือง 

จังหวัดราชบุรี ตามความคิดเห็นของพระภิกษุ โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
2.3 เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาภาวะผูนําของพระ

สังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆอําเภอเมอืง จังหวัดราชบุรี 
 

3. วิธีดําเนินการวิจัย 
3.1 รูปแบบการวิจัย 

การวิจัยครั้ง น้ี เปนการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed-Methods Research) กําหนด
ขอบเขตเน้ือหาโดยสังเคราะหจากหลักปาปณิกธรรม ตามที่พระไตรปฎก ฉบับภาษาไทย พระ
สุตตันตปฎก อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต ระบุไว 3 ดาน ประกอบดวย (1) ดานจักขุมา (2) ดานวิธุโร และ 
(3) ดานนิสสยสัมปนโน 

3.2 ประชากร กลุมตัวอยางและผูใหขอมูลสําคัญ 

ประชากร ไดแก พระภิกษุที่มิใชพระสังฆาธิการหรือพระภิกษุที่มิไดดํารงตําแหนง
ทางการปกครองในเขตการปกครองคณะสงฆอําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี จํานวน 841 รูป 
(สํานักงานเจาคณะอําเภอเมืองราชบุรี, 2561: 1-5). 

กลุมตัวอยาง ไดทําการสุมมาจากประชากร โดยหาขนาดของกลุมตัวอยางจากการใช
สูตรคํานวณของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) (สุวรีย ศิริโภคาภิรมย, 2546: 129-130). ไดขนาด
ของลุมตัวอยาง จํานวน 271 รูป 

ผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) โดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) 
จํานวน 7 รูป/คน 

3.3 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่มีลักษณะเปน

แบบเลือกตอบ (Check List) แบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) แบบปลายเปด (Open 
Ended Question) และแบบสัมภาษณ  ซึ่ งมีลักษณะเปนแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง 
(Structured Interview) 

3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง และผูใหขอมูลสําคัญทั้งหมดดวยตนเอง 

ต้ังแตวันที่ 13 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
3.5 การวิเคราะหขอมูล 
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ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลที่ไดโดยหาคาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบคาเอฟ วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และในสวนของการ
วิจัยเชิงคุณภาพมีการวิเคราะหเอกสาร และวิเคราะหผลการสัมภาษณดวยเทคนิคการวิเคราะห
เน้ือหาประกอบบริบท 
 

4. สรุปผลการวิจัย 
4.1 ภาวะผูนําของพระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆอําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 

โดยภาพรวม อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับ
มากทุกดาน โดยดานจักขุมา มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.95 ดานวิธุโร มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 และดาน
นิสสยสัมปนโน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.06 

4.2 ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนําของพระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆอําเภอ
เมือง จังหวัดราชบุรี โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา ปจจัยสวนบุคคลของพระสงฆ ไดแก 
อายุ พรรษา และวุฒิการศึกษานักธรรม มีผลใหความคิดเห็นที่มีตอภาวะผูนําของพระสังฆาธิการใน
การปกครองคณะสงฆอําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
แตปจจัยสวนบุคคลของพระสงฆ ไดแก วุฒิการศึกษาสามัญ มีผลใหความคิดเห็นที่มีตอภาวะผูนํา
ของพระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆอําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยภาพรวม ไมแตกตางกัน 

4.3 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเพื่อการพฒันาภาวะผูนําของพระสังฆาธิการใน
การปกครองคณะสงฆอําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี พบวา (1) ดานจักขุมา ปญหา อุปสรรค ไดแก การ
ขาดความรูพื้นฐานที่จําเปน การขาดทักษะการจัดทําแผนงาน การขาดการแลกเปลี่ยนเรียนรู และ
ขอเสนอแนะ ไดแก ควรสงเสริมใหพระสังฆาธิการเขาศึกษาหลักสูตรการบริหารกิจการคณะสงฆ 
(ป.บส.) ของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย การจัดอบรมพัฒนาทักษะการจัดทําแผนงานหรือการ
เขียนโครงการ และการสงเสรมิการแลกเปลีย่นเรยีนรูรวมกันเพื่อใหเกิดการจัดการความรูในลกัษณะ
ที่เปนความรูสาธารณะ (2) ดานวิธุโร ปญหาอุปสรรค ไดแก การขาดเทคนิคใหม ๆ การขาดการ
ฝกฝน และขอเสนอแนะ ไดแก การประยุกตศาสตรสมัยใหมมาใชพัฒนาการทํางาน และถายทอด
เทคนิคหรือแนวปฏิบัติที่ดีใหแกผูใตบังคับบัญชาตามโอกาสสมควร และ (3) ดานนิสสยสัมปนโน 
ปญหาอุปสรรค ไดแก การขาดการสนับสนุนกระบวนการมีสวนรวมในการทํางาน ขาดความรู
เกี่ยวกับการบริหารความขัดแยง และขอเสนอแนะ ไดแก การสนับสนุนการทํางานแบบมีสวนรวม 
และจัดอบรมพัฒนาทักษะการบริหารความขัดแยงแกพระสังฆาธิการทุกระดับ 
 

5. อภิปรายผลการวิจัย 
ภาวะผูนําของพระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆอําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดย

ภาพรวม อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมาก
ทุกดาน โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ดานนิสสยสัมปนโน มีคาเฉลี่ยเทากับ 5.06 รองลงมาไดแก 
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ดานวิธุโร มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 สวนดานที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด ไดแก ดานจักขุมา มีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.95 แสดงใหเห็นวา พระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆอําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี มี
คุณลักษณะของผูนํา ทั้งในสวนของคุณสมบัติภายในและภายนอก โดยคุณสมบัติภายใน ไดแก รู
หลักการ เหตุผล, มีสติปญญา ไมประมาท, ต่ืนตัว ทันตอเหตุการณ, มีวิสัยทัศนกาวไกล และเปนคน
เขมแข็ง ฯลฯ และคุณสมบัติภายนอก ไดแก ความสามารถในการประสานคนและงานเขาดวยกัน, มี
ความรู ความสามารถ, หวังประโยชนสุขแกสวนรวม, นารัก นาเคารพ, เปนธรรมาธิปไตย, ฉลาดใน
การพูด และไมลําเอียง ฯลฯ ซึ่งผลการวิจัยดังกลาวน้ี สอดคลองกับผลงานวิจัยของ พระครูไพโรจน
ภัทรคุณ (วิโรจน ภทฺทปฺโ) ที่ไดทําการวิจัยเรื่อง “ภาวะผูนําของเจาอาวาสในอําเภอกําแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม” จากผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของพระภิกษุตอภาวะผูนําของเจาอาวาสใน
อําเภอกําแพงแสนจังหวัดนครปฐม โดยภาพรวม อยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.81 (พระครู
ไพโรจนภัทรคุณ (วิโรจน ภทฺทปฺโ), 2554: ก) และสอดคลองกับผลงานวิจัยของ พระครูสังวรสาธุ
วัตร (สํารวย สํวโร) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทของพระสังฆาธิการดานการปกครองคณะสงฆ 
อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม” จากผลการวิจยัพบวา พระสงฆมีความคิดเห็นตอบทบาทของ
พระสังฆาธิการดานการปกครองคณะสงฆ อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.60 (พระครูสังวรสาธุวัตร (สํารวย สํวโร), 2554: ก) และสอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของ พระมหาสามารถ ตสทฺโธ ที่ไดทําการวิจัยเรื่อง “ภาวะผูนําเชิงพุทธของพระสังฆาธิ
การ อําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค” จากผลการวิจัยพบวา พระภิกษุมีความคิดเห็นตอ
ภาวะผูนําเชิงพุทธของพระสังฆาธิการ อําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค ในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดในแตละดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน (พระมหาสามารถ 
ตสทฺโธ, 2557: ก) 

1. ดานจักขุมา 
ภาวะผูนําของพระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆอําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ดาน

จักขุมา อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.95 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุก
ขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก พระสังฆาธิการมีทักษะความสามารถในการบริหารการปกครอง
คณะสงฆ ดังกลาวน้ี แสดงใหเห็นวา พระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆอําเภอเมือง 
จังหวัดราชบุรี เปนผูมีวิสัยทัศนที่กวางไกลสามารถมองสภาพเหตุการณออกเพื่อวางแผนเตรียมรับ
หรือรุก ซึ่งเปนคุณลักษณะของจักขุมา (Conceptual Skill) ซึ่งผลการวิจัยดังกลาวน้ี สอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของ พัชรี ชํานาญศิลป ที่ไดทําการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาภาวะผูนําเชิงพุทธของผูบริหาร
วิทยาลัยการอาชีพเขตภาคเหนือตอนลาง” จากผลการวิจัยพบวา วิสัยทัศนเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
การพัฒนาภาวะผูนําเชิงพุทธของผูบริหารวิทยาลยัการอาชีพเขตภาคเหนือตอนลาง ซึ่งองคประกอบ
น้ีสามารถอธิบายความแปรปรวนของปจจัยที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาภาวะผูนําเชิงพุทธของผูบริหาร
วิทยาลัยการอาชีพเขตภาคเหนือตอนลาง ไดรอยละ 55.677 และเมื่อเทียบคาความแปรปรวนของ
ตัวแปรกับองคประกอบอื่น ๆ แลวนํ้าหนักองคประกอบ ดานวิสัยทัศน น้ีมีความสําคัญที่ผูนําควร
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สรางวิสัยทัศนในองคการรวมถึงการมีเจตคติที่เหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ (พัชรี ชํานาญศิลป, 
2557: ก-ข) 

2. ดานวิธุโร 
ภาวะผูนําของพระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆอําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ดาน

วิธุโร อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.95 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ 
โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก พระสังฆาธิการมีความต้ังใจอดทนตอปญหาอุปสรรคอันเกิดจากการ
ปฏิบัติงาน ดังกลาวน้ี แสดงใหเห็นวา พระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆอําเภอเมือง 
จังหวัดราชบุรี เปนผูใชดุลยพินิจพิจารณาใครครวญกอนตัดสินใจทํางานใชประสบ การณที่ผานมา
ของตนเองใหเกิดดุลยพินิจในการแกปญหา เปนผูชํานาญในงานรูจักวิธีการตาง ๆ ไมบกพรองใน
หนาที่ที่ตนไดรับผิดชอบ ซึ่งเปนคุณลักษณะของวิธุโร (Technical Skill) ซึ่งผลการวิจัยดังกลาวน้ี 
สอดคลองกับผลงานวิจัยของ นันทวรรณ อิสรานุวัฒนชัย ที่ไดทําการวิจัยเรื่อง “ภาวะผูนําที่พึง
ประสงคในยุคโลกาภิวัตน: ศึกษาจากหลักพุทธธรรม” จากผลการวิจัยพบวา ผูนําที่ครองงานดวย
การพัฒนาระบบการบริหารงานในองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรูที่มุงเนนการแกปญหาโดยใช
องคความรูเปนฐาน ทําใหบุคลากรเปนผูรอบรู มีการคิดอยางเปนระบบ มีโมเดลความคิด มีทีมการ
เรียนรู ตลอดจนมีวิสัยทัศนรวมกัน ในระบบการบริหารงานทุก ๆ สวน จึงทําใหองคกรสามารถ
ปรับเปลี่ยนการทํางานไดอยางสอดคลองกับกระแสการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตนน้ี (นันทวรรณ 
อิสรานุวัฒนชัย, 2550: ก-ข) 

3. ดานนิสสยสมัปนโน 
ภาวะผูนําของพระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆอาํเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ดาน

นิสสยสัมปนโน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.95 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับ
มากทุกขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก พระสังฆาธิการเปนผูมีความสุภาพ ออนนอมถอมตน 
ดังกลาวน้ี แสดงใหเห็นวา พระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆอําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 
เปนผูมองโลกในแงดี มองคนอื่นเปนมิตร มีความเขาใจคนอื่น ปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมไดดี 
ออนนอมตอผูบังคับบัญชา และมีมนุษยสัมพันธดีตอผูใตบังคับบัญชา ซึ่งเปนคุณลักษณะของ
นิสสยสัมปนโน (Human Relation Skill) ซึ่งผลการวิจัยดังกลาวน้ี สอดคลองกับที่ พระครูสังฆรักษ
ณรงคฤทธ์ิ านวโร ไดทําการวิจัยเรื่อง “ศึกษาภาวะผูนําของพระราชธรรมโสภณ (จําป จนฺทธมฺโม) 
เจาคณะจังหวัดรอยเอ็ด” จากผลการวิจัยพบวา ผูนําหรือผูบริหารที่มีความรู ความสามารถ ชักนํา
ใหผูอื่นปฏิบัติตามไดด่ังใจประสงคและเกิดความพึงพอใจ ช่ือวา ผูมีภาวะนํา พระพุทธศาสนาได
กลาวถึงภาวะผูนําไววาผูนําตองมีคุณสมบัติทั้งภายในและภายนอกคือ มีวิสัยทัศน ชํานาญงานและ
เปนผูมีอัธยาศัยดีเปนที่วางใจของผูอื่น (พระครูสังฆรักษณรงคฤทธ์ิ านวโร, 2555: ก) 
 

6. ขอเสนอแนะ 
6.1 ขอเสนอแนะทั่วไป 
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1. ควรสงเสริมใหพระสังฆาธิการเขาศึกษาหลักสูตรการบริหารกิจการคณะสงฆ 
(ป.บส.) ของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

2. ควรอบรมพัฒนาทักษะการจัดทําแผนงานหรือการเขียนโครงการแกพระสังฆาธิ
การทุกระดับ 

3. ควรอบรมพัฒนาทักษะการบริหารความขัดแยงแกพระสังฆาธิการทุกระดับ 
4. ควรสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางพระสังฆาธิการในพื้นที่เขต

ปกครองเดียวกัน เพื่อใหเกิดการจัดการความรูในลักษณะที่เปนความรูสาธารณะ 
5. ควรสงเสริมใหพระสังฆาธิการฝกฝนตนดวยเทคนิคใหม ๆ พรอมกับถายทอด

เทคนิคหรือแนวปฏิบัติที่ดีใหแกผูใตบังคับบัญชาตามโอกาสสมควร 
6. ควรสงเสริมใหพระสังฆาธิการสนับสนุนการทํางานในลักษณะที่เปดโอกาสใหผูมี

สวนเกี่ยวของไดเขามามีสวนรวมอยางแทจริง 
6.2 ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป 

1. ในการวิจัยครั้งตอไป ควรศึกษาเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการปกครองคณะสงฆใน
ยุคไทยแลนด 4.0 

2. ในการวิจัยครั้งตอไป ควรศึกษาเกี่ยวกับภาวะผูนําทางการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกา
ภิวัตนของพระสงัฆาธิการ 
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ประจวบคีรีขันธโดยการสัมภาษณเชิงลึกผูเช่ียวชาญ จํานวน 17 รูป/คน เครื่องมือวิจัยที่ใชในการ
เก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสมัภาษณ ลักษณะของแบบสัมภาษณแบบปลายเปด โดยวิเคราะหขอมูล
ดานเน้ือหาเชิงพรรณนาความ 
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1. การพัฒนาวัดใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของไทยปจจุบันโดยเฉพาะแหลง

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัด จะไดรับผลกระทบกระเทือนจากความเปลี่ยนแปลงทางสังคม
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Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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จัดการกิจกรรม และ(4) ดานการจัดการสิ่งแวดลอมอันสงผลใหเกิดปญหาสังคมตางๆตามมา
มากมาย 

3. การพัฒนาวัดใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอําเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธเพื่อดําเนินงานสงเสริมศิลปวัฒนธรรมใหบรรลุเปาประสงคของการพัฒนาวัดใหเปน
แหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธหลักพระพุทธศาสนาเปน
รากฐานสําคัญของวัฒนธรรมไทยเน่ืองจากชาวไทยนับถือพระพุทธศาสนามาชานานและหลักพุทธ
ธรรมในพระพุทธศาสนาไดหลอหลอมซึมซับลงในวิถีไทยกลายเปนรากฐานวิถีชีวิตของคนไทยในทุก
ดานทั้งดานวิถีชีวิตความเปนอยูภาษาขนบธรรมเนียมประเพณีและศีลธรรมถือเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติตนเพื่อใหคนประพฤติดีประพฤติชอบสรางความเจริญดีงามและความมั่นคงทางจิตใจเพื่อ
ประโยชนสุขแกตนและสังคม 
คําสําคัญ: การบรหิารจัดการวัด, เจาอาวาส 
 

ABSTRACT 
Education The Development of the Temple as a Cultural Attraction in 

Bangsaphan district, Prachuapkhirikhan province., with the objective , were: (1) to 
study the Development of the Temple as a Cultural Attraction in Bangsaphan 
district, Prachuapkhirikhan Province. (2) to study problems with the Development of 
the Temple as a Cultural Attraction in Bangsaphan district, Prachuapkhirikhan 
province, and (3) to study the moded of the Development of the Temple as a 
Cultural Attraction in Bangsaphan district, Prachuapkhirikhan province which was 
qualitative research, collecting data from studies, documents and research related 
to the Development of the Temple as a Cultural Attraction in Bangsaphan district, 
Prachuapkhirikhan province and analyze the problems of temple development to 
be a cultural tourist attraction in Bangsaphan District Prachuapkhirikhan Province by 
in-depth interview of 17 Key informants. The research tools used for data collection 
were the in-depth interview. by analyzing the content of descriptive content. 

The Findings of research were as following: 
1. the Development of the Temple as a Cultural Attraction in Bangsaphan 

district, Prachuapkhirikhan province, will be effected by social and economic 
changes and politics so much that there are many religious views either optimistic 
or positive but Buddhism is still considered to have a lot of cultural influence in 
the minds of Thai people. and expressed in the form of archaeological sites,  
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2. The problems of the Development of the Temple as a Cultural 
Attraction in Bangsaphan district, Prachuapkhirikhan province Due to the impact of 
economic and social development under globalization Which is both diverse and 
the Development of the Temple as a Cultural Attraction in Bangsaphan district, 
Prachuapkhirikhan province. The four problems are (1) the management of religious 
places (2) the management of religious people (3) the management of activities (4) 
environmental management which effected in many social problems. 

3. the Development of the Temple as a Cultural Attraction in Bangsaphan 
district, Prachuapkhirikhan province to promote arts and culture to achieve the goal 
of temple development as a cultural tourism destination in Bangsaphan District 
Prachuapkhirikhan Province. Buddhism principles is an important foundation of Thai 
culture because Thai people respect Buddhism for a long time And Buddhism 
principle in Buddhism has melted into the Thai way Became the foundation of the 
way of life of Thai people in all aspects like ways of life, living, languages, traditions 
and morals considered as a guideline for self-practice so that people behave well, 
behave like creating good prosperity and mental stability. 
Keywords: Temple Management, The Abbots 
 

1. บทนํา 
วัดเปนทรัพยากรการทองเที่ยวที่สําคัญ เพราะมีพุทธศิลปเปนแหลงจูงใจ พุทธศิลปเปน 

ทัศนูปกรณในการสอนธรรมะไดอยางยอดเย่ียม ฉะน้ันเมื่อศึกษาความหมายของพุทธศิลปใหลึกซึ้ง
ลง ไปแลวจะเห็นวาเปนเรื่องของธรรมะทั้งสิ้น จึงเห็นวาการอนุรักษน้ันมีคุณคาทางการดํารง 
พระพุทธศาสนาไว และเปนการเผยแผพระพุทธศาสนาดวย และยังเปนแหลงทรัพยากรการ
ทองเที่ยว ที่สามารถทําใหเศรษฐกิจโดยรวมของชาติดีข้ึนได ฉะน้ันวัดจึงเปนแหลงทองเที่ยวที่
ทรงคุณคา เพราะ เปนแหลงรวมของวัฒนธรรม มีทรัพยากรทางกายภาพ ทรัพยากรทั้งที่เปน
รูปธรรมและนามธรรม เพียงแตจะถายทอดออกไปไดอยางไร ถาเราไมแยกสวน ไมไดมองอยาง
ตอเน่ืองเปนเหตุเปนผล เราก็ จะทําไดเพียงแคมาวัดเพื่อมาถายรูปสวยงาม ชาวตางชาติจํานวนมาก
ที่มีพื้นฐานศาสนาและ วัฒนธรรมตางกันก็มาเพียงแคถายรูป บางครั้งก็มาทํากิริยาที่ไมเหมาะสม 
คนไทยบางกลุมมาก็ไมสราง เสริมปญญา สวนหน่ึงอาจจะเปนเพราะวัดไมไดแสดงบทบาทอยาง
ชัดเจนวาจะพัฒนาสังคมทั้งที่ บทบาทของวัดสามารถสนองประโยชนไดทั้ง 2 ดาน ทั้งดานเศรษฐกิจ
และสังคมและดานการนํา รายไดเขามาทํานุบํารุงวัด ทํานุบํารุงทองถ่ิน จังหวัดและประเทศโดยรวม
ศาสนาเปนรากเหงาของการ ต้ังชุมชน (ดลใจ มณีงาม, 2550: 1) 
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การพัฒนาวัดใหเปนแหลงทองเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมดังกลาว  
เปนปจจัยที่สําคัญในการพัฒนากิจกรรมการทองเที่ยวของประเทศไทยซึ่งเปนลักษณะของการ
เดินทางที่กอใหเกิดประโยชนตอผูคน ชุมชน สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ดังน้ัน การศึกษาถึง
เสนทางการทองเที่ยวทางพระพุทธศาสนาในแตละภูมิภาค โดยวิเคราะหถึงรูปแบบ กระบวนการ
จัดการทองเที่ยวของวัดที่เปนแหลงทองเที่ยว ชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมถึงการวิเคราะห
ผลกระทบจากแหลงทองเที่ยวที่มีตอวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา จะทําใหทราบถึงแนวทางการ
พัฒนาการทองเที่ยวทางพระพุทธศาสนาที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอมทางวัฒนธรรม และการ
เรียนรูทางพระพุทธศาสนาในลักษณะที่วา “เที่ยวไทยใหถึงธรรม”(สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ,2545: 8), กอปรกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมในปจจุบันที่มีการแขงขันกันสูง ผูคน
ยึดติดในวัตถุ ทําใหจิตใจของผูคนตกตํ่า หลายคนจึงแสวงหาความสงบสุขจากจิตใจและการเรียนรู
ทางพระพุทธศาสนา ฉะน้ัน การทองเที่ยวเพื่อศึกษาเรียนรูถึงขอปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาจึง
เปนแนวทางหน่ึงที่จะนําไปสูการพัฒนาการทองเที่ยวอยางย่ังยืน 

จากประเด็นปญหาตามที่กลาวมาทําใหผู วิจัยมีความประสงคทําการวิจัย เรื่อง  
การพัฒนาวัดใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธโดย
การศึกษาคนควาบทบาทของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) ในการจัดการทองเที่ยววัดน้ัน
เปนอยางไร ในฐานะวัดเปนศาสนสถานที่สําคัญคูกับสังคมไทยมาชานาน เปนที่รวบรวม
ศิลปวัฒนธรรมอันเปนวิถีชีวิตของพุทธศาสนิกชนชาวไทย วัดมีบทบาทที่สําคัญในการมีสวนชวย
สรางสรรคสังคมไทยใหเจริญงอกงามและมีความผาสุก วิวัฒนาการบทบาทของวัดเปลี่ยนแปลงไป
ตามพัฒนาการของสังคม และในปจจุบันบทบาทหน่ึงที่เพิ่มข้ึนมาคือเปนแหลงทองเที่ยวนาสนใจ 
โดยบางวัดมีความสําคัญทางประวัติศาสตร บางวัดมีพุทธศิลปเปนโบราณวัตถุสถานที่มีคุณคาทาง
ศิลปะ บางวัดเปนแหลงอํานวยประโยชนแกการประกอบพิธีกรรม ทําใหสามารถดึงดูดนักทองเที่ยว
ทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศใหเขามาเยือน จึงกอใหเกิดกิจกรรมเพื่อการบริการตาง ๆ สําหรับ
นักทองเที่ยวในพื้นที่ของวัดหรือพื้นที่ 
 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
2.1 เพื่อศึกษาสภาพการพัฒนาวัดใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอําเภอบาง

สะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
2.2 เพื่อศึกษาปญหาอุปสรรค ที่มีตอการพัฒนาวัดใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ในอําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ  
2.3 เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาวัดใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอําเภอบาง

สะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
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3. วิธีดําเนินการวิจัย 
3.1 รูปแบบการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ี ครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งเก็บขอมูลจากผูใหขอมูลที่สําคัญ โดย
การสัมภาษณเชิงลึก เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลขอบเขตเน้ือหาใน แยกโดยลักษณะมี4 ดาน คือ 
(1) ดานการจัดการศาสนสถาน (2) ดานการจัดการศาสนบุคคล (3) ดานการจัดการกิจกรรม (4) 
ดานการจัดการสิ่งแวดลอม (กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, 2557: 8-10) 

3.2 ผูใหขอมูลหลัก 

การวิจัยเรื่อง “พัฒนาวัดใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอําเภอบางสะพาน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ” ผูวิจัยไดกําหนดเกี่ยวกับผูใหขอมูลหลักที่สําคัญ (Key informants) จากผู
ที่มีคุณลักษณะสอดคลองกับสาระสําคัญของการวิจัย จํานวน 17 รูป/คน 

3.3 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง “พัฒนาวัดใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอําเภอบางสะพาน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ” ผูวิจัยไดใชการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) แบบกึ่งโครงสราง 
(Sami Structured) เพื่อเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งผูวิจัยสรางข้ึน โดยกําหนดโครงสรางของขอคําถาม 
สําหรับนําไปใชในกระบวนการสัมภาษณเชิงลึก (In-depht interview) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ครั้งน้ีเปนแบบสัมภาษณ (Interview) 

3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยไดอาศัยวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
1. ขอหนังสือจากหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเชิงพุทธ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆราชบุรี ถึงผูใหขอมูลหลักสําคัญ (Key 
Informants) เพื่อขอความอนุเคราะหในการใหสัมภาษณ 

2. ทําการนัดวัน เวลา และสถานที่กับผูใหขอมูลหลักสําคัญ (Key Informants) เพื่อ
สัมภาษณตามที่กําหนดไว 

3. ดําเนินการสัมภาษณตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนดนัดไว จนครบทุกประเด็น 
โดยขออนุญาตใชวิธีการจดบันทึกและบันทึกเสียงประกอบการสัมภาษณ 

4. นําขอมูลดิบที่ไดมารวบรวมเพื่อวิเคราะหโดยวิธีการที่เหมาะสมและนําเสนอตอไป3.5
การวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณโดยวิธีการดังน้ี 
1. นําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณมาถอดเสียงและบันทึกเปนขอความ 
2. นําขอความจากการสัมภาษณและการจดบันทึกมาจําแนกเปนประเด็นและเรียบเรียง

เฉพาะประเด็นที่เกี่ยวของกับวัตถุประสงคการวิจัย 
3. วิเคราะหคําสัมภาษณของผูใหขอมูลสําคัญตามวัตถุประสงคการวิจัย โดยใชเทคนิค

การวิเคราะห (Content Analysis Technique) ประกอบบริบท (Context) 
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4. สังเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคการวิจัยและนําเสนอตอไป 
 

4. สรุปผลการวิจัย 
1. การพัฒนาวัดใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของไทยปจจุบัน โดยเฉพาะแหลง

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัด จะไดรับผลกระทบกระเทือนจากความเปลี่ยนแปลงทางสังคม
เศรษฐกิจ และการเมืองอยางมากทําใหมีผูมองศาสนาในแงตางๆ ทั้งในแงดีหรือแงบวกและในแงราย
หรือแงลบก็ตาม แตพุทธศาสนาก็ยังนับวามีอิทธิพลทางดานวัฒนธรรมอยูมากในจิตใจของคนไทย 
และแสดงออกมาในรูปของโบราณสถานโบราณวัตถุ ประเพณี นิสัย วัฒนธรรม 

2. สภาพปญหาการพัฒนาวัดใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอําเภอบางสะพาน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ สืบเน่ืองมาจากผลกระทบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภายใตกระแส 

โลกาภิวัตน ซึ่งมีทั้งความหลากหลายและรวดเร็วในการรับขอมูลขาวสาร กอใหเกิด
ความไมสมดุลในการพัฒนาวัดใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอําเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ปญหา 4 ดาน คือ (1) ดานการจัดการศาสนสถาน (2) ดานการจัดการศาสนบุคคล 
(3) ดานการจัดการกิจกรรม และ(4) ดานการจัดการสิ่งแวดลอม อันสงผลใหเกิดปญหาสังคมตางๆ 
ตามมามากมาย 

3. การพัฒนาวัดใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอําเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ เพื่อดําเนินงานสงเสรมิศิลปวัฒนธรรมใหบรรลุเปาประสงคของการพฒันาวัดใหเปน
แหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ หลักพระพุทธศาสนา 
เปนรากฐานสําคัญของวัฒนธรรมไทย เน่ืองจากชาวไทยนับถือพระพุทธศาสนามาชานาน และหลัก
พุทธธรรมในพระพุทธศาสนา ไดหลอหลอมซึมซับลงในวิถีไทย กลายเปนรากฐานวิถีชีวิตของคนไทย
ในทุกดาน ทั้งดานวิถีชีวิตความเปนอยู ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณีและศีลธรรม ถือเปนแนวทาง
ในการปฏิบัติตน เพื่อใหคนประพฤติดี ประพฤติชอบ สรางความเจริญดีงาม และความมั่นคงทาง
จิตใจ เพื่อประโยชนสุขแกตนและสังคม 
 

5. อภิปรายผลการวิจัย 
การพัฒนาวัดให เปนแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอําเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธโดยภาพรวม พบวา การพัฒนาวัดใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยปจจุบัน 
โดยเฉพาะการพัฒนาวัดใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดในพระพุทธศาสนาจะไดรับ
ผลกระทบกระเทือนจากความเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจ และการเมืองอยางมาก และทําใหมี
ผูมองศาสนาในแงตาง ๆ ทั้งในแงดีหรือแงบวกและในแงรายหรือแงลบก็ตาม แตวักในพุทธศาสนาก็
ยังนับวามีอิทธิพลทางวัฒนธรรมอยูมากในจิตใจของคนไทย และแสดงออกมาในรูปของ
โบราณสถานโบราณวัตถุ ประเพณี นิสัย ศิลปวัฒนธรรม หรือความเมตตาปรานี และความโอบออม
อารี สิ่งเหลาน้ีอาจเรียกวาเปนลักษณะเฉพาะที่มีอยูในสังคมไทยสอดคลองกับ พระปลัดบุญเลิศ กต
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ปฺุโ (สุทธิมาลย) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “ทองเที่ยวทองธรรม: แนวทางการพัฒนาศักยภาพวัดจังหวัด
นครราชสีมา ดานการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม”แนวทางในการดําเนินชีวิต นักทองเที่ยวมีความเห็น
วา ไดรับแนวทางในการดําเนินชีวิต คือ ไมประมาทในชีวิต ดําเนินชีวิตดวยความมีสติ ทําความดี ละ
เวนความช่ัว ทําจิตใจใหบริสุทธ์ิ มีความซื่อสัตยสุจริต ไมเบียดเบียนผูอื่น ดําเนินชีวิตตามทํานอง
ครองธรรม และเขาถึงพระพุทธ พระ ธรรม พระสงฆเปนที่พึ่งที่ระลึก  โดยผลที่ไดรับจากการ
เดินทางมาทองเที่ยว นักทองเที่ยวมีความเห็นวา ผลที่ไดรับจาก การเดินทางมาทองเที่ยว คือ รูสึกมี
ความสุข จิตใจที่ฟุงซานก็สงบลง (พระปลัดบุญเลิศ กตปฺุโ (สุทธิมาลย), 2552: 1-2) ปญหาสืบ
เน่ืองมาจากผลกระทบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภายใตกระแสโลกาภิวัตน ซึ่งมีทั้งความ
หลากหลายและรวดเร็วในการรับขอมูลขาวสาร กอใหเกิดความไมสมดุลในการพัฒนาวัดใหเปน
แหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ปญหา 4 ดาน คือ (1) 
ดานการจัดการศาสนสถาน (2) ดานการจัดการศาสนบุคคล (3) ดานการจัดการกิจกรรม (4) ดาน
การจัดการสิ่งแวดลอม อันสงผลใหเกิดปญหาสงัคมตาง ๆ  ตามมามากมาย นับต้ังแตระดับปจเจกชน 
ครอบครัว ชุมชน และสังคมโดยรวมปญหาวิกฤติทางวัฒนธรรมนับเปนปญหาที่สําคัญย่ิงของวัดและ
ชุมชนในอําเภอบางสะพาน เน่ืองจากเกี่ยวของเช่ือมโยงและชักนําลักษณะการดําเนินชีวิต ความ
ประพฤติ ความคิด ทัศนคติ และคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ในปจจุบันปญหาวิกฤติทาง
วัฒนธรรมของวัดและชุมชนในอําเภอบางสะพานสอดคลองกับพระมหาประสบการณ ปฺาวชิร
เมธี ไดวิจัยเรื่อง “ปญหาอุปสรรคในบทบาทของพระสงฆในการพัฒนาชุมชน ในอําเภอเมืองสุรินทร 
จังหวัดสุรินทร” ไดแก ประเด็นแรก คือ พระสงฆใหความสําคัญนอยตอการพัฒนาชุมชน ยังขาด
การเสียสละอยางจริงจังในการย่ืนมือเขาไปชวยเหลือสังคม ดําเนินการกระทําไปตามรูปแบบวิธีการ
เดิมๆ ขาดการคิดริเริ่มสรางสรรค  ประการที่สองคือ พระสงฆขาดการวางแผน แนวทาง นโยบาย 
กลยุทธที่ชัดเจน ในการพัฒนาสังคม ขาดความตอเน่ืองในการดําเนินงาน และประการที่สาม คือ
ปจจุบันความกาวหนาของหนวยงานรัฐภาคสวนตางๆ มีบทบาทในการพัฒนาสังคมอยางกวางขวาง 
ทั่วถึง ทําใหวัดและหรือพระสงฆมีบทบาทในการชวยเหลือพัฒนาสังคมดานตางๆ นอยลง แทบไมมี
เลย ซึ่งตางกับสมัยกอนที่วัดเปนศูนยกลาง ที่พึ่งของสังคมดานตาง ๆ (พระมหาประสบการณ ปฺ
าวชิรเมธี, 2555: 1-2) การจัดต้ังวัดใหเปนอุทยานการศึกษาทางศิลปวัฒนธรรม เปนหองสมุด 
พิพิธภัณฑหอวัฒนธรรมหอศิลป หอกระจายขาว อุทยานการศึกษา สวนพฤกษศาสตร สมุนไพร  
ที่อานหนังสือพิมพประจําวัด และแหลงการเรียนรูอื่น ๆ ที่รวมทั้งเปนสถานที่หรือศูนยรวม  
ที่ประกอบดวยความรู สาระความรู และกิจกรรมที่เกี่ยวกับชีวิต วัฒนธรรม ซึ่งมีคุณคาของวัดใน
อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ เปนความรูตอการพัฒนาวัดใหเปนแหลงทองเที่ยวทางวัด
วัฒนธรรมที่มีการปรับเปลี่ยน เพิ่มเติมอยูเสมอโดยวัดและคนในชุมชน และมุงเนนที่จะถายทอด
ความรูความเขาใจใหกับคนทั้งในทองถ่ินและนักทองเที่ยวสอดคลองกับพระมหาธัชธร สิริมงฺคโล 
(มาตรา)ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การจัดการการทองเที่ยวเชิงพุทธของวัดหนองแวง (พระอารามหลวง) 
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน”แนวทางในการพัฒนาการจัดการการทองเที่ยวเชิงพุทธของวัดหนอง
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แวง (พระอารามหลวง) อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน คือ ดานสถานที่ควรชวยกันรักษาและรวมกัน
พัฒนา โดยเฉพาะเรื่องของความสะอาด เพราะความสะอาดถือวาเปนหัวใจสําคัญของสถานที่ที่เปน
แหลงทองเที่ยว(พระมหาธัชธร สิริมงฺคโล (มาตรา), 2557: ก) 
 

6. ขอเสนอแนะ 
6.1 ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 

1. วัดและผูนําชุมชน และหนวยงานราชการที่มีสวนเกี่ยวของ ตลอดจนองคกรการ
ปกครองสวนทองถ่ิน รวมถึงภาคประชาสังคม ควรจัดต้ังกองทุนใหแกวัดที่มี โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ อันเปนศิลปวัฒนธรรมที่ทรงคุณคา เพื่อใชในการจัดซื้อ จัดหา จัดสราง 
วัสดุอุปกรณสําหรับใชในการดูแล รักษา โบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ ที่มีอยูในพื้นที่วัด 
เพื่อการพัฒนาวัดใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

2. ภาครัฐโดยหนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของในการสงเสริมวัดใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม และองคกรการปกครองสวนทองถ่ิน ควรรวมมือกันจัดทําสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ
เกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในรูปแบบของเอกสารหรือหนังสือประจําบาน แลวแจกจาย
ใหแกทุกหลังคาเรือนในชุมชน โดยไมเรียกเก็บคาใชจาย  

3. ภาครัฐโดยหนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของกับการสงเสริมวัดใหเปนแหลงทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม ควรดําเนินการใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับการรักษาประเพณีของคนในทองถ่ิน  

6.2 ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป 
1. ควรศึกษาการนําหลักธรรมทางพุทธศาสนา มาประยุกตใชในการสงเสริมการ

พัฒนาวัดใหเปนแหลองทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ใหมีประสิทธิภาพในโลกยุคปจจุบัน 
2. ควรมีการศึกษากระบวนการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาแหลงเรียนรูแห

ลองทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การจัดกระบวนการเรียนรูผานกิจกรรมศิลปศึกษา และกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมของชุมชน การพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชน การพัฒนาเครือขายความรวมมือตาง ๆ 
โดยเปนตัวต้ังอยางตอเน่ือง 
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บทคัดยอ 
การศึกษาเรื่อง “การบริหารจัดการวัดของเจาอาวาสในอําเภอบางสะพานนอย จังหวัด

ประจวบคีรขัีนธ” น้ีโดยมีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาการบริหารจัดการวัดของเจาอาวาสในอําเภอ
บางสะพานนอย จังหวัดประจวบคีรีขันธ (2) เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการวัดของเจาอาวาสในอําเภอบางสะพานนอย จังหวัดประจวบคีรีขันธ ซึ่งได
ดําเนินการวิจัยแบบเชิงคุณภาพ เก็บขอมูลจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการ
บริหารจัดการวัดของเจาอาวาสในอําเภอบางสะพานนอย จังหวัดประจวบคีรีขันธ และวิเคราะห
สภาพปญหาการบริหารจัดการวัดของเจาอาวาสในอําเภอบางสะพานนอย จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
โดยการสัมภาษณเชิงลึกผูเช่ียวชาญ จํานวน 17 รูป/คน เครื่องมือวิจัยที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เปนแบบสัมภาษณ ลักษณะของแบบสัมภาษณแบบปลายเปด โดยวิเคราะหขอมูลดานเน้ือหาเชิง
พรรณนาความ 

ผลการวิจัยพบวา 
1. การบริหารจัดการวัดเปนไปตามการบริหารของวัดตางๆ ดานการบํารุง รักษาวัด จัด

กิจการและศาสนสมบัติสวนใหญเจาอาวาสเปนผูดูแลจัดการไปตามเหตุตามผล สิ่งใดที่มีขอขัดของ
เกี่ยวกับการบริหารกจ็ะประชุมมีการแนะนําชวยเหลือกัน ชวยกันดูแลปรับภูมิทัศนวัด การจัดทํา
บัญชีรายรับรายจายซึ่งขณะน้ีกําลังทํากันอยูทุกวัด โดยรายไดของวัดไมไดมีเปนรายวันเหมือนวัด
ใหญ ๆ หรือวัดทองเที่ยว ดังน้ันสวนมากจะทําเปนแบบการสรุปเปนรายป เชน บัญชีรายรับ-
รายจายประจําป เปนตน ดานการบริหารจัดการวัด การจัดกิจกรรมและศาสนสมบัติ อยูในเกณฑที่

∗Master of Arts Program in Buddhist Management, Ratchaburi Sangha College, 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University. 

∗∗Ratchaburi Sangha College, Mahachulalongkornrajavidyalaya University.  
∗∗∗Ratchaburi Sangha College, Mahachulalongkornrajavidyalaya University. 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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ดี ดูแลวไมคอยมีปญหาอะไร เพราะทางวัดมีการจัดทําบัญชีวัด มีการดูแลรักษาศาสนสมบัติวัดกันดี
อยูแลว 

2. ขอเสนอแนะการบริหารจัดการวัดของเจาอาวาส ในอําเภอบางสะพานนอยจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ น้ันควรที่มีการทําความสะอาดและปรับทัศนียภาพภายในและรอบนอกบริเวณวัด
ใหมีความสวยงาม รมรื่น เพื่อใหวัดเปนที่ที่รมเย็นสําหรับพระภิกษุ สามเณร และญาติโยมที่เขามา
ภายในวัด และควรมีการแบงสรรงบประมาณบางสวนเพื่อใชในการจัดทําทะเบียนครุภัณฑ ซึ่งจะทํา
ใหวัดทราบวามีครุภัณฑใดบางภายในวัด รวมทั้งทราบวามีครุภัณฑใดบางที่จะตองจัดซื้อหรือ
จําหนายออกไป รวมถึงการจัดทําบัญชีรายรับ-รายจายของวัดอยางถูกตอง และโปรงใสสามารถ
ตรวจสอบได 
คําสําคัญ: การบรหิารจัดการวัด, เจาอาวาส 
 

ABSTRACT 
The research entitled " temple management of the abbots in 

Bangsaphannoi district, Prachuapkhirikhan province, with the objective (1) to study 
the temple management of the abbot in Bangsaphannoi District in 
Prachuapkhirikhan Province, (2) to study the problems, obstacles and suggestions 
about the temple management of the abbot in Bangsaphannoi district, 
Prachuapkhirikhan province. Which has conducted as qualitative research, collecting 
data from, documents and research related to the temple management of the 
abbot in Bangsaphannoi district Prachuapkhirikhan province and analyze the 
problems of temple management of the abbot in Bangsaphannoi district 
Prachuapkhirikhan province by in-depth interview of 17 specialists. The research 
tools used for data collection as the in-depth interview. The characteristics of the 
open-ended interview by analyzing the content of descriptive content 

The Findings of research were as following: 
1. The management of the temple is based on the administration of 

various temples, temples maintenance , organizing activities, and most religious. 
The abbots are the administrators to manage the temple reasonably. Anything that 
has a disruption to the administration will be discussed with each other. and help 
to take care of adjusting the temple landscape accounting preparation for income 
and expenditure is being done in every measure. which the income of the temple 
is not daily or tourist temples, so most of them are done as annual summary forms 
such as annual income-expenditure accounts, etc. In general, the temple 
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management of the abbot in Bangsaphannoi district Prachuapkhirikhan province in 
management of temples organizer the activities and religious treasures in good 
condition. There is not a problem. Because the temple has a temple account. 
There is already good care of the temple property. 

2. Suggertion the problems, obstacles and suggestions about the temple 
management of the abbot in Bangsaphannoi district, Prachuapkhirikhan province. 
Should clean and adjust the scenery inside and outside the temple area 
beautifully, shady for the temple is a good place for monks, novices and kith and 
entering the temple. and should allocate for registering the durable goods which 
will make the temple know the supplies within the temple including knowing which 
supplies are to be purchased or sold out, and the preparation of the income-
expense account of the temple correctly and transparency that can be checked. 
Keywords: Temple Management, Abbots 
 

1. บทนํา 
วัดเคยเปนศูนยกลางกิจกรรมทางสังคมที่พึงปรารถนา ก็กลายเปนแหลงอบายมุข ถา

หากพระสงฆในประเทศซึ่งมีจํานวนมากมีความรู ความเขาใจวา การพัฒนาที่สําคัญที่สุด คือ การ
พัฒนาคน ก็จะไดชวยกันช้ีแจงใหประชาชนและผูนําประเทศเขาใจ เพราะพระสงฆมีโอกาสพบปะ
กับคนทุกระดับ และวัดเปนทรัพยากรที่มีคาย่ิงของสังคมทั้งที่ดิน สิ่งกอสราง ศาสนสถาน บุคลากร 
เงิน ศรัทธา จะมีการบริหารจัดการอยางไรจึงจะทําใหเกิดประโยชนสูงสุด แกสังคมตามอุดมการณ 
ทางพระพุทธศาสนา (พระมหาอนุศักด์ิ จันทราลักษณ, 2558: 98) 

สภาพปญหาของวัดและพระสงฆ คือเขามาบวชในปจจุบันไดมีการเลือกสรร ขาดความ
พิถีพิถัน บางรูปมุงบวชตามประเพณีมิไดศึกษาเลาเรียนพระธรรมวินัยอยางแทจริง จึงทําผิดวินัย
หลาย ๆ อยาง การวางตัวพระไมเหมาะสม ขาดความสํารวม บางวัดมุงพัฒนาวัตถุ อาคารสถานที่
มากกวาการศึกษา หรือมากกวาการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการเรียนรูของประชาชนในชุมชน 
(สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, 2558:134-135 ) ผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตนทําใหสังคม
ในปจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทั้งทางดานเศรษฐกิจและสังคม การพัฒนาประเทศ
มุงเนนการพัฒนาความเจรญิทางดานเศรษฐกิจ ทําใหสังคมไทยเปลี่ยนเปนสังคมเมือง ความสัมพันธ
แบบพึ่งพาอาศัยกันของคนในชมชน ในสังคมเปลี่ยนไป ตางคนตางอยู เปนสังคมบริโภคนิยม ความ
เสื่อมถอยทางศีลธรรม จริยธรรมมีมากข้ึน และขาดศรัทธาในพระพุทธศาสนา วิถีชีวิตของคนไทย
เริ่มหางไกลจากวัดมากข้ึนทุกที เปนปญหาสังคมมากข้ึนเรื่อย ๆ (ประเวศวสี, 2555: 134-135) 
ปญหาที่เกิดข้ึนกับพระพุทธศาสนา ที่สังเกตไดจากประสบการณทางสังคมไทยหลาย ๆ ประการ 
เชน ผู เขาวัดสวนใหญเปนผูสูงอายุ วัยรุน หนุมสาวไมนิยมเขาวัด อันเน่ืองมาจากสาเหตุ คือ 
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พระภิกษุบางสวนกระทําความผิดหลักคําสอนของพระพุทธศาสนา และปฏิบัติตนไมกอใหเกิด
ศรัทธาตอประชาชน มีการสรางโบสถ วิหารเกินความจําเปน วัดบางวัดอาศัยกลวิธีในวงการธุรกิจ
ดึงดูดใหคนยินยอมบริจาคทรัพยเพื่อตอบแทนทางวัตถุเปนสําคัญ 

การบริหารจัดการองคการใดก็ตาม จุดมุ งหมายที่สําคัญอยูที่ตองการใหบรรลุ
จุดประสงคที่กําหนดไวอยางมีประสทิธิภาพ เกิดประสิทธิผลอยูเสมอ ทั้งน้ี ยอมจะตององคประกอบ 
4 ประการคือ คนหรือบุคคล (Man) เงินหรืองบประมาณ (Money) วัสดุอุปกรณ (Material) การ
จัดการหรือเทคนิกในการบริหาร (Management) องคประกอบทั้ง 4 ประการมีความสําคัญมาก 
แตองคประกอบที่สําคัญที่สุดในการบริหารจัดการองการ ก็คือ คนหรือบุคลากร ในการบริหาร
จัดการ ในองคการทางศาสนาก็เชนเดียวกัน วัดจะเจริญรุงเรือง เปนที่รมรื่น เปนที่ศรัทธาและ
อํานวยประโยชน แกชุมชนมากนอยเพียงใดก็ข้ึนอยูกับคนบรรดาสิ่งกอสราง โบสถ วิหาร ลานเจดีย 
ศาลาการเปรียญ วัสดุอุปกรณ และการเงิน จะมีสมบูรณเพียงใดก็ไมมีความหมาย ถาบุคคลเหลาน้ัน
ไมมีความรูความสามารถเพียงพอในการปฏิบัติงาน ใหบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคไดอยางมี
ประสิทธิภาพ (บุญชวย  จันทรเฮา, 2544: 4-5) การบริหารจัดการวัดใหมีประสิทธิภาพข้ึนอยูกับ
ความสามารถในการบริหารจัดการของพระภิกษุ สามเณรภายในวัดเปนสําคัญ เจาอาวาสซึ่งเปน
ผูปกครองคณะสงฆระดับตน มีหนาที่ในการบริหารจัดการวัดในดานตาง ๆ เจาอาวาสซึ่งเปนผูนํา
เบื้องตนนับเปนปจจัยที่สําคัญในการนําองคการไปสูเปาหมายแหงความสําเร็จ ทั้งน้ี เพราะเจา
อาวาสเปนผูมีบทบาทสําคัญในการตัดสินใจ กําหนดนโยบาย และบริหารบุคลากรในองคกรให
ทํางานอยางมีประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานของบุคคลากรจําเปนจะตองมีความสามัคคีกัน และ
ทํางานใหสอดคลอง สัมพันธกันระหวางผูนําและผูตาม เจาอาวาสน้ันมีภาระกิจการบรหิารจัดการวัด 
ตามอํานาจหนาที่ของเจาอาวาสตามภารกิจของคณะสงฆ 6 ดาน คือ ดานการปกครอง ดานการศา
สนศึกษา ดานศึกษาสงเคราะห ดานการเผยแผศาสนธรรม ดานการศาธารณุปการ และดานการสา
ธรณสงเคราะห เจาอาวาสที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะตัว มีภาวะผูนํา มีกระบวนการและวิธี
ปฏิบัติงาน สรางความสําพันธกับชุมชน รวมทั้งมีการพัฒนาตนเองใหมีความสมบูรณในดานพระ
ธรรมวินัย จะสงผลโดยตรงตอศรัทธาความเช่ือถือ ของพุทธศาสนิกชน ซึ่งจะชวยใหการปฏิบัติ
ศาสนกิจในทุกอยางบรรลุตามวัตถุประสงคไดโดยงาย 

จากเหตุผลดังกลาวขางตน ทําใหผูวิจัยมองเห็นปญหาในการบริหารจัดการวัดในเขต
อําเภอบางสะพานนอย จังหวัดประจวบคีรีขันธ ของเจาอาวาส ดังน้ีคือ 

ดานการบํารุงรักษาวัด จัดกิจการและศาสนสมบัติ วัดมีการบริหารจัดการอยางไร 
ดานการบริหารและปกครอง ขาดประสิทธิภาพหรือไม 
ดานใหการศึกษา อบรมสั่งสอน วัดไดดําเนินการอยางไร  
ดานการใหความสะดวกตามสมควรในการบําเพ็ญกุศล วัดมีการบริหารจัดการอยางไร 
ดังน้ัน เจาอาวาสจึงมีบทบาทและมีความสําคัญย่ิงในการบริหารจัดการวัดตามภารกิจ

ของคณะสงฆทั้ง 6 ดาน ดังกลาวแลว ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.2505 แกไขเพิ่มเติมโดย
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พระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 มาตรา 37 ไดระบุหนาที่ของเจาอาวาสไวดวยกัน 4 
ดานคือ (1) ดานการบริหารจัดการวัด การจัดกิจกรรมและศาสนสมบัติ (2) ดานบริหารและการ
ปกครอง (3) ดานใหการศึกษา อบรมและสั่งสอน (4) ดานการใหความสะดวกตามสมควรในการ
บําเพ็ญกุศล ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยในฐานะเปนนิสิตที่ดํารงตําแหนงพระสงัฆาธิการระดับเจาอาวาส 
ในอําเภอบางสะพานนอยจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
2.1 เพื่อศึกษาการบริหารจัดการวัดของเจาอาวาสในอําเภอบางสะพานนอย จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ 
2.2 เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการวัดของเจา

อาวาสในอําเภอบางสะพานนอย จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 

3. วิธีดําเนินการวิจัย 
3.1 รูปแบบการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ี ครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งเก็บขอมูลจากผูใหขอมูลที่สําคัญ โดย
การสัมภาษณเชิงลึก เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลขอบเขตเน้ือหาใน แยกโดยลักษณะมี4 ดาน
ไดแก 1) ดานการบริหารจัดการวัด การจัดกิจกรรมและศาสนสมบัติ 2) ดานบริหารและการ
ปกครอง 3) ดานใหการศึกษา อบรมและสั่งสอน 4) ดานการใหความสะดวกตามสมควรในการ
บําเพ็ญกุศล (สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, 2558: 10) 

3.2 ผูใหขอมูลหลัก 

การวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการวัดของเจาอาวาสในอําเภอบางสะพานนอย จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ” ผูวิจัยไดกําหนดเกี่ยวกับผูใหขอมูลหลักที่สําคัญ (Key informants) จากผูที่มี
คุณลักษณะสอดคลองกับสาระสําคัญของการวิจัย จํานวน 17 รูป/คน 

3.3เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการวัดของเจาอาวาสในอําเภอบางสะพานนอย จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ” ผูวิจัยไดใชการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) แบบกึ่งโครงสราง (Sami 
Structured) เพื่อเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งผูวิจัยสรางข้ึน โดยกําหนดโครงสรางของขอคําถาม สําหรับ
นําไปใชในกระบวนการสัมภาษณเชิงลึก (In-depht interview) เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปน
แบบสัมภาษณ (Interview) 

3.4การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยไดอาศัยวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
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1. ขอหนังสือจากหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเชิงพุทธ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆราชบุรี ถึงผูใหขอมูลหลักสําคัญ (Key 
Informants) เพื่อขอความอนุเคราะหในการใหสัมภาษณ 

2. ทําการนัดวัน เวลา และสถานที่กับผูใหขอมูลหลักสําคัญ (Key Informants) เพื่อ
สัมภาษณตามที่กําหนดไว 

3. ดําเนินการสัมภาษณตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนดนัดไว จนครบทุกประเด็น 
โดยขออนุญาตใชวิธีการจดบันทึกและบันทึกเสียงประกอบการสัมภาษณ 

4. นําขอมูลดิบที่ไดมารวบรวมเพื่อวิเคราะหโดยวิธีการที่เหมาะสมและนําเสนอตอไป3.5
การวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณโดยวิธีการดังน้ี 
1. นําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณมาถอดเสียงและบันทึกเปนขอความ 
2. นําขอความจากการสัมภาษณและการจดบันทึกมาจําแนกเปนประเด็นและเรียบเรียง

เฉพาะประเด็นที่เกี่ยวของกับวัตถุประสงคการวิจัย 
3. วิเคราะหคําสัมภาษณของผูใหขอมูลสําคัญตามวัตถุประสงคการวิจัย โดยใชเทคนิค

การวิเคราะห (Content Analysis Technique) ประกอบบริบท (Context) 
4. สังเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคการวิจัยและนําเสนอตอไป 

 

4. สรุปผลการวิจัย 
1. การบริหารจัดการวัดเปนไปตามการบริหารของวัดตางๆ ดานการบํารุง รักษาวัด จัด

กิจการและศาสนสมบัติสวนใหญเจาอาวาสเปนผูดูแลจัดการไปตามเหตุตามผล สิ่งใดที่มีขอขัดของ
เกี่ยวกับการบริหารก็จะประชุมมีการแนะนําชวยเหลือกัน ชวยกันดูแลปรับภูมิทัศนวัด การจัดทํา
บัญชีรายรับรายจายซึ่งขณะน้ีกําลังทํากันอยูทุกวัด โดยรายไดของวัดไมไดมีเปนรายวันเหมือนวัด
ใหญ ๆ หรือวัดทองเที่ยว ดังน้ันสวนมากจะทําเปนแบบการสรุปเปนรายป เชน บัญชีรายรับ-
รายจายประจําป เปนตน ดานการบริหารจัดการวัด การจัดกิจกรรมและศาสนสมบัติ อยูในเกณฑที่
ดี ดูแลวไมคอยมีปญหาอะไร เพราะทางวัดมีการจัดทําบัญชีวัด มีการดูแลรักษาศาสนสมบัติวัดกันดี
อยูแลว 

2. ขอเสนอแนะการบริหารจัดการวัดของเจาอาวาส ในอําเภอบางสะพานนอยจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ น้ันควรที่มีการทําความสะอาดและปรับทัศนียภาพภายในและรอบนอกบริเวณวัด
ใหมีความสวยงาม รมรื่น เพื่อใหวัดเปนที่ที่รมเย็นสําหรับพระภิกษุ สามเณร และญาติโยมที่เขามา
ภายในวัด และควรมีการแบงสรรงบประมาณบางสวนเพื่อใชในการจัดทําทะเบียนครุภัณฑ ซึ่งจะทํา
ใหวัดทราบวามีครุภัณฑใดบางภายในวัด รวมทั้งทราบวามีครุภัณฑใดบางที่จะตองจัดซื้อหรือ
จําหนายออกไป รวมถึงการจัดทําบัญชีรายรับ-รายจายของวัดอยางถูกตอง และโปรงใสสามารถ
ตรวจสอบได 
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5. อภิปรายผลการวิจัย 
การบริหารจัดการวัดของเจาอาวาสในอําเภอบางสะพานนอย จังหวัดประจวบคีรีขันธ

โดยภาพรวม 
พบวา การบริหารจัดการวัดเปนไปตามการบริหารของวัดตางๆ ดานการบํารุง รักษาวัด 

จัดกิจการและศาสนสมบัติสวนใหญเจาอาวาสเปนผู ดูแลจัดการไปตามเหตุตามผล สิ่งใดที่มี
ขอขัดของเกี่ยวกับการบริหารก็จะประชุมมีการแนะนําชวยเหลือกัน ชวยกันดูแลปรับภูมิทัศนวัด 
การจัดทําบัญชีรายรับรายจายตอนน้ีกําลังทํากันอยูทุกวัด มีการดูแลรักษาศาสนสมบัติวัดกันดีอยู
แลว จากขอคนพบสอดคลองกับพระครูวิสุทธานันทคุณ (ครุฑธา) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหาร
จัดการวัดเขาชองพรานจังหวัดราชบุรี” ผลการศึกษาวิจัยพบวาโดยรวมอยูในระดับมาก ในงานทั้ง 6 
ดาน น้ันมีขอจํากัด เพราะวัดพื้นที่กวางขวางมาก ตลอดจนการบริหารจัดการวัดยังผูกขาดอยูกับเจา
อาวาสเพียงรูปเดียว ทําใหการควบคุมดูแลไมทั่วถึง ขอเสนอแนะควรมีการเพิ่มทรัพยากรหรือ
บุคลากรที่สําคัญ และมีคุณภาพ ตลอดทั้งสรางทีมงานในการทําหนาที่ในงานดานตางๆ ควร
จัดระบบระเบียบกระจายงานกระจายอํานาจหนาที่ใหแกบุคลากรที่มีคุณภาพอยางครอบคลุมและ
เหมาะสม การบริหารจัดการวัดเขาชองพรานก็จะมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน(พระครูวิสุทธานันทคุณ 
(ครุฑธา), 2554: 1-2) การบริหารและการปกครองควรปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2535พรอมกับบูรณาการใหทันตอสังคมปจจุบันโดยนาแนวคิดหรือทฤษฎีมาประยุกตใชใน
การบริหารจัดการพรอมทั้งดูแลใหพระสงฆปฏิบติัตามพระธรรมวินัยควรมีการจัดประชุมอยางนอย
เดือนละหน่ึงครั้งเพื่อใหเกิดความตอเน่ืองในการปฏิบัติงานและทําใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพ
มากย่ิงข้ึนและควรมีการกระจายอํานาจการปกครองออกไปยังผูที่มีสวนรวมในการบริหารและการ
ปกครองเพื่อทําใหการบริหารและการปกครองมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึนจากขอคนพบสอดคลองกับ
พระครูใบฎีกาสุรพล อาสโภ (แยมชุม)ไดทําการวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการบริหารของเจาอาวาสที่
สงผลตอการปฏิบัติงานวัดในเขตการปกครองคณะสงฆคณะจังหวัดกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัย
พบวา ดานเมตตา พระธรรมปริยัติเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม) ปกครองคณะสงฆภาค 15 ดวยความมี
เมตตา ทุมเทเสียสละ มีนาใจงาม มีวิสัยทัศนกวางไกล มีความปรารถนาดีตอสถาบันชาติ สถาบัน
พระพุทธศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย ตลอดจนมีความเมตตาทุกโอกาสตอคณะสงฆ
ผูใตบังคับบัญชาที่สนองกิจการงานของคณะสงฆทุกดานอยางเปนรูปธรรมมีประสิทธิภาพ โดย
ปรารถนาดีตอประโยชนสวนรวมเปนหลัก สรางความสามัคคีปรองดองในหมูคณะสงฆไดเปนอยางดี
(พระครูใบฎีกาสุรพล อาสโภ (แยมชุม), 2552: 2) 
  

6. ขอเสนอแนะ 
6.1 ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
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1. มหาเถรสมาคมควรใหการพิจารณาสนับสนุนพระสังฆาธิการที่มีความสามารถใน 
การบริหารงานไดอยางประสิทธิผลเปนที่ประจักษใหไดรับตําแหนงทางการปกครองคณะสงฆ 

2. สํานักงานพระพุทธศาสนาควรมีการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการอบรม
พัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการใหสูงย่ิงๆข้ึนไป 

3. รัฐควรใหความสําคัญและถือเปนนโยบายหลักในการพัฒนาประเทศโดยพัฒนาที่
จิตใจของประชาชนโดยผานทางคุณภาพคุณประโยชนของพระสงัฆาธิการกลาวคือใหความสาํคัญกับ
พระสังฆาธิการเสมือนหน่ึงเปนบุคลากรของรัฐเอง 

4. มหาเถรสมาคมควรใหการพิจารณาระเบียบการแตงต้ังพระสังฆาธิการให
สอดคลองกับสังคมยุคประชาธิปไตยโดยใชระบบพระสังฆาธิการทุกระดับช้ันมาจากการเลือกต้ัง 

6.2 ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป 
1. ในดานการปกครองควรสงเสริมและสนับสนุนใหมีบุคลากรที่จะมาทําหนาที่ใน 

การบริหารจัดการน้ันควรจะเปนผูที่ไดรับการปลูกฝงและควรสงเสริมและสนับสนุนใหมีความรู
ความสามารถในการบริหารจัดการและเปนที่ยอมรับและเจริญศรัทธาแกผูพบเห็นและเปน
แบบอยางที่ดีแกผูอยูใตบังคับบัญชา 

2. ในดานการศาสนศึกษาควรจัดครูที่มีความรูความสามารถมาสอนและประการ 
สําคัญพระสังฆาธิการตองหาพระภิกษุเขามาบรรพชาอปุสมบทในเขตปกครองของทานและสงเสริม
ใหเรียนนักธรรมและบาลีอยางเปนระบบรวมสงเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนธรรมศึกษาให
ประชาชนและนักเรียนใหทั่วถึงมีการยกยองเชิดชูเกียรติใหแกพระภิกษุสามเณรที่สอบนักธรรมบาลี
ไดและบุคคลทั่วไปที่สอบธรรมศึกษาได 
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การวิจัยน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาการประยุกตใชหลักธรรมาภิบาลของพระ
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อุปสรรค และขอเสนอแนะในการประยุกตใชหลักธรรมาภิบาลของพระสังฆาธิการในการปกครอง
คณะสงฆอําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ระเบียบวิธีวิจัยเปนการวิจัยแบบผสานวิธี โดยในสวน
ของการวิจัยเชิงปริมาณ ใชแบบสอบถาม เปนเครื่องมือเก็บขอมูลภาคสนามจากพระสงฆในอาํเภอ
ดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี จํานวน 233 รูป วิเคราะหขอมูลที่ไดโดยหาคาความถ่ี คารอยละ 
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบคาเอฟ วิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว และในสวนของการวิจัยเชิงคุณภาพมีการวิเคราะหเอกสาร และใชแบบ
สัมภาษณเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลภาคสนามจากผูใหขอมูลสําคัญ จํานวน 7 รูป/คน และ
วิเคราะหขอมูลดวยเทคนิคการวิเคราะหเน้ือหาประกอบบริบท 

ผลการวิจัยพบวา 
1. การประยุกตใชหลักธรรมาภิบาลของพระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆอําเภอ
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อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 4.05) ดานหลักความโปรงใส อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 
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Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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3.99) ดานหลักความมีสวนรวม อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 3.92) ดานหลักความรับผิดชอบ 
อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 4.01) และดานหลักความคุมคา อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 
3.98) 

2. ปจจัยสวนบุคคลของพระสงฆ ไดแก อายุ และวุฒิการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนก
ธรรม มีผลใหความคิดเห็นที่มีตอการประยุกตใชหลักธรรมาภิบาลในการปกครองคณะสงฆอําเภอ
ดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แตปจจัยสวน
บุคคลของพระสงฆ ไดแก พรรษา และวุฒิการศึกษาสามัญ ไมพบความแตกตางกัน 

3. ปญหา อุปสรรค ไดแก บางวัดเปดโอกาสใหชาวบานเขามีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ 
นอยกวาที่ควร พระสังฆาธิการบางรูปสั่งการไมชัดเจน การกอสรางตามโครงการตาง ๆ ของบางวัด
ไมคํานึงถึงหลักความคุมคา สวนขอเสนอแนะ ไดแก ควรเนนกระบวนการกลุมที่เสริมสรางความ
สามัคคี ควรสงเสริมใหพระสังฆาธิการเปดโอกาสใหพุทธศาสนิกชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมของ
วัดมากย่ิงข้ึน ควรสงเสริมใหพระสังฆาธิการการมอบหมายภาระหนาที่รับผิดชอบอยางชัดเจนเปน
ลายลักษณอักษรแกผูใตปกครองบังคับบัญชา และควรสนับสนุนใหพระสังฆาธิการดําเนินการ
กอสรางเสนาสนะโดยคํานึงถึงประโยชนใชสอยที่คุมคา 
คําสําคัญ: การประยุกต, หลกัธรรมาภิบาล, พระสังฆาธิการ, การปกครองคณะสงฆ 
 

ABSTRACT 
The objectives of research paper were: (1) to study an application of 

good governance of Sangha administration for Sangha administrators in Damnoen 
Saduak district, Ratchaburi province, (2) to compare the opinion of monks toward 
an application of good governance of Sangha administration for Sangha 
administrators in Damnoen Saduak district, Ratchaburi province, classified by 
personal data, and (3) to study the problems, obstacles and suggestions for an 
application of good governance of Sangha administration for Sangha administrators 
in Damnoen Saduak district, Ratchaburi province. The research methodology was 
the mixed method research, that the quantitative research used the questionnaire 
as the tool to collect the data in the field study from 233 monks in Damnoen 
Saduak district, Ratchaburi province. The statistics were used for the data analysis 
through frequency, percentage, mean, standard deviation (S.D.), F-test, One-way 
Analysis of Variance. And the qualitative research had the documentary analysis 
and interview as the tool to collect the data in the field study from 7 key 
informants and analyzed the data through the content analysis technique. 

The findings of this research were as following: 
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1. An application of good governance of Sangha administration for Sangha 
administrators in Damnoen Saduak district, Ratchaburi province, overall, that in high 
at mean of 4.00, when considering the aspect found that the aspect of the rule of 
law was in high level (at mean of 4.10), the aspect of the ethics was in high level (at 
mean of 4.05), the aspect of the transparency was in high level (at mean of 3.99), 
the aspect of the participation was in high level (at mean of 3.92), the aspect of the 
responsibility was in high level (at mean of 4.01), the aspect of the worthiness was 
in high level (at mean of 3.98). 

2. The comparison of opinion monks toward an application of good 
governance of Sangha administration for Sangha administrators in Damnoen Saduak 
district, Ratchaburi province, classified by personal data, found that age and 
Dhamma education had the opinions to toward an application of good governance 
of Sangha administration for Sangha administrators in Damnoen Saduak district, 
Ratchaburi province were different, the significantly at 0.01. But, years of being 
monk and general education were not different. 

3. The problems, obstacles and suggestions for an application of good 
governance of Sangha administration for Sangha administrators in Damnoen Saduak 
district, Ratchaburi province, as following: problems and obstacles found that some 
temples allow villagers to participate in various activities less than they should, 
Some Sangha administrators ordered unclear, construction of various projects of 
some temples regardless of the value principle. And, suggestions found that should 
encourage the Sangha administrators to open opportunities for people to 
participate in the activities of the temple more, should encourage the monk to 
assign a clear obligation in writing to the subordinate, and, Should encourage the 
Sangha administrators to construct the building By taking into account the cost-
effective benefits. 
Keywords: Application, Good Governance, Sangha Administrators, Sangha 

Administration 
 

1. บทนํา 
พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.2505 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ 

2) พ.ศ.2535 มาตรา 15 ตรี กําหนดให มหาเถรสมาคมมีอํานาจหนาที่ดังน้ี (1) ปกครองคณะสงฆให
เปนไปโดยความเรียบรอยดีงาม (2) ปกครองและกําหนดการบรรพชาสามเณร (3) ควบคุมและ
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สงเสริมการศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห การเผยแผ การสาธารณูปการ และการสาธารณ
สงเคราะหของคณะสงฆ (4) รักษาหลักธรรมวินัยของพระพุทธศาสนา (5) ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่
บัญญัติไวในพระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอื่น (กนก แสนประเสริฐ, 2549: 5) 

การคณะสงฆหรืองานพระศาสนามีพระสังฆาธิการทุกระดับ ทําหนาที่ในการบริหาร
กิจการคณะสงฆ อันเปนภารกิจของคณะสงฆและการพระศาสนา 6 ประการ ไดแก การปกครอง 
(การควบคุมและสงเสริมรักษาความเรียบรอยดีงาม) การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห การเผย
แผพระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห โดยวิธีดําเนินการทั้ง 6 ประการ
น้ี บางประการมีกําหนดไวในระเบียบกฎมหาเถรสมาคม แตบางประการคงเปนไปตามจารีตที่ถือ
ปฏิบัติตามจารีต ก็มีอยู (กองแผนงาน กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, 2542: 71) 

ปจจุบัน มีแนวคิดทางการบริหารจัดการที่ดี เรียกวา Good Governance หรือ ธรร
มาภิบาล หรือธรรมรัฐ ซึ่งมีกําเนิดมาจากพระพุทธศาสนา ที่ยึดหลักความเช่ือมั่นในเรื่องเจตนาซึ่ง
เปนสาเหตุของการกระทํา เรื่องความสุขของมนุษยอันถือวาเปนเปาหมายของมนุษยทั้งที่เปน
ปจจุบันและอนาคต 

การบริหารจัดการที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล เปนหลักการการบริหารที่มุงเนนหลักการ โดย
มิใชหลักการที่เปนรูปแบบทฤษฎีการบริการงาน แตเปนหลักการทํางาน ซึ่งหากมีการนํามาใชเพื่อ
บริหารงานแลว จะเกิดความเช่ือมั่นวาจะนํามาซึ่งผลลัพธที่ดีที่สุด (สถาบันพระปกเกลา, 2550: 17) 
การนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติใหเปนผล จําเปนตองมีเครื่องช้ีวัดที่เหมาะสมและเช่ือถือได 
ปจจุบันมีหลายหนวยงานไดพยายามสรางตัวช้ีวัดธรรมาภิบาลและใชในหนวยงานของตน แตตัวช้ีวัด
น้ัน ๆ ยังเปนที่ถกเถียงและไมไดรับการยอมรับใหเปนตัวช้ีวัดกลาง เน่ืองจาก ความหลากหลายของ
ตัวช้ีวัดและมิติที่แตกตาง ซึ่งมิติเหลาน้ีข้ึนอยูกับความเขาใจ และกรอบการรับรูของผูนําเสนอแตละ
บุคคลหรือองคกร (บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และบุญมี ลี้, 2546: 3) 

หลักธรรมาภิบาลน้ีเมื่อกระจายเปนขอวัตรปฏิบัติดี-ปฏิบัติชอบสําหรับพระราชามหา
กษัตริยทรงใชปกครองพระราชอาณาจักร ใหอาณาประชาราษฎรอยูเย็นเปนสุข ช่ือวา ทศพิศ
ราชธรรม และนอกจากน้ี ยังมีหลักธรรมอื่น ๆ อันโบราณบัณฑิตไดกลาวแสดงไวโดยปริยายอีก 
ไดแก ราชสังคหวัตถุ จักรวรรดิวัตร และพละ คือ กําลังของพระมหากษัตราธิราชเจา เปนตน เหลาน้ี
ก็นับรวมอยูในหลักธรรมาภิบาล อันผูปกครอง/ผูบริหารประเทศชาติ ทุกระดับและแมผูบริหาร
องคกรอื่น ๆ ไดแก องคกรธุรกิจเอกชน องคกรทางศาสนาและสังคมตาง ๆ พึงใชประกอบการ
ปฏิบัติงานของตน ใหบรรลุความสําเรจ็ตามเปาหมาย เพื่อประโยชนสุขแกประชาชนโดยสวนรวม ได
เปนอยางดี (พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล), 2548: 34-35) 

อยางไรก็ตาม หากพิจารณาการปกครองคณะสงฆ พบวา มีปญหาหลากหลายประการ 
อาทิ (1) ผูปกครองคณะสงฆในแตละระดับช้ัน ขาดการออกไปเย่ียมเยือน ดูแล ใหคําปรึกษา บํารุง
ขวัญกําลังใจ แกผูใตปกครองในสังกัดของตน การปฏิบัติในปจจุบันเปนเพียงการรอคอยใหผูใต
ปกครองประสบปญหา แลวจึงลงพื้นที่มาสะสางปญหาน้ัน ๆ ดังน้ัน ผูบังคับ บัญชาจึงไมเขาใจ
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ปญหาโดยถองแท เน่ืองจากขาดความเขาใจในสถานการณของพื้นที่น้ัน ๆ (2) กฎระเบียบภายในแต
ละวัด ออกโดยผูปกครองเพียงผูเดียว ไมมีการประชุม ปรึกษา หารือ ผูใตปกครอง (3) การรวม
ประชุมกันมีนอย การประชุมเพื่อพบปะ ปรึกษา หารือ กิจการคณะสงฆมีนอย ไมเพียงพอ ไมทันกับ
สถานการณ ปญหาที่เกิดข้ึน เปนตน (พระครูพิพัฒนจริยาภรณ (สาโชติ อาภาธโร), 2555: 134) 

จากปญหาดังกลาวน้ี หากมีการบูรณาการศาสตรสมัยใหมใชกับการบริการกิจการคณะ
สงฆ ผูวิจัยเช่ือวาสามารถใชเปนแนวทางในการพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆในปจจุบันไดเปน
อยางดี ดังน้ัน จึงสนใจศึกษาเรื่อง “การประยุกตใชหลักธรรมาภิบาลของพระสังฆาธิการในการ
ปกครองคณะสงฆ อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี” เพื่อสังเคราะหองคความรูสําหรับการบูร
ณาการศาสตรสมยัใหมใชกับการบริการกิจการคณะสงฆ ตอไป 
 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
2.1 เพื่อศึกษาการประยุกตใชหลักธรรมาภิบาลของพระสังฆาธิการในการปกครองคณะ

สงฆ อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 
2.2 เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆที่มีตอการประยุกตใชหลักธรรมาภิบาล

ของพระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โดยจําแนกตาม
ปจจัยสวนบุคคล 

2.3 เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการประยุกตใชหลักธรรมาภิบาล
ของพระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 
 

3. วิธีดําเนินการวิจัย 
3.1 รูปแบบการวิจัย 

การวิจัยครั้ง น้ี เปนการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed-Methods Research) กําหนด
ขอบเขตเน้ือหาใน 6 ดาน ไดแก (1) ดานหลักนิติธรรม (2) ดานหลักคุณธรรม (3) ดานหลักความ
โปรงใส (4) ดานหลักความมีสวนรวม (5) ดานหลักความรับผิดชอบ และ (6) ดานหลักความคุมคา 
(สถาบันพระปกเกลา, 2550: 17) 

3.2 ประชากร กลุมตัวอยางและผูใหขอมูลสําคัญ 

ประชากร ไดแก พระสงฆที่สังกัดวัดในเขตการปกครองคณะสงฆอําเภอดําเนินสะดวก 
จังหวัดราชบุรี จํานวน 558 รูป (สํานักงานเจาคณะอําเภอดําเนินสะดวก, 2561: 1-5). 

กลุมตัวอยาง ไดทําการสุมมาจากประชากร โดยหาขนาดของกลุมตัวอยางจากการใช
สูตรคํานวณของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) (คณาจารยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, 2554: 228). ไดขนาดของลุมตัวอยาง จํานวน 233 รูป 

ผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) โดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) 
จํานวน 7 รูป/คน 
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3.3 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก แบบสอบถาม ที่มีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ 

(Check List) แบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) แบบปลายเปด (Open Ended 
Question) และแบบสัมภาษณ ซึ่งมีลักษณะเปนแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured 
Interview) 

3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางและผูใหขอมูลสําคัญทั้งหมดดวยตนเอง 

โดยนําหนังสือจากผูอํานวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไปเสนอเพื่อขอความอนุเคราะห และสามารถเก็บ
รวบรวมขอมูลไดสมบูรณทั้งหมด คิดเปนรอยละ 100 

3.5 การวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลที่ไดโดยหาคาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบคาเอฟ วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และเปรียบเทียบความ
แตกตางคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีผลตางเปนสําคัญนอยที่สุด และในสวนของการวิจัยเชิงคุณภาพมี
การวิเคราะหเอกสาร และวิเคราะหผลการสัมภาษณดวยเทคนิคการวิเคราะหเน้ือหาประกอบบริบท 
 

4. สรุปผลการวิจัย 
4.1 การประยุกตใชหลักธรรมาภิบาลของพระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆอําเภอ

ดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โดยภาพรวม อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 เมื่อพิจารณา
เปนรายดาน พบวา ดานหลักนิติธรรม อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 4.10) ดานหลักคุณธรรม 
อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 4.05) ดานหลักความโปรงใส อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 
3.99) ดานหลักความมีสวนรวม อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 3.92) ดานหลักความรับผิดชอบ 
อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 4.01) และดานหลักความคุมคา อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 
3.98) 

4.2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆที่มีตอการประยุกตใชหลักธรรมาภิ
บาลของพระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โดยจําแนก
ตามปจจัยสวนบุคคล พบวา ปจจัยสวนบุคคลของพระสงฆ ไดแก อายุ และวุฒิการศึกษาพระปริยัติ
ธรรมแผนกธรรม มีผลใหความคิดเห็นทีม่ีตอการประยุกตใชหลักธรรมาภิบาลในการปกครองคณะ
สงฆอําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แต
ปจจัยสวนบุคคลของพระสงฆ ไดแก พรรษา และวุฒิการศึกษาสามัญ ไมพบความแตกตางกัน 

4.3 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการประยุกตใชหลักธรรมาภิบาลของพระ
สังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆอําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี พบวา ปญหา อุปสรรค 
ไดแก บางวัดไมประกาศกฎระเบียบหรือขอปฏิบัติภายในวัดไวเปนลายลักษณอักษร ขาดความเสมอ
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ภาค พระสังฆาธิการบางรูปปกครองโดยรวมศูนยอํานาจการตัดสินใจอยูที่ตนเอง บางวัดเปดโอกาส
ใหชาวบานเขามีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ นอยกวาที่ควร พระสังฆาธิการบางรูปสั่งการไมชัดเจน 
การกอสรางตามโครงการตาง ๆ ของบางวัดไมคํานึงถึงหลักความคุมคา สวนขอเสนอแนะ ไดแก 
ควรสนับสนุนใหพระสังฆาธิการประกาศกฎระเบียบและขอปฏิบัติภายในวัดไวอยางชัดเจนใน
ลักษณะที่เปนทางการ ควรสงเสริมใหพระสังฆาธิการยึดถือคุณธรรมในขอการปราศจากอคติเปน
คุณสมบัติเบื้องตนของผูดํารงตําแหนงทางการปกครองคณะสงฆ ควรสนับสนุนใหพระสังฆาธิการ
ทํางานรวมกันในลักษณะของหมูคณะ เนนกระบวนการกลุมที่เสริมสรางความสามัคคี ควรสงเสริม
ใหพระสังฆาธิการเปดโอกาสใหพุทธศาสนิกชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมของวัดมากย่ิงข้ึน ควร
สงเสริมใหพระสงัฆาธิการการมอบหมายภาระหนาที่รับผิดชอบอยางชัดเจนเปนลายลักษณอักษรแก
ผูใตปกครองบังคับบัญชา และควรสนับสนุนใหพระสังฆาธิการดําเนินการกอสรางเสนาสนะโดย
คํานึงถึงประโยชนใชสอยที่คุมคา 
 

5. อภิปรายผลการวิจัย 
การประยุกตใชหลักธรรมาภิบาลของพระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆอําเภอ

ดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โดยภาพรวม 
พบวา การประยุกตใชหลักธรรมาภิบาลของพระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ

อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โดยภาพรวม อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน แสดงใหเห็นวา แนวคิดธรรมาภิบาลตาม
ทัศนะของศาสตรสมัยใหม ตรงกับแนวคิดทางการปกครองที่ดีของพระพุทธศาสนา ดังที่ระบุอยาง
ชัดเจนไวในพระไตรปฎก และถือปฏิบัติสืบตอมากระทั่งปจจุบัน เชน การตรากฎหมายและขอบังคับ
ที่เปนธรรมน้ัน พระพุทธเจาวางพระธรรมวินัยไวเปนธรรมนูญสูงสุดในการปกครองคณะสงฆ 
พระภิกษุผูละเมิดพระวินัยจะพึงมีโทษจากการลวงละเมิดสิกขาบทน้ัน ๆ เปนตน ซึ่งผลการวิจัยน้ี 
สอดคลองกับที ่พระมหาชินวัฒน ธมฺมเสฏโ ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิ
บาลของเทศบาลเมืองสามพราน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม” ผลการวิจัยการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองสามพราน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พบวา ความ
คิดเห็นของประชาชนที่มีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองสามพราน 
อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (3.79) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา อยูในระดับมากทุกดาน (พระมหาชินวัฒน ธมฺมเสฏโ, 2548: ก-ข) และสอดคลองกับที่ พระ
ไพฑูรย รตนิโก ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวน
ตําบลบานแดงอําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี” ผลการวิจัยพบวา (1) ประชาชนมีความคิดเห็น
ตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลบานแดง อําเภอพิบูลยรักษ 
จังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (3.76) และเมื่อพิจารณารายดานพบวาอยูในระดับ
มากทุกดาน (พระไพฑูรย รตนิโก, 2556: ก-ข) 
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6. ขอเสนอแนะ 
6.1 ขอเสนอแนะทั่วไป 

1. ควรสนับสนุนใหพระสังฆาธิการประกาศกฎระเบียบและขอปฏิบัติภายในวัดไว
อยางชัดเจนในลักษณะที่เปนทางการ 

2. ควรสงเสริมใหพระสังฆาธิการยึดถือคุณธรรมในขอการปราศจากอคติเปน
คุณสมบัติเบื้องตนของผูดํารงตําแหนงทางการปกครองคณะสงฆ 

3. ควรสนับสนุนใหพระสังฆาธิการทํางานรวมกันในลักษณะของหมูคณะ เนน
กระบวนการกลุมที่เสริมสรางความสามัคคี 

4. ควรสงเสริมใหพระสังฆาธิการเปดโอกาสใหพุทธศาสนิกชนเขามามีสวนรวมใน
กิจกรรมของวัดมากย่ิงข้ึน 

5. ควรสงเสริมใหพระสังฆาธิการการมอบหมายภาระหนาที่รับผิดชอบอยางชัดเจน
เปนลายลักษณอักษรแกผูใตปกครองบังคับบัญชา 

6. ควรสนับสนุนใหพระสังฆาธิการดําเนินการกอสรางเสนาสนะโดยคํานึงถึง
ประโยชนใชสอยที่คุมคา 

6.2 ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป 
1. ในการวิจยัครั้งตอไป ควรศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการมีสวนรวมในการ

ปกครองคณะสงฆ 
2. ในการวิจัยครั้งตอไป ควรศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการกอสรางและบูรณปฏิสังขรณ

เสนาสนะบนพื้นฐานหลักความคุมคา 
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การบริหารจัดการการอบรมผูบวชระยะสั้นของคณะสงฆจังหวัดอางทอง 

Training Management for Short-Term Ordained Monks of Sangha  
in Ang Thong Province  
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บทคัดยอ 

บทความวิจัยฉบับน้ี มีวัตถุประสงค คือ 1. เพื่อศึกษาการบริหารจัดการการอบรมผู
บวชระยะสั้นของคณะสงฆ จังหวัดอางทอง 2. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารจัดการการอบรมผูบวช
ระยะสั้นของคณะสงฆ จังหวัดอางทอง จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 3. เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรค 
และขอเสนอแนะ เกี่ยวกับการบริหารจัดการการอบรมผูบวชระยะสั้นของคณะสงฆ จังหวัดอางทอง  

ระเบียบวิธีวิจัยเปนการวิจยัแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) โดยการวิจัย
เชิงปริมาณกําหนดกลุมตัวอยางไดแก พระสังฆาธิการในพื้นที่จังหวัดอางทอง ในระดับตําแหนง พระ
สังฆาธิการ จํานวน 141 รูป เครื่องมือที่ใชในการเกบ็รวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม โดยมีคาความ
เช่ือมั่น เทากับ 0.777 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ี คารอยละ (Percentage) 
คาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติการวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance : ANOVA) F-test สวนการวิจัยเชิง
คุณภาพ กําหนดผูใหขอมูลหลัก (key informants) 9 รูป/คน เลือกแบบเจาะจง จากผูทรงคุณวุฒิ 
เครื่องมือในการเก็บขอมูลไดแกแบบสัมภาษณ เชิงลึกที่ มี โครงสราง(structured in-depth 
interview) เก็บขอมูลดวยการสัมภาษณเชิงลึกตัวตอตัว วิเคราะหขอมูลดวยวิธีการพรรณนาความ 
(descriptive interpretation) 
 
ผลการวิจัยพบวา 

1. พระสังฆาธิการในพื้นที่จังหวัดอางทอง มีความคิดเห็นตอระดับการบริหารจัดการการ
อบรมผูบวชระยะสั้นของคณะสงฆ จังหวัดอางทอง ในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.27 
เมื่อพิจารณาเปนรายดานแลว พบวา 1. ดานนโยบาย อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.34  2. ดาน
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แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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รูปแบบ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.30 3. ดานปฏิบัติงาน อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.26 
และ 4. ดานประเมินผลการปฏิบัติงาน อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.16  

2. ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นตอการบริหารจัดการการอบรมผูบวชระยะสั้น
ของคณะสงฆ จังหวัดอางทอง จําแนกตามสถานภาพสวนบุคคล พบวา พระสังฆาธิการที่มีอายุ, อายุ
พรรษา, ตําแหนงทางคณะสงฆ, วุฒิการศึกษาปริยัติธรรม แผนกนักธรรม, วุฒิการศึกษาปริยัติธรรม 
แผนกบาลี, วุฒิการศึกษาปริยัติธรรม แผนกสามัญ, ที่ตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการ
การอบรมผูบวชระยะสั้นของคณะสงฆ จังหวัดอางทอง ของพระสังฆาธิการ ไมแตกตางกัน ดังน้ันจึง
ปฏิเสธขอสมมติฐานการวิจัยที่ไดต้ังไว  

3. ปญหา อุปสรรค คือ 1) ดานนโยบาย การบวชในปจจุบันบางพื้นที่ไมมีพระอุปชฌาย 
จําเปนตองบวชที่อื่น ๆ ทําใหยากตอการดูแล 2) ดานรูปแบบ การอบรมสั่งสอนไมมีรูปแบบที่แนชัด
จากผูเกี่ยวของ ทําใหผูปฏิบัติไมสามารถดําเนินการได 3) ดานการปฏิบัติงาน บางวัดไมมีพระที่มี
ความรูสามารถใหการอบรมผูบวชระยะสั้นได 4) ดานประเมินผลการปฏิบัติงาน การติดตาม
ประเมินผลทําไดยาก การประเมินผลจึงไมเห็นผลเทาที่ควร ขอเสนอแนะในการบริหารจัดการการ
อบรมผูบวชระยะสั้นของคณะสงฆ จังหวัดอางทอง ไดแก 1) ดานนโยบาย ไดแก มีนโยบายในการ
พัฒนาบริหารจัดการการอบรมผูบวชระยะสั้นแกคณะสงฆที่ชัดเจนและมหีลกัการในการอบรมผูบวช
ระยะสั้นโดยไมขัดตอพระธรรมวินัย 2) ดานรูปแบบ มีการอบรมผูบวชระยะสั้นเปนไปตามแบบอยาง
ในการอบรมของคณะสงฆและมีรูปแบบการออกกฎระเบียบในการอยูรวมกันของผูบวชระยะสั้น 3) 
ดานการปฏิบัติงาน มีการดูแลผูบวชระยะสั้นภายในวัดอยางทั่วถึง เทาเทียมกันและเปนธรรม ให
พระภิกษุผูมีความรูความสามารถเปนผูอบรมแกผูบวชระยะสั้นตามแตโอกาส 4) ดานการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน มีการประเมินผลการบริหารการอบรมผูบวชระยะสั้นของคณะสงฆและ
เปดโอกาสใหองคกรภายนอกเขามาตรวจสอบงานการอบรม จัดเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อจัดทํา
รายงานประจําปภายในการอบรมผูบวชระยะสั้น 
คําสําคัญ : การบริหารจัดการ, การอบรม, ผูบวชระยะสั้น 
 

ABSTRACT 

Objectives of the research were: 1. to study the management of the 
Buddhist monk's short-term training in Angthong Province 2. to compare the 
administration of the Buddhist monk's short-term training, Ang Thong Province 
classified by personal factors and 3. to study problems, obstacles and suggestions 
for the administration of short-term ordained monks' training, Ang Thong Province 

Methodology was the mixed methods: The quantitative research 
collected data from 141 samples who were Buddhist monks and abbots in Ang 
Thong province by questionnaires with a confidence value of 0.777. Statistics used 
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in data analysis were frequency values, percentage values, mean values, standard 
deviations. And one-way analysis of variance, ANOVA.  The qualitative research 
collected data from 9 experts, purposefully selected with structured in-depth-
interview by face-to-face-interviewing. Data were analyzed by descriptive 
interpretation.     
Findings were as follows: 

1. Buddhist monks in Ang Thong province had opinions about  the level 
of management of the Buddhist monks' short term training by  overall at high level 
at an average value of 4.27. Each aspect was also at high level; 1) policy was at high 
level at an average value of 4.34, 2) organization was high level at an average value 
of 4.30, 3) work performance was at high level at an average mean value of 4.26, 
and 4) evaluation was at high level with an average value of 4.16 

2. The results of the comparison of opinions on the administration of the 
Buddhist monk's short-term training,Ang Thong Province  classified by personal 
status, it found that the Sangha Administrators with different age,  ordained age, 
Buddhist monk positions, educational qualification,  Pali educational level, formal 
educational level, did not have different opinions towards the administration of 
short-term priests' training, Ang Thong Province,  

3. Problems and obstacles were:  1) the current ordination policy, some 
areas do not have preceptors. Laity has to be ordained at other places, making it 
difficult to care for. 2)  training organization, there was not set format of training 
causing the practitioner to be unable to practice according to rules and regulations 
effectively, 3) work performance, some monasteries do not have knowledgeable 
monks who are able to provide training for short-term ordination, 4) evaluation, 
monitoring and follow-up are difficult to carry out causing the evaluation did not 
meet the expected results. Suggestions for the administration of the Buddhist 
monk's short-term training Ang Thong Province; namely policy, there should be 
clear and applicable policy of short-term ordination training that abide by the rules 
and regulations. Organization of training method, there should training method for 
short-term ordained monks according to rules and regulations. Work performance, 
short-term ordained monks should be treated and cared of and trained evenly and 
fairly. Knowledgeable monks should be assigned to be trainers of short-term-
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ordained monks. Evaluation, there should be evaluation of short-term-ordained 
monks, opening opportunity for outsiders to perform the training and data of the 
short-term ordained monks should be recorded and kept for annually report of the 
activities  

Keywords: Training, Management, Ordained Monks 
 

1. บทนํา 
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 ที่อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย สํานักงานพระพุทธศาสนา

แหงชาติ (พศ.) อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม นายสมเกียรติ ธงศรี ผูตรวจราชการสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ ในฐานะโฆษกสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ เปดเผยภายหลังการ
ประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) วาตามที่มหาเถรสมาคม มีมติแจงไปยังเจาคณะจังหวัดทุกจังหวัด พระ
สังฆาธิการทุกระดับ และพระอุปชฌาย เขมงวดพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม รวมถึงเรื่องการ
คัดกรองคนเขามาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา โดยใหถือปฏิบัติอยางเครงครัด พรอมแตงต้ัง
คณะทํางานในการรางหลักเกณฑสําหรับการบวชพระใหม โดยจะตองมีการกําหนดระยะเวลาข้ันตํ่า
วา จะตองบวชกี่วัน รวมถึงหลักสูตรที่จะตองใหพระใหมไดศึกษาระหวางการบวช โดยมหาเถร
สมาคม ไดมอบหมายใหพระพรหมบณัฑิต พระพรหมมุนี พระพรหมดิลก พระพรหมโมลี ดําเนินการ
น้ัน ที่ประชุมมหาเถรสมาคม ไดมีมติเห็นชอบหลักสูตรพุทธศาสนศึกษา สําหรับผูบวชระยะสั้น 
ตามที่คณะทํางานเสนอโดยมหาเถรสมาคม เห็นชอบหลักสูตรบวชระยะสั้น 15 วัน และ30 วัน 
เน่ืองจาก ที่ประชุมมหาเถรสมาคม ไดปรารภรวมกันเห็นวา การบวชระยะสั้น 7 วันน้ัน ไมเพียงพอ
ตอการศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา แตไมไดมีการกลาวถึงการบวชตามประเพณี 3 วัน 7 
วัน 9 วัน แตอยางใด สําหรับมติดังกลาวสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ จะทําหนังสือแจงเวียน
ไปยังพระสังฆาธิการทั่วประเทศ ใหปฏิบัติตามมติมหาเถรสมาคม ดังกลาว สวนเรื่องหลักสูตรน้ัน ให
คณะทํางานดําเนินการปรับเน้ือหาอีกเล็กนอย กอนดําเนินการประกาศในเว็บไซตสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ www.onab.go.th เพื่อใหวัดทั่วประเทศไดนําหลักสูตรดังกลาวไปปฏิบัติ
โดยพรอมเพรียงกันสําหรับหลักสูตรการบวชระยะสั้นของมหาเถรสมาคมน้ัน คณะทํางานไดนํา
หลักสูตรศาสนศึกษาสําหรับผูบวชระยะสั้น 30 วัน ซึ่งเปนหลักสูตรที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระสังฆราชพระองคที่ 19 แหงกรุงรัตนโกสินทร ใหมี
การจัดทําข้ึนมาเปนตนแบบ โดยจะเนนการอบรมพระใหมใน 6 วิชา คือ ธรรมะ, วินัย, พุทธประวัติ, 
เทศนา, ศาสนพิธี, ภาวนา, ซึ่งการปรับระยะเวลาการบวชระยะสั้นและมีหลักสูตรอบรมเน่ืองจาก
มหาเถรสมาคม เห็นวาจากน้ีไปผูเขามาบวชในพระพุทธศาสนาจะตองสามารถนําหลักธรรมไปใชใน
ชีวิตประจําวันไดดวย เชน เรื่องการอาราธนาศีลเกี่ยวกับศาสนพิธี การฝกสมาธิ เปนตน โดย
หลักสูตรการอบรมทั้ง 15 วัน และ 30 วัน จะใชหลักสูตรเดียวกันแตจะตางกันเพียงช่ัวโมงการ
อบรมเทาน้ัน          
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ฉะน้ัน ผูวิจัยไดเล็งเห็นประโยชนและความสําคัญของการบริหารจัดการการอบรมผู
บวชระยะสั้นของคณะสงฆ จังหวัดอางทอง ทั้งดานนโยบาย ดานรูปแบบ ดานปฏิบัติงาน เพื่อนําเอา
องคความรูจากการศึกษาในครั้งน้ี นํามาเปนแนวทางในการปรบัปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการผู
บวชระยะสั้นของคณะสงฆในจังหวัดอางทองใหดีย่ิง ๆ ข้ึนตอไป 
 
2. วัตถุประสงคการวิจัย 

2.1 เพื่อศึกษาการบริหารจัดการการอบรมผูบวชระยะสั้นของคณะสงฆ จังหวัดอางทอง 
2.2 เพื่อเปรียบเทียบการบริหารจัดการการอบรมผูบวชระยะสั้นของคณะสงฆ จังหวัด

อางทอง จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
2.3 เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ เกี่ยวกับการบริหารจดัการการอบรมผู

บวชระยะสั้นของคณะสงฆ จังหวัดอางทอง 
 

3. ขอบเขตการวิจัย 
การวิจัยศึกษาเรื่อง “การบริหารจัดการการอบรมผูบวชระยะสั้นของคณะสงฆ จังหวัด

อางทอง” ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัย ดังน้ี 
3.1 ขอบเขตดานเน้ือหา 
การวิจัยครั้งน้ีมุงศึกษาการบริหารจัดการการอบรมผูบวชระยะสั้นของคณะสงฆ           

จังหวัดอางทอง ใน 4 ดาน คือ 1) ดานนโยบาย 2) ดานรูปแบบ 3) ดานปฏิบัติงาน 4) ประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

3.2  ขอบเขตดานตัวแปร 
ตัวแปรตน (Independent Variables) คือ ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบ

แบบสอบถาม ไดแก อายุ, พรรษา, ตําแหนงทางคณะสงฆ, วุฒิการศึกษาแผนกธรรม, วุฒิการศึกษา
แผนกบาลี, วุฒิการศึกษาแผนกสามัญ.  

ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ การบริหารจัดการการอบรมผูบวชระยะ
สั้นของคณะสงฆ จังหวัดอางทอง โดยผูวิจัยแบงออกเปน 4 ดาน ไดแก 1. ดานนโยบาย 2. ดาน
รูปแบบ 3. ดานปฏิบัติงาน 4. ดานประเมินผลการปฏิบัติงาน 
               3.3 ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 
               3.3.1 ประชากร (Population) ไดแก พระสังฆาธิการในพื้นที่จังหวัดอางทอง ซึ่งมี
จํานวน 219 รูป 
               3.3.2 ผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) ผูวิจัยทําการสัมภาษณเชิงลึก 
(In depth Interview) ผูใหขอมูลสําคัญจํานวน 9 รูป/คน 

 3.4 ขอบเขตดานพ้ืนท่ี 
 พื้นที่ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ไดแก จังหวัดอางทอง 
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3.5 ขอบเขตดานระยะเวลา 
ดําเนินการวิจัยต้ังแตเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2562 รวม

เปนระยะเวลา 5 เดือน 
 
4. กรอบแนวคิด 
                            ตัวแปรตน ตัวแปรตาม 
 (Independent Variables) (DependentVariables) 

 
 
 
 
 
 
                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี 2.1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

5. วิธีการดําเนินการวิจัย 
5.1  รูปแบบการวิจัย 
งานวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการการอบรมผูบวชระยะสั้นของคณะสงฆ จังหวัด

อางทอง”    ใชระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) เปนการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) ใชวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) และสุมตัวอยาง
จากแบบสอบถาม (Questionnaire)  และใชระเบียบวิจยัเชิงคุณภาพ เปนการสัมภาษณเชิงลึก (In 
depth Interview) กับผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) เพื่อสนับสนุนขอมูลเชิงปริมาณ 

    

การบริหารจัดการการอบรมผู
บวชระยะสัน้ของคณะสงฆ  

จังหวัดอางทอง 

ซึ่งแบงออกเปน ๔ ดาน ดังน้ี 

๑. ดานนโยบาย 
๒. ดานรูปแบบ   
๓. ดานปฏิบัติงาน 

๔. ดานประเมินผลการปฏิบัติงาน   

ขอมูลสถานภาพสวนบุคคล 

- อายุ 

- พรรษา 

- ตําแหนงทางคณะสงฆ 
- วุฒิการศึกษาแผนกธรรม 
- วุฒิการศึกษาแผนกบาล ี
- วุฒิการศึกษาสามัญ 

แนวทางการสงเสริมการบริหาร
จัดการการอบรมผูบวชระยะสั้น
ของคณะสงฆ จังหวัดอางทอง 

จากการสัมภาษณผูใหขอมลูสําคัญ  
(Key Informants)  

จํานวน ๙ รูป/คน 
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              5.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก พระสังฆาธิการในพื้นที่จังหวัดอางทอง จํานวน 219 วัด    
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก พระสังฆาธิการ ในพื้นที่จังหวัดอางทอง  ซึ่งมีจํานวน 141 รูป 
ซึ่งไดจากการคํานวณขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของ (ทาโร ยามาเน) ที่ระดับความเช่ือมั่น
รอยละ 95 สําหรับความคลาดเคลื่อน 0.05 และใชการสุมตัวอยางแบบงายโดยการจับสลาก จาก
แบบสอบถาม (Questionnaire) ตามสัดสวนประชากร 

5.3 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผูวิจัยพัฒนาข้ึน

ตามกรอบของ การบริหารจัดการการอบรมผูบวชระยะสั้นของคณะสงฆ จังหวัดอางทอง เพื่อใชเก็บ
ขอมูลจากกลุมตัวอยางที่ใช ในการวิจัย 

ผู ว ิจ ัย ได ใช แบบ ส ัมภาษณ แบบ ม ีโคร งสร าง  (Structured Interview) โดยมี
สาระสําคัญของการสัมภาษณเกี่ยวกับสภาพปญหา และอุปสรรค ตลอดทั้งขอเสนอแนะ เกี่ยวกับ
ดานนโยบาย ดานรูปแบบ ดานปฏิบัติงาน และดานประเมินผลการปฏิบัติงานของการบรหิารจัดการ
อบรมผูบวชระยะสั้นของคณะสงฆ จังหวัดอางทอง โดยทําการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth 
interview) แกผูใหขอมูลหลัก (Key Informants) พระสังฆาธิการจํานวน 5 รูป และฆารวาส 4 คน 
รวมเปน 9 รูป/คน นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try Out) กับพระสังฆาธิการ
ในพื้นที่ใกลเคียง ที่ไมใชกลุมตัวอยางที่ในการวิจัย จํานวน 30 รูป/คน และนําเครื่องมือที่ทดลองใช
มาหาคาความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha-
Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ไดคาสัมประสิทธ์ิความเช่ือมั่นของแบสอบถามฉบับน้ีมี
คาเทากับ 0.777 นําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแกไขแลวเสนอตออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ เพื่อ
ขอความเห็นชอบและจัดพิมพแบบสอบถามเปนฉบับสมบูรณ เพื่อใชแจกกลุมตัวอยางจริงในการ
วิจัย 
             5.4 การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

1.นําแบบสอบถามทั้ งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณความถูกตอง ในการตอบ
แบบสอบถามแลวนํามาคัดเลือกฉบับที่สมบูรณและถูกตองเพื่อนํามาวิเคราะหขอมูล โดยการบันทึก
คะแนนแตละขอของแตละคนลงในแบบลงรหัส (Coding Form) 

2. ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร 
3.การวิเคราะหขอมูล 

3.1) ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยใชคาความถ่ี 
(Frequency) และคารอยละ (Percentage)  
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3.2) ระดับความคิดเห็นตอการบริหารจัดการอบรมผูบวชระยะสั้นของคณะสงฆ 
จังหวัดอางทอง วิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ของคะแนนจากการตอบแบบสอบถามของพระสังฆาธิการใน จังหวัดอางทอง 

 
6. อภิปรายผลการวิจัย 
              6.1 ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารจัดการการอบรมผูบวชระยะสั้นของคณะ
สงฆ จังหวัดอางทอง   

ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการการอบรมผูบวชระยะสั้นของคณะสงฆ 
จังหวัดอางทอง ในภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานทั้ง 4 ดาน พบวา อยูใน
ระดับมาก ทุกดาน  

6.2 ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารจัดการการอบรมผู
บวชระยะสั้นของคณะสงฆ จังหวัดอางทอง จําแนกตามสถานภาพสวนบุคคล 

  พระสงฆที่มี อายุตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการการอบรมผูบวชระยะสั้น
ของคณะสงฆ จังหวัดอางทอง ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงปฏิเสธ
สมมติฐานที่ต้ังไว ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ (วิโรจน พรหมสุด, 2547)  ไดศึกษาวิจัยเรื่อง 
“การบวช กระบวนการขัดเกลาเพื่อความเปน ศาสนทายาทคุณภาพ” ผลการวิจัยพบวา พระสงฆที่
มีอายุแตกตางกัน มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน การบวช กระบวนการขัดเกลาเพื่อความเปน ศาสน
ทายาทคุณภาพ 

พระสงฆที่มี พรรษาตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการการอบรมผูบวชระยะ
สั้นของคณะสงฆ จังหวัดอางทอง ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงปฏิเสธ
สมมติฐานที่ต้ังไว ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ (พระมหาสมนึก หอมร่ืน, 2550) ไดกลาวถึงการ
บวชเพื่อมุงพระนิพพานวาเปนการบวชที่ เปนไปตามวัตถุประสงคด้ังเดิมของการบวชซึ่งมีมาในสมัย
พุทธกาล ผลการวิจัยพบวา พระสงฆที่มีพรรษา แตกตางกัน มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน ในการวา
ถึงการบวชเพื่อมุงพระนิพพาน 

   พระสงฆที่มี วุฒิการศึกษา(แผนกธรรม) ตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการการ
อบรมผูบวชระยะสั้นของคณะสงฆ จังหวัดอางทอง โดยภาพรวม ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ ต้ังไว ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ (จํานงค 
อดิวัฒนสิทธิ์, 2555) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการบวชของคนไทย” ผลการวิจัยพบวา 
พระสงฆที่มีวุฒิการศึกษา(แผนกธรรม)  แตกตางกัน มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน ในพฤติกรรมการ
บวชของคนไทย 

    พระสงฆที่มี วุฒิการศึกษา (แผนกบาลี) ตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการการ
อบรมผูบวชระยะสั้นของคณะสงฆ จังหวัดอางทอง โดยภาพรวม ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ังไว ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ (บุญชวย จันทร
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เฮา, 2544)  ไดทําการวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการบริหารของเจาอาวาสที่สงผลตอการปฏิบัติงานวัด
ในเขตปกครองคณะสงฆจังหวัดกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบวา พระสงฆที่มี วุฒิการศึกษา
(บาลี) ตางกัน มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน ตอพฤติกรรมการบริหารของเจาอาวาสที่สงผลตอการ
ปฏิบัติงานวัดในเขตปกครองคณะสงฆจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

พระสงฆที่มี วุฒิการศึกษา (แผนกสามัญ) ตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการ
การอบรมผูบวชระยะสั้นของคณะสงฆ จังหวัดอางทอง โดยภาพรวม ไมแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ังไว ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ (พระ
มหาหรรษา นิธิบุณยากร, 2545) ไดศึกษาวิจัย วิกฤตพุทธศาสนา: ศึกษากรณีการบรรพชาเปน
สามเณรในประเทศไทย (2523 - 2543) ผลการวิจัย พบวา พระสงฆที่มีวุฒิการศึกษา (แผนกสามัญ)
ตางกัน มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน ตอวิกฤตพุทธศาสนา: ศึกษากรณีการบรรพชาเปนสามเณรใน
ประเทศไทย (2523 - 2543)  
                 5.3 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารจัดการการอบรมผูบวช
ระยะสั้นของคณะสงฆ จังหวัดอางทอง   

   ปญหา อุปสรรค คือ 1) ดานนโยบาย การบวชในปจจุบันบางพื้นที่ไมมีพระอุปชฌาย 
จําเปนตองบวชที่อื่น ๆ ทําใหยากตอการดูแล 2) ดานรูปแบบ การอบรมสั่งสอนไมมีรูปแบบที่แนชัด
จากผูเกี่ยวของ ทําใหผูปฏิบัติไมสามารถดําเนินการได 3) ดานการปฏิบัติงาน บางวัดไมมีพระที่มี
ความรูสามารถใหการอบรมผูบวชระยะสั้นได 4) ดานประเมินผลการปฏิบัติงาน การติดตาม
ประเมินผลทําไดยาก การประเมินผลจึงไมเห็นผลเทาที่ควร ขอเสนอแนะในการบริหารจัดการการ
อบรมผูบวชระยะสั้นของคณะสงฆ จังหวัดอางทอง ไดแก 1) ดานนโยบาย ไดแก มีนโยบายในการ
พัฒนาบริหารจัดการการอบรมผูบวชระยะสั้นแกคณะสงฆที่ชัดเจนและมหีลกัการในการอบรมผูบวช
ระยะสั้นโดยไมขัดตอพระธรรมวินัย 2) ดานรูปแบบ มีการอบรมผูบวชระยะสั้นเปนไปตามแบบอยาง
ในการอบรมของคณะสงฆและมีรูปแบบการออกกฎระเบียบในการอยูรวมกันของผูบวชระยะสั้น 3) 
ดานการปฏิบัติงาน มีการดูแลผูบวชระยะสั้นภายในวัดอยางทั่วถึง เทาเทียมกันและเปนธรรม ให
พระภิกษุผูมีความรูความสามารถเปนผูอบรมแกผูบวชระยะสั้นตามแตโอกาส 4) ดานการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน มีการประเมินผลการบริหารการอบรมผูบวชระยะสั้นของคณะสงฆและ
เปดโอกาสใหองคกรภายนอกเขามาตรวจสอบงานการอบรม จัดเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อจัดทํา
รายงานประจําปภายในการอบรมผูบวชระยะสั้น 
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7. สรุปองคความรูท่ีไดจากการวิจัย 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการการอบรมผูบวชระยะสั้นของคณะสงฆ 

จังหวัดอางทอง” ทําใหผูวิจัยคนพบองคความรูจากการวิจัย  
 

 
         
สรุปองคความรูจากการวิจัย การบริหารจัดการการอบรมผูบวชระยะสั้นของคณะสงฆ 

จังหวัดอางทอง ทั้ง 4 ดาน พบวา 
1) ดานนโยบาย มีนโยบายในการพัฒนาบริหารจัดการการอบรมผูบวชระยะสั้นแกคณะ

สงฆที่ชัดเจนและมีหลักการในการอบรมผูบวชระยะสั้นโดยไมขัดตอพระธรรมวินัย ซึ่งสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติคณะสงฆและกฎมหาเถรสมาคม มีการรับฟงความคิดเห็นและเปดโอกาสใหคณะ
สงฆมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย วางกฎระเบียบ และการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ในการอบรมผู
บวชระยะสั้น  
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2) ดานรูปแบบ มีการอบรมผูบวชระยะสั้นเปนไปตามแบบอยางในการอบรมของคณะ
สงฆและมีรูปแบบการออกกฎระเบียบในการอยูรวมกันของผูบวชระยะสั้นมีการบริหารจัดการ
ประชุมคณะสงฆเพื่ออบรมสั่งสอนใหมีจิตสํานึกในการใหการอบรมผูบวชระยะสั้น      

3) ดานการปฏิบัติงาน มีการดูแลผูบวชระยะสั้นภายในวัดอยางทั่วถึง เทาเทียมกันและ
เปนธรรม มีบทบาทในการการอบรมผูบวชระยะสั้นและมีการสงเสริมสนับสนุนใหพระภิกษุผูมี
ความรูความสามารถเปนผูอบรมแกผูบวชระยะสั้นตามแตโอกาส  
             4) ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน    มีการประเมินผลการบริหารการอบรมผูบวช
ระยะสั้นของคณะสงฆและเปดโอกาสใหองคกรภายนอกเขามาตรวจสอบงานการอบรม จัดเก็บ
รวบรวมขอมูลภายในคณะสงฆเกี่ยวกับการอบรมผูบวชระยะสั้นเพื่อจัดทํารายงานประจําป มีการ
รายงานผลการปฏิบัติงานการอบรมผูบวชระยะสั้นตอผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป สุดทายเก็บรวบรวม
ขอมูลการดําเนินงานการอบรมผูบวชระยะสั้น เพื่อนําไปปรับปรุง แกไขและพัฒนาตอไป 

 
8. ขอเสนอแนะ 

8.1 ขอเสนอแนะท่ัวไป 
1. พระสังฆาธิการควรสงเสริมใหวัดตาง ๆ จัดทําคูมือเกี่ยวกับการบวชเรียนโดยเรื่อง

ความเปนอยูในพระพุทธศาสนา เพื่อใหผูบวชใหมเขาใจงายข้ึน 
2.พระสังฆาธิการควรจัดใหมีการอบรมสั่งสอนผูบวชใหม และใหคําปรึกษาเกี่ยวกับ

หลักธรรมคําสอน 
3.พระสังฆาธิการควรกําหนดวิธีดําเนินการใหพระภิกษุ สามเณร ประพฤติปฏิบัติตนให

มั่นคงในพระธรรมวินัย สมฐานะผูสืบทอดพระพุทธศาสนา 
4. พระสังฆาธิการควรประพฤติปฏิบัติกับผูบวชใหมใหเขมงวด และหลากหลายกวาใน

อดีตที่ผานมาเพื่อเปนไปตามวัตถุประสงคของ มส.  
8.2 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
1. ในการวิจัยครั้งตอไปควรศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นกับพระสงฆและประชาชน

ทั่วไปเกี่ยวกับการบวชในระยะสั้น ๆ 
2. ในการวิจัยครั้งตอไปควรศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายและมติเห็นชอบ

หลักสูตรพระบวชใหมระยะสั้น 15 วัน และ 30 วัน ของมหาเณรสมาคม 
3. ในการวิจัยครั้งตอไปควรมีการศึกษาความคิดเห็นของผูที่จะเขามาบวชเรียน วามี

ความคิดใดบางที่สงผลตอการตัดสินใจเขามาบวช 
4. ในการวิจัยครั้งตอไปควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อจะไดทราบรายละเอียด ดวยการ

สัมภาษณ โดยรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกกับพระสังฆาธิการพรอมทั้งคณะสงฆ และผูที่
จะบวชหรือที่บวชแลว  
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∗Master of Arts Program in Buddhist Management, RatchaburiSangha College, 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University. 

∗∗RatchaburiSangha College, Mahachulalongkornrajavidyalaya University. 
∗∗∗RatchaburiSangha College, Mahachulalongkornrajavidyalaya University. 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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กาย วาจา ไมใหไปเบียดเบียนผูอื่น สอนใหรูและเขาใจในการมีจิตและสมาธิที่ต้ังมั่น เพื่อใหการงาน
ตาง ๆ สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี และปญญาเปนการนําเอาความรูที่ไดเรยีนที่ไดศึกษามาประยุกตใชให
เกิดประโยชนแกตนเองและผูอื่นในทางที่ถูกตอง 

แนวทางการพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนอําเภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงคราม พบวา ดานการสอนวิชาพระพุทธศาสนาตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานควร
จะตองมีการพัฒนาทักษะและวิธีการสอนนําสื่อการเรียนรูที่ทันสมัยมาชวยในการสอนวิชา
พระพุทธศาสนา ดานการเปนผูนํานักเรียนเขาสูการฝกสมาธิบริหารจิตเจริญปญญา และทําพิธีทาง
พระพุทธศาสนาผูสอนควรวางานแผนการสอนและจัดกิจกรรมใหเด็กมีการฝกปฏิบัติอยูเรื่อย ๆ 
เพื่อใหเกิดความคุนเคยดานการเปนผูสอนหรือทบทวนธรรมศึกษาใหแกนักเรียนนักศึกษาผูสอนควร
มีการพัฒนาศักยภาพในการสอนใหมากข้ึน จัดเตรยีมเอกสารการสอน การวางแผนการสอน ใหมี
ความเหมาะสม ควรหมั่นฝกฝนอบรมเทคนิคและวิธีการสอน สื่อในการสอนรูปแบบใหมดานใหการ
สนับสนุนโรงเรียนวิถีพุทธโดยการสอนวิชาพระพุทธศาสนาบูรณาการ ผูสอนควรเตรียมตัวกอนการ
สอนใหมากข้ึน จัดสื่อการสอนใหหลากหลายใหเขากับผูเรียนและเขากับเน้ือหาในการสอน 
คําสําคัญ: การพัฒนา, ศักยภาพ, พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
 

ABSTRACT 
The objectives of research paper were to study the potential of moral 

teaching in schools bang khonti district SamutSongkhram province and to study the 
problems and suggestions on the potential moral teaching in schools bang 
khontiSamutSongkhram province Using qualitative research methodology Collect 
data from relevant documents and research and from key informants 18 
figures/person. In-depth interview is a tool for data collection and data were 
analyzed by descriptive analysis. 

The findings of this research were as following: 
The general potential of moral teaching in schools bang Khonti district 

SamutSongkham province. found that the teaching of religion in the curriculum of 
basic education. He taught moral lessons will teach the course content is. The 
contents of the unit, it will be a measure. The leadership students into meditation 
of spiritual growth, intellectual and religious rites. Lessons must be learned in a 
simple and evolve to a higher level. By regularly trained to perform frequently used 
to achieve an implant to provide a valuable benefit. And the importance of 
practicality. The review was teaching religious education to students who do not 
teach the course content is taught by the chief justice of the plaza in each set. The 
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teaching of Buddhism is meditation baptized by intelligence integrated into the 
lifestyle to students. By adopting an integrated video teaching materials 
supplemented to see and understand the content. Baptized by the control body, 
speech and not to persecute others. Teach knowledge and understanding of 
mental concentration and focus. To make the task of completing the well. And 
wisdom is the knowledge learned at school applied for the benefit of themselves 
and others in the right way. 

The development of moral teaching in schools bang Khonti district 
SamutSongkham province. found that the teaching of religion in the curriculum of 
basic education. Should be taken to develop the skills and methods of teaching 
learning materials to help in the teaching of modern Buddhism. The leadership 
students into meditation of spiritual growth, intellectual and religious rites. It should 
teach that lesson plans and activities for children to practice constantly in order to 
become familiar. The review was teaching religious education to students, teachers 
should develop the ability to teach more. Prepare to Teach Lesson Plans To be 
appropriate Should keep training techniques and teaching methods. Media in 
teaching new ways. The teaching of Buddhism is meditation baptized by 
intelligence integrated into the lifestyle to students. Teachers should prepare to 
teach more. The medium of instruction for diverse learners and to the content of 
teaching. 
Keywords: Potentiality, Development, Teaching monks in Schools 
 
1. บทนํา 

โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรยีนเกดิข้ึนโดยขอตกลงความรวมมือระหวางกระทรวง
วัฒนธรรมกับกระทรวงศึกษาธิการในการสนับสนุนใหพระภิกษุเขาไปสอนในโรงเรียนทั้งระดับ
ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาและระดับอาชีวศึกษาซึ่งระยะแรกรัฐบาลไดจัดสรรงบประมาณให
กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมเพื่ออุดหนุนเปนคาใชจายถวายพระภิกษุที่ เขาไปสอนใน
สถานศึกษาระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอาชีวศึกษา ทั้งสวนกลางและสวน
ภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงคแรกเริ่มคือ (1) เพื่อจัดพระสงฆที่มีความรูความสามารถทั้งในดานปริยัติ 
และปฏิบัติเขาไปมีสวนรวมในการจัดการเรียนรูใหนักเรียนในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 
และระดับอาชีวศึกษา (2) เพื่อใหนักเรียนนักศึกษามีความรูความเขาใจในหลักธรรมที่สําคัญของ
พระพุทธศาสนา และ (3) เพื่อปลูกฝงใหนักเรียนมีความรูคูคุณธรรม สามารถนําความรู และ
คุณธรรมไปบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตไดอยางเหมาะสม และมีความสุข ปจจุบันการเรียนรูเรื่อง
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พระพุทธศาสนานับเปนสิ่ งสําคัญอยางย่ิงสําหรับคนไทย เน่ืองจากคนไทยสวนใหญนับถือ
พระพุทธศาสนา และวิถีชีวิตผูกพันประสานกลมกลืนกับหลักความเช่ือ และหลักปฏิบัติในทาง
พระพุทธศาสนา(มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน, 2552: 5) 

การดําเนินงานตามโครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนไดดําเนินการมาต้ังแต
ปงบประมาณ 2546 อยางตอเน่ือง และเมื่อปงบประมาณ 2551 กรมการศาสนาไดเปลี่ยนบทบาท
การบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ที่ดําเนินการมาแตเดิมไปสนับสนุนกิจกรรม
คุณธรรมอื่นๆ โดยไดโอนภาระงานพรอมงบประมาณใหกระทรวงศึกษาธิการรับดําเนินการ และได
มอบใหมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยรับโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มา
ดําเนินการจัดเขาในพันธกิจประเภทงานใหบริการวิชาการแกชุมชน โดยไดประสานงานกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ 5 หนวยงาน ดังน้ี (1) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย มีพระสงฆที่มีความพรอมและมีพระที่สอนอยูในสถานศึกษา
ตางๆ อยูแลว (2) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มี
ศึกษานิเทศกและสถานศึกษา/โรงเรียนที่มีความตองการพระสอน ฯ (3) กรมการศาสนา กระทรวง
วัฒนธรรม มีวัฒนธรรมจังหวัดซึ่งเปนผูดูแลโครงการ ฯ มาแตเริ่มแรก (4) สํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติ มีผูอํานวยการพระพุทธศาสนาจังหวัดเปนผูสงเสริมพระสอนฯ ที่เขาไปทําการสอนใน
โรงเรียน (5) ภาคคณะสงฆทั้ง 18 ภาค มีเจาคณะภาค เจาคณะจังหวัดซึ่งปกครองดูแลพระสอน ฯ 
ทั่วประเทศ (สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,2560: 
ออนไลน) 

การวิเคราะหจุดแข็งจุดออนและโอกาสของโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนแลว
การดําเนินงานยอมมีผลกระทบตอสังคมตอการบริหารจัดการและผลกระทบตอโรงเรียนซึ่งถือวา
เปนสภาวะคุกคาม (Threats) โดยมีผลการวิเคราะหดังน้ี (1)ในภาพรวมโครงการพระสอนศีลธรรม
ในโรงเรียนเปนโครงการที่มีประโยชนตอสังคมไทยพระสอนศีลธรรมจะเปนผูที่จะดึงใหเยาวชนเขาสู
ธรรมะซึ่งเปนงานที่ยากลําบากในสังคมไทยปจจุบันหากพระสอนศีลธรรมปฏิบัติงานไดดีเปนที่
ศรัทธาของเยาวชนตลอดจนถึงผูปกครองและผูเกี่ยวของจะไดรับการยกยองจากสังคมในทาง
กลับกันหากพระสอนศีลธรรมไมสามารถสรางศรัทธาไดก็จะทําใหภาพพจนของพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียนเสียหายและมีผลกระทบตอการสนับสนุนของรัฐบาลมหาเถรสมาคมและผูเกี่ยวของทุก
ระดับได (2)โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนปจจุบันมีพระสอนศีลธรรมจํานวน24,000รูปและ
จะตองเพิ่มจํานวนข้ึนจนเพียงพอตอความตองการของสถานศึกษาการบริหารจัดการโครงการน้ีจึงมี
ความสลับซับซอนมากข้ึนหากมหาวิทยาลัยไมมีการปรับปรุงการบริหารจัดการใหมีศักยภาพเพิ่มข้ึน
ก็จะพบกับปญหาและอุปสรรคอยางหลีกเลี่ยงไมไดและอาจมีผลกระทบตอการสนับสนุนจากสํานัก
งบประมาณและรัฐบาลได (3)การสรางพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนหากใชกระบวนการแตงต้ัง
พระภิกษุที่มีคุณสมบัติเชนที่กําหนดไวในปจจุบันก็ไมสามารถที่จะเสนอสํานักงบประมาณเพื่อเพิ่ม
หรือเปลี่ยนคานิตยภัตเปนระบบเงินเดือนไดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจึงตองรีบ
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พัฒนายกระดับคุณวุฒิและผานการศึกษาอบรมตามหลักสูตรที่กําหนดไวเพื่อสรางความเช่ือมั่น
ใหกับหนวยงานที่สนับสนุนงบประมาณจนสามารถเพิ่มคานิตยภัตหรือเปลี่ยนเปนระบบเงินเดือนได
แมจะใชเวลาแตก็ตองเริ่มดําเนินการต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป (4)การบริหารจัดการพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไดจัดต้ังสํานักงานพระสอนศีลธรรมสังกัด
สํานักงานอธิการบดีสําหรับวิทยาเขตวิทยาลัยสงฆหองเรียนและหนวยวิทยบริการก็ควรจัดต้ัง
หนวยงานภายในข้ึนรับผิดชอบโดยใชโครงสรางของสํานักงานพระสอนศีลธรรมโดยอนุโลมเพื่อใหมี
หนวยงานรับผิดชอบโดยตรงหากไมดําเนินการจะทําใหการบริหารจัดการขาดประสิทธิภาพ (5)การ
พิจารณากําหนดสถานภาพของพระสอนศีลธรรมเปนเรื่องที่สําคัญมากอาจพิจารณาได3 ฐานะคือ
วิทยากรผูชวยครูและครูประจําการการกําหนดสถานภาพของพระสอนศีลธรรมจะมีผลตอการ
บริหารจัดการและการพัฒนาพระสอนศีลธรรมดวย (สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2558: 28) 

อําเภอบางคนทีเปนอําเภอหน่ึงในจังหวัดสมุทรสงคราม มีการแบงเขตการปกครองเปน 
4 ตําบล สําหรับวัดในเขตการปกครองของคณะสงฆอําเภอบางคนท ีจังหวัดสมุทรสงคราม มีทั้งหมด 
22 วัดมีพระภิกษุ จํานวน 241 รูป (สํานักงานเลขานุการเจาคณะอําเภอบางคนที, 2560: 1) และ มี
พระสอนศีลธรรม ในอําเภอบางคนที จํานวน 17 รูป (สังกัด มจร.)รูป (สํานักงานเลขานุการเจาคณะ
อําเภอบางคนที, 2560: 1) 

จากปญหาดังกลาวขางตน ในฐานะผูวิจัยเปนผูหน่ึงที่มีสวนเกี่ยวของกับการเปนพระ
สอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตอาํเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งไดตระหนักถึงความสําคัญ
และความจําเปนของปญหาที่ไดกลาวมาแลว เพราะพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนน้ัน มีอายุ 
ประสบการณ วุฒิการศึกษาตางกัน เชน บางรูปมีวุฒินักธรรม บางรูปมีวุฒิทางบาลี บางรูปศึกษาจบ
ปริญญาตรี ซึ่งอาจสงผลใหการสอนไมบรรลุตามวัตถุประสงคของการเรียนการสอนไดรูป(สํานักงาน
พระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2558: 2) จึงมีความสนใจศึกษาเรื่อง 
“การพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนอําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม” เพื่อ
สังเคราะหขอมูลอันเปนประโยชนตอการพัฒนาศักยภาพของพระสอนศีลธรรม สืบไป 
 
2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

2.1 เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนอําเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

2.2 เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรคที่มีตอศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนอําเภอบาง
คนที จังหวัดสมุทรสงคราม 

2.3 เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนอําเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม 
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3. วิธีดําเนินการวิจัย 
3.1 รูปแบบการวิจัย 
การวิจัยครั้งน้ี ครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งเก็บขอมูลจากผูใหขอมูลที่สําคัญ โดย

การสัมภาษณเชิงลึก เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลขอบเขตเน้ือหาใน แยกโดยลักษณะมี4 ดาน คือ
1. ดานการสอนวิชาพระพุทธศาสนาตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน2. ดานการเปนผูนํานักเรียน
เขาสูการฝกสมาธิบริหารจิตเจริญปญญา และทําพิธีทางพระพุทธศาสนา3. ดานการเปนผูสอนหรือ
ทบทวนธรรมศึกษาใหแกนักเรียนนักศึกษา4. ดานใหการสนับสนุนโรงเรียนวิถีพุทธโดยการสอนวิชา
พระพุทธศาสนาบูรณาการ(สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
2560:4) 

3.2 ผูใหขอมูลหลัก 
ผู วิจั ยไดกํ าหนดเกี่ ยวกับผู ใหขอมูลหลักที่ สํ าคัญ  (Key Informants) จากผูที่ มี

คุณลักษณะสอดคลองกับสาระสําคัญของการวิจัย จํานวน 18 รูป/คน 
3.3เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
ผู วิจัยไดใชการสัมภาษณ เชิงลึก (In-Depth Interview) แบบกึ่งโครงสราง (Sami 

Structured) เพื่อเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งผูวิจัยสรางข้ึน โดยกําหนดโครงสรางของขอคําถาม สําหรับ
นําไปใชในกระบวนการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depht Interview) เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปน
แบบสัมภาษณ (Interview) 

3.4การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยไดอาศัยวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
1. ขอหนังสือจากหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเชิงพุทธ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆราชบุรี ถึงผูใหขอมูลหลักสําคัญ (Key 
Informants) เพื่อขอความอนุเคราะหในการใหสัมภาษณ 

2. ทําการนัดวัน เวลา และสถานที่กับผูใหขอมูลหลักสําคัญ (Key Informants) เพื่อ
สัมภาษณตามที่กําหนดไว 

3. ดําเนินการสัมภาษณตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนดนัดไว จนครบทุกประเด็น 
โดยขออนุญาตใชวิธีการจดบันทึกและบันทึกเสียงประกอบการสัมภาษณ 

4. นําขอมูลดิบที่ไดมารวบรวมเพื่อวิเคราะหโดยวิธีการที่เหมาะสมและนําเสนอตอไป 
3.5การวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณโดยวิธีการดังน้ี 
1. นําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณมาถอดเสียงและบันทึกเปนขอความ 
2. นําขอความจากการสัมภาษณและการจดบันทึกมาจําแนกเปนประเด็นและเรียบเรียง

เฉพาะประเด็นที่เกี่ยวของกับวัตถุประสงคการวิจัย 
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3. วิเคราะหคําสัมภาษณของผูใหขอมูลสําคัญตามวัตถุประสงคการวิจัย โดยใชเทคนิค
การวิเคราะห (Content Analysis Technique) ประกอบบริบท (Context) 

4. สังเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคการวิจัยและนําเสนอตอไป 
 
4. สรุปผลการวิจัย 

สภาพทั่วไปของศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนอําเภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงคราม พบวา ดานการสอนวิชาพระพุทธศาสนาตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานพระสอน
ศีลธรรมที่สอนก็จะสอนตามเน้ือหาของหลักสูตรเปนหลัก ซึ่งในเน้ือหาของหนวยการเรียนรูก็จะมี
ตัวช้ีวัดดานการเปนผู นํานักเรียนเขาสูการฝกสมาธิบริหารจิตเจริญปญญา และทําพิ ธีทาง
พระพุทธศาสนาตองสอนใหเกิดการเรียนรูในระดับงาย ๆ และพัฒนาข้ึนในระดับที่สูงข้ึน โดยการ
หมั่นฝกฝนใหปฏิบัติบอย ๆ เพื่อใหเกิดความเคยชินเปนการปลูกฝงใหใหมองเห็นคุณคาประโยชน 
และความสําคัญที่ไดจากการปฏิบัติจริงดานการเปนผูสอนหรือทบทวนธรรมศึกษาใหแกนักเรียน
นักศึกษาพระผูที่ทําหนาที่สอนก็สอนตามเน้ือหาของหลักสูตรของแมกองธรรมสนามหลวงในแตละ
ช้ันที่กําหนดไว ดานใหการสนับสนุนโรงเรียนวิถีพุทธโดยการสอนวิชาพระพุทธศาสนาบูรณาการโดย
บูรณาการนําสื่อการสอนวีดีโอมาชวยเสริมในการดูและทําความเขาในเน้ือหาของ ศีล โดยควบคุม
กาย วาจา ไมใหไปเบียดเบียนผูอื่น สอนใหรูและเขาใจในการมีจิตและสมาธิที่ต้ังมั่น เพื่อใหการงาน
ตาง ๆ สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี และปญญาเปนการนําเอาความรูที่ไดเรยีนที่ไดศึกษามาประยุกตใชให
เกิดประโยชนแกตนเองและผูอื่นในทางที่ถูกตอง 

ปญหาและอุปสรรคทีม่ีตอศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนอําเภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงคราม พบวา ดานการสอนวิชาพระพุทธศาสนาตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานเวลาที่ใช
ในการสอนมีเวลานอยไมสามารถสอนไดเต็มที่ ดานการเปนผูนํานักเรียนเขาสูการฝกสมาธิบริหารจิต
เจริญปญญา และทําพิธีทางพระพุทธศาสนาพระสอนศีลธรรมขาดทักษะความรูความสามารถในการ
สรางแรงจูงใจใหแกเด็กนักเรียน บรรยากาศในการปฏิบัติไมมีความพรอม มีเสยีงรบกวนสมาธิในการ
เรียน ผูสอนขาดเทคนิควิธีการสอนที่สามารถจูงใจเด็กได ดานการเปนผูสอนหรือทบทวนธรรมศึกษา
ใหแกนักเรียนนักศึกษาจํากัดดานระยะเวลาในการเรียนสวนใหญทางโรงเรียนจะจัดใหพระเขาไป
สอนเพียงอาทิตยละ 1 คาบเทาน้ันดานใหการสนับสนุนโรงเรียนวิถีพุทธโดยการสอนวิชา
พระพุทธศาสนาบูรณาการการพัฒนาสื่อการสอนของพระสอนศีลธรรมยังไมทันสมัย ขาดความ
นาสนใจ ขาดการบูรณาการสื่อการสอนอื่น ๆ เขามารวมในการชวยสอน 

แนวทางการพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนอําเภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงคราม พบวา ดานการสอนวิชาพระพุทธศาสนาตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานควร
จะตองมีการพัฒนาทักษะและวิธีการสอนนําสื่อการเรียนรูที่ทันสมัยมาชวยในการสอนวิชา
พระพุทธศาสนา ดานการเปนผูนํานักเรียนเขาสูการฝกสมาธิบริหารจิตเจริญปญญา และทําพิธีทาง
พระพุทธศาสนาผูสอนควรวางานแผนการสอนและจัดกิจกรรมใหเด็กมีการฝกปฏิบัติอยูเรื่อย ๆ 
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เพื่อใหเกิดความคุนเคยดานการเปนผูสอนหรือทบทวนธรรมศึกษาใหแกนักเรียนนักศึกษาผูสอนควร
มีการพัฒนาศักยภาพในการสอนใหมากข้ึน จัดเตรยีมเอกสารการสอน การวางแผนการสอน ใหมี
ความเหมาะสม ควรหมั่นฝกฝนอบรมเทคนิคและวิธีการสอน สื่อในการสอนรูปแบบใหมดานใหการ
สนับสนุนโรงเรียนวิถีพุทธโดยการสอนวิชาพระพุทธศาสนาบูรณาการ ผูสอนควรเตรียมตัวกอนการ
สอนใหมากข้ึน จัดสื่อการสอนใหหลากหลายใหเขากับผูเรียนและเขากับเน้ือหาในการสอน 
 
5. อภิปรายผลการวิจัย 

การพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนอําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
โดยภาพรวม พบวา ดานการสอนวิชาพระพุทธศาสนาตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานในเน้ือหา
ของหนวยการเรียนรูก็จะมีตัวช้ีวัดซึ่งเมื่อทําการสอนไปแลว และมีการปฏิบัติกิจกรรมในเน้ือหา
รายวิชาก็จะสามารถวัดไดวาเด็กนักเรียนสามารถเรียนรูและทําความเขาใจไดในระดับใด ซึ่ง
สอดคลองกับ พระใบฎีกาเทียนชัย เมธงฺกาโร (แกวตุมตา)ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพการสอน
วิชาพระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรม ในโรงเรียนมัธยมศึกษา: กรณีศึกษาโรงเรียน เขตพื้นที่
อําเภอเสาไห จังหวัดสระบุรี” ผลการศึกษาพบวาควรมีกิจกรรมนันทนาการเพิ่มข้ึน พาไปทัศน
ศึกษาดูงาน จัดใหสถานที่เรียนใหมีบรรยากาศดีควรหาสื่อการสอนที่นาสนใจมาเพิ่ม(พระใบฎีกา
เทียนชัย เมธงฺกาโร (แกวตุมตา), 2555: ก-ข) ดานการเปนผูนํานักเรียนเขาสูการฝกสมาธิบริหารจิต
เจริญปญญา และทําพิธีทางพระพุทธศาสนาตองสอนใหเกิดการเรยีนรูในระดับงาย ๆ และพัฒนาข้ึน
ในระดับที่สูงข้ึน โดยการหมั่นฝกฝนใหปฏิบัติบอย ๆ เพื่อใหเกิดความเคยชินเปนการปลูกฝงใหให
มองเห็นคุณคาประโยชน และความสําคัญที่ไดจากการปฏิบัติจริง ซึ่งสอดคลองกับ พระครูภาวนา
ปญญาคุณ (สมพงษ กรุณา)ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาจริยธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาทของ 
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดแพรแหงที่ 1 (ธรรมยุต) วัดปาเวียงทอง อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร” 
ผลการวิจัยพบวาหลักการพัฒนาจริยธรรมระดับตนเปนลักษณะที่ตองละเวนการประพฤติช่ัวทาง
กายวาจาเรียกวา เบญจศีล ศีลแปลวา ปกติการรักษากายและวาจาใหเรียบรอย คนที่มีศีลเปนปกติ
จะไมถูกกิเลสครอบงํา ศีล 5 จึงเปนพื้นฐานของศีลทั้งปวง หลักการพัฒนาจริยธรรมระดับกลาง เป
นหลักคําสอนที่ควรประพฤติปฏิบัติ ใหกระทําดีเพราะมีเหตุมีผลในตัวเอง เปนหลักปฏิบัติที่สูงกว
าหลักจริยศาสตรข้ันตน(พระครูภาวนาปญญาคุณ (สมพงษ กรุณา), 2559: ก-ข) ดานการเปนผูสอน
หรือทบทวนธรรมศึกษาใหแกนักเรียนนักศึกษาพระผูที่ทําหนาที่สอนก็สอนตามเน้ือหาของหลักสูตร
ของแมกองธรรมสนามหลวงในแตละช้ันที่กําหนดไว แตเน้ือหาในการเรียนการสอนน้ันเยอะมาก ไม
สามารถจะทําการสอนใหเด็กนักเรียนมีความรูและความเขาใจไดเต็มที่ จึงตองมีการใหทําปญหาใน
ชวงเวลาเรียนในแตละคาบแทน โดยใหทําปญหาสลับสับเปลี่ยนซ้ํา ๆ ไปเพื่อใหเด็กไดจดจําแทน 
เพื่อใหเกิดความคุนเคยจะไดจําไดดีซึ่งทําใหซึมซับไปเรื่อย ๆ ซึ่งสอดคลองกับ พระจันที จิตฺตสํวโร 
(คอน) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทของพระสอนศีลธรรมในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ในระดับ
มัธยมศึกษา อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม” ผลการศึกษาพบวามีการพัฒนาคุณธรรม



251การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม Proceedings: 2561

จริยธรรมในระดับมัธยมศึกษาตามหลัก สูตรธรรมศึกษาช้ันตรี โท เอก และสถานที่เปนที่สบายใน
การเรียนรู โดยมีครูอาจารยเอาใจใสในการเรียนการสอน เพื่อใหนักเรียนมีคุณภาพและศักยภาพ
ของตน โรงเรียนเปนสถาบันศึกษาที่สําคัญอยางย่ิงในดานการใหความรูแกเด็ก เยาวชน นักเรียน 
เพื่อใหมีความรูในวิชาตาง ๆ รวมถึงสังคมศึกษา ประเพณีวัฒนธรรม(พระจันที จิตฺตสํวโร (คอน), 
2555: ก-ข)ดานใหการสนับสนุนโรงเรียนวิถีพุทธโดยการสอนวิชาพระพุทธศาสนาบูรณาการผูสอน
ทําหนาที่ในการสอนจะตองมีการนําเทคนิคและวิธีการสอนในรูปแบบใหม ๆ เขามาชวยในการสอน 
เพื่อจะไดทําใหสามารถมองเห็นเปนรปูธรรมได โดยการนําสื่อการสอนวีดีโอมาชวยเสรมิในการดูและ
ทําความเขาในในเน้ือหาของ ศีลวาจะตองมีการปฏิบัติตน โดยควบคุมกาย วาจา ไมใหไปเบียดเบียน
ผูอื่น สอนใหรูและเขาใจในการมีจิตและสมาธิที่ต้ังมั่น เพื่อใหการงานตาง ๆ สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 
และปญญาเปนการนําเอาความรูที่ไดเรียนที่ไดศึกษามาประยุกตใชใหเกิดประโยชนแกตนเองและ
ผูอื่นในทางที่ถูกตอง ซึ่งสอดคลองกับ พระครูวิสุทธิสรคุณ (วิชิต วิชิโต)ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาท
พระสงฆที่มีตอการสอนคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในอําเภอบางแพ 
จังหวัดราชบุรี” ผลการวิจัยพบวาควรใหนักเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอนและใหผลิตสื่อที่เรา
ใจโดยเฉพาะสื่อที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีควรใหครูพี่เลี้ยงเขามามีบทบาทในการควบคุมนักเรียน
รวมกับพระสงฆควรปรับสภาพบรรยากาศในหองเรียน ใหสอดคลองกับการเรียนการสอน
พระพุทธศาสนาควรปรับเน้ือหาใหสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูและหลักสูตรสถานศึกษาของ
โรงเรียน(พระครูวิสุทธิสรคุณ (วิชิต วิชิโต), 2555: ก-ข) 
 
6. ขอเสนอแนะ 

6.1 ขอเสนอแนะทั่วไป 
1. โรงเรียนและหนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษา ควรสงเสริมสนับสนุนการ

จัดกิจกรรมพัฒนาความรูความสามารถของพระสอนศีลธรรมใหมากข้ึนโดยเนนใหมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพมากข้ึน ในทักษะของความรูและความสามารถ 

2. จัดใหมีการอบรมพัฒนาทักษะการสอนของพระสอนศีลธรรมโดยจัดหาวิทยากรที่
มีความรูเช่ียวชาญดานการสอนมาฝกอบรมในดานการสอนใหพระสอนศีลธรรมเรียนรูและพัฒนา
ทักษะการสอนใหมีคุณภาพและประสอทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

6.2 ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป 
1. ควรทําการศึกษาปญหาและผลกระทบที่มีผลตอการจดัการเรียนการสอนของพระ

สอนศีลธรรมในโรงเรียน 
2. ควรศึกษาในเชิงพัฒนาทักษะเพื่อบูรณาการดานการการสอนและเทคนิควิธีการ

ของพระสอนศีลธรรมในรงเรียน 
3. ควรมีการศึกษาความคิดเห็นของครูและนักเรียนที่มีผลตอทักษะการจัดการเรียน

การสอนของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
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Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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2. ผลการเปรียบเทียบระดับการพัฒนาการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรมประจํา
จังหวัดในอําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ตามความคิดเห็นของผูมาเขาปฏิบัติธรรม 
จําแนกตามสถานภาพสวนบุคคล พบวา สถานภาพสวนบุคคลดานเพศ และอายุ ของผูมาเขาปฏิบัติ
ธรรมมีผลทําใหความคิดเห็นที่มีตอการพัฒนาการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดใน
อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว สวนสถานภาพสวนบุคคลดานการศึกษาสามัญ และการศึกษาทาง
ธรรม ไมมีผลทําใหเกิดความคิดเห็นที่แตกตางกัน 

3. ขอเสนอแนะในการพัฒนาการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดใน
อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ไดแก (1) ดานสถานที่ ควรสรางและบูรณปฏิสังขรณ
เสนาสนะวัด ปญหาที่พบคือ ขาดการดูแลเอาใจใส จึงจําเปนตองมีนโยบายการต้ังคณะกรรมการ
ควบคุมดูแล ใหมีผูรับผิดชอบทีเ่ปนรูปธรรมและเอาใจใสจรงิๆ (2) ดานบุคคลากร ควรมีนโยบายการ
ประสานหนวยงานภาครัฐและเอกชน สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ (3) ดานการบริหาร
จัดการ ปญหาที่พบคือ การทํางานยังไมเปนระบบทาํใหขาดประสิทธิผลสงูสดุในการประสานงาน จึง
ควรมีการประสานหนวยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อจัดสัมมนาและเชิญวิทยากรที่มีความรู
ความสามารถในดานการพัฒนาบุคคลากรและองคกรใหความรูในวัดเพิ่มเติม 
คําสําคัญ: การพัฒนา, การบริหารจัดการ, สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด 
 

ABSTRACT 
The objectives of this research were: (1) to study the Management 

Development of provincial Meditation Centers in Bangsaphan district, Prachuapkhirikhan 
province (2) to study comparison study Management Development of provincial 
Meditation Centers in Bangsaphan district, Prachuapkhirikhan province, and (3) to 
study the problems, obstacles and suggestions for Management Development of 
provincial Meditation Centers in Bangsaphandistrict, Prachuapkhirikhan province. 
The research methodology was the mixed method research, In terms of 
quantitative research, the questionnaire was used as a tool to collect field data 
from the practitioners of meditation in the provincial practice office in 
Bangsaphandistrict. Prachuapkhirikhanprovince, 320 people in DamnoenSaduak 
district, Ratchaburi province. The statistics were used for the data analysis through 
frequency, percentage, mean, standard deviation (S.D.), testing the hypothesis by t-
test and F-test, One-way Analysis of Variance. And the qualitative research had the 
documentary analysis and interview as the tool to collect the data in the field 
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study from 9 key informants and analyzed the data through the content analysis 
technique. 

The Findings of research were as following: 
1. Management Development of provincial Meditation Centers in 

Bangsaphan district, Prachuapkhirikhan province, overall, is at a high level. with an 
average of 3.85. When considering each aspect, it was found that the management 
aspect were at the moderate level with an average of 3.47, the other aspects were 
at high level . 

2. The finding of the comparison of the level of Management 
Development of provincial Meditation Centers in Bangsaphan district, 
Prachuapkhirikhan province, according to the opinions of the practitioners, classified 
by personal status, found that personal status in sex and age of the participants 
had the opinion towards the Management Development of provincial Meditation 
Centers in Bangsaphan district, Prachuapkhirikhan province, with a significantly 
difference at the level of 0.05, which is in accordance with the hypothesis set. But 
personal status such as general education and religious education did not effect on 
different opinions. 

3. Suggestions for the Management Development of provincial Meditation 
Centers in Bangsaphan district, Prachuapkhirikhan province, namely (1) The place 
aspect; should build and reconstruct the temple. The problem is lack of care. 
Therefore, need to have a policy to set up a supervisory board to have in 
responsible persons seriously (2) Personnel aspect; should have a policy to 
coordinate government and private agencies and National Buddhism Office (3) 
Management aspect; the problem is working unsystematically lack of maximum 
effectiveness in coordination. Therefore should coordinate with government and 
private agencies for seminars and invite academicians who have the knowledge and 
ability of personnel development and organizations for addition knowledge to 
temples. 
Keywords: Development, Management, Provincial Meditation Centers 
 
1. บทนํา 

ประเทศไทยนับไดวาพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ เพราะประชากรสวนใหญ 
รอยละ 94 เปนชาวพุทธ (พระระพิน พุทธสาโร, 2554: 26) และมีพิธีกรรมทางศาสนามากมายที่
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แสดงถึงการปฏิบัติธรรมใน พระพุทธศาสนา เชน การบวชพระ บวชชีพราหมณ เปนตน พิธีกรรม
เหลาน้ีก็เปนสวนหน่ึงที่ทําให พระพุทธศาสนาสืบทอดมาจนถึงปจจุบัน อยางไรก็ดีการนับถือ
พระพุทธศาสนาของคนไทยสวนใหญ เปนการนับถือโดยบุพการีนิยม กลาวคือเมื่อบิดามารดานับถือ
พระพุทธศาสนา ตนเองก็พลอยนับถือ ไปดวย 

พระสงฆและวัด เปนองคกรสําคัญที่จะมีสวนเกี่ยวของเหมาะสมสอดคลองตอการพัฒนา
คุณภาพชีวิต เพราะพระเปนผูอบรมใหธรรมะ ใหผลทั้งโลกิยะและโลกุตตระ จัดการศึกษาดานปริยัติ
และดานปฏิบัติแกประชาชนทุกคน มีสวนใกลชิดกับสังคม เอื้อประโยชนทางธรรมอันเปนสาธารณะ
สมบัติสงเคราะหชุมชนและสังคม คอยพัฒนาสาธารณูปการ มีการรวมมือประสานการเผยแผธรรม 
ผูกสัมพันธกับชุมชนและสังคมเน่ืองกันในพระพุทธศาสนาตลอดทั้งชีวิตต้ังแตเกิดจนตาย วัดในฐานะ
ที่เปนสถาบันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ตองฟนฟูบทบาทในการเปนศูนยรวมอบรมศีลธรรมแก
ประชาชน สําหรับกิจกรรมดานการฝกอบรม ทางวัดไดมีการกําหนดประเภท และจํานวนผูเขาอบรม
กําหนดหลักสูตรและระยะเวลาในการอบรม โดยมีกิจกรรมตามโครงการหลัก ๆ ดังน้ี คือ 

โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการทํางาน เปนโครงการสําหรับขาราชการ 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ ตลอดถึงบริษัทตาง ๆ นําบุคลากรในองคกรมาปฏิบัติธรรมตามหลักสตูรที่วัด
กําหนดไวมีหลักสูตร 2 คืน 3 วัน หลักสูตร 4 คืน 5 วัน และหลักสูตร 6 คืน 7 วัน เพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรไดมีแนวทางในการพัฒนาตนเองทั้งทางกายและใจ 

 โครงการฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแกนักเรียนและเยาวชนที่เรียกวา โครงการเขา
คายคุณธรรม เปนโครงการดานศึกษาสงเคราะห เกิดจากแนวคิดที่จะใหเยาวชนตลอดจนคนทั่วไป
ไดมี โอกาสศึกษาธรรมอยางถองแท โดยใชเวลาสั้น ๆ 2 วัน 1 คืน หรือ 3 วัน 2 คืน เพื่อมาใชชีวิต
อยูใน วัด สําหรับฝกปฏิบัติและมีวิถีชีวิตแบบวิถีพุทธตามหลักสูตรที่ทางวัดจัดไวให โดยมีขอตกลง
รวมกันในสิ่งที่ตองปฏิบัติและละเวนขอหามตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอบรมหรือใชชีวิตอยูในคาย
ปฏิบัติธรรม (พระมหานภดล สุวณฺณเมธี (มีคําเหลือง), 2551: 5)สภาพทางจิตใจของมนุษยเราจะ
เสื่อมโทรมลง ถามิไดรับการประคับประคองจากตนเอง พุทธศาสนิกชนมักจะยึดติดกับปจจัยทาง
วัตถุที่ดูเหมือนอยูใกล ขาดการเฝาดูแลขัดเกลาจิต ผลก็ทําให หางจากการพิจารณาธรรม ไกลจาก
ความเปนจริงทุกขณะ การศึกษาอบรมและการเผยแผศาสนธรรม จึงเปนปจจัยที่ สําคัญของชุมชน
และสังคมในการเปนแนวทางการดําเนินไปสูความสันติสงบสุข ทั้งกับ ตนเองและผูอื่น 

ปจจุบันมหาเถรสมาคม ใหความสนใจสนับสนุนการปฏิบัติธรรมโดยออกระเบียบ 
สงเสริมการจัดต้ังสํานักปฏิบัติธรรมประจาํจังหวัดข้ึน เปนระเบียบควบคุมเกี่ยวกับการเรียนการสอน
วิปสสนาธุระหรือการปฏิบัติสมถวิปสสนากมัมฐานใหเปนไปตามหลกัที่พระพุทธเจาตรัสไวในมหาสติ
ปฏฐานสูตร เพื่อรองรับประชาชนพุทธบริษัทที่สนใจใครปฏิบัติธรรมดวยการฝกสมาธิเจริญวิปสสนา
กัมมัฏฐาน (กองพุทธศาสนศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, 2553: 2) 

สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดในอําเภอบางสะพานน้ันในปจจุบันมีอยูทั้งสิ้น 3 แหง 
กระจายตัวอยูทั่วไปทั้งอําเภอ และยังมีวัดที่ไมไดเปนสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดแตมีการ
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ฝกอบรมอยูอีกจํานวนหน่ึง แตปญหาสําคัญในการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรมก็คือ การขาด 
พระภิกษุที่เปนเจาสาํนักปฏิบัติธรรมและพระวิปสสนาจารยสําหรับทําหนาที่บริหารจัดการฝกอบรม 
สั่งสอนไดอยางดีมีคุณภาพและมีปริมาณเพียงพอตอความตองการของพุทธศาสนิกชน และยังขาด 
สํานักปฏิบัติธรรมที่มีมาตรฐานและพระภิกษุที่มีความรูความสามารถและปฏิบัติชอบในการอบรมสั่ง 
สอนเรื่อง สมถกัมมัฏฐานและวิปสสนากัมมัฏฐานอยูจํานวนมาก 

ฉะน้ัน ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาถึงการพัฒนาการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม
ประจําจังหวัดในอําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธทั้งดานความพรอมของวัดในการจัดต้ัง
เปนสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด ทั้งดานบุคลากรที่มีสวนเกี่ยวของกับการสนับสนุนดําเนินการ 
และดานการบริหารจัดการที่ดี เพื่อนําเอาองคความรูจากการศึกษาในครั้งน้ี นํามาพัฒนาสํานัก
ปฏิบัติธรรมจังหวัดในอําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน และ
เปนแบบอยางในการพัฒนาสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดตอไป 
 
2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

2.1 เพื่อศึกษาการพัฒนาการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดในอําเภอ
บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

2.2 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาการบรหิารจัดการสาํนักปฏิบัติธรรมประจาํจังหวัด
ในอําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

2.3 เพื่อศึกษาปญหา อปุสรรค และขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการพัฒนาการบริหาร
จัดการสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดในอําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 
3. วิธีดําเนินการวิจัย 

3.1 รูปแบบการวิจัย 
การวิจัยครั้งน้ี  เปนการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed-Methods Research) กําหนด

ขอบเขตเน้ือหาใน 3 ดาน คือ (1)ดานสถานที่ (2) ดานบุคลากร (3) ดานการบริหารจัดการ (ศูนย
การเผยแผพระพุทธศาสนาแหงชาติสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ วัดพิชยญาติการาม 
กรุงเทพมหานคร, 2560: 2-6) 

3.2 ประชากรกลุมตัวอยางและผูใหขอมูลสําคัญ 
ประชากร ไดแก ผูมาเขาปฏิบัติธรรมในสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดในอําเภอบาง

สะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ จํานวนประชากร 1,596 คน (สํานักงานเจาคณะอําเภอบางสะพาน, 
2561: 1-5) 

กลุมตัวอยาง ไดทําการสุมมาจากประชากรโดยหาขนาดของกลุมตัวอยางจากการใชสูตร
คํานวณของทาโร ยามาเน (Taro Yamane)(คณาจารยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
2554: 228) ไดขนาดของลุมตัวอยาง จํานวน 320 รูป 



การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม Proceedings: 2561258

ผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) โดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview)
จํานวน 9 รูป/คน 

3.3เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก แบบสอบถาม ที่มีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ 

(Check List) แบบมาตราสวนประเมินค า (Rating Scale) แบบปลายเปด (Open Ended 
Question)และแบบสัมภาษณ ซึ่งมีลักษณะเปนแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured 
Interview) 

3.4การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางและผูใหขอมูลสําคัญทั้งหมดดวยตนเอง 

โดยนําหนังสือจากผูอํานวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไปเสนอเพื่อขอความอนุเคราะหและสามารถเก็บ
รวบรวมขอมูลไดสมบูรณทั้งหมด คิดเปนรอยละ 100 

3.5การวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลที่ไดโดยหาคาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบคาที และคา เอฟ วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และ
เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีผลตางเปนสําคัญนอยที่สุดและในสวนของการ
วิจัยเชิงคุณภาพมีการวิเคราะหเอกสาร และวิเคราะหผลการสัมภาษณดวยเทคนิคการวิเคราะห
เน้ือหาประกอบบริบท 
 
4. สรุปผลการวิจัย 

1. การพัฒนาการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดในอําเภอบางสะพาน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยภาพรวม อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.85 เมื่อพิจารณาเปนราย
ดาน พบวา ดานการจัดการ อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.48 สวนดานอื่นๆ ที่เหลืออยู
ในระดับมากทุกดาน 

2. ผลการเปรียบเทียบระดับการพัฒนาการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรมประจํา
จังหวัดในอําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ตามความคิดเห็นของผูมาเขาปฏิบัติธรรม 
จําแนกตามสถานภาพสวนบุคคล พบวา สถานภาพสวนบุคคลดานเพศ และอายุ ของผูมาเขาปฏิบัติ
ธรรมมีผลทําใหความคิดเหน็ที่มีตอการพัฒนาการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดใน
อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว สวนสถานภาพสวนบุคคลดานการศึกษาสามัญ และการศึกษาทาง
ธรรม ไมมีผลทําใหเกิดความคิดเห็นที่แตกตางกัน 

3. ขอเสนอแนะในการพัฒนาการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดใน
อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ไดแก (1) ดานสถานที่ ควรสรางและบูรณปฏิสังขรณ
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เสนาสนะวัด ปญหาที่พบคือ ขาดการดูแลเอาใจใส จึงจําเปนตองมีนโยบายการต้ังคณะกรรมการ
ควบคุมดูแล ใหมีผูรับผิดชอบทีเ่ปนรูปธรรมและเอาใจใสจรงิๆ (2) ดานบุคคลากร ควรมีนโยบายการ
ประสานหนวยงานภาครัฐและเอกชน สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ (3) ดานการบริหาร
จัดการ ปญหาที่พบคือ การทํางานยังไมเปนระบบทาํใหขาดประสิทธิผลสงูสดุในการประสานงาน จึง
ควรมีการประสานหนวยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อจัดสัมมนาและเชิญวิทยากรที่มีความรู
ความสามารถในดานการพัฒนาบุคคลากรและองคกรใหความรูในวัดเพิ่มเติม 
 
5. อภิปรายผลการวิจัย 

การพัฒนาการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดในอําเภอบางสะพาน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยภาพรวม พบวา ดานสถานที่จากผลการวิจัย พบวา การปฏิบัติธรรม
กรรมฐานที่ดีน้ัน ยังตองประกอบดวยสถานที่ที่มีความสงบรมรื่น ทั้งในสวนของที่พัก หองนํ้า โรง
อาหาร ตองมีความสะอาดเรียบรอยซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพระมหาวิชัย  ยติชโย (ฤทธ์ิวิรุฬห) 
กลาวไววา สถานที่ปฏิบัติธรรมที่เหมาะสมคือเสนาสนะอันสงัดไดแกปาโคนไมภูเขาซอกเขา ถํ้าปาชา
ปาทึบที่กลางแจงลอมฟางที่สงัดมีเสียงนอยมีเสียงอึกทึกนอยไมมีคนสัญจรไปมาไมมีคนพลุกพลาน
นอกจากน้ันอาจเปนเสนาสนะ5ชนิดไดแกวิหารเรือนมุงแถบเดียวเรือนช้ัน เรือนโลนและถํ้าที่สราง
ข้ึน ทําใหสะดวกสบายตอการเจริญภาวนา(พระมหาวิชัย  ยติชโย (ฤทธ์ิวิรุฬห), 2551: 1-2)ดาน
บุคลากร จากผลการวิจัย พบวา สํานักปฏิบัติธรรมพยายามที่จะพัฒนาศักยภาพบุคลากร หรือ
บุคลากรที่มีอยูแลว พยายามตอยอดดวยการใหเขาไปฝกปฏิบัติทําใหจริงจัง จนเปนที่ยอมรับ เพื่อให
การพัฒนาบุคลากรในการเผยแผพระศาสนาที่เหมาะสมไดในที่สุด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 
พระครูสังฆรักษวิสิทธ์ิ ธมมวโร (วัฒนคู) กลาวไววา ดานวิทยากร วิทยากรทั้งพระภิกษุ และฆราวาส 
กัลยาณมิตรที่ ดี และมีความเปนกันเอง ระหวางผูเขาปฏิบัติธรรม วิทยากรใชวิธีการสอนเชิง
นันทนาการและวิชาการคูกัน พรอมทั้งใชโสต ทัศนูปการในการนําเสนอไดอยางเหมาสะสม 
วิทยากรใชวิธีการสอนเชิงนันทนาการ (พระครูสังฆรักษวิสิทธ์ิ ธมมวโร (วัฒนคู), 2549: 101-102) 
ดานการบริหารจัดการ สํานักปฏิบัติธรรมที่ดีจะเตรียมพรอมในเรื่องของสถานที่และวิทยากรแลว
สิ่งจําเปนที่จะตองเตรียมพรอมคือในสวนของการบริหารจัดการเพื่อความเปนมาตรฐานและความมี
ประสิทธิภาพในการจัดการและพัฒนาสํานักปฏิบัติธรรมใหความสะดวกและใหเปนที่เคารพศรัทธา
เขามาประพฤติปฏิบัติธรรมของเหลาสาธุชนพุทธบริษัทไดอยางมีประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ พระมหากังวาล ธีรธมฺโม กลาวไววา สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด ตองมีจัดทําบัญชี
รายรับ-จาย ใหเปนระบบโปรงใสชัดเจนตรวจสอบได บัญชีการเงินของสํานักปฏิบัติธรรมควรแยก 
จากบัญชีวัด จัดทําสถิติผูเขารับการปฏิบัติธรรม มีการต้ังทุนเพื่อการเผยแผของสํานักปฏิบัติธรรม
ประชาสัมพันธกิจกรรมผานทางสื่อ และจัดทําสื่อการปฏิบัติธรรม(พระมหากังวาล ธีรธมฺโม), 2557: 
ก-ข) 
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6. ขอเสนอแนะ 
6.1 ขอเสนอแนะทั่วไป 

1. ดานสถานที่ ควรจัดอาคารสถานที่พักของอุบาสกพัก เมื่อเกิดฝนตกในชวงเวลา
การฝกอบรม  

2. ดานบุคคลากร ควรจัดการรักษาความปลอดภัย ควรมีการกําหนดเวลาการออก
นอกสถานที่ของผูอบรม ในเวลาวิกาล การปองมิจฉาชีพแปลกปลอมเขามาขโมยสิ่งของ 

3. ดานการบริหารจัดการ ควรมีการประชาสัมพันธกิจกรรมการฝกอบรมให
กวางขวางออกไป เปนกระบวนการอยางมีระบบ 

6.2 ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป 
1.ในการวิจัยครั้งตอไป ควรศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพเพื่อจะไดทราบรายละเอียด 

ดวยการสัมภาษณ (Interview) โดยแบบสัมภาษณ รวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-
Depth Interview) กับผู ใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) เชน พระสังฆาธิการ ไวยาวัจกร 
กรรมการวัด หรือผูนําชุมชน เปนตน 

2. ควรศึกษาจากกลุมประชากรหรือกลุมตัวอยางที่มากกวาน้ีเชนระดับจังหวัดหรือ
ระดับภาคเปนตนเพื่อศึกษาขอมูลวามีกลยุทธการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรมมีความเหมือน
หรือแตกตางจากการวิจัยครั้งน้ี 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค คือ 1. เพื่อศึกษาการบริหารจัดการโครงการหมูบานรักษา
ศีล 5 ของคณะสงฆอําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุร ี2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคิดเหน็ของ
พระสงฆที่มีตอการบริหารจัดการโครงการหมูบานรักษาศีล 5 ของคณะสงฆอําเภอบางปลามา 
จังหวัดสุพรรณบุรี โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล และ 3. เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจดัการโครงการหมูบานรักษาศีล 5 ของคณะสงฆอาํเภอบางปลามา 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ระเบียบวิธีวิจัยเปนแบบผสานวิธี ระหวางการวิจัยเชิงปริมาณ เปนการสํารวจดวย
แบบสอบถามซึ่งมีคาความเช่ือมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.725 กับกลุมตัวอยาง คือ พระสงฆอําเภอบาง
ปลามา จํานวน 251 รูป ทําการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสาํเรจ็รปูทางสงัคมศาสตร สถิติที่ใชคือ 
คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาเอฟ ดวยวิธีวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว และงานวิจัยเชิงคุณภาพดวยการสัมภาษณเชิงลึกกับผูใหขอมูลสําคัญจํานวน 
10 รูป/คน โดยใชเทคนิคการวิเคราะหเน้ือหาเชิงพรรณนา สรุปเปนความเรยีง และตารางความถ่ี 

ผลการวิจัยพบวา 
1. พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการโครงการหมูบานรักษาศีล 5 ของคณะ

สงฆอําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี โดยภาพรวม อยูในระดับมาก (Χ =3.67, S.D. =0.617) 
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการจัดองคกรดานการวางแผน 
ดานการกํากับดูแล ดานการอํานวยการ และดานงานบุคลากร ตามลําดับ 
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แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆตอการบริหารจัดการโครงการหมูบาน
รักษาศีล 5 ของคณะสงฆอาํเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุร ีโดยจําแนกตามสถานภาพสวนบุคคล 
คือ อายุ พรรษา ระดับการศึกษาแผนกธรรม ระดับการศึกษาแผนกบาลี ระดับการศึกษาทางโลก 
และตําแหนงหนาที่ปจจุบัน พบวา พระสงฆมีอายุ ระดับการศึกษาแผนกธรรม ระดับการศึกษา
แผนกบาลี ระดับการศึกษาทางโลก และตําแหนงหนาที่ปจจุบันตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการโครงการหมูบานรักษาศีล 5 ของคณะสงฆอําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี แตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย สวนพระสงฆที่มีพรรษาตางกัน 
มีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการโครงการหมูบานรักษาศีล 5 ของคณะสงฆอําเภอบางปลามา 
จังหวัดสุพรรณบุรี ไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

3. ปญหาและอุปสรรคตอการบริหารจัดการโครงการหมูบานรักษาศีล 5 ของคณะสงฆ
อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี พบวา คณะสงฆอําเภอบางปลามาขาดความเขาใจในเรื่อง
วัตถุประสงคและข้ันตอนในการดําเนินโครงการ ไมกระจายอํานาจหนาที่ใหชัดเจน ไมคัดเลือกคนที่
มีความรูเหมาะสมกับตําแหนงงานที่รับผิดชอบ ไมประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร จึงขาด
บุคลากรที่เช่ียวชาญและมีความรูความสามารถที่เขากับงานของโครงการ ไมสรางแรงจูงใจให
พระสงฆเกิดความยินดีตอการปฏิบัติงานของโครงการ การติดตอประสานงานระหวางภาครัฐ 
เอกชน และประชาชนที่ลาชา และการเย่ียมชมติดตามผลประเมินผลการดําเนินงานของโครงการ
ไมไดตามระยะเวลาที่กําหนด  

ขอเสนอแนะตอการบริหารจัดการโครงการหมูบานรักษาศีล 5 ของคณะสงฆอําเภอบาง
ปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี พบวา คณะสงฆอําเภอบางปลามาควรศึกษาทําความเขาใจใน
วัตถุประสงคและข้ันตอนในการดําเนินโครงการ กระจายอํานาจหนาที่ใหชัดเจน จัดฝกอบรม
คัดเลือกคนที่มีความรูเหมาะสมกบัตําแหนงงานทีร่ับผิดชอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
สรางแรงจูงใจใหพระสงฆเกิดความยินดีตอการปฏิบัติงานของโครงการ นําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใช
ในการติดตอประสานงานระหวางภาครัฐ เอกชน และประชาชน ตรวจเย่ียมชมติดตามผล
ประเมินผลการดําเนินงานของโครงการตามระยะเวลาที่กําหนด ขับเคลื่อนโครงการดวยการสงเสริม
ความรูความเขาใจที่จะปฏิบัติตนใหเกิดประโยชนตอชาติบานเมือง จัดทําแผนปายประชาสัมพันธ
รณรงคเชิญชวนใหประชาชนเห็นคุณคาของการรักษาศีลวาสําคัญตอการดําเนินชีวิต ณ บริเวณหนา
วัดหรือในพื้นที่ชุมชน มีความสัมพันธที่ดีตอการทํางานรวมกันระหวางชาวบาน หนวยงานราชการ
กับคณะสงฆ, หาจุดแข็งและประโยชนหรือคุณคาจากโครงการน้ีแลวนําเสนอใหเปนที่ยอมรับ, 
พัฒนาตนเองโดยการแสวงหาความรูเทคนิคใหมๆ จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสรางสังคมใหมีความ
สามัคคีมีแรงจูงใจที่จะทําประโยชนเพื่อตนและเพื่อสังคมที่สงบสุข จัดต้ังศูนยกลางในระดับหมูบาน
หรือชุมชน ผูนําหมูบานหรือชุมชนใหการสนับสนุนการดําเนินโครงการทั้งดานกําลังคนอาหารและ
นํ้าชวยดูแลการขับเคลื่อนโครงการอยางเต็มกําลัง 

คําสําคัญ: การบริหารจัดการ; การจัดการโครงการ; หมูบานรักษาศีล 5 
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Abstract 
 The objectives of this study were Research: 1. To study Management of The 
Five Precepts Observing Village  Project of Sangha Administrators at Bangplama 
District, Suphanburi Province 2. To compare monks’ opinions  towards management 
of The Five Precepts Observing  Village  Project of Sangha Administrators at 
Bangplama District, Suphanburi Provinceby lassified by personal status and 3. To 
study Problems, obstacles and  recommendations about management of The Five 
Precepts Observing  Village  Project of  Sangha Administrators at  Bangplama 
District,  Suphanburi Province 
 Methodology was the mixed methods Research: The quantitative research 
applying  survey method collected data from 251 samples who were Buddhist 
monks at Bangplama District using questionnaires with the confidence value at 
0.725. The data were analyzed by descriptive statistics; frequency, percentage, 
mean, standard deviation, F-test,  one-way analysis of variance, ANOVA. The 
qualitative research collected data from 10 key informants with in-depth-
interviewing and analyzed data by descriptive interpretation  
Findings of the research  were as follows:  
 1. Monks by overall, had opinions towards  the management of The Five 
Precepts Observing Village Project of SanghaAdministrators at Bangplama District, 
Suphanburi Province at high level ( =3.67, S.D. =0.617) Each aspect was also at high 
level namely; Planning Organizing Staffing Directing Controlling. Monks had opinions 
towards management of The Five Precepts Observing  Village  Project of Sangha 
Administrators at  Bangplama District, Suphanburi Province at  high levels in all 
these aspects,  
 2. The comparison of the opinions of the monks towards  management of 
The Five Precepts Observing  Village  Project of Sangha Administrators at Bangplama 
District, Suphanburi Province by classified by personal status, it was found that 
monks with different  ordained age, levels of education, Dharma and Pali 
education, formal educational levels and current Positions had different opinions 
towards the management of The Five Precepts Observing  Village  Project of Sangha 
Administrators at Bangplama District, Suphanburi Province at statistical significant 
level of 0.05, accepting set hypothesis. While monks with different age did not have 
different opinions towards the management of The Five Precepts Observing  Village  
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Project of Sangha Administrators at  Bangplama District, Suphanburi Province, 
herefore, rejecting the set hypothesis. 
 3. Problems and obstacles of management of The Five Precepts Observing  
Village  Project of SanghaAdministrators Bangplama District Suphanburi 
Provincefound The Sangha Administrators Bangplama District lacked understanding 
of objectives and procedures for project implementation. District Sangha 
Administrators do not clearly empower authority, do not select people with 
knowledge suitable for the position of responsibility do not evaluate the 
performance of personnel Therefore, the project lacked  skilled and knowledgeable 
personnel who are compatible with the work of the project, do not motivate 
monks to be pleased with the project  performance.  Liaison between government 
and private sector and the public is delayed.  And visiting, monitoring and  
evaluating  the project's performance were not carried out in the proper timeframe.  
 Recommendations for the management of The Five Precepts Observing  
Village Project of Sangha Administrators at Bangplama District, Suphanburi Province 
are that  Sangha Administrators should study to understand the objectives and 
procedures of the project. District Sangha Administrators need to give out orders 
clearly  with decentralized authority. Organize training and recruit people with 
knowledge suitable for the position of responsibility. Evaluate the performance of 
personnel Motivate monks to be pleased with the project's performance Modern 
technology should be used to coordinate between government, private and public 
sectors. Project inspection and site  visits to follow up the evaluate  the project's 
performance  at the specified period of time.  
 The findings from in-depth interviews revealed that Sangha Administrators at 
Bangplama District undertake the project by promoting knowledge and 
understanding  that will benefit the nation.  create a public relations sign, campaign 
to invite people in the village at the monasteries entrances to encourage 
community to have good relations with governmanet agencies and Sangha Order. 
Find strengths and benefits or values from this project and offer them to be 
accepted. Have the knowledge and knowledge in line with the ability to develop 
themselves by seeking new knowledge and techniques The campaign to  invites 
people to see the value of keeping the sacraments important to life Organize 
volunteer activities to create a harmonious society with benefits for themselves  
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and for a peaceful society. Establish community centers at the village or 
community. Village or community leaders should  support the project 
implementation in terms of manpower, food and water, help  oversee the project 
with full force and capability. 
Keywords:  Management; Project Management; The Five Precepts Observing Village  
Project. 
 

บทนํา 

ประเทศไทยเปนดินแดนพระพุทธศาสนา ประชาชนอาศัยอยูรวมกันอยางสันติภาพ 
เพราะตางมุงสรางกุศลคุณงานความดี โดยยึดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการดําเนินชีวิต เวน
จากการเบียดเบียนกัน ประกอบสัมมาอาชีพ ซื่อสัตย สุจริต สถาบันพระปกเกลา (2555 น. 6) เมื่อ
เวลาแปรเปลี่ยนไปกลับพบวา ประชาชนเกิดความขัดแยงกันอยางรุนแรง โดยเฉพาะอยางย่ิง
ปรากฏการณความรุนแรงทางการเมอืงทีเ่กิดข้ึนต้ังแตในชวงป พ.ศ.2549-2553 นํามาซึ่งการสูญเสีย
ชีวิตไมตํ่ากวา 100 คน บาดเจ็บอีกจํานวนมาก รวมถึงผูสูญหายอีกจํานวนหน่ึงที่ยังไมปรากฏขอมูล 
อีกทั้งความสูญเสียทางวัตถุ อาคาร สถานที่ตางๆ อีกหลายแหง สังคมไทยในชวงที่ผานมาเปนยุค
แหงความหวาดกลัวและหวาดระแวง ที่ประชาชนไมสามารถพูดคุยเรื่องความคิดเห็นทางการเมือง
เปนการทั่วไป แมกระทั่งการพูดคุยกับญาติหรือเพื่อสนิท ในหลายชุมชนมีกลุมคนที่มีความคิด
แตกตางทางการเมืองกันอยางชัดเจน เกิดการบมเพาะความเกลียดชังกัน จากการเลือกรับสื่อที่
นําเสนอความคิดเห็นทางการเมืองที่สอดคลองกับมุมมองของตน และแบงข้ัวแยกกันอยางเห็นไดชัด 
จากความรุนแรงที่กลาวมาอันนํามาซึ่งการสูญเสียอยางประเมินคามิได และเกิดสภาพสังคมแหง
ความหวาดระแวง คําถามที่ตามมาคือรากเหงาของปญหาของสังคมไทยคืออะไร ซึ่งมีหลายฝาย
พยายามใหคําอธิบายตอปญหาดังกลาววาเปนการแขงขันเชิงอํานาจ การทุจริตประพฤติมิชอบของผู
มีอํานาจ ความรูสึกวาไมไดรับความเปนธรรม การถูกเลือกปฏิบัติ ชองวางทางเศรษฐกิจและสังคม
ระหวางคนจนกับคนรวย ตลอดจนโอกาสในการเขาถึงทรัพยากรที่แตกตางกัน  

แมในปจจุบันปญหาดังกลาวก็ยังคงมีอยูใหเห็นกันบอยครั้งผานสื่อตางๆ จนกลายเปน
ป ญ ห า ที่ แ ก ไ ข ไ ด ย า ก ถึ ง แ ม ว า บ า น เ มื อ ง จ ะ มี ก ฎ ห ม า ย  
มีเจาหนาที่คอยดูแลคุมครองความปลอดภัยแตก็ยังมีคนที่ขาดสติไรศีลธรรมทําผิดกฎหมาย
บานเมืองสรางความความเดือดรอนใหสังคมอยางตอเน่ือง อน่ึง ในทางพระพุทธศาสนามีแนวทางใน
การแกไขปญหาดังกลาว คือ การแกไขปญหาที่ตนเหตุของปญหาน้ันๆ จึงจะไดรับประโยชนและ
สามารถสลายปญหาได เพราะหากแกไขไมถูกจุดทําไมถูกที่และไมถูกเวลายอมไมไดผล ทั้งจะย่ิงทํา
ใหปญหาขยายตัวออกไปไมจบสิ้นอันสืบเน่ืองมาจากสาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาทั้งมวลไมวาจะ
เกี่ยวกับสารเสพติด เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองเปนตน ลวนแลวเกิดมาจากบุคคลในชาติ
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บ า น เ มื อ ง ข อ ง เ ร า ป ล อ ย ป ล ะ ล ะ เ ล ย  ไ ม รั ก ษ า ศี ล แ ล ะ ป ฏิ บั ติ ธ ร ร ม  
จึงไดรับผลกระทบดังที่ปรากฏอยูน้ี 

คณะสงฆไทย โดยเจาประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย ผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จ
พระสังฆราช มีดําริที่จะเสริมสรางความปรองดองและสมานฉันทของคนในชาติ ใหเกิดความสงบ 
สันติสุข มีความสามัคคี กลมเกลียวกัน โดยใหพุทธศาสนิกชนไดนําหลักธรรมคําสอนทาง
พระพุทธศาสนาไปพัฒนาชีวิต ครอบครัว ชุมชนและสังคม ดวยการเนนการรณรงคและสงเสริม
สนับสนุนใหมี “หมูบานรักษาศีล 5” ข้ึน ในทุกภาคสวนของประเทศ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 
2556 ซึ่งสอดคลองกบันโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ซึ่งนําโดย พลเอกประยุทธ 
จันทรโอชา หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ไดใหแนวทางในการแกไขปญหาดังกลาว (เมื่อ
วันที่ 30 พฤษภาคม 2557) โดยการใหทุกภาคสวนรวมมือกันดําเนินการในเรื่องการสรางความ
ปรองดองสมานฉันท และทําใหประชาชนมีความรักความสามัคคีกัน โดยเริ่มจากครอบครัว หมูบาน 
ตําบล อําเภอ จังหวัด ซึ่งจะนําพาประเทศกาวไปขางหนาอยางปลอดภัยย่ังยืน  

อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี ฝายบานเมืองแบงเขตการปกครองออกเปน 14 
ตําบล 127 หมูบาน องคการบริหารสวนตําบล 14 แหง เทศบาลตําบล 4 แหง มีประชากรรวม
ทั้งสิ้น 84,848 คน เปนชาย 41,625 คน เปนหญิง 43,223 คน ฝายคณะสงฆแบงเขตการปกครอง
คระสงฆออกเปน 15 ตําบล  75 วัด เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 ไดมีพิธีเปดโครงการหมูบานศีล 
5 ชาวประชาเปนสขุ โดยคณะสงฆอําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี ณ วัดดาว อําเภอบางปลา
มา จังหวัดสุพรรณบุรี มีประชาชนสมัครเขารวมโครงการทั้งสิ้น 65,110 คน อน่ึง จากจํานวนผูที่
สนใจเขารวมโครงมี 77 % แตเปนเพียงการเขารวมที่เปนรูปธรรมเทาน้ัน แตยังมีความประพฤติผิด
ศีลอยูเชนเดิม ทําเพียงแคสมาทานศีลแลวก็จบกันที่ตรงน้ันไมมีการนํามาปฏิบัติกันอยางจริงจัง 
กลาวไดวาโครงการยังไมสัมฤทธิผลเปนนามธรรม ดังน้ัน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาแนวทางการ
บริหารจัดการโครงการหมูบานรักษาศีล 5 ของคณะสงฆอําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี วามี
องคประกอบและวิธีดําเนินการอยางไรใหโครงการน้ีเขาถึงประชาชนอีก 23 % ได เกิดสัมฤทธิผล
เปนนามธรรม และประสบผลสําเร็จ ในอนาคตอันใกลน้ี 

 
1. วัตถุประสงคของการวิจัย 

 เพื่อศึกษาการบริหารจัดการโครงการหมูบานรักษาศีล 5 ของคณะสงฆอําเภอบางปลา
มา จังหวัดสุพรรณบุรี 
 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆที่มีตอการบริหารจัดการโครงการ
หมูบานรักษาศีล 5 ของคณะสงฆอําเภอบางปลามา จังหวัดสพุรรณบุร ีโดยจําแนกตามปจจัยสวน
บุคคล 
 เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจดัการโครงการหมูบาน
รักษาศีล 5 ของคณะสงฆอําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี 
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2. ขอบเขตการวิจัย 

 1. ขอบเขตดานเน้ือหา 
 การวิจัยครั้งน้ีใชแนวคิดของพระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), 2549 น. 3 – 5) 
แนวคิดเกี่ยวกับหลักการบริหารจัดการ “POSDC” ซึ่งประกอบไปดวย การวางแผน (Planning) 
การจัดองคกร (Organizing) งานบุคลากร (Staffing) การอํานวยการ (Directing) การกํากับดูแล 
(Controlling) 
 2. ขอบเขตดานตัวแปร 
 ตัวแปรตน (Independent Variables)   ไดแก ปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา 
ระดับการศึกษาแผนกธรรม ระดับการศึกษาแผนกบาล ีระดับการศึกษาทางโลก และตําแหนงหนาที่
ปจจุบัน 
 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ไดแก ความคิดเห็นของพระสงฆตอการบริหาร
จัดการโครงการหมูบานรกัษาศีล 5 ของคณะสงฆอาํเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี มี 5 ดาน คือ 
การวางแผน (Planning) การจัดองคกร (Organizing) งานบุคลากร (Staffing) การอํานวยการ 
(Directing) การกํากับดูแล (Controlling) 
 3. ขอบเขตดานประชากร 
 ประชากรในการวิจัย ไดแก พระสงฆในเขตปกครองอําเภอบางปลามา จังหวัด
สุพรรณบุรี จํานวน 673 รูป ผูใหขอมูลสําคัญ จํานวน 10 รูป/คน  
 4. ขอบเขตดานสถานที่ (พื้นที่) 
 พื้นที่ในการวิจัย ไดแก อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี 
 5. ขอบเขตดานระยะเวลา 
 ดําเนินการวิจัยต้ังแตเดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือน มีนาคม 2562 รวม 6 เดือน 
 
3. สมมติฐานการวิจัย 

1. พระสงฆที่มีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการโครงการหมูบานรักษา
ศีล 5 ของคณะสงฆอําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี แตกตางกัน 

2. พระสงฆที่มีพรรษาตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการโครงการหมูบาน
รักษาศีล 5 ของคณะสงฆอําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี แตกตางกัน 

3. พระสงฆที่มีระดับการศึกษาแผนกธรรมตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการ
โครงการหมูบานรักษาศีล 5 ของคณะสงฆอําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี แตกตางกัน 

4. พระสงฆที่มีระดับการศึกษาแผนกบาลีตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการ
โครงการหมูบานรักษาศีล 5 ของคณะสงฆอําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี แตกตางกัน 
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5. พระสงฆที่มีระดับการศึกษาทางโลกตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการ
โครงการหมูบานรักษาศีล 5 ของคณะสงฆอําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี แตกตางกัน 

6. พระสงฆที่มีตําแหนงหนาที่ปจจุบันตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการ
โครงการหมูบานรักษาศีล 5 ของคณะสงฆอําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี แตกตางกัน 

 
4. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดสรางกรอบแนวคิดเพื่อการวิจัย ดังแสดงไวดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. วิธีดําเนินการวิจัย 

ร ะ เบี ย บ วิ ธี วิ จั ย เป น แ บ บ ผ ส า น วิ ธี  ร ะ ห ว า ง ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง ป ริ ม า ณ  
เปนการสํารวจดวยแบบสอบถามซึ่งมีคาความเช่ือมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.725 กับกลุมตัวอยาง คือ 
พระสงฆอําเภอบางปลามา จํานวน 251 รูป ทําการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทาง
สังคมศาสตร สถิติที่ใชคือ คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคา
เอฟ ดวยวิธีวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และงานวิจัยเชิงคุณภาพดวยการสัมภาษณเชิงลึกกับ
ผูใหขอมูลสําคัญจํานวน 10 รูป/คน โดยใชเทคนิคการวิเคราะหเน้ือหาเชิงพรรณนา สรุปเปนความ
เรียง และตารางความถ่ี 

 
6. ผลการวิจัย  

6.1 ผลการศึกษาสภาพทั่วไปในการบรหิารจัดการโครงการหมูบานรักษาศีล 5 ของคณะ
สงฆอําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี 

๑.อายุ  
๒.พรรษา  
๓.ระดับการศึกษาแผนกธรรม  
๔.ระดับการศึกษาแผนกบาลี  
๕.ระดับการศึกษาทางโลก  
๖.ตําแหนงหนาที ่

๑) การวางแผน (PLANNING)   
๒) การจัดองคกร (ORGANIZING)  
๓) งานบุคลากร (STAFFING)  
๔) การอํานวยการ (DIRECTING)  
๕) การกํากบัดูแล(CONTROLLING) 

ปจจัยสวนบุคคล การบริหารจัดการโครงการหมูบาน
รักษาศีล ๕ ของคณะสงฆอําเภอบาง
ปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี 

ตัวแปรตน  
(Independent Variables) 

ตัวแปรตาม  
(Dependent Variables) 
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1) ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม พบวา พระสงฆที่ตอบแบบสอบถาม

สวนใหญ มีอายุระหวาง 41 ปข้ึนไป มีจํานวน 118 รูป คิดเปนรอยละ 47.0 มีพรรษาระหวาง 1 – 10 
ป มีจํานวน 133 รูป คิดเปนรอยละ 53.0 มีการศึกษาระดับนักธรรมเอก มีจํานวน 109 รูป คิดเปน
รอยละ 43.4 ไมมีวุฒิเปรียญธรรม มีจํานวน 212 รูป คิดเปนรอยละ 84.5 มีการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา มีจํานวน 110 รูป คิดเปนรอยละ 43.8 และไมมีตําแหนง มีจํานวน 189 รูป คิดเปน
รอยละ 75.3 

2) ระดับความคิดเห็นของพระสงฆที่มีตอการบริหารจัดการโครงการหมูบานรักษาศีล 5 
ของคณะสงฆอําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี 

พระสงฆที่มีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการโครงการหมูบานรักษาศีล 5 ของคณะ
สงฆอําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี โดยภาพรวม อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย (Χ =3.67, S.D. 
=0.617) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานการจัดองคกรดานการ
วางแผน ดานการกํากับดูแล ดานการอํานวยการ และดานงานบุคลากร ตามลําดับ 

6.2 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจดัการโครงการหมูบานรักษา
ศีล 5 ของคณะสงฆอําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการโครงการหมูบานรักษาศีล 5 ของคณะสงฆ
อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี” ครั้งน้ี ทําใหทราบถึงปญหา อุปสรรค และขอเสนอในการ
แกไข ซึ่งจําแนกเปนรายดาน ดังน้ี 

1) ปญหา อุปสรรค คือ 
ดานการวางแผน พบวา คณะสงฆอําเภอบางปลามาขาดความเขาใจในเรื่อง

วัตถุประสงคของโครงการ และข้ันตอนในการดําเนินโครงการไมเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว 
ดานการจัดองคกร พบวา ผูบริหารระดับสูงใชอํานาจในการสั่งการผูอยูใตบังคับบัญชา

ใหปฏิบัติหนาที่ตามที่ตนมอบหมายไมไดเติมที่ จนละเลยหนาที่ทําใหโครงการดําเนินไปอยางลาชา
และไมเปนไปตามวัตถุประสงค และคณะสงฆอําเภอบางปลามาไมการกระจายอํานาจหนาที่ตาม
ข้ันตอนตามลําดับช้ันใหชัดเจน 

ดานงานบุคลากร พบวา คณะสงฆอําเภอบางปลามาไมมีการคัดเลือกคนที่มีความรู
ความสามารถและเหมาะสมเขามารับหนาที่ในตําแหนงงานที่รับผิดชอบ ไมมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร จึงขาดบุคลากรที่เช่ียวชาญและมีความรูความสามารถที่เขากับงานของ
โครงการ 

ดานการอํานวยการ พบวา ผูนําในการดําเนินโครงการไมมีเช่ียวชาญในการสราง
แรงจูงใจใหพระสงฆเกิดความยินดีตอการปฏิบัติงานของโครงการ และคณะสงฆอําเภอบางปลามา
ไดรวมมือกับหนวยงานอื่นๆ มีการติดตอประสานงานระหวางภาครัฐ เอกชน และประชนที่ลาชา 
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ดานการกํากับดูแล พบวา คณะสงฆอําเภอบางปลามาเย่ียมชมติดตามผลการดําเนินงาน
ของโครงการไมไดตามระยะเวลาที่กําหนด ไมมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะสงฆอําเภอ
บางปลามา 

2) ขอเสนอแนะ คือ 
ดานการวางแผน พบวา คณะสงฆอําเภอบางปลามาควรศึกษาทําความเขาใจใน

วัตถุประสงคของโครงการวากําหนดไวอยางไร และควรการดําเนินโครงการตามวัตถุประสงคที่
กําหนดไว รวมทั้งจัดฝกอบรมสัมมนาแนะแนวทางดําเนินโครงการกอนปฏิบัติงานจริง 

ดานการจัดองคกร พบวาผูบริหารระดับสูงควรใชอํานาจในการสั่งการผูอยูใตบังคับ
บัญชาที่มีอยูใหปฏิบัติหนาที่ตามที่ตนมอบหมาย เพื่อใหโครงการดําเนินไปไดอยางรวดเร็วเปนไป
ตามวัตถุประสงค และคณะสงฆอําเภอบางปลามาควรกระจายอํานาจหนาที่ตามข้ันตอนตามลําดับ
ช้ันใหชัดเจน 

ดานงานบุคลากร พบวา คณะสงฆอําเภอบางปลามาควรใหมีการคัดเลือกคนที่มีความรู
ความสามารถเขามารับหนาที่ในตําแหนงงานที่รับผิดชอบ ใหมีความเหมาะสมกับงาน  ควรมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร และควรมีการจัดฝกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรให
ไดมาซึ่งบุคลากรที่เช่ียวชาญและมีความรูความสามารถและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
โครงการ 

ดานการอํานวยการ พบวา ผูนําในการดําเนินโครงการที่ควรมีเช่ียวชาญในการสราง
แรงจูงใจใหพระสงฆเกิดความยินดีตอการปฏิบัติงานของโครงการ และคณะสงฆอําเภอบางปลามา
ควรติดตอประสานงานระหวางภาครัฐ เอกชน และประชนใหความรูแกหนวยงานน้ันๆ จนเขาใจ
วัตถุประสงคของโครงการ 

ดานการกํากับดูแล พบวา คณะสงฆอําเภอบางปลามาควรเย่ียมชมติดตามผลการ
ดําเนินงานของโครงการตามระยะเวลาที่กําหนด และควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะ
สงฆอําเภอบางปลามา 

 
7. อภิปรายผลการวิจัย 

7.1 ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของพระสงฆที่มีตอการบริหารจัดการโครงการ
หมูบานรักษาศีล 5 ของคณะสงฆอําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี โดยการจําแนกตามภาพรวม
และรายดาน 

โดยภาพรวม พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการโครงการหมูบานรักษาศีล 5 
ของคณะสงฆอําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี โดยภาพรวม อยูในระดับมาก (Χ =3.67, S.D. 
=0.617) เมื่อพิจารณารายดาน พบวาอยูในระดับมากทุกดาน แสดงใหเห็นวา พระสงฆมีบทบาท
สําคัญตอการบริหารจัดการโครงการหมูบานรักษาศีล 5 โดยการนําของเจาคณะอําเภอบางปลามาที่
คอยสนองงานของคณะสงฆในการขับเคลื่อนโครงฯ ใหเปนไปดวยความเรียบรอยทั้งคอยอํานวยการ
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พระสังฆาธิการเจาคณะผูปกครองชวยกันสนับสนุนสงเสริมใหผูนําทองถ่ิน ชาวบานหรือชุมชนมี
ความต่ืนตัวกับโครงการฯ และมีความเขาใจเกี่ยวกับการรักษาศีล 5 มากย่ิงข้ึน ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ พระธิติ ญาณเมธี (พิทะวงค 2559)  ไดวิจัยเรื่อง “บทบาทของผูนําทองถ่ินที่มีตอการ
สงเสริมโครงการหมูบานรักษาศีล 5 ตําบลเหมืองจี้ อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน” ผลการวิจัยพบวา 
ระดับบทบาทในการสงเสริมโครงการหมูบานรักษาศีล 5 ตําบลเหมืองจี้ อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน 
ในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.18 

7.2 ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการโครงการหมูบานรักษาศีล 5 ของคณะสงฆ
อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี โดยการจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

สมมติฐานที่ 1 พระสงฆที่มีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการโครงการ
หมูบานรักษาศีล 5 ของคณะสงฆอาํเภอบางปลามา จงัหวัดสุพรรณบุรี โดยภาพรวมแตกตางกัน จึง
ยอมรับสมมติฐานการวิจัย แสดงใหเห็นวาพระสงฆที่มีอายุตางกัน จะมีความสามารถในการบริหาร
จัดการโครงการหมูบานรกัษาศีล 5 แตกตางกัน เพราะพระสงฆที่มีอายุมากจะมปีระสบการณในการ
ทํ า ง าน แ ล ะ เป น ที่ เค า ร พ ศ รั ท ธ าข อ งค น ใน ชุ ม ช น ม าก ก ว าพ ร ะ ส งฆ ที่ มี อ า ยุ น อ ย  
แตพระสงฆที่มีอายุนอยถามีความรูก็สามารถบริหารคณะสงฆไดคอยๆเก็บประสบการณ ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ พระมหามณเทียร วรธมฺโม (ซายเกลี้ยง 2553) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง 
“บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆจังหวัดพังงา” ผลการวิจัยพบวา ผลการ
เปรียบเทียบระดับบทบาทของพระสังฆาธิการในการบรหิารกิจการคณะสงฆ  จังหวัดพังงา จําแนก
ตามสถานภาพสวนบุคคล พบวา พระสังฆาธิการที่มีอายุตางกัน มีบทบาทในการบริหารกิจการคณะ
สงฆแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ต้ังไว  

สมมติฐานที่ 2 พระสงฆที่มีพรรษาตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการโครงการ
หมูบานรักษาศีล 5 ของคณะสงฆอําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี โดยภาพรวมไมแตกตางกัน 
จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย เน่ืองจากพระสงฆแมจะมีพรรษาตางกันแตก็สามารถที่จะบริหาร
จัดการโครงการหมูบานรักษาศีล 5 ได เพราะการบริหารของคณะสงฆตองอาศัยผูที่มีความรู
ความสามารถและประสบการณ ดังน้ันถึงจะมีพรรษาที่ตางกันก็สามารถชวยบริหารงาคณะสงฆได
และเปนกําลังในการขับเครื่องโครงการหมูบานรักษาศีล 5 ใหเปนไปตามวัตถุประสงค ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของ พระครูสันติธรรมาภิรัต (บุญชัย สนฺติกโร 2554) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทพระ
สังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ จังหวัดราชบุรี” ผลการวิจัยพบวา บทบาทของพระสังฆาธิ
การในการบริหารกิจการคณะสงฆจังหวัดราชบรุี จําแนกตามสภาพสวนบุคคลโดยรวม พระสังฆาธิ
การที่มีพรรษาตางกัน มีบทบาทในการบริหารกิจการคณะสงฆจังหวัดราชบุรี ไมแตกตางกัน ซึ่ง
ปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ังไว 

สมมติฐานที่ 3 พระสงฆที่มีระดับการศึกษาแผนกธรรมตางกัน มีความคิดเห็นตอการ
บริหารจัดการโครงการหมูบานรักษาศีล 5 ของคณะสงฆอําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี โดย
ภาพรวมแตกตางกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย แสดงใหเห็นวา พระสงฆจะจบนักธรรมช้ันไหน ก็
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สามารถมีสวนรวมในการบริหารจัดการโครงการหมูบานรักษาศีล 5 ได เพราะภูมิความรูในแตละ
ระดับช้ันถึงแมจะไมเทากัน แตถามีความเขาใจในการบริหารจัดการโครงการฯ ก็สามารถมีสวนรวม
ในการขับเคลื่อนโครงการหมูบานรักษาศีล 5 ได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พระฐากูร วฑฺฒฺโน 
(จาวสุวรรณวงษ 2559) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีสวนรวมของพระสงฆในโครงการหมูบานรักษาศีล 
5 อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี” ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามที่มี วุฒิการศึกษาทาง
ธรรม แตกตางกัน มีสวนรวมในโครง การหมูบานรักษาศีล 5 อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ต้ังไว 

สมมติฐานที่ 4 พระสงฆที่มีระดับการศึกษาแผนกบาลีตางกัน มีความคิดเห็นตอการ
บริหารจัดการโครงการหมูบานรักษาศีล 5 ของคณะสงฆอําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี โดย
ภาพรวมแตกตางกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย แสดงใหเห็นวาพระสงฆที่เปนมหาเปรียญ
ประโยคสูงๆ จะมีประสบการและทักษะในการบริหารมากกวา ซึ่งโครงการหมูบานรักษาศีล 5 ตอง
อาศัยทรัพยากรหลายอยางในการขับเคลื่อน เพราะฉะน้ันผูที่มีประสบการณและความสามารถจึงจะ
บริหารโครงการไดดีกวาผูที่ยังขาดประสบการณ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พระพงษชัย ชยวํโส 
(พุทธวชิรกุล 2557) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารทรัพยากรมนุษยของสํานักงานบริหารงาน
โครงการพระธรรมจาริกสวนภูมิภาค” ผลการวิจัยพบวาเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระธรรม
จาริกตอการบริหารทรัพยากรมนุษยของ สํานักงานบริหารงานโครงการพระธรรมจาริกสวนภูมิภาค 
จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา พระธรรมจาริกที่มีระดับการศึกษาเปรียญธรรม ตางกัน มีความ
คิดเห็นแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีความคิดเห็นแตกตางกัน จึงยอมรับ
สมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 5 พระสงฆที่มีระดับการศึกษาทางโลกตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการโครงการหมูบานรกัษาศีล 5 ของคณะสงฆอําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี โดยภาพรวม
แตกตางกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย แสดงใหเห็นวา พระสงฆที่มีการศึกษาทางโลกตางกันจะมี
ความรูความสามารถที่แตกตางกันเพราะระดับการศึกษาก็เปนสิ่งหน่ึงที่สามารถช้ีวัดระดับความรู
ความสามารถและประสบการณได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พระมหาสมยศ ถามเชฏโฐ (ปรือ
ปรัก 2559) ได วิจัยเรื่อง “การมีสวนรวมในการบริหารโครงการหมูบานรักษาศีล 5 ของ
คณะกรรมการจังหวัดระยอง” ผลการวิจัยพบวา ระดับการศึกษาที่ตางกัน มีผลทําใหความคิดเห็น
ของคณะกรรมการบริหารโครงการหมูบานรักษาศีล 5 จังหวัดระยอง แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.001 ตามลําดับซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ต้ังไว 

สมมติฐานที่ 6 พระสงฆที่มีตําแหนงหนาที่ปจจุบันตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหาร
จัดการโครงการหมูบานรกัษาศีล 5 ของคณะสงฆอําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี โดยภาพรวม
แตกตางกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย แสดงใหเห็นวาพระสงฆที่มีตําแหนงหนาที่ตางกัน ความ
รับผิดชอบก็แตกตางกันไปตามหนาที่ของแตละรูป เจาคณะอําเภอก็มีหนาที่วางนโยบายกําหนด
แนวทางในการดําเนินงาน บริหารกิจการของคณะสงฆใหเปนไปดวยความเรียบรอย พระสงฆในเขต
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ปกครองก็มีหนาที่ปฏิบัติงานตามมติคณะสงฆใหเปนไปดวยความเรียบรอยดีงาม ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ พระครูสันติธรรมาภิรัต (บุญชัย สนฺติกโร 2554) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทพระ
สังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ จังหวัดราชบุรี” ผลการวิจัยพบวา บทบาทของพระสังฆาธิ
การในการบริหาiกิจการคณะสงฆจังหวัดราชบุร ีจําแนกตามสภาพสวนบุคคลโดยรวม พระสังฆาธิ
การที่มีตําแหนงและประสบการณในการปฏิบัติหนาที่ตางกัน มีบทบาทในการบริหารกิจการคณะ
สงฆจังหวัดราชบุรี แตกตางกัน ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ต้ังไว 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม Proceedings: 2561276
 

8. สรุปองคความรูท่ีไดรับจากการวิจัย 

จากการวิจัยน้ี ผูวิจัยไดรับองคความรูจาการวิจัยครั้งน้ี คือ ทําใหทราบถึงหลักการ
บริหารจัดการ 5 ดานคือ ดานการวางแผน ดานการจัดองคกร ดานงานบุคลากร ดานการอํานวยการ 
และดานการกํากับดูแล มาประยุกตใชในการบริหารจดัการโครงการหมูบานรกัษาศีล 5 ของคณะสงฆ
อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี ตอไป ผูวิจัยสามารถสรุปเปนแผนภาพองคความรูได ดังน้ี 
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 การวางแผน  
- คณะสงฆอําเภอบางปลามาวางนโยบายในการดําเนินโครงการท่ีมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของ

โครงการ 
- กําหนดมาตรฐานของโครงการ โดยการเปรียบเทียบระหวางผลท่ีไดรับจากการปฏิบัติงานจริงกับผลการ

ปฏิบัติงานท่ีคัดหวังไว 
- สงเสริมความรูความเขาใจท่ีจะปฏิบัติตนใหเกิดประโยชนตอชาติบานเมือง 
- จัดทําแผนปายประชาสัมพันธรณรงคเชญิชวนประชาชนในหมูบาน ณ บริเวณหนาวัด หรือในพื้นท่ีชุมชน 

การจัดองคกร  
- สงเสริมหลักธรรม เชน การรักษาศีล สวดมนตหรือสวดสรภัญญะ  
- สนับสนุนศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น และประเพณีไทย ใหเปนท่ียอมรับและนาสนใจ 
- ระดมความคิดและวิเคราะหสภาพของชุมชนกําหนดเปนวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค 
- มีความสมัพนัธท่ีดีตอการทํางานรวมกันระหวางชาวบาน หนวยงานราชการกับคณะสงฆ 
- หาจุดแข็งและประโยชนหรือคุณคาจากโครงการนี้แลวนําเสนอใหเปนท่ียอมรับ 
- จัดฝกอบรมสัมมนาเชิงวิชาการถวายความรูแกพระสังฆาธิการ 

งานบุคลากร  
- จัดฝกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของโครงการ 
- สรรหาคัดเลือกคนท่ีมีความรูความสามารถและเหมาะสมเขามารับหนาท่ีในตําแหนงงานท่ีรับผิดชอบ 
- การมมีนุษยสัมพันธท่ีดีกับชุมชน มีความรูตรงกับสายงานสามารถพัฒนาตนเองโดยการแสวงหาความรู

เทคนิคใหมๆ 
- มีผูนําชุมชนใหความรวมมือคอยประสานงานกับชาวบานทุกครั้งท่ีวัดจัดกิจกรรม 
- รณรงคเชิญชวนใหประชาชนเห็นคุณคาของการรักษาศีลวาสําคัญตอการดําเนินชีวิต 

การอํานวยการ  
- สรางแรงจูงใจในการทํางานและใหประชาชนสนใจเขารวมโครงการมากขึ้น โดยอาศัยหลักแหง

อานิสงสของศีล ๕ ในการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
- เปนการสรางวัฒนธรรมท่ีดีใหรุนลูกรุนหลานไดเรียนรูถึงคุณคาและสืบทอดกันตอๆ ไป 
- ใชหอกระจายขาวชุมชนประชาสัมพันธใหประชาชนรับทราบในพื้นท่ีหมูบานหรือชุมชน  
- จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสรางสังคมใหมีความสามัคคีมีแรงจูงใจท่ีจะทําประโยชน 

การกํากับดูแล  
- การจัดเรียงลําดับผลงานโดยการพิจารณาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
- ติดตามประเมินผล รายงานสรุปผลและเก็บขอมูลเพื่อการพัฒนาโครงการในครั้งตอๆ ไป 
- มีคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการจากสวนกลางติดตามประเมินผล เพื่อหาหมูบานศีล ๕ ตนแบบ 
- จัดต้ังศูนยกลางในระดับหมูบานหรือชุมชน รณรงคเชิญชวนใหชาวบานมีสวนรวม 
- ผูนําหมูบานหรือชุมชนใหการสนับสนุนการดําเนินโครงการ ท้ังดานกําลังคน และเรื่องอาหารและน้ํา

ชวยดูแลการขับเคลื่อนโครงการอยางเต็มกําลัง 
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จากแผนภาพองคความรู ผูวิจัยไดรับองคความรูจากการศึกษาในครั้งน้ี ซึ่งจะนําไปสูการ
บริหารจัดการโครงการหมูบานรักษาศีล 5 ของคณะสงฆอําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี ใหดี
ย่ิงข้ึน สรุปไดดังน้ี 

การวางแผน การบริหารจัดการโครงการหมูบานรักษาศีล 5 ของคณะสงฆอําเภอบาง
ปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี ดานการวางแผน ไดแก คณะสงฆอําเภอบางปลามาวางนโยบายในการ
ดําเนินโครงการที่มีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ, กําหนดมาตรฐานของโครงการ 
โดยการเปรียบเทียบระหวางผลที่ไดรับจากการปฏิบัติงานจริงกับผลการปฏิบัติงานที่คัดหวังไว, 
สงเสริมความรูความเขาใจที่จะปฏิบัติตนใหเกิดประโยชนตอชาติบานเมือง, จัดทําแผนปาย
ประชาสัมพันธรณรงคเชิญชวนประชาชนในหมูบาน ณ บริเวณหนาวัดหรือในพื้นที่ชุมชน 

การจัดองคกร การบริหารจัดการโครงการหมูบานรักษาศีล 5 ของคณะสงฆอําเภอบาง
ปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี ดานการจัดองคกร ไดแก สงเสริมหลักธรรม เชน การรักษาศีล สวดมนต
หรือสวดสรภัญญะ, สนับสนุนศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน และประเพณีไทย ใหเปนที่ยอมรับและ
นาสนใจ, ความคิดและวิเคราะหสภาพของชุมชนกําหนดเปนวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค, มี
ความสัมพันธที่ดีตอการทํางานรวมกันระหวางชาวบาน หนวยงานราชการกับคณะสงฆ, หาจุดแข็ง
และประโยชนหรือคุณคาจากโครงการน้ีแลวนําเสนอใหเปนที่ยอมรับ, จัดฝกอบรมสัมมนาเชิง
วิชาการถวายความรูแกพระสังฆาธิการใหเกิดความเขาใจถึงวัตถุประสงคและคุณคาของโครงการ
อยางแทจริง 

งานบุคลากร การบริหารจัดการโครงการหมูบานรักษาศีล 5 ของคณะสงฆอําเภอบาง
ปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี ดานงานบุคลากร ไดแก จัดฝกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรใหมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของโครงการ, สรรหาคัดเลือกคนที่มีความรูความสามารถและ
เหมาะสมเขามารับหนาที่ในตําแหนงงานที่รับผิดชอบ, การมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับชุมชน มีความรู
ตรงกับสายงานสามารถพัฒนาตนเองโดยการแสวงหาความรูเทคนิคใหมๆ, มีผูนําชุมชนใหความ
รวมมือคอยประสานงานกับชาวบานทุกครั้งที่วัดจัดกิจกรรม, รณรงคเชิญชวนใหประชาชนเห็น
คุณคาของการรักษาศีลวาสําคัญตอการดําเนินชีวิต 

การอํานวยการ  การบริหารจัดการโครงการหมูบานรักษาศีล 5 ของคณะสงฆอําเภอ
บางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี ดานการอํานวยการ ไดแก สรางแรงจูงใจในการทํางานและให
ประชาชนสนใจเขารวมโครงการมากข้ึน โดยอาศัยหลักแหงอานิสงสของศีล 5 ในการประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน,เปนการสรางวัฒนธรรมที่ดีใหรุนลูกรุนหลานไดเรียนรูถึงคุณคาและสืบทอดกันตอๆ 
ไป, ใชหอกระจายขาวชุมชนประชาสัมพันธใหประชาชนรับทราบในพื้นที่หมูบานหรือชุมชน, จัด
กิจกรรมจิตอาสาเพื่อสรางสังคมใหมีความสามัคคีมีแรงจูงใจที่จะทําประโยชนเพื่อตนและเพื่อสังคม
ที่สงบสุข 

การกํากับดูแล การบริหารจัดการโครงการหมูบานรักษาศีล 5 ของคณะสงฆอําเภอบาง
ปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี ดานการกํากับดูแล ไดแก การจัดเรียงลําดับผลงานโดยการพิจารณาเชิง
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ปริมาณและเชิงคุณภาพ, ติดตามประเมินผล รายงานสรุปผลและเก็บขอมูลเพื่อพัฒนาโครงการใน
ครั้งตอๆ ไป, มีคณะกรรมการขับเคลือ่นโครงการจากสวนกลางติดตามประเมินผลเพื่อหาหมูบานศีล 
5 ตนแบบ, จัดต้ังศูนยกลางในระดับหมูบานหรือชุมชน รณรงคเชิญชวนใหชาวบานมีสวนรวม, ผูนํา
หมูบานหรือชุมชนใหการสนับสนุนการดําเนินโครงการ ทั้งดานกําลังคน และเรื่องอาหารและนํ้าชวย
ดูแลการขับเคลื่อนโครงการอยางเต็มกําลัง 

 
9. ขอเสนอแนะ  

9.1 ขอเสนอแนะทั่วไป 
1. ดานการวางแผน คณะสงฆอําเภอบางปลามาและหนวยงานทุกภาคสวนรวมกัน

ขับเคลื่อนโครงการหมูบานรักษาศีล 5 ใหเปนไปตามตามวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไว 
2. ดานการจัดองคกร คณะสงฆอําเภอบางปลามาที่ไดรับการมอบหมายหนาที่จาก

ผูบังคับบัญชาปฏิบัติงานหนาที่และภาระงานของตนตามแผนงานที่กําหนดไว 
3. ดานงานบุคลากร คณะสงฆอําเภอบางปลามาใชบุคลากรผูเช่ียวชาญและมีความรู

ความสามารถที่สรรหาคัดเลือกมาไดใหปฏิบัติหนาที่และงานของคณะสงฆ 
4. ดานการอํานวยการ เจาคณะอําเภอตองสรางแรงจูงใจใหพระสงฆเกิดความยินดีตอ

การปฏิบัติงานของโครงการ และการติดตอประสานงานระหวางภาครัฐ เอกชน และประชนตองมี
ความชัดเจนและรวดเร็ว 

5. ดานการกํากับดูแล คณะสงฆอําเภอบางปลามาติดตามผลการดําเนินงานของ
โครงการตามระยะเวลาที่กําหนด และประเมินผลการปฏิบัติงานทุกระดับช้ัน 

9.2 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการโครงการหมูบานรักษาศีล 5 ของคณะสงฆ

อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี”ผูวิจัยขอเสนอใหผูที่สนใจ ไดนําไปศึกษาวิจัยครั้งตอไปใน
ประเด็นดังตอไปน้ี 

1) การนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาบูรณาการกับการบริหารจัดการ เชน หลักอิทธิ
บาท 4, หลักพรหมวิหาร 4 และ อริยสัจ 4 เปนตน 

2) ศึกษาเกี่ยวกับระบบการบรหิารจดัการโครงการตางๆของคณะสงฆและของภาครฐัอําเภอ
บางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรีทําจะจัดข้ึนในครั้งตอๆ ไป 

3) สรางเครื่องมอืการวิจยัเพิ่มเติมนอกจากแบบสอบถามและการสัมภาษณเชิงลึก เชน การ
สังเกตการณ และการสนทนากลุม เพื่อใหไดขอมูลตรงกับความเปนจริงมากที่สุด 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพบทบาทพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี เพื่อศึกษาเปรียบเทียบบทบาทพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี ตามความคิดเห็นของนักเรียน จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล และ
เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะตอการพัฒนาบทบาทพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม คือการศึกษาวิจัยแบบผสานวิธี ไดแก 
การวิจัยเชิงปริมาณ ดวยการแจกแบบสอบถามกับกลุมตัวอยางจํานวน 294 ชุด ดําเนินการ
วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป สถิติที่ใช คือ คาความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานโดยใชการทดสอบคาที (t-test) และการวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) หากพบวามีความแตกตางกันจึงทําการเปรียบเทียบรายคู
โดยมีผลตางนัยสําคัญนอยที่สุด (Least Significant Difference: LSD) และการวิจัยเชิงคุณภาพ 
โดยการสัมภาษณเจาะลึก จากผูใหขอมูลสําคัญ จํานวน 8 คน/รูป ดําเนินการวิเคราะหและนําเสนอ
ขอมูลโดยการพรรณนาความ ตามลําดับตอไปน้ี 
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Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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ผลการเปรียบเทียบ พบวานักเรียนเพศตางกันและระดับวุฒิทางธรรมศึกษาตางกันจะมี
ระดับความคิดเห็นตอบทบาทพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานีตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ต้ังไว สวนนักเรียนที่มีอายุตางกันและระดับ
การศึกษาตางกันจะมีระดับความคิดเห็นตอบทบาทพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน อําเภอเมือง 
จังหวัด สุราษฎรธานี ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ังไว 
 
คําสําคัญ: การพัฒนา, บทบาท, พระสอนศีลธรรม 
 

Abstract 
The objectives of this research were to study development of the roles 

of moral teaching Monks in Schools, Muang District, Suratthani province, to take 
comparison of the roles of moral teaching Monks in Schools, and to study 
obstacles and suggestions of the roles of moral teaching Monks in Schools. The 
sample used in research was 2 9 4 . The method of this study was Mixed-Method 
Research. Research collecting data by the questionnaire that the researcher has 
created. The Reliability value 0 .9 6 6 . The statistics used for data analysis include 
frequency, percentage, mean and standard deviation. The tests of hypotheses have 
been performed by t-test and One Way ANOVA and Least Significant Difference 
(LSD) 

The Finding of research was as follows:  
The Role of moral teaching Monks in School, Muang District, Suratthani 

Province, 4 aspects as a whole had the high mean. When considering each aspect, 
it was found that the mean was high level, which the aspects of teaching integrated 
Buddhism into the way of life has highest mean. Followed by the aspects of 
teacher or review Dhamma Suksa for students. 

The comparison results showed that student with different gender and 
Qualification of Dharma education were different. There are opinions on the roles 
of moral teaching Monks in School, Muang District, Suratthani having significantly 
difference at .05 level, which accepted the hypothesis. Students with different ages 
and different education levels had different levels of opinions on the role of moral 
teaching Monks in schools in Mueang District, Surat Thani Province, without 
statistically significant difference at .05, which rejected the hypothesis. 
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Keyword: Development, Role, Moral Teaching Monks 
 
1. บทนํา 

การพัฒนาบทบาทการศึกษาทางพระพุทธศาสนา สงเสริมใหมีการศึกษาไมวาจะเปน
ทางดานธรรม เชน เรื่อง พระนิพพาน การกําจัดอวิชชา ไตรสิกขา การเนนปญญา ความสําคัญของ
กัลยาณมิตร ความเปนพหูสูต เปนตน หรือทางพระวินัย เชน การถือนิสัยของพระนวกะ การรวม
ประชุมในอุ โบสถเดียวกัน การน่ังประชุมแสดงธรรมสนทนาสากัจฉา  (กรมวิชาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2544: 48)วัดเปนสถาบันการศึกษาชีวิตความเปนอยูของพระภิกษุการ
พัฒนาบทบาทการศึกษาพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล การศึกษาพุทธศาสนา ตามพุทธบัญญัติ
พระวินัย กุลบุตรที่จะเขามาสูสถาบันแหงน้ีตองบรรพชาอุปสมบท สามเณรมีอายุ 7 ปข้ึนไป 
พระภิกษุอายุ 20 ป ข้ึนไป ระบบการศึกษาของพระพุทธศาสนาเปนแบบโรงเรียนกินนอน 
สถานศึกษาคือวัด ทกุคนเสมอภาคเทาเทียมกันตามพระวินัย ไมแบงชนช้ันวรรณะในสมัยกอนการ
แตงกายใชผาบังสุกุลตามพุทธบัญญติั เรียบงาย สะอาด วิธีการสอน สอนดวยการใชมุขปาฐะ (ปาก
เปลา) สนทนา การบรรยาย การถามตอบ แบบวางกฎขอบังคับ บทบาทของครู ครูผูสอนมัก
เรียกวา อุปชฌาย อาจารย เปนผูมีบทบาทในการโอนใหการอบรมใหคําปรึกษาและสอบวัดผลดวย
ตนเอง (พระครูสมุหณัฏฐเสฏฐ อธิาโณ, 2559: 150) 

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จึงถือกําเนิดข้ึนและเริ่มดําเนินการมาต้ังแตปงบประมาณ 
พ .ศ . 2546  โด ยมี ข อ ตก ล งความ ร วม มื อ  (MOU) ระห ว า งก ระท ร วง วัฒ น ธรรม กั บ
กระทรวงศึกษาธิการ ในการสนับสนุนงบประมาณใหพระภิกษุสงฆเขาสอนในโรงเรียนทั้งระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา และนับเปนสิ่งที่จําเปนและสําคัญอยางย่ิงที่จะตองมี
โครงการพระสอนศีลธรรมเขาไปมสีวนรวมกับโรงเรียนและสถานศึกษา สวนกลางและสวนภูมิภาค 
มีวัตถุประสงคแรกเริ่มคือ เพื่อจัดพระสงฆที่มีความรู ความสามารถ ทั้งในดานปริยัติ และปฏิบัติเขา
ไปมีสวนรวมในการจัดการเรียนรูใหนักเรียนในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับ
อาชีวศึกษา เพื่อใหนักเรียน นักศึกษามีความรู ความเขาใจในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา เพื่อ
ปลูกฝงใหนักเรียน นักศึกษา มีความรูคูคุณธรรม สามารถนําความรูและคุณธรรมไปบูรณาการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตไดอยางเหมาะสมและมีความสุข การพัฒนานักเรียน เยาวชน ใหมีความรู และ
จริยธรรมเริ่มต้ังแตเยาววัย ใหความสําคัญแกครอบครัวที่อบอุนและสถานศึกษาที่เอาใจใสดูแลเด็ก
อยางใกลชิดดวยการปลูกฝงความรูที่ทันโลกและคุณคาที่ดีของวัฒนธรรมไทย(กรมการศาสนา 
กระทรวงวัฒนธรรม, 2548) การสงเสริมบทบาทของคณะสงฆใหมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
โรงเรียนและครอบครัวตองรวมมือกันอยางใกลชิด ตลอดจนสนับสนุนใหมีการปฏิบัติธรรม และโนม
นาวจิตใจเยาวชนใหออกหางจากสิ่งย่ัวยุ หลีกเลี่ยงสิ่งลามกอนาจาร การหมกมุนทางเพศกอนวัยอัน
ควร อันตรายและพิษภัยจากยาเสพติด การใหการศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่สามารถ
นําไปใชในชีวิตประจําวันได(พระธรรมโกศาจารย, 2549: 132) 
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จังหวัดสุราษฎรธานีเปนจังหวัดหน่ึง ที่มีการจัดใหพระมาสอนวิชาศีลธรรมในโรงเรียน 
เกือบทุกโรงเรียนจึงทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง “การพัฒนาบทบาทพระสอนศีลธรรม
ในโรงเรียน อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี” เพื่อศึกษาคนควาใหเห็นถึงการปฏิบัติตนในทางที่ดี 
และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมอันดีงามของนักเรียน เพราะนอกจาก
ไดรับการศึกษาที่ดีแลว ก็ควรจะไดรับการปลูกฝงอบรมในเรื่องของการเปนผูที่มีคุณธรรมจริยธรรม 
เพื่อเติบโตไปเปนผูใหญที่มีคุณภาพตอไปในอนาคตขางหนา 
 
2. วัตถุประสงคการวิจัย 

2.1 เพื่อศึกษาสภาพบทบาทพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร
ธานี ตามความคิดเห็นของนักเรียน 

2.2 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบบทบาทพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน อําเภอเมืองจังหวัดสุ
ราษฎรธานี ตามความคิดเห็นของนักเรียน จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

2.3 เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะตอการพัฒนาบทบาทพระสอนศีลธรรม
ในโรงเรียน อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี 
 
3. วิธีดําเนินการวิจัย 

3.1 รูปแบบการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง  "การพัฒนาบทบาทพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนอําเภอเมือง จังหวัดสุ

ราษฎรธานี"ใชระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธีประกอบดวยการวิจัยเชิงปริมาณใชเปนแบบสอบถาม 
จํานวน 294 ชุด ผสมกับการวิจัยเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณเชิงลึก ผูใหขอมูลสําคัญ จํานวน 8 
รูป/คน 

3.2 ประชากรกลุมตัวอยางและผูใหขอมูลสําคัญ 
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี จํานวน 1,093 คนกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยกําหนด

ขนาดกลุมตัวอยาง โดยการคํานวณตามสูตรของของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ในกรณีที่
ทราบจํานวนประชากร ที่ระดับความคลาดเคลื่อน 0.05 เพื่อศึกษาสภาพบทบาทพระสอนศีลธรรม
ในโรงเรียน อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี 4 ดาน คือ  (1) ดานการสอนวิชาพระพุทธศาสนา (2) 
ดานเปนผูนํานักเรียนการฝกสมาธิ (3) ดานเปนผูสอนหรือทบทวนธรรมศึกษาใหแกนักเรียน (4) ดาน
การสอนวิชาพระพุทธศาสนาแบบบูรณาการเขาสูวิถีชีวิต ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
ไดแก สถานภาพ อายุ วุฒิการศึกษา และวุฒิการศึกษาทางธรรม  

3.3 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเชิงปริมาณใชแบบสอบถาม กลุมตัวอยาง จํานวน 294 ชุด 

สวนการวิจัยเชิงคุณภาพเปนแบบสัมภาษณเชิงลึกกับผูใหขอมูลสําคัญ การสัมภาษณแบบมี
โครงสรางผูทรงคุณวุฒิ จํานวน  8 รูป/คน 
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3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางและผูใหขอมูลสําคัญทั้งหมดดวยตนเอง 

โดยนําหนังสือจากผูอํานวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไปเสนอเพื่อขอความอนุเคราะหและสามารถเก็บ
รวบรวมขอมูลไดสมบูรณทั้งหมด คิดเปนรอยละ 100 

3.5การวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลที่ไดโดยหาคาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบคาที และคา เอฟ วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และ
เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีผลตางเปนสําคัญนอยที่สุดและในสวนของการ
วิจัยเชิงคุณภาพมีการวิเคราะหเอกสาร และวิเคราะหผลการสัมภาษณดวยเทคนิคการวิเคราะห
เน้ือหาประกอบบริบท 
 
4. ผลการวิจัย 

1. บทบาทพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี ทั้ง 4 ดาน 
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ก็พบวาทุกดานอยูในระดับมาก ซึ่งดานการ
สอนวิชาพระพุทธศาสนาแบบบูรณาการเขาสูวิถีชีวิต มีคาเฉลี่ยมากที่สุดรองลงมาคือดานเปนผูสอน
หรือทบทวนธรรมศึกษาใหแกนักเรียน 

2. ผลการเปรียบเทียบ พบวานักเรียนเพศตางกันและระดับวุฒิทางธรรมศึกษาตางกันจะ
มีระดับความคิดเห็นตอบทบาทพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี
ตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ต้ังไว สวนนักเรียนที่มีอายุตางกันและ
ระดับการศึกษาตางกันจะมีระดับความคิดเห็นตอบทบาทพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน อําเภอเมือง 
จังหวัด สุราษฎรธานี ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ังไว  
 
5. อภิปรายผลการวิจัย 

การศึกษาวิจัย เรื่องการพัฒนาบทบาทของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนอําเภอเมือง 
จังหวัดสุราษฎรธานี ไดมีขอสรุปที่มีความสําคัญ ผูวิจัยอภิปรายผลตามวัตถุประสงคการวิจัย ดังน้ี 

ผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นของนักเรียนตอการพัฒนาบทบาทของพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียนอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี พบวาคาคะแนนเฉลี่ยโดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาทุกดานมีคาคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมากเชนกัน ซึ่งแสดง
ใหเห็นวาบทบาทของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนน้ัน เปนวิธีการหรือข้ันตอนในการเตรียมความ
พรอมของพระผูสอน รวมทั้งมีพฤติกรรมและความรับผิดชอบตอการสอนในรายวิชาศีลธรรม โดยมี
การถายทอดความรูตามหลักธรรม รวมทั้งการจัดกิจกรรมที่มุงเนนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ใหแกนักเรียน โดยใหนักเรียนตระหนักถึงความสําคัญในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา พระผูสอนมี
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การใสใจในการสอน มีความรูลึกในเน้ือหาทางธรรม ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ พระครูวรดิต
ถานุยุต (สังเวย คเวสโก)(2554) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของครูและนักเรียนตอบทบาทครู
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม” ผลการศึกษาพบวา
นักเรียนมีความคิดเห็นตอบทบาทครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม โดยรวมอยูในระดับมาก (พระครูวรดิตถานุยุต (สังเวย คเวสโก), 2554: 2) และ
สอดคลองกับการศึกษาของพระอนุศาสตร อาภากโร (สิทธิสกุลชัย)ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีสวน
รวมของพระสอน ศีลธรรมในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในอําเภอหนองแค 
จังหวัดสระบุรี” ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของครูและนักเรียนที่มีตอการมีสวนรวมของพระ
สอนศีลธรรม ในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอหนองแคจังหวัดสระบุรี 
โดยภาพรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาการมีสวนรวมของพระสอนศีลธรรมใน
การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษาอยูในระดับมากทุกดานตามลําดับ เพศชายจะไดรับ
เสรีภาพในการปฏิบัติตัวมากกวาเพศหญิง ซึ่งการอบรมเลี้ยงดูเหลาน้ีมีผลตอบุคลิกภาพ และ
ทัศนคติ หลายอยางที่แตกตางกัน (พระอนุศาสตร อาภากโร (สิทธิสกุลชัย)ฅ, 2555: 2) ซึ่งอาจเปน
สาเหตุหน่ึงที่ทําใหการรับรูตอการพัฒนาบทบาทพระสอนคุณธรรมจริยธรรมมีความแตกตางกัน 
สอดคลองกับการศึกษาของไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีสวนรวมของพระสอน ศีลธรรมในการจัดการ
เรียนการสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในอําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี” ผลการวิจัยพบวาระดับ
ความคิดของนักเรียนเมื่อจําแนกตามเพศ จะมีความแตกตางกัน นอกจากน้ียังพบวานักเรียนที่มีวุฒิ
ทางธรรมศึกษาสูงกวาจะมรีะดับความคิดเห็นตอการพัฒนาบทบาทของพระสอนศีลธรรมในโรงเรยีน
มากกวานักเรียนที่มีวุฒิทางธรรมตํ่ากวา เน่ืองจากนักเรียนที่มีวุฒทิางธรรมศึกษาสงูจะมีความรูความ
เขาใจในเน้ือหาของหลักธรรมศึกษาไดชัดเจนและลึกซึ้งกวา(พระครูสมุหณัฏฐเสฎฐ อธิญาโณ 
(รุงเรือง). 2559:1) ซึ่งเปนไปตามหลักสูตรการสอนรายวิชาทางพุทธศาสนาที่ออกแบบหลักสูตรใหมี
การจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาช้ันเอกใหมีเน้ือหาที่ครอบคลุมและลึกซึ้งกวาการเรียนธรรม
ศึกษาช้ันโทและช้ันตรี และการพัฒนาบทบาทพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนน้ันคือวิธีการถายทอด
ความรูโดยใชหลักธรรม เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแกนักเรียน เมื่อนักเรียนไดรับการถายทอด
หลักธรรมช้ันสูงกวาจึงมีความเขาใจในบทบาทของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนไดดีกวา และทั้งน้ี
อาจเปนเพราะนักเรียนที่มีวุฒิทางธรรมศึกษาในช้ันเอก สวนใหญจะมีอายุ 17-18 ปข้ึนไป ซึ่งเปนวัย
ที่เริ่มตนเขาสูวัยผูใหญ เปนชวงวัยที่กําลังสั่งสมความรูและประสบการณตาง ๆ มาพอสมควร มี
ความพรอมที่จะเปนผูใหญ สามารถแยกแยะไดวาสิ่งใดเปนสิ่งที่ถูกที่ควร  
 
6. ขอเสนอแนะ 

6.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
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1. ควรใหพระที่มีประสบการณในการสอนในรายวิชาพระพุทธศาสนามาสอนใหมากข้ึน 
และเปลี่ยนบรรยากาศการเรียนหรือเรียนนอกสถานที่เพิ่มเติมตามความเหมาะสมของแตละ
สถานศึกษา หรือนิมนตพระสงฆหรือผูมีความรูมาบรรยายตามโอกาสสมควร 

2. ควรสนับสนุนใหพระผูสอนมีการผลิตสื่อเพื่อการสอนใหเพียงพอและเหมาะสมกับ
การเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา และจัดหาสื่อ วัสดุอุปกรณใหสอดคลองและครอบคลุม
เน้ือหาวิชา 

3. ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให เป นไปตามแผนการสอนในรายวิชา
พระพุทธศาสนา  

6.2 ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
1. ควรมีการจัดสิ่งแวดลอมในโรงเรยีนเพือ่เอื้อตอการพัฒนาบทบาทการสอนศีลธรรมใน

โรงเรียนและการประเมินผลทางคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนใหมากข้ึน 
2. ควรมีการใชพุทธสุภาษิต คําคม คํากลอนที่มีเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมการเรียนการ

สอนแกนักเรียน และมีวิธีการถายทอด/นําเสนอ 
3. ควรมีปายแสดงรายช่ือนักเรียนที่มีจริยธรรมดีเดนของโรงเรียน และมีขอเขียนพุทธ

สุภาษิต คติพจนสอนใจคติไวตามที่ตาง ๆ ในบริเวณโรงเรียน 
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บทคัดยอ 
การวิจัยน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาสภาพบทบาทในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม

แกนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของพระสงฆอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุร ี(2) ศึกษาเปรียบเทียบ
บทบาทในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมแกนักเรยีนมัธยมศึกษาตอนปลายของพระสงฆอําเภอบาน
โปง จังหวัดราชบุรี ตามความคิดเห็นของนักเรียน โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล และ (3) ศึกษา
ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเพื่อการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมแกนักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลายของพระสงฆอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี ระเบียบวิธีวิจัยเปนการวิจัยแบบผสานวิธี โดยใน
สวนของการวิจัยเชิงปริมาณ ใชแบบสอบถาม เปนเครื่องมือเก็บขอมูลภาคสนามจากนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี จํานวน 335 คน วิเคราะหขอมูลที่ไดโดยหา
คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบคาที คา
เอฟ วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และในสวนของการวิจัยเชิงคุณภาพมีการวิเคราะหเอกสาร 
และใชแบบสัมภาษณเก็บขอมูลผูใหขอมลูสาํคัญ จํานวน 8 ทาน และวิเคราะหขอมูลดวยเทคนิคการ
วิเคราะหเน้ือหาประกอบบริบท 

ผลการวิจัยพบวา 
1. สภาพบทบาทในการสงเสริมคุณธรรมจรยิธรรมแกนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

ของพระสงฆอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี โดยภาพรวม อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.29 
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานความมีวินัย ดานความซื่อสัตย ดานความเมตตา ดานความ
ประหยัด และดานความกตัญู อยูในระดับมากทุกดาน 
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สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
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Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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2. ผลการเปรียบเทียบบทบาทในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมแกนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลายของพระสงฆอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี ตามความคิดเห็นของนักเรียน โดยจําแนก
ตามปจจัยสวนบุคคล พบวา ปจจัยสวนบุคคลของนักเรียน ไดแก ผลการเรียน มีผลใหความคิดเห็นที่
มีตอบทบาทในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมแกนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของพระสงฆอําเภอ
บานโปง จังหวัดราชบุรี โดยภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

3. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเพื่อการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมแกนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายของพระสงฆอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี พบวา ปญหา อุปสรรค ไดแก 
ปญหาการยืมของแลวไมสงคืน ปญหาการลอกการบาน ปญหาทะเลอะวิวาทในโรงเรียน ปญหาการ
ทํารายสัตวในโรงเรียน ขาดการทําบัญชีรายรับรายจายประจําตัว นักเรียนบางคนซื้อของที่ไมจําเปน 
นักเรียนบางคนใชเงินสุรุยสุราย ปญหาการนินทาครูอาจารย นักเรียนบางคนอายที่จะแสดงความ
กตัญู สวนขอเสนอแนะ ไดแก ควรสงเสริมความช่ือสัตยทางวาจา ควรสงเสริมความซื้อสัตวตองาน
และสงการบานใหตรงเวลา ควรสงเสริมการจัดกิจกรรมที่มุงทําประโยชนใหสังคมและเสริมสราง
ความสามัคคี ควรสงเสริมความเมตตาทั้งตอเพื่อนมนุษยและสัตวเดรัจฉาน ควรสงเสริมการจัดทํา
บัญชีรายรับจาย ควรสงเสริมการคิดกอนซื้อ ควรสงเสริมการออม ควรสงเสริมการแสดงออกดาน
ความกตัญูตอครูอาจารย และควรยกยองนักเรียนที่เปนตนแบบ 
คําสําคัญ: บทบาท, การสงเสรมิคุณธรรมจรยิธรรม, นักเรียน, พระสงฆ 
 

ABSTRACT 
The objectives of research paper were (1) to study status of the roles of 

morality promotion for students in secondary schools of Buddhist monks in Banpong 
district, Ratchaburi province, (2) to compare the opinion of students toward the roles of 
morality promotion for students in secondary schools of Buddhist monks in Banpong 
district, Ratchaburi province, classified by personal data, and (3) to study the problems, 
obstacles and suggestions for promotion of the roles of morality promotion for 
students in secondary schools of Buddhist monks in Banpong district, Ratchaburi 
province. The research methodology was the mixed methods research, that the 
quantitative research used the questionnaire as the tool to collect the data in the field 
study from 335 students in secondary schools in Banpong district, Ratchaburi province. 
The statistics were used for the data analysis through frequency, percentage, mean, 
standard deviation (S.D.), t-test, F-test, One-way Analysis of Variance. And the qualitative 
research had the documentary analysis and interview as the tool to collect the data in 
the field study from 8 key informants and analyzed the data through the content 
analysis technique. 
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The findings of this research were as following: 
1. Status of the roles of morality promotion for students in secondary 

schools of Buddhist monks in Banpong district, Ratchaburi province, overall, that in 
high at mean of 4.29, when considering the aspect found that the aspect of 
discipline, the aspect of honest, the aspect of mercy, the aspect of saving, and, the 
aspect of gratitude, that in high level all aspect. 

2. The comparison of student’s opinion toward the roles of morality 
promotion for students in secondary schools of Buddhist monks in Banpong district, 
Ratchaburi province, classified by personal data, found that grade has the opinion 
toward the roles of morality promotion for students in secondary schools of 
Buddhist monks in Banpong district, Ratchaburi province was different, the 
significantly at 0.05. But, sex, age, and class level had the opinions toward the roles 
of morality promotion for students in secondary schools of Buddhist monks in 
Banpong district, Ratchaburi province were not different. 

3. The problems, obstacles and suggestions for promotion of the roles of 
morality promotion for students in secondary schools of Buddhist monks in 
Banpong district, Ratchaburi province as following: problems and obstacles found 
that the problem of borrowing and not returning, homework copying problems, 
problem of brawl that occurred in the school, the problem of animal abuse in 
schools, lack of accounting for personal income expenditure of students, some 
students buy unnecessary things, some students spend lavishly, problem of students 
gossiping teachers, some students are embarrassed to show gratitude. And, 
suggestions found that should should promote honesty verbal, should promote 
honesty towards work and deliver homework on time, should promote activities 
that objective to benefit society and strengthen unity, should promote mercy to 
human and animals, should promote the accounting of personal income 
expenditure, should promote thinking before buying, Should promote savings, 
should promote expression of gratitude to teachers, and, should praise students 
who are good examples. 
Keywords: Roles, Morality Promotion, Students, Buddhist Monks 
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1. บทนํา 
การศึกษาน้ันตองยึดหลักการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และ

แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ในมาตรา 6 ที่กําหนดใหการจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อ
พัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งทางรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มี
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยาง ๆ มีความสุข (สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2548: 1-3) 

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในอําเภอบานโปง มีจํานวน 5 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนวัด
บานโปงสามัคคีคุณูปถัมภ โรงเรียนรัตนราษฏรบํารุง โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม โรงเรียนมัธยม
วัดดอนตูม และโรงเรียนกรับใหญวองกุศลกิจ (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8, 2561: 
ออนไลน) โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพโรงเรียน ในฐานะเปนสถาบันการศึกษาที่
ไดรับความคาดหวังจากสังคมใหดําเนินบทบาทหนาที่ในการบํารุงปลุกเราใหผูเรียนเปนคนที่มีคุณภาพ
ในการเปนสมาชิกที่ดีของสังคมการศึกษา สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ (องคกร
มหาชน) ไดกําหนดมาตรฐาน ตัวบงช้ี และเกณฑการพิจารณาเพื่อประเมินคุณภาพภายนอกระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน รอบที่ 2 (พ.ศ. 2549 - 2553) ดานคุณภาพผูเรียน เพื่อใหผูเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค โดยมีตัวบงช้ี คือ ผูเรียนมีวินัย มีความรับผิดขอบ มีความซื่อสัตย
สุจริต มีความกตัญูกตเวที มีความเมตตากรุณา เอื้อเฟอเผื่อแผและเสียสละเพื่อสวนรวม ประหยัด
รูจักใชทรัพยสิ่งของสวนตนและสวนรวมอยางคุมคา ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาภูมิปญญาไทย 
นิยมไทยและดํารงไวซึ่งความเปนไทย และจากรายงานผลการประเมินสถานศึกษาประจําป 2547 
พบวา มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน คือ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค ใน
ภาพรวมอยูในระดับดี แตในเรื่องของความประหยัดรูจักใชทรัพยสิ่งของสวนตนและสวนรวมอยาง
คุมคา อยูระดับพอใช (สํานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน), 
2549: 35-39) 

จากปญหาที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับบทบาทในการ
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมแกนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของพระสงฆอําเภอบานโปง จังหวัด
ราชบุรี เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในการจัดการเรียนการสอน เพื่อเปนการพัฒนาผูเรียนอยาง
ครบถวนสมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ใหมีความรูและคุณธรรม เปนผูมีจริยธรรมในการ
ดําเนินชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข เปนผูใฝรู มีทักษะในการแสวงหาความรูที่
เพียงพอตอการพัฒนางานอาชีพและคุณภาพชีวิตสวนตน เสริมสรางใหผูเรียนเปนคนเกง คนดี และ
มีความสุข ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ความคาดหวังของสังคม และ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
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2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
2.1 เพื่อศึกษาสภาพบทบาทในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมแกนักเรียนมัธยมศึกษา

ตอนปลายของพระสงฆอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุร ี
2.2 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบบทบาทในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมแกนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนปลายของพระสงฆอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี ตามความคิดเห็นของนักเรียน 
โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

2.3 เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเพื่อการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของพระสงฆอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี 
 
3. วิธีดําเนินการวิจัย 

3.1 รูปแบบการวิจัย 
การวิจัยครั้ง น้ี เปนการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed-Methods Research) กําหนด

ขอบเขตเน้ือหาใน 5 ดาน ไดแก (1) ดานความมีวินัย (2) ดานความซื่อสัตย (3) ดานความเมตตา (4) 
ดานความประหยัด และ (5) ดานความกตัญู (สํานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคกรมหาชน), 2549: 34-35) 

3.2 ประชากร กลุมตัวอยางและผูใหขอมูลสําคัญ 
ประชากร ไดแก นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี จํานวน 

2,035 คน 
กลุมตัวอยาง ไดทําการสุมมาจากประชากร โดยหาขนาดของกลุมตัวอยางจากการใช

สูตรคํานวณของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) (สุวรีย ศิริโภคาภิรมย, 2546: 129-130). ไดขนาด
ของลุมตัวอยาง จํานวน 335 คน 

ผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) โดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) 
จํานวน 8 รูป/คน 

3.3 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก แบบสอบถาม ที่มีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ 

(Check List) แบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) แบบปลายเปด (Open Ended 
Question) และแบบสัมภาษณ ซึ่งมีลักษณะเปนแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured 
Interview) 

3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางและผูใหขอมูลสําคัญทั้งหมดดวยตนเอง 

โดยนําหนังสือจากผูอํานวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไปเสนอเพื่อขอความอนุเคราะห และสามารถเก็บ
รวบรวมขอมูลไดสมบูรณทั้งหมด คิดเปนรอยละ 100 
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3.5 การวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลที่ไดโดยหาคาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบคาที คาเอฟ วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และเปรียบเทียบ
ความแตกตางคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีผลตางเปนสําคัญนอยที่สุด และในสวนของการวิจัยเชิง
คุณภาพมีการวิเคราะหเอกสาร และวิเคราะหผลการสัมภาษณดวยเทคนิคการวิเคราะหเน้ือหา
ประกอบบริบท 
 
4. สรุปผลการวิจัย 

4.1 สภาพบทบาทในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมแกนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ของพระสงฆอาํเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี โดยภาพรวม อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.29 
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานความมีวินัย ดานความซื่อสัตย ดานความเมตตา ดานความ
ประหยัด และดานความกตัญู อยูในระดับมากทุกดาน 

4.2 ผลการเปรียบเทียบบทบาทในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมแกนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายของพระสงฆอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี ตามความคิดเห็นของนักเรียน 
โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา ปจจัยสวนบุคคลของนักเรียน ไดแก ผลการเรียน มีผลให
ความคิดเห็นที่มีตอบทบาทในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมแกนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของ
พระสงฆอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุร ีโดยภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 แตปจจัยสวนบุคคลของนักเรียน ไดแก เพศ อายุ และระดับช้ัน มีผลใหความคิดเห็นที่มีตอ
บทบาทในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมแกนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของพระสงฆอําเภอบาน
โปง จังหวัดราชบุรี โดยภาพรวม ไมแตกตางกัน 

4.3 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเพื่อการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมแกนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายของพระสงฆอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี พบวา ปญหา อุปสรรค ไดแก 
ปญหาการแตงกายผิดระเบียบของโรงเรียน ปญหาการมาสายและเขาเรียนไมตรงเวลา ปญหาการ
ละเมิดระบบเขาคิวกอน-หลังของการซื้ออาหารที่โรงอาหาร ปญหาการยืมของแลวไมสงคืน ปญหา
การลอกการบาน ปญหาทะเลอะวิวาทในโรงเรียน ปญหาการทํารายสัตวในโรงเรียน ขาดการทํา
บัญชีรายรับรายจายประจําตัว นักเรียนบางคนซื้อของที่ไมจําเปน นักเรียนบางคนใชเงินสุรุยสุราย 
ปญหาการนินทาครูอาจารย นักเรียนบางคนอายที่จะแสดงความกตัญู สวนขอเสนอแนะ ไดแก 
ควรสงเสริมวินัยการแตงกาย สงเสริมการตรงตอเวลาโดยใหครเูปนแบบอยางที่ดี ควรรณรงคการเขา
แถวซื้ออาหารตามลําดับกอน-หลัง ควรสงเสริมความช่ือสัตยทางวาจา ควรสงเสริมความซื้อสัตวตอ
งานและสงการบานใหตรงเวลา ควรสงเสริมการจดักิจกรรมทีมุ่งทาํประโยชนใหสังคมและเสริมสราง
ความสามัคคี ควรสงเสริมความเมตตาทั้งตอเพื่อนมนุษยและสัตวเดรัจฉาน ควรสงเสริมการจัดทํา
บัญชีรายรบัจาย ควรสงเสริมการคิดกอนซื้อ ควรสงเสริมการออม ควรสงเสริมการแสดงออกดาน
ความกตัญูตอครูอาจารย และควรยกยองนักเรียนที่เปนตนแบบ 
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5. อภิปรายผลการวิจัย 
สภาพบทบาทในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมแกนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของ

พระสงฆอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี พบวา สภาพบทบาทในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของพระสงฆอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี โดยภาพรวม อยูในระดับ
มาก แสดงใหเห็นวา การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมแกนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของพระสงฆ
อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี ตระหนักรูและเขาใจกระบวนการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมแก
เยาวชน โดยใหความสําคัญกับคุณธรรมในฐานะเครื่องมือในการกําหนดความคิดและทําคุณงาม
ความดีเพื่อประโยชนของสวนรวม และจริยธรรมในฐานะเครื่องมือแสดงความประพฤติหรือการ
แสดงออกที่ดีงาม เพื่อใหนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมเปนรากฐานอันสําคัญแหงความเจริญรุงเรือง 
ความมั่นคง และความสงบสุข ดังกลาวน้ี สอดคลองกับที่ พระครรชิต โกสโล ไดศึกษาวิจัยเรื่อง 
“บทบาทพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนตอการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชน จังหวัดราชบุรี” 
ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของพระสอนศีลธรรม ตอบทบาทพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนตอ
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนจังหวัดราชบุรี โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน (พระครรชิต โกสโล, 2554: ก) และสอดคลองกับที่ พระสม
จิตร ขนฺติโก ไดทําการวิจัยเรื่อง “บทบาทของพระสงฆที่มีตอการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในอําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม” จากผลการวิจัยพบวา 
บทบาทของพระสงฆที่มีตอการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายใน
อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
อยูในระดับมากทุกดาน (พระสมจิตร ขนฺติโก, 2554: ก) และสอดคลองกับที่ พระอธิการมานัส 
ธมฺมพโล ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การสงเสริมศีลธรรมจริยธรรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาโรงเรียน
หนองโพวิทยา จังหวัดราชบุรี” จากผลการวิจัยพบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษามีความคิดเห็นตอการ
สงเสริมศีลธรรมจริยธรรมโรงเรียนหนองโพวิทยา จังหวัดราชบุรี โดยรวม อยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาในดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน (พระอธิการมานัส ธมฺมพโล, 2554: ก) 
 
6. ขอเสนอแนะ 

6.1 ขอเสนอแนะทั่วไป 
1. ควรสงเสริมใหนักเรียนเปนคนมีระเบียบวินัยตรงตอเวลา 
2. ควรสงเสริมใหนักเรียนมีความยึดถือระเบียบวินัยในช้ันเรียน 
3. ควรสงเสริมใหนักเรียนมีความซื่อสัตยมีความจริงใจ  
4. ควรสงเสริมใหนักเรียนไมทุจริตคดโกงทั้งทางตรงและทางออม 
5. ควรสงเสริมใหนักเรียนมีจิตใจมุงชวยเหลือสังคมดวยแรงกายและสติปญญา 
6. ควรสงเสริมใหนักเรียนมีจิตสาธารณะคิดทําประโยชนแกสังคมและเพื่อนมนุษย 
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7. ควรสงเสริมใหนักเรียนรูจักคุณคาของเวลาและใชเวลาใหเปนประโยชนตอตนเอง
และสังคม 

8. ควรสงเสริมใหนักเรียนรูจักใชจายทรัพยสินอยางเหมาะสม ไมฟุมเฟอย ฟุงเฟอ 
9. ควรสงเสริมใหนักเรียนรูสํานึกในบุญคุณของผูมีพระคุณ 
10. ควรสอดแทรกบทเรียนที่สงเสริมความกตัญูแกนักเรียนตามโอกาสสมควร 

6.2 ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป 
1. การวิจัยครั้งตอไป ควรศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบกจิกรรมการสงเสริมคุณธรรม

จริยธรรมแกนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทีส่อดคลองกบัสงัคมยุคโลกาภิวัตน 
2. การวิจัยครั้งตอไป ควรศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการมีสวนรวมของสถาบันทาง

สังคมในการสงเสรมิคุณธรรมจรยิธรรมแกนักเรียน 
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การเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสงฆอําเภอบานหมอจังหวัดสระบุร ี
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บทคัดยอ 

บทความน้ี การวิจัยครั้ง น้ีมีวัตถุประสงคคือ 1) เพื่อศึกษาการพัฒนาการเผยแผ
พระพุทธศาสนาของพระสงฆในอําเภอบานหมอ จังหวัดสระบุรี 2) เพื่อเปรียบเทียบการพัฒนาการ
เผยแผพระพุทธศาสนาของพระสงฆในอําเภอบานหมอ จังหวัดสระบุรี จําแนกตามสถานภาพสวน
บุคคล 3) เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะในการพัฒนาการเผยแผพระพุทธศาสนาของ
พระสงฆในอําเภอบานหมอ จังหวัดสระบุรี  

การวิจัย เปนแบบผสาน วิธี โดยการวิจัย เชิงปริม าณใช เครื่องมือการวิจัย  คือ 
แบบสอบถามที่มีคาความเช่ือมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.0.961 เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่เปนพระสงฆ 
ในอําเภอบานหมอ จังหวัดสระบุรี จํานวน 138 รูป วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการ
วิจัยทางสังคมศาสตร สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล คือ คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบคาเอฟ ดวยวิธีการวิเคราะหความแปรปรวนทาง
เดียว และทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีผลตางนัยสําคัญนอยที่สุด และการ
วิจัยเชิงคุณภาพ ดวยการสัมภาษณเชิงลึก กับผูใหขอมูลสําคัญ จํานวน 7 รูป/คน และวิเคราะห
ขอมูล โดยใชการวิเคราะหเน้ือหาเชิงพรรณนา  
ผลการวิจัยพบวา   

1. พระสงฆในอําเภอบานหมอ จังหวัดสระบุรี มีความคิดเห็นตอระดับการพัฒนาการ
เผยแผพระพุทธศาสนาของพระสงฆในอําเภอบานหมอ จังหวัดสระบุรี ในภาพรวมอยูในระดับมาก 
โดยมีคาเฉลี่ย 3.96 เมื่อพิจารณาเปนรายดานแลว เรียงตามลําดับจากมากไปหานอย พบวา ดาน
รูปแบบของการสื่อสาร มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.03 อยูในระดับมากที่สุด รองลงมาดานจริยวัตรผูเผยแผ
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Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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พระพุทธศาสนา มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.95 ดานรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนา มีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.94 และนอยที่สุดดานเทคนิคการเผยแผพระพุทธศาสนา มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.92 ตามลําดับ 

2. ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นตอการพัฒนาการเผยแผพระพุทธศาสนาของ
พระสงฆในอําเภอบานหมอ จังหวัดสระบุร ีจําแนกตามสถานภาพสวนบุคคล พบวา พระสงฆที่มีอายุ 
อายุพรรษา วุฒิ การศึกษาสายสามัญ  ที่ ตางกัน มีความคิดเห็นตอการพัฒนาการเผยแผ
พระพุทธศาสนาของพระสงฆในอําเภอบานหมอจังหวัดสระบุรี ของพระสงฆ แตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเปนไปตามขอสมมติฐานที่ไดต้ังไว สวนพระสงฆที่มีวุฒิการศึกษา
นักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม ที่ตางกัน มีความคิดเห็น ไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน 

3. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพฒันาการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสงฆในอําเภอ
บานหมอ จังหวัดสระบรุี คือ พัฒนารูปแบบของการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสงฆ ควรมีการ
ฝกอบรมการเผยแผพระพทุธศาสนา เพือ่เพิม่พูนประสบการณแกพระสงฆ กอนออกไปเผยแผ
พระพุทธศาสนาจริง ควรศึกษาและวิจัยเทคนิคการเผยแผพระพุทธศาสนา ใหเหมาะสมกับการปรบั
ใชในชีวิตประจําวัน และใหเกิดแรงจูงใจในการประพฤติปฏิบัติ 
คําสําคัญ การพัฒนา การเผยแผ พระพุทธศาสนา 
 

ABSTRACT 
The objectives of research paper were: (1) to study  the Buddhism 

propagation development of the Sangha in Banmo district, , Saraburi province, (2) 
to compare the Buddhism propagation development of the Sangha in Banmo 
district, , Saraburi province, classified by personal data, and (3) to study problems, 
obstacles and suggestions for Buddhism propagation development of the Sangha in 
Banmo district, , Saraburi province. It was the mixed research method that the 
quantitative research used the survey with questionnaire that had the reliability test 
at as 0.961 with the sampled group was 138 monks who practiced the meditation 
in Banmo district, Saraburi province. The data analysis through ready programme of 
social sciences. The statistics were used for the data analysis through frequency, 
percentage, mean, standard deviation (S.D.), F-test, One-way Analysis of Variance and 
Least Significant Difference: LSD. But the qualitative research was the in depth  
interview from 8 key informants by using the descriptive content analysis 
technique. 
  The findings of research were as follows: 
 1. The Sangha in Banmo district, Saraburi province had the opinions to 
the Buddhism propagation development of the Sangha in Banmo district,  Saraburi 
province in overall,  found that at the high level with an average  3.96, when 
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considered in each aspect found that  at the communication aspect with an 
average 4.03 as the highest level, the second aspect was the behavior of Buddhism 
propagators with an average 3.95,  the model of Buddhism propagation with an 
average 3.94 and the lowest aspect was the Buddhism propagation technique with 
an average 3.92 respectively.  
 2.  The findings from opinions comparison the Buddhism propagation 
development of the Sangha in Banmo district,  Saraburi province, classified by 
personal data found that the monks who had the difference of ordination years, 
general education qualification , had the opinions  differently with significantly 
statistics at 0.05. It accepted the research hypothesis but the monk who had the 
difference of Dhamma education and Pali education qualifications, had the 
opinions indifferently. It rejected the research hypothesis. 
 3.  The problems, obstacles and suggestions for the Buddhism propagation 
development of the Sangha in Banmo district,  Saraburi province, have the low 
leadership of ritual rite  and do not have the knowledge and understanding to 
teach or propagate the principle of Dhamma in Buddhism to the people, some 
monks lack of readiness in the duty of Buddhism propagation, small activity for 
Buddhism propagation, lack of public relations for meditation practice and low role 
of Buddhism propagation, no relaxing and friendship atmospheres for Buddhism 
propagation, no gesture for Dhamma teaching for more understanding of the 
audience, no learning equipment and media for Dhamma delivery, hard language 
usage and hard understanding, no printing such as handbook, Brochure and CD and 
impolite words for greeting. 
 
 The suggestions about the Buddhism propagation development of the 
Sangha in Banmo district, Saraburi province are the communication aspect , should 
focus on more approach propagations that not only the communication aspect but 
also the behavior aspect of Buddhism propagators ,  the model aspect of Buddhism 
propagation , the Buddhism propagation technique aspect  for the Sangha that can 
use in the real practice, should have Buddhism propagation training for increasing 
the experience to the Sangha before leaving for Buddhism propagation in real 
practice, should study and research  the Buddhism propagation technique to suit in 
daily life adjustment and should have the motivation in the practice. 
Keywords 
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1.บทนํา 
การเผยแผพระพุทธศาสนามีมาต้ังแตครั้งพุทธกาลจนกระทั่งปจจบุัน ซึ่งเปนหนาที่ หลัก

ของพระสงฆจะตองแสดงใหเห็นถึงอุดมการณอันเปนไปเพื่อความผาสุกของชาวโลก ถือเปนกุญแจ
เปดประตูสูการ เดินทางเพื่อการเผยแผพระพุทธศาสนาเพื่อสืบทอดพระธรรมคําสอนของ
พระพุทธเจาใหแผขยายไป ทั่วทุกทิศ การเผยแผพระพุทธศาสนาหรือการประกาศพระพุทธศาสนา 
ถือวาเปนบทบาทและ หนาที่ของพระสงฆใหเปนอุปการคุณแกชาวบานเชนกัน ซึ่งไมใช การตอบ
แทนดวยปจจัย 4 แตดวยการแสดงธรรมอันงาม ในเบื้องตน ในทามกลาง และในที่สุด 

ปจจุบันเขาสูยุคแหงเทคโนโลยีการสื่อสาร ไร พรมแดนขาวสารขอมูลที่เขามามีบทบาท
ตอการดําเนินชีวิตคนในสังคมมาก ความเจริญทางดานวัตถุ ทําใหการติดตอสัมพันธดานเศรษฐกิจ 
การเมือง การสื่อสารและการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมเกิดข้ึน อยางรวดเร็ว มีเหตุการณสําคัญ
เกิดข้ึนในโลก สังคมรับรูรวมกนัหมด มีอิทธิพลครอบงําโลก ทําใหคน ตกอยูในอํานาจของวัตถุ (พระ
ธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตโต), ๒๕๓๔: ๒) สภาพความเปนอยูของชุมชนสังคมเปลี่ยนไป สงผลตอจิตใจให
โนมเอียงไป ในทางที่ตองการความสะดวกสบายมากข้ึน 

จากเหตุผลดังกลาวจึงทําใหผูวิจัยจะทําจะวิจัย เพื่อจักไดนําขอมูลทางวิชาการที่ไดมา 
เปนสารสนเทศใชในการวางแผนพัฒนาการเผยแผพระพุทธศาสนาใหสัมฤทธ์ิผลในสภาพสังคม
ปจจุบัน ไดตอไป 

 
2. วัตถุประสงคการวิจัย 

2.1 เพื่อศึกษาการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสงฆในอําเภอบานหมอ จังหวัด
สระบุรี 

2.2 เพื่อเปรียบเทียบการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสงฆในอําเภอบานหมอ จงัหวัด
สระบุรี จําแนกตามสถานภาพสวนบุคคล 

3.3 เพื่อศึกษา ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการเผยแผพระพุทธศาสนาของ
พระสงฆในอําเภอบานหมอ จังหวัดสระบุรี 
 
3. ขอบเขตการวิจัย  

3.1 ขอบเขตดานเน้ือหา 
งานวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ กับการพัฒนาการ

เผยแผพระพุทธศาสนาของพระสงฆในอําเภอบานหมอ จงัหวัดสระบรุี 4 ดาน ไดแก ดานจริยาวัตรผู
เผยแผพระพุทธศาสนา ดานรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนา ดานเทคนิคการเผยแผ
พระพุทธศาสนา และ ดานรูปแบบของการสื่อสาร 

3.2 ขอบเขตดานตัวแปร 
ตัวแปรตน (Independent Variables) คือ สถานภาพสวนบุคคลของพระสงฆ ไดแก 

อายุ พรรษา วุฒิการศึกษาสามัญ วุฒิการศึกษาทางธรรม และวุฒิการศึกษาเปรียญธรรม 
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ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ พระสงฆในการเผยแผพระพุทธศาสนาของ
พระสงฆในอําเภอ บ านหมอ จังหวัดสระบุรี   รวม 4 ดาน ไดแก  ดานจริยวัตรผู เผย แผ
พระพุทธศาสนา ดานรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนา ดานเทคนิคการเผยแผพระพุทธศาสนา 
และ ดานรูปแบบของการสื่อสาร 

3.3 ขอบเขตดานประชากร/ผูใหขอมูลสําคัญ 
ประชากรในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก พระสงฆมหานิกายในอําเภอบานหมอ จังหวัด 

สระบรุี จํานวน 210 รูป 
3.4 ขอบเขตดานพ้ืนท่ี 
พื้นที่ที่ใชศึกษาในครั้งน้ี ไดแก อําเภอบานหมอ จังหวัดสระบุรี 
3.5 ขอบเขตดานระยะเวลา  
ระยะเวลาในการวิจัยต้ังแตเดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือน มีนาคม 2562 รวม 6 เดือน 

 
4. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

จากการทบทวนแนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกีย่วของผูวิจัยไดนํามากําหนดเป
นกรอบแนวคิดการวิจัย ประกอบดวย 

ตัวแปรตน                                            ตัวแปรตาม 
(IndependentVariables)                       (Dependent Varibles) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานภาพสวนบคุคล  

๑. อายุ  

๒. พรรษา  

๓. วุฒิการศึกษาสามัญ  

๔. วุฒิการศึกษาทางธรรม  

๔. วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม 

 

การเผยแผพระพทุธศาสนา ของ

พระสงฆในอําเภอบานหมอ จังหวัด

สระบุร ี

๑. ดานจริยวัตรผูเผยแผ

พระพุทธศาสนา  

๒. ดานรูปแบบการเผยแผ

พระพุทธศาสนา  

๓. ดานเทคนิคการเผยแผ

พระพุทธศาสนา  

  ๔. ดานรูปแบบของการส่ือสาร 

 
การเผยแผพระพุทธศาสนา 

ของพระสงฆในอําเภอบานหมอ 

จังหวัดสระบุรี 

การสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ 
(key Informants) 
จํานวน ๗ รูป / คน 
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5.วิธีดําเนินการวิจัย 
5.1 รูปแบบการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งน้ี  เปนการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research)  โดยใชการ

วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative..Research)..ซึ่งใชวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ.(Survey Research) จาก
แบบสอบถาม .(Questionnaire) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการ
สัมภาษณเชิงลึก (In.depth..Interview) กับผูใหขอมูลหลัก (Key..Informant)  
5.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีศึกษา ไดแก พระสงฆในอําเภอบานหมอ จังหวัดสระบุรี จํานวน 210 รูป 
กลุมตัวอยาง (Sample) พระสงฆในอําเภอบานหมอ จังหวัดสระบุรี จํานวน 138 คน ที่ไดจากสูตร
ของ Taro Yamane  

5.3 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเชิงปริมาณใชแบบสอบถาม กลุมตัวอยาง จํานวน 138 ชุด 

สวนการวิจัยเชิงคุณภาพเปนแบบสัมภาษณเชิงลึก ผูใหขอมูลสําคัญ ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 7 รูป/คน 
5.4 การวิเคราะหขอมูลสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถาม โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัยทาง

สังคมศาสตรการวิเคราะหขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามโดยใช คาความถ่ี 
และรอยละ โดยการทดสอบคาเอฟ (f-test เมื่อพบวามีความแตกตางจะทําการเปรียบเทียบความ
แตกตางคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีผลตางเปนสําคัญนอยที่สุด โดยกําหนดนัยสําคัญสถิติที่ระดับ 0.05  

การวิเคราะหขอมูลแบบสัมภาษณ ผูวิจัยจัดกลุมขอมูล ตามลําดับความสําคัญของ
ประเด็นการสัมภาษณที่กําหนดไว จากน้ัน จึงทําการวิเคราะหขอมูลเชิงเน้ือหาประกอบบริบท 
 
 
6. ผลการวิจัย 

1. พระสงฆในอําเภอบานหมอ จังหวัดสระบุรี มีความคิดเห็นตอระดับการพัฒนาการ
เผยแผพระพุทธศาสนาของพระสงฆในอําเภอบานหมอ จังหวัดสระบุรี ในภาพรวมอยูในระดับมาก 
โดยมีคาเฉลี่ย 3.96 เมื่อพิจารณาเปนรายดานแลว เรียงตามลําดับจากมากไปหานอย พบวา ดาน
รูปแบบของการสื่อสาร มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.03 อยูในระดับมากที่สุด รองลงมาดานจริยวัตรผูเผยแผ
พระพุทธศาสนา      มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.95 ดานรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนา มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.94 และนอยที่สุดดานเทคนิคการเผยแผพระพุทธศาสนา มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.92 
ตามลําดับ 

2. ผลการเปรยีบเทียบระดับความคิดเห็นตอการพัฒนาการเผยแผพระพุทธศาสนาของ
พระสงฆในอําเภอบานหมอ จังหวัดสระบุร ีจําแนกตามสถานภาพสวนบุคคล พบวา พระสงฆที่มีอายุ 
อายุพรรษา วุฒิการศึกษาสายสามัญ ที่ตางกัน มีความคิดเห็น แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
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ที่ระดับ 0.05 ซึ่งเปนไปตามขอสมมติฐานที่ไดต้ังไว สวนพระสงฆที่มีวุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิ
การศึกษาเปรียญธรรม ที่ตางกัน มีความคิดเห็น ไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ไดต้ังไว 

3. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสงฆในอําเภอ
บานหมอ จังหวัดสระบุรี ควรมีการฝกอบรมการเผยแผพระพุทธศาสนา เพือ่เพิ่มพูนประสบการณ
แกพระสงฆ กอนออกไปเผยแผพระพุทธศาสนาจริง ควรศึกษาและวิจัยเทคนิคการเผยแผ
พระพุทธศาสนา ใหเหมาะสมกับการปรับใชในชีวิตประจําวัน และใหเกิดแรงจูงใจในการประพฤติ
ปฏิบัติ 
 
7. องคความรูท่ีไดจากการวิจัย 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสงฆในอําเภอ
บานหมอ จังหวัดสระบุรี” ทําใหผูวิจัยคนพบองคความรูจากการวิจัย  
ดังแผนภาพที่ 4.1 ดังน้ี 

สรุปองคความรูที่ไดจากการศึกษาสามารถอธิบายเกี่ยวกับองคความรูที่ไดรับจากการ
วิจัยเรื่อง การพัฒนาการเผยแผพระพทุธศาสนาของพระสงฆในอําเภอบานหมอจังหวัดสระบุรี 

ดานจริยวัตรผูเผยแผพระพุทธศาสนา ประพฤติตนอยูในศีลาจาวัตร สํารวมระวังกิริยา-
วาจา เปนผูมีความรูความเขาใจสามารถถายทอดหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาแกประชาชนได 
เปนผูนําดานศาสนพิธีแกประชาชน เปนผูที่สามารถใหคําปรึกษาและแนะนําเกี่ยวกับการจดักิจกรรม
ในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาได เปนผูมีความพรอมในการทําหนาที่เผยแผพระพุทธศาสนา เปนผู
มีความรูและเช่ียวชาญการใชภาษาบาลี 

ดานรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนา มีการจัดบรรยายธรรมะ มีการจัดปฏิบัติธรรม มี
การแสดงบทบาทสมมติในการเผยแผธรรม มีการจัดบรรพชา/อุปสมบทหมู มีกิจกรรมนันทนาการ
ประกอบการเผยแผ มีการจัดทัศนศึกษา/ดูงานตามสถานที่สําคัญ 

ดานเทคนิคการเผยแผพระพุทธศาสนา มีการสรางบรรยากาศที่ผอนคลายเปนกันเองใน
การเผยแผธรรม มีการต้ังคําถามโตตอบกับผูฟง มีการพูดโนมนาวจิตใจใหอยูในอาการที่สงบ มีการ
ใชอุปกรณหรือสื่อการเรียนรูประกอบในการเผยแผ มีการใชทาทางประกอบการบรรยายเพื่อสราง
ความเขาใจใหกับผูฟงมากข้ึน มีเกมสหรือกิจกรรมประกอบการบรรยาย 

ดานรูปแบบของการสื่อสาร มีการใชภาษาที่งายตอการทําความเขาใจ มีการใชภาษาที่
สุภาพชัดเจน มีการบรรยายธรรมโดยใชเสียงตามสายภายในชุมชน มีการจัดทําปายประกาศและ
เอกสารประชาสัมพันธเกี่ยวกับรายการธรรมะ มีการจัดทําสื่อสิ่งพิมพ อาทิ คูมือ แผนพับแผนซีดี มี
การจัดแสดงนิทรรศการในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 

 
8. อภิปรายผลการวิจัย 

พระสงฆมีความคิดเห็นตอ การพัฒนาการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสงฆในอําเภอ
บานหมอจังหวัดสระบุรี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีประเด็นการอภิปราย ดังน้ี 
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ด า น จ ริ ย วั ต ร ผู เผ ย แ ผ พ ร ะ พุ ท ธ ศา ส น า  ซึ่ ง ส อ ด ค ล อ ง กั บ  ซึ่ ง ไม ส อ ด 
คลองกับ พระธนดล นาคสุวณฺโณ ไดทําการวิจัย พระสังฆาธิการมีบทบาทในการบริหารกิจการ
คณะสงฆ ดานการเผยแผพระพุทธศาสนา การจัดใหมีการบรรยายทางธรรมทางวิทยุกระจายเสียง 
และการจัดใหมีการพิมพหนังสือธรรมะหรือการเทศนออกเผยแพรเปนธรรมทาน สําหรับเรื่องอื่น ๆ 
มีบทบาทอยูในระดับมาก 

ดานรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนา ซึ่งสอดคลองกับ พระมหาสัญญา ป ฺญา
วิจิตฺโต การศึกษารูปแบบและแนวทางการเผยแผพุทธธรรมของพระครูพิศาลธรรมโกศล ทั้ง 3 
ประเภทคือ 1. การเทศนา (เทศนมหาชาติและเทศนธรรมวัตร) 2. การปาฐกถา – บรรยายธรรม 
อภิปราย สนทนา และโตวาที 3. เขียนหนังสอื บทความวรรณกรรมเรื่องสั้นตาง ๆ ซึ่งรูปแบบดังกล
าวมีวิธีการนําเสนอ 4 วิธีคือ 1. การนําเสนอโดยตรง 2. การนําเสนอโดยเปรียบเทียบ 3. การ
นําเสนอโดยการใชเช่ือมโยง 4. การนําเสนอโดยการใชตัวอยาง 

ดานเทคนิคการเผยแผพระพุทธศาสนา ซึ่งสอดคลองกับ พระวุฒิกรณ วุฑฺฒิกรโณ 
ไดวิจัยเรื่อง “ศึกษาเทคนิคและวิธีการ เผยแผพุทธธรรมของพระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)” 
สรุปผลการวิจัยวาเน้ือหาของพระราชวรมุนีมีจุดเดน คือ มีเน้ือหาเรื่องการบรรยายธรรมเปนลําดับ
ช้ัน เปนข้ันตอน แตละประเด็นจะมีความรูใหม ใหขบคิดอยูเสมอโดยใชภาษารวมสมัย ฟงเขาใจงาย 
อธิบายพุทธธรรมไดลุมลึก ชัดเจน และอนุรักษสิ่งแวดลอม เน้ือหาประเภทพระธรรมเทศนาและ
เน้ือหาประเภทวิชาการ 

ดานรูปแบบของการสื่อสาร ซึ่งสอดคลองกับ ประเสริฐ ชัยพิกุสิตกิจกรรมที่จะทําให
ชาวบานมีสวนรวมในการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระธรรมจาริกในหมูบานหวยปง อําเภอเชียง
ดาว จังหวัดเชียงใหม ไดแก การใชสื่อเสียงตามสาย การสรางและฝกแกนนําชาวพุทธ การจัดงานใน
วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา วันสําคัญของชาติและวันสําคัญตามประเพณีของชนเผา การสอน
ศีลธรรมในโรงเรยีน การปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและการจัดงานแสดงตนเปน
พทุธมามกะ กิจกรรมเหลาน้ี พระธรรมจาริกที่ปฏิบัติงานประจําอยูในหมูบานชาวเขา จําเปนตอง
ดําเนินการ เพื่อใหชาวเขามีความรู ความเขาใจ และมีสวนรวมอยางแทจริงสําหรับกิจกรรมที่
ดําเนินงานในหมูบานหวยปง 

 
9. ขอเสนอแนะ 

9.1 ขอเสนอแนะเชงินโยบาย 
1. มหาเถรสมาคมควรใหการสนับสนุนพระสงฆผูมีบทบาทในการพัฒนาและการเผยแผ

พระพุทธศาสนาใหไดรับตําแหนงทางคณะสงฆ 
2. สํานักงานพระพุทธศาสนาควรสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการในการพัฒนา

และการเผยแผพระพุทธศาสนาใหแกพระสงฆผูที่มีบทบาทในการพัฒนา 
3. รัฐบาลควรใหความสําคัญ และถือเปนนโยบายหลักในเรื่องการพัฒนาและการเผยแผ

พระพุทธศาสนาของพระสงฆ 
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9.2 ขอเสนอแนะสําหรับเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป 
1. ควรมีการศึกษาบทบาทการพัฒนาและการเผยแผพระพุทธศาสนาในจังหวัดอื่นๆ 

เพื่อใหทราบขอมูลที่ครอคลุมและใกลเคียงมากข้ึน 
2. ควรมีการศึกษาบทบาทการพัฒนาและการเผยแผศีลธรรมในระดับวัยรุน หรือ วัย

ทํางาน เพื่อศึกษาความแตกตาง และนําไปสูการพัฒนาการเผยแผพระพุทธศาสนาใหมปีระสิทธิภาพ
มากย่ิงข้ึน 
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การพัฒนาการจัดการศกึษาพระปริยตัิธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆ 
อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบรุ ี

The Development of Educational Management For 
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บทคัดยอ 
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปการพัฒนาการจัดการศึกษา           

พระปริยัติธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆ อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี (2) เพื่อศึกษาสภาพ ปญหา 
และอุปสรรคและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของ
คณะสงฆ อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี (3) เพื่อศึกษาการพัฒนาการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกบาลขีองคณะสงฆ อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ดําเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งเก็บขอมูลจาก
ผูใหขอมูลที่สําคัญ โดยการสัมภาษณเชิงลึก เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลจํานวน 20 รูป/คน  

ผลการวิจัยพบวา 
1. สภาพทั่วไปของการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี พบวา การศึกษาพระ

ปริยัติธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆ อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรีซึ่งมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร ใหมีความรูความเขาใจในหลักธรรมคําสอนและเผยแผคําสอนไปสูประชาชน 
แตการจัดการศึกษาในแผนกน้ียังมีปญหาและการพัฒนาอีกมากมายที่ตองรอการแกไขและจัดการ
ทั้งดานบุคลากร ดานงบประมาณ ดานวัสดุอุกรณ และดานบริหารจัดการ การจัดการศึกษาพระ
ปริยัติธรรมแผนกบาลีน้ีเปนการศึกษาเพื่อใหพระภิกษุสามเณรทั่วไปในจังหวัดมีความเขาใจ
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามากย่ิงข้ึน  

2. ปญหาอุปสรรค เกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของ
คณะสงฆ อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรีดานบุคลากร ปจจุบันมีผูบวชเรียนนอยลงครูผูสอนและ
นักเรียนมีนอยมากผูที่จะเขามาเปนอาจารยผูสอน ควรอบรมใหมีความรูความสามารถ และเปนผู
เสียสละอยางแทจริง โดยอาจารยผูสอนและนักเรียนควรมีการทุมเทในการเรียนการสอนอยาง
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Ratchaburi Sangha College, Mahachulalongkornrajavidyalaya University. 
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แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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จริงจัง ดานงบประมาณ ในการจัดการเรียนการสอนงบประมาณในปจจุบันยังไมไดตามที่
ต้ังเปาหมายไวโดยคณะสงฆในจังหวัดรวมกันสนับสนุนการบริหารงบประมาณตองจัดใหกับสํานัก
เรียนตาง ๆ ตามที่สมควร ดานวัสดุอุปกรณ สํานักเรียนเล็ก ๆ ขาดวัสดุอุปกรณที่เหมาะสมและ
ทันสมัย ควรปรับปรุงวัสดุอุปกรณหรือสื่อการสอนใหทนัสมยัและเพียงพอตอความตองการ ดานการ
จัดการ จัดทําคูมือการศึกษาบาลีเพื่อใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอน เพื่อชวยใหนักเรียน
เกิดการพัฒนาไปสูเปาหมายที่ชัดเจน 

3. แนวทางในการพัฒนาการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆ 
อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี คือ มีการต้ังคณะกรรมการดูแลการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี 
โดยเจาคณะพระสังฆาธิการจัดการงานการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆ อําเภอ
เมือง จังหวัดเพชรบุรี ไปในทิศทางเดียวกันโดยการออกตรวจเย่ียม ใหกําลังใจ ดูแล ชวยเหลือ 
สอบถามถึงปญหาและชวยเหลือแกไขอุปสรรคตาง ๆ วางระบบที่เปนมาตรฐานโดยยึดหลักการ
บริหารที่มุงเนนผลสัมฤทธ์ิและมุงเนนที่ผลงานเพื่อพัฒนาการในการเรียนการสอนที่ดีข้ึน 
คําสําคัญ: การพัฒนา, การจัดการ, การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาล ี
 

ABSTRACT 
The objectives of research were (1) to study the conditions of the 

Development of Educational Management for Phrapariyattidhamma Pali  Section of 
the Sangha in Muang District, Phetchaburi Province (2) to study the problem, 
obstacles and suggestion of the development of educational management 
Phrapariyattidhamma Pali section of the Sangha in Muang District, Phetchaburi 
Province, (3) to study the development of educational management for 
Phrapariyattidhamma Pali section of the Sangha in Muang District,Phetchaburi 
Province. The research methodology was the mixed methods research that the 
quantitative research used the key informants by interviews and in–depth interview 
as the tool to collect the data in the field study from 20 monks/persons  

The findings of this research were as following: 
1. General condition of the development of educational management 

Phrapariyattidhamma Pali section of the Sangha, found that education For 
Management Phrapariyattidhamma Pali Section of the Sangha in Muang district, 
Phetchaburi province has the aims to develop the potential of personnel  to have 
knowledge and understanding of the principles of Buddhism but it has some 
problems; personal, budget, material and management. Management of pali 
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Section of the Sangha is education of monks and novices in province understand 
more principles of Buddhism. 

2. The problems and obstacles for the development of educational 
management for Phrapariyattidhamma Pali section of the Sangha in Muang 
district,Phetchaburi  province as following: Personnel: less learners and teachers,the 
teachers should have knowledge training and truly sacrificed Budget: 
Phrapariyattidhamma Pali Section of the Sangha did not meet the target by the 
monks in Phetchaburi province support to manage budget to department suitable. 
Material: small school has less material and the modern materials should improve 
material to the modern and enough to use. Management: create a study guide 
students develop in the clearly goal. 

3. The way to improve the development of educational management 
Phrapariyattidhamma Pali section of the Sangha should set up the committee to 
oversee the Pali Education by Sangha Administrators for the educational work of 
the Pali and Dhamma sections in Muang District, Phetchaburi Province  and the 
same direction that should pay attention by going to visit outside, encouraging, to 
take care, helping, inquiring about problems and help various obstacles and set up 
the standard system by focusing on the results of better teaching and learning. 
Keywords: Development,Educational Management, Phrapariyattidhamma Pali 
 

1. บทนํา 
นับต้ังแตสมัยพุทธกาลเปนตนมา กุลบุตรผูที่มีศรัทธาเขามาบวชในพระพุทธศาสนาน้ัน 

ยอมกิจวัตร สําคัญที่จะตองปฏิบัติอยู 2 อยาง คือ คันถธุระและวิปสสนาธุระ “คันถธุระ” หมายถึง 
งานดานคันถะ, งานดานการเลาเรียน, งานเกี่ยวกับคัมภีรหรือตํารา โดยรวมคืองานเกี่ยวกับการศึกษา
เลาเรียนพระพุทธพจนอันเปนคําสั่งสอนของพระพุทธเจาโดยการเลาเรียนพระพุทธพจนบทใดบทหน่ึง
หรือพระไตรปฎกทั้งหมดตามความสามารถแหงสติปญญาของตน แลวทองบน ทรงจํา สอนกันบอกกัน
ตอ ๆ ไป เพื่อรักษาพระพุทธพจนไว รวมถึงการแนะนําสั่งสอน เผยแพรพระพุทธพจนแกบุคคลทั่วไป 
ตลอดทั้งการจัดทําและการรักษาตําราและคัมภีรทางพระพุทธศาสนาไวดวย(พระธรรมกิตติวงศ (ทองดี 
สุรเตโช ป.ธ. 9 ราชบัณฑิต), 2551: 117) 

การศึกษาพระปริยัติในสมัยกอนน้ันเจริญกาวหนามั่งคงมากนับไดวาเจริญรุงเรืองอยาง
มาก โดยเฉพาะดานภาษาบาลีมีการเรียนอยางจริงจัง ซึ้ งผู ศึกษาสามารถเรียนรูและอาน
พระไตรปฎกฉบับตาง ๆ และสามารถแตงหนังสือหรือตําราไดเปนจํานวนมาก อยางไรก็ตาม การ
จัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของจังหวัดเพชรบุรี ไดกระจัดกระจายไปยังสํานัก
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ตางๆโดยไมเปนเอกภาพ เมื่อเปนเชนน้ี ทําใหการเรียนการสอนจึงแตกตางกันออกไป แมจะใช
หลักสูตรเดียวกันก็ตาม และนอกจากน้ีสาเหตุที่ทําการศึกษาแผนกน้ีไมไดรับความสนใจจากผูเรียน
เหมือนในอดีตที่ผานมา ก็เพราะปจจุบันการศึกษาของคณะสงฆไดเปดกวางใหโอกาสแกผูเรียน ซึ่ง
เรียนสามารถเลือกเรียนไดตามใจชอบดวยเหตุน้ี ทําใหผูเรียนดานพระปริยัติธรรมแผนกบาลีลด
นอยลงและผูเรียนไมใหความสําคัญกับการศึกษาแผนกน้ีเทาที่ควร จึงทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ที่ปรากฏออกมาในแตละปการศึกษาคอนขางตํ่า โดยเฉพาะอยางการศึกษาระดับเปรียบตางๆ ของ
สํานักเรียนในจังหวัดเพชรบุรีในแตละปการศึกษาน้ัน มีจํานวนผูสอบไดนอยลงแสดงใหเห็นวา การ
เรียนการสอน  พระปริยัติธรรมแผนกบาลีของสํานักเรียนจังหวัดเพชรบุรี ยังไมประสบความสําเร็จ
เทาที่ควร จึงตองไดรับการปรับปรุงแกไข 

จากปญหาดังกลาวขางตนทําใหผูวิจัยจึงสนใจศึกษาการพัฒนาการจัดการการศึกษา             
พระปริยัติธรรมแผนกบาล ีของคณะสงฆ อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อที่จะไดนําผลจากการวิจัย
ไปใชใหเกิดประโยชนตอการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ของคณะสงฆ อําเภอเมือง จังหวัด
เพชรบุรีใหไดมากที่สุด 
 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
1.2 เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปการพัฒนาการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี                

ของคณะสงฆ อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 
1.2 เพื่อศึกษาสภาพ ปญหา และอุปสรรคและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนา              

การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆ อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 
1 .3  เพื่ อ ศึ กษ าก ารพั ฒ น าก ารจั ด ก าร ศึ กษ าพ ระป ริ ยั ติ ธร ร มแผ น กบ าลี                         

ของคณะสงฆ อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 

 
3. วิธีดําเนินการวิจัย 

3.1 รูปแบบการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) กําหนดขอบเขต
เน้ือหาใน 4 ดาน ไดแก (1) ดานบุคลากร (Man) (2) ดานงบประมาณ (Money) (3) ดานวัสดุ
อุปกรณ (Materials) (4) ดานการจัดการ (Management (พระธรรมปญญาภรณ (สุชาติ ธมฺมรตโน 
ป.ธ. 9), 2548: 169-171) 

3.2 ผูใหขอมูลหลัก 

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ของคณะสงฆ 
อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี” ผูวิจัยไดกําหนดเกี่ยวกับผูใหขอมูลหลักที่สําคัญ (Key informants) 
จากผูที่มีคุณลักษณะสอดคลองกับสาระสําคัญของการวิจัย จํานวน 20 รูป/คน  

3.3 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการจัดการศึกษาพระ
ปริยัติธรรมแผนกบาลี ของคณะสงฆ อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี” ผูวิจัยไดใชการสัมภาษณเชิงลึก 
(In-depth interview) แบบกึ่งโครงสราง (Sami Structured) เพื่อเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งผูวิจัย
สรางข้ึน โดยกําหนดโครงสรางของขอคําถาม สําหรับนําไปใชในกระบวนการสัมภาษณเชิงลึก (In-
depht interview) เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนแบบสัมภาษณ (Interview) 
 

3.4การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยไดอาศัยวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
1. ขอหนังสือจากหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเชิงพุทธ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆราชบุรี ถึงผูใหขอมูลสําคัญ (Key 
Informants) เพื่อขอความอนุเคราะหในการใหสัมภาษณ 

2. ทําการนัดวัน เวลา และสถานที่กับผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) เพื่ อ
สัมภาษณตามที่กําหนดไว 

3. ดําเนินการสัมภาษณตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนดนัดไว จนครบทุกประเด็น 
โดยขออนุญาตใชวิธีการจดบันทึกและบันทึกเสียงประกอบการสัมภาษณ 

4. นําขอมูลดิบที่ไดมารวบรวมเพื่อวิเคราะหโดยวิธีการที่เหมาะสมและนําเสนอตอไป 
3.5การวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณโดยวิธีการดังน้ี 
1. นําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณมาถอดเสียงและบันทึกเปนขอความ 
2. นําขอความจากการสัมภาษณและการจดบันทึกมาจําแนกเปนประเด็นและเรียบเรียง

เฉพาะประเด็นที่เกี่ยวของกับวัตถุประสงคการวิจัย 
3. วิเคราะหคําสัมภาษณของผูใหขอมูลสําคัญตามวัตถุประสงคการวิจัย โดยใชเทคนิค

การวิเคราะห (Content Analysis Technique) ประกอบบริบท (Context) 
4. สังเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคการวิจัยและนําเสนอตอไป 

 

4. สรุปผลการวิจัย 
4.1 สภาพทั่วไปของการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี พบวา การศึกษา                

พระปริยัติธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆ อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรีซึ่งมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร ใหมีความรูความเขาใจในหลักธรรมคําสอนและเผยแผคําสอนไปสูประชาชน 
แตการจัดการศึกษาในแผนกน้ียังมีปญหาและการพัฒนาอีกมากมายที่ตองรอการแกไขและจัดการ
ทั้งดานบุคลากร ดานงบประมาณ ดานวัสดุอุกรณ และดานบริหารจัดการ การจัดการศึกษาพระ
ปริยัติธรรมแผนกบาลีน้ีเปนการศึกษาเพื่อใหพระภิกษุสามเณรทั่วไปในจังหวัดมีความเขาใจ
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามากย่ิงข้ึน 
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4.2 ปญหาอุปสรรค เกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของ
คณะสงฆ อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรีดานบุคลากร ปจจุบันมีผูบวชเรียนนอยลงครูผูสอนและ
นักเรียนมีนอยมากผูที่จะเขามาเปนอาจารยผูสอน ควรอบรมใหมีความรูความสามารถ และเปนผู
เสียสละอยางแทจริง โดยอาจารยผูสอนและนักเรียนควรมีการทุมเทในการเรียนการสอนอยาง
จริงจังดานงบประมาณ ในการจัดการเรียนการสอนงบประมาณในปจจบุันยังไมไดตามที่ต้ังเปาหมาย
ไวโดยคณะสงฆในจังหวัดรวมกันสนับสนุนการบริหารงบประมาณตองจัดใหกับสํานักเรียนตาง ๆ 
ตามที่สมควร ดานวัสดุอุปกรณ สํานักเรียนเล็ก ๆ ขาดวัสดุอุปกรณที่เหมาะสมและทันสมัย ควร
ปรับปรุงวัสดุอุปกรณหรือสื่อการสอนใหทันสมัยและเพียงพอตอความตองการ ดานการจัดการ 
จัดทําคูมือการศึกษาบาลีเพื่อใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอน และสํานักเรียนจัดให
นักเรียนไดเรียนร วมกัน โดยไมมีข อจํากัดเรื่องอายุ พรรษา ทําใหการเรียนการสอนไปไดชา 
เน่ืองจากความเขาใจและชองวางของอายุจัดช้ันเรียนใหเหมาะสมหรือจัดตามระดับความรู แยกเปน 
กลุมเกง ปานกลาง และไมเกงเพื่อชวยใหนักเรียนเกิดการพัฒนาไปสูเปาหมายที่ชัดเจน 

4.3 การพัฒนาการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆอําเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบุรีมีการต้ังคณะกรรมการดูแลการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี โดยเจาคณะพระ
สังฆาธิการจัดการงานการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆ อําเภอเมือง จังหวัด
เพชรบุรี ไปในทิศทางเดียวกันโดยการออกตรวจเย่ียม ใหกําลังใจ ดูแล ชวยเหลือ สอบถามถึงปญหา
และชวยเหลือแกไขอุปสรรคตาง ๆ วางระบบที่เปนมาตรฐานโดยยึดหลักการบริหารที่มุงเนน
ผลสัมฤทธ์ิและมุงเนนที่ผลงานเพื่อพัฒนาการในการเรียนการสอนที่ดีข้ึน 
 
5. อภิปรายผลการวิจัย 

การพัฒนาการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆ อําเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบุรี โดยภาพรวม พบวา 1. ดานบุคลากร ผูที่จะเขามาทําหนาที่เปนผูสอน ควรผาน
คัดเลือก อบรมใหมีความรูความสามารถ จนเกิดทักษะ ความชํานาญ และเปนผูเสียสละอยางแทจรงิ 
สําหรับผูเรยีนแลวควรขยันต้ังใจในการศึกษา โดยควรจะมีการสนับสนุนจากสํานักเรียนในปจจัยตาง 
ๆ ที่จะอํานวยความสะดวกกับผูเรียนเพื่อเปนกําลังใจในการศึกษาหาความรูพระปริยัติธรรมแผนก
บาลีใหมากข้ึนและมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ (พระศักด์ิดา วิสุทฺธาโณ (มรดา), 2551: 122-
124) ไดทํา การศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักพระพุทธศาสนา” ผลการ
ศึกษาวิจัยพบวา การพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักพระพุทธศาสนา เนนฝกพัฒนามนุษยในทุก ๆ 
มิติ 2. ดานงบประมาณเจาคณะพระสังฆาธิการจัดการเรื่องงบประมาณในการศึกษาโดยต้ัง
คณะกรรมการหรือโครงสรางดานงบประมาณอยางชัดเจน โดยการจัดต้ังกองทุนเพื่อการศึกษา
สหบาลีของจังหวัดเพชรบุรีข้ึนเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีใหมีความ
เจริญในพระพุทธศาสนาและมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ (พระปลัดสมควร อธิปฺุโญ (วงค
วรรณ), 2556: 97-61) ไดวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของ
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โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี จังหวัดสมุทรสาคร”ผลการวิจัยพบวาคณะผูบริหาร และฝาย
ผูเรียนจะตองรวมกันพัฒนาศักยภาพตามขีดความสามารถ ตองรวมแรงและรวมใจกันรับผิดชอบใน
บทบาทหนาที่ ตัวเองรับผิดชอบ 3. ดานวัสดุอุปกรณจัดหาวัสดุอุปกรณใหเพียงพอตอความตองการ
ในการใชการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาใหผูเรียนบรรลุวัตถุประสงคของการเรียนที่ต้ังไวและมี
ความสอดคลองกับงานวิจัยของ (พระธวัช จิรวฑฺโฒ (อวมสอาด), 2555: บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง 
“สภาพการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติ ธรรมแผนกธรรมของคณะสงฆอําเภอบานโปง จังหวัด
ราชบุรี” ผลการวิจัยพบวาในกระบวนการเรียนการสอนเพื่อเปนการสื่อสารและเปนตัวกลางในการ
เรียนการสอนที่ทันสมัยโดยมีแนวทางพัฒนาสภาพการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนก
บาลี โดยการจัดสรรงบประมาณ สําหรับจัดซื้อ จัดหา จัดสราง อุปกรณการเรียน และ 4. ดานการ
จัดการการจัดการถือวาเปนสิ่งที่สําคัญมากเพราะเปนการดูแลรับผิดชอบในสวนของ บุคลากร,
งบประมาณ,และวัสดุอุปกรณใหเปนในความเรียบรอยและมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ (พระ
มหาธีรสุข ธมฺมสาโร (อุปไชย), 2554: 134-135) ไดวิจัยเรื่อง “การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกบาลี:กรณีศึกษาสํานักเรียน วัดโมลีโลกยาราม เขตบางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร” พบวา 
การวัดผล และประเมินผล และมีการปฏิบัติงานในระดับปานกลาง 4 ดานโดยในดานที่มีระดับการ 
ปฏิบัติงานสูงสุด ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน รองลงมาคือดานการจัดการเรียนการสอน 
และดานที่ผูบริหารและครูสอนมีความคิดเห็นตํ่าสุด คือดานสื่อการเรียนการสอนตามลําดับ 
 

6. ขอเสนอแนะ 
6.1 ขอเสนอแนะทั่วไป 

1. มีการต้ังคณะกรรมการดูแลการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ใหความสําคัญ
กับการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีโดยเจาคณะพระสังฆาธิการจัดการงานการศึกษาพระปริยัติ
ธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆ อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ไปในทิศทางเดียวกัน 

2. มีการอบรมเทคนิคการสอนแบบสมัยใหมแตใหรักษาการเรียนการสอยแบบสมัย
เกาไวดวย        

3. จัดต้ังกองทุนเพื่อการศึกษาในทุกอารามเพื่อเปนพื้นฐานในการศึกษาในตนนํ้า 
สวนการสนับสนุนกลางนํ้าและปลายนํ้าเปนการจัดการของผูบริหารของเจาสํานักเรียน มีการจัดต้ัง
เงินนิตยภัตใหกับอาจารยสอนที่พอสมควร นอกจากน้ีควรจัดงบประมาณสําหรับรับสงนักเรียนใน
สํานักเรียนตาง ๆ ใหชัดเจน 

6.2 ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป 
1. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการศึกษาดานวิชาการพัฒนาการจัดการศึกษาพระ

ปริยัติธรรมแผนบาลีเพื่อประยุกตองคความรูเกี่ยวกับการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนบาลีมาใชใน
สํานักเรียน เพื่อเปนการดําเนินงานใหบรรลุตามเปาหมายหรือวัตถุประสงคตามหลักเกณฑของการ
พัฒนาการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนบาลี 
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2. ควรศึกษาความคิดเห็นของผูมีสวนเกี่ยวของทั้งหมดเกี่ยวกับการเรียนการสอน
พระปริยัติธรรมแผนบาลีของคณะสงฆอําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดอื่นๆ 

3. ควรมีการวิจัยเรื่องการพัฒนาการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนบาลีของคณะ
สงฆอําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรีและในสํานักเรียนหรือจังหวัดอื่นๆ 

4. ควรมีการศึกษาในรายละเอียดในสวนที่เปนรายละเอียดเชิงลึกของการพัฒนาการ
จัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนบาลีของคณะสงฆที่เปนของที่มีคาอยางย่ิง 
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บทคัดยอ 
บทความน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ (1) เพื่อศึกษาสภาพการจัดการศึกษาธรรมศึกษา ใน

อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี (2) เพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นตอสภาพการจัด
การศึกษาธรรมศึกษา ในอําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล (3) 
เพื่อนําเสนอแนวทางในการจัดการศึกษาธรรมศึกษา ในอําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี ใช
ระเบียบการวิจัยแบบผสมผสานวิธี คือ การวิจัย เชิงปริมาณเปนหลัก จากกลุมตัวอยางนักเรียนใน
อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี 280 คน วิเคราะหขอมูลโดยหาคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดย การทดสอบคาที (t-test) ในกรณีตัวแปรตนสองกลุม และการ
ทดสอบคาเอฟ (F-Test) โดยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ในกรณี
ตัวแปรตนต้ังแตสามกลุมข้ึนไป เมื่อพบวามีความแตกตางจะทําการเปรียบเทียบความแตกตางรายคู
โดยวิธีผลตางนัยสําคัญนอยที่สุด (LSD) และการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณเชิงลึกผูใหขอมูล
สําคัญ จํานวน 9 รูป/คน ใชเทคนิคการวิเคราะหเน้ือหาประกอบบริบทชวยอธิบายผลใหกระจางข้ึน 

ผลการวิจัย พบวา 
1. สภาพการจัดการศึกษาธรรมศึกษา ในอําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี พบวา 

โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.80 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุด ไดแก ดานที่ 1 หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.91 
สวนดานที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด ไดแก ดานที่ 4 สื่อการเรียนการสอน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.70 

2. ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอสภาพการจัดการศึกษา
ธรรมศึกษา ในอําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา นักเรียน
ที่มีอายุ และวุฒิทางการศึกษาสายสามัญ ตางกัน มีความคิดเห็นตอสภาพการจัดการศึกษาธรรม
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Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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ศึกษา ในอําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี แตกตางกัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ต้ังไว สวนนักเรียนที่
มีเพศ และวุฒิการศึกษาทางธรรม ตางกัน มีความคิดเห็นตอสภาพการจัดการศึกษาธรรมศึกษา ใน
อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี ไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ังไว 

3. แนวทางการจัดการศึกษาธรรมศึกษา ในอําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี พบวา 
(1) ควรจัดใหมีการอบรมใหความรูดานหลักสูตรการเรยีนการสอนและรวมกันทําแผนการสอน ใหมี
ความเหมาะสมกับนักเรียน (2) กิจกรรมการเรียนการสอนตองมีความหลากหลาย และใหนักเรียนมี
สวนรวมในการแสดงความคิดเห็นมากที่สุด (3) ควรจัดสถานที่ในการเรียนการสอนใหมีความ
เหมาะสม ทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน (4) ควรจัดหาวิทยากรมาใหความรูดานการใชสื่อการ
เรียนการสอนสมัยใหมแกพระสอนศีลธรรม (5) ควรรวมกนัสรางเกณฑในการวัดและประเมินผลให
สอดคลองกับเกณฑที่ทางโรงเรียนใชอยู ควรใชวิธีการวัดผลที่หลากหลาย  
คําสําคัญ: สภาพ, การจัดการ, การศึกษาธรรมศึกษา 
 

ABSTRACT 
The objectives of this research were: (1 ) to study the State of Dhamma 

Education Management in Phunphin District, Suratthani Province. (2) to compare the 
level of opinions towards State of Dhamma Education Management in Phunphin 
District, Suratthani Province, Classified by personal factors. (3) to present guidelines 
for the State of Dhamma Education Management in Phunphin District, Suratthani 
Province by using mixed methods research is mainly quantitative research from the 
sample group of students in Phunphin District Suratthani Province, 280 people. The 
data were analyzed by using percentage, mean, standard deviation. The hypothesis 
testing by using statistics is t-test. In the case of two initial variables And F-test with 
one-way analysis of variance (One Way ANOVA) In the case of three or more initial 
variables When it was found that there were differences, the differences were 
compared by the Least Significant Different (LSD) and qualitative research by in-
depth interview with 9  key informants by using content analysis techniques in 
context to help clarify the findings. 

The findings of research were as follows: 
1 . State of education in Dharma Studies in Phunphin District Suratthani 

Province found that the overall level is very high. The average value is 3.80. When 
considered in each aspect, it is found that the highest mean value is the aspect 1 
of the curriculum for teaching and learning management. with high level the 
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average value is 3 .9 1 .  The lowest mean value is the aspect 4  of teaching and 
learning media With an average of 3.70 

2 . The findings of the comparison of the opinions of students towards 
the State of Dhamma Education Management in Phunphin District, Suratthani 
Province, Classified by personal factors, Found that students aged and difference 
educational qualifications in general, have opinions on the condition of Dharma 
education In Phunphin District Suratthani Province is difference. Therefore, acceped 
the hypothesis set. For students with difference of sex and the educational level of 
Dharma, had opinions on the condition of Dharma education In Phunphin District 
Suratthani Province not different. Therefore rejected the hypothesis set. 

3 .  Guidelines for the State of Dhamma Education Management in 
Phunphin District, Suratthani Province, found that (1 )  Should provide training for 
knowledge on curriculum, teaching and jointly make lesson plans, to be suitable for 
students. (2) Teaching and learning activities must be diverse. and allow students to 
participate in the most comments (3 )  Should provide a place for teaching and 
learning to be appropriate both in the classroom and outside the classroom. (4 ) 
Should provide lecturers to provide knowledge on the use of modern teaching 
materials to moral teaching. (5) Measurement and evaluation should jointly create 
criteria for measuring and evaluating by the school, should use a variety of 
measurement methods  
Keywords: State, Management, Dhamma Education 
 

1. บทนํา 
การจัดการศึกษาน้ันทําใหเกิดผลดี ในดานการศึกษาพระศาสนาหลายประการ เชน ทํา

ใหพระสงฆสามเณรมีความอุตสาหะในการศึกษาเลาเรียนมากข้ึน เพื่อมิใหมีความรูดอยกวา
ประชาชนที่เขามาศึกษาธรรมวินัย และทําใหประชาชนไดมีความรูความเขาใจในหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาดีย่ิงข้ึน ซึ่งนับเปนจุดมุงหมายที่สําคัญของการเผยแพรศาสนา ปจจุบันการศึกษา
พระปริยัติธรรมแผนกธรรมน้ีมีสมเด็จพระวันรัต (พฺรหฺมคุตฺตเถร) วัดบวรนิเวศวิหาร เปนแมกอง
ธรรมสนามหลวง เนนการพัฒนาศาสนทายาทใหมีคุณภาพสามารถดํารงพระศาสนาไวไดเปนอยางดี 
ทั้งถือวาเปนกิจการของพระสงฆสวนหน่ึงที่สําคัญย่ิงในการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศไทย
(พระมหาไชยา ชยสิทฺธิ, 2546: 1-2) การพัฒนาสังคมไทยตอจากน้ีไปจะตองพัฒนาในเชิงรุกในทุก
ดาน โดยเฉพาะการนํามิติทางศาสนาไปสูการปฏิบัติในวิถีชีวิตของประชาชนอยางเรงดวนและเปน
รูปธรรมที่ชัดเจน สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดประเมินทุนทาง
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สังคมเพื่อหาขอสรุปในเรื่องการขับเคลื่อนประเทศไทยใหเจริญกาวหนาอยางย่ังยืน จะตองอาศัยทุน
ทางสังคมที่มีคุณภาพไดกําหนดกรอบแนวคิดพื้นฐานในการพัฒนาโดยเฉพาะสถาบันศาสนา จะตอง
เรงปฏิรูปการบริหารจัดการวงการศาสนา โดยกระตุนใหสถาบันศาสนามีบทบาทสําคัญในการ
เผยแพรศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม เพื่อใหคนในสังคมอยูรวมกันอยางสันติสุข(กรมการศาสนา 
กระทรวงวัฒนธรรม,2549: 3-5) 

ดายเหตุผลดังกลาวในขางตน จึงทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพการจัด
การศึกษาธรรมศึกษาในอําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี เพื่อจะนําผลการวิจัยที่ไดนําไปใชเปน
แนวทางการจัดการเรียนรูธรรมศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน อันจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพ
ทางการศึกษาใหบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายของหลักสูตร และเปนไปตามเจตนารมณของการ
จัดการศึกษาธรรมศึกษาทุกระดับช้ัน ในอําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี 
 

2.วัตถุประสงคของการวิจัย 
2.1 เพื่ อ ศึกษาสภาพการจัดการศึกษาธรรมศึกษา ในอํ าเภอพุนพิน จังห วัด 

สุราษฎรธานี 
2.2 เพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นตอสภาพการจัดการศึกษาธรรมศึกษา ในอําเภอ

พุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
2.3 เพื่อนําเสนอแนวทางในการจัดการศึกษาธรรมศึกษา ในอําเภอพุนพิน จังหวัดสุ

ราษฎรธานี 
 

3. วิธีดําเนินการวิจัย 
3.1 รูปแบบการวิจัย 
การศึกษาวิจัยครั้งน้ีผู วิจัยไดใชระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method 

Research) โดยดําเนินการวิจัยเชิงปริมาณกอน แลวจึงทําการวิจัยเชิงคุณภาพ (Expiratory 
Research Design ) ทําการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาสภาพการจัด
การศึกษาธรรมศึกษา ในอําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี โดยสังเคราะหจากแนวคิดของ อาภรณ 
ใจเที่ยง ซึ่งแบงออกเปน 5 ดาน คือ ดานหลักสูตรการเรียนการสอน ดานกิจกรรมการจัดเรียนการ
สอน ดานสภาพแวดลอมทางการเรียน ดานการใชสื่อการสอน การวัดและประเมินผล (อาภรณ ใจ
เที่ยง, 2546: 3-5) 

3.2 ประชากร กลุมตัวอยางและผูใหขอมูลสําคัญ 
ประชากร ไดแก นักเรียนที่ศึกษาอยูในโรงเรียนที่เปดทําการเรียนการสอนทั้งระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาปลาย ในอําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี มีจํานวน
ประชากร 936 คน (สํานักงานกองเลขานุการรองเจาคณะอําเภอพุนพิน, 2557) 
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กลุมตัวอยาง ทําการหาขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรคํานวณกลุมตัวอยางของทาโร ยา
มาเน (Taro Yamane) (พระครูสังฆรักษเกียรติศักด์ิ กิตฺติปฺโญ, ดร., 2558: 175) ไดจํานวนกลุม
ตัวอยาง 285 คน 

ผูใหขอมูลสําคัญ(Key Informants)คือ บุคลากรที่มีความเช่ียวชาญและมีประสบการณ
ในการจัดการศึกษาธรรมศึกษา ในอําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี ไดแก คณะพระภิกษุ 
ครูผูสอน และประธานนักเรียน จํานวน 9 รูป/ คน 

3.3 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก แบบสอบถาม (Questionnaire) ขอมูลเกี่ยวกับ

สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งเปนแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Check List) จํานวน 
5 ขอ และแบบสอบถามแบบ Scale ใหเลือกตอบ 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอย
ที่สุด จํานวน 35 ขอและแบบสัมภาษณ  ซึ่ งมีลักษณะเปนแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง 
(Structured Interview) 

3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางและผูใหขอมูลสําคัญทั้งหมดดวยตนเอง 

โดยนําหนังสือจากผูอํานวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไปเสนอเพื่อขอความอนุเคราะห และ สามารถเก็บ
รวบรวมขอมูลไดสมบูรณทั้งหมด  

3.5 การวิเคราะหขอมูล 
วิเคราะหขอมูลโดยหาคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐาน

โดย การทดสอบคาที (t-test) ในกรณีตัวแปรตนสองกลุม และการทดสอบคาเอฟ (F-Test) โดยการ
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ในกรณีตัวแปรตนต้ังแตสามกลุมข้ึนไป 
เมื่อพบวามีความแตกตางจะทําการเปรียบเทียบความแตกตางรายคู โดยวิธีผลตางนัยสําคัญนอย
ที่สุด (LSD) และการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณเชิงลึก ผูใหขอมูลสําคัญ จํานวน 9 รูป/คน 
ใชเทคนิคการวิเคราะหเน้ือหาประกอบบริบทชวยอธิบายผลใหกระจางข้ึน 

 

4. สรุปผลการวิจัย 
4.1 สภาพการจัดการศึกษาธรรมศึกษา ในอําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี โดยรวม

อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.80เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานหลักสูตรการเรียนการ
สอนดานกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนดานสภาพแวดลอมทางการเรียนการสอนดานสื่อการ
เรียนการสอน และดานการวัดและประเมินผล อยูในระดับมากทุกดาน 

4.2 ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นตอสภาพการจัดการศึกษาธรรมศึกษา ใน
อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา นักเรียนที่มีอายุ และวุฒิ
ทางการศึกษาสายสามัญ ตางกัน มีความคิดเห็นตอสภาพการจัดการศึกษาธรรมศึกษา ในอําเภอ
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พุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี แตกตางกัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ต้ังไว สวนนักเรียนที่มีเพศ และวุฒิ
ทางการศึกษาทางธรรม ตางกัน มีความคิดเห็นตอสภาพการจัดการศึกษาธรรมศึกษา ในอําเภอ
พุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี ไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ังไวทั้งน้ีอาจเปนเพราะเพศ และ
วุฒิทางการศึกษาทางธรรมไมใชเครื่องขวางกั้นการศึกษา และในสังคมปจจุบัน ทุกคนถือวาเพศชาย 
และเพศหญิง มีความเสมอภาคกัน จึงอาจเปนปจจัยใหความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการศึกษา
ธรรมศึกษา ในอําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี ไมแตกตางกัน 

4.3 แนวทางการจัดการศึกษาธรรมศึกษา ในอําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานีดาน
หลักสูตรการเรียนการสอน ควรมีการอธิบายคําศัพทใหงายตอการทําความเขาใจ ควรจัดตําราเรียน
ใหเพียงพอตอจํานวนนักเรียน และทางโรงเรียนควรจัดตารางเรียนใหใหพระภิกษุเขามาสอน
นักเรียนอยางเหมาะสมดานกิจกรรมการเรยีนการสอน ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหมีความ
หลากหลาย ควรจัดพระภิกษุผูสอนใหเพียงพอตอผูเรียน และควรยกตัวอยางประกอบการบรรยาย
เพื่อความเขาใจย่ิงข้ึนดานสภาพแวดลอมทางการเรียน ควรเปลี่ยนสถานที่เรียนตามโอกาสที่สมควร 
เพื่อการผอนคลายในการเรียน ควรจัดสถานที่เรียนในที่สงบไมมีเสียงดังรบกวนการเรียน และ ควร
แบงชวงช้ันในการสอนใหชัดเจน ไมควรเรียนรวมกันเปนกลุมใหญเกินไปดานสื่อการเรียนการสอน 
พระภิกษุผูสอนควรศึกษาการใชสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ ควรจัดหาสื่อการเรียนการ
สอนที่มีความทันสมัย และพระภิกษุผูสอนควรใชสื่อการเรียนการสอนที่มีความหลากหลายดานการ
วัดและประเมินผล ไมควรออกขอสอบยากจนเกินไป ควรเพิ่มเวลาในการอบรมกอนสอบ และควร
จัดใหมีการทดสอบกอนเรียน และหลังเรียน 

 

5. อภิปรายผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับ สภาพการจัดการศึกษาธรรมศึกษา ในอําเภอพุนพิน 

จังหวัดสุราษฎรธานี พบวา นักเรียนที่ศึกษาอยูในโรงเรียนที่เปดทําการเรียนการสอนทั้งระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาปลาย ในอําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี ไดรับการจัด
การศึกษาธรรมศึกษา โดยภาพรวม ทั้ง 5 ดาน อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยู
ในระดับมากทุกดาน เปนขอบงช้ีใหเห็นวา สภาพการจัดการศึกษาธรรมศึกษา ในอําเภอพุนพิน 
จังหวัดสุราษฎรธานีในสภาพปจจุบัน หลักสูตรมีเน้ือหาสาระที่เหมาะสม และที่นาสนใจแตพระ
ผูสอนธรรมศึก ตองอาศัยทักษะและประสบการณในการสอน เน่ืองจากในหลักสูตรมีศัพทที่ยากแก
การเขาใจของนักเรียน มีการจัด กิจกรรมการเรียนการสอนเนนใหนักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในเชิงบวกสถานที่จดัการเรียนการสอนมีการจดัการโดยคํานึงถึงความปลอดภัยของผูเรียน 
ผูเรียนนําความรูจากสื่อการเรียนรูไปประยุกต ใชในชีวิตไดจริงการวัดและประเมินผลความรูของ
นักเรียนมีความเหมาะสมตามขอบขายของหลักสูตร ซึ่งสอดคลองกับ พระปลัดสนชัย ภูมิปาโลได
ศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพการจดัการศึกษาโรงเรยีนพระปรยัิติธรรม แผนกธรรมศึกษาในอําเภอ
ภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผลการวิจัยพบวาประสทิธิภาพการจดัการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติ
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ธรรม แผนกธรรมศึกษาในอําเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.91 และเมื่อพิจารณาทุกดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน(พระปลัดสนชัย ภูมิปาโล, 
2554: ข) และสอดคลองกับที่ ขรินทรทิพย มวงทวี ไดทําการวิจัยเรื่อง “การสอนธรรมศึกษาของ
พระสงฆตามทัศนะของนักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ตําบลบางโฉลง อําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ” ผลการวิจัยพบวานักเรียนชวงช้ันที่ 3 โรงเรียนพูลเจริญวิทยา โรงเรียนพูลเจริญ
วิทยาคม ตําบลโฉลง อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีทัศนะตอการสอนธรรมศึกษาของ
พระสงฆ โดยรวมทั้ง 5 ดาน อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.97 เมื่อพิจารณาในแตละดาน พบวา 
อยูในระดับมากทุกดาน (ขรินทรทิพย มวงทวี, 2558: ข) และสอดคลองกับที่ พระมหาญาณพล 
ณาณปฺโญไดศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทการจัดการศึกษาธรรมศึกษาของพระสังฆาธิการ จังหวัด
กระบี่” ผลการวิจัยพบวาบทบาทการจัดการศึกษาธรรมศึกษาของพระสังฆาธิการ จังหวัดกระบี่ 
โดยรวมอยูใน ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูในระดับมากทุกดาน(พระมหาญาณพล 
ณาณปฺโญ, 2559: ก) 

 

6. ขอเสนอแนะ 
6.1 ขอเสนอแนะทั่วไป 

1. ดานหลักสูตรการเรียนการสอน ควรจัดใหมีการอบรมใหความรูดานหลักสูตรการ
เรียนการสอนแกพระผูสอนธรรมศึกษา และครูภายในโรง พรอมทั้งรวมกันทําแผนการสอนให
ครอบคลุมขอบขายเน้ือหาการเรียนตามหลักสูตร  

2. ดานกิจกรรมการเรียนการสอน พระผูสอนธรรมศึกษา และครูภายในโรงเรียน 
ควรรวมจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อใหครูภายในโรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอน
เพิ่มเติมใหแกนักเรียนได และลดภาระหนาที่ในการสอนของพระผูสอนธรรมศึกษาที่มีจํานวนนอย 

3. ดานสภาพแวดลอมทางการเรียน ควรจัดสถานที่ในการเรียนการสอนใหมีความ
เหมาะสม ทั้งในหองเรียน และนอกหองเรียน สถานที่จัดการเรียนการสอนตองอุปกรณการเรียน 
โตะ เกาอี้ พียงพอตอนักเรียน และมีบรรยากาศที่เอื้อตอการจัดการเรียนการสอน 

4. ดานสื่อการเรียนการสอน ควรจัดหาวิทยากรมาใหความรูดานการใชสื่อการเรียน
การสอนสมัยใหมแกพระผูสอนธรรมศึกษา การใชสื่อการเรียนการสอนตองมีความหลากหลาย พระ
ผูสอนธรรมศึกษา ครู และนักเรียน ควรรวมกันสรางสื่อการเรียนการสอน ใหมีความเหมาะสมกับ
นักเรียน  

5. ดานการวัดและประเมินผล พระผูสอนธรรมศึกษา และครูภายในโรงเรียน ควร
รวมกันสรางเกณฑในการวัดและประเมินผล ใหสอดคลองกับเกณฑที่ทางโรงเรียนใชอยู เพื่อใหการ
วัดและประเมินผลเปนไปในทิศทางเดียวกัน ควรใชวิธีการวัดผลที่หลากหลาย  

6.2 ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช 
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1. ดานหลักสูตรการเรียนการสอน ควรมีการอธิบายคําศัพทใหงายตอการเขาใจ/ควร
จัดตารางเรียนใหใหพระภิกษุเขาสอนอยางเหมาะสม/ควรจัดตําราเรียนใหเพียงพอตอจํานวนนักเรียน 

2. ดานกิจกรรมการเรียนการสอน ควรจัดกิจกรรมการเรียนใหมีความหลากหลาย/
ควรจัดพระภิกษุผูสอนใหเพียงพอตอผูเรียน/ควรยกตัวอยางประกอบการบรรยายเพื่อความเขาใจย่ิงข้ึน 

3. ดานสภาพแวดลอมทางการเรียน ควรแบงชวงช้ันในการสอนใหชัดเจน/ควร
เปลี่ยนสถานที่เรียนตามโอกาสที่สมควร/ควรจัดสถานที่เรียนในที่สงบไมมีเสียงดังรบกวนการเรียน 

4. ดานสื่อการเรียนการสอน ควรใชสื่อการสอนที่หลากหลาย/ควรจัดหาสื่อการ
เรียนการสอนที่มีความทันสมัย/ควรศึกษาการใชสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ 

5. ดานการวัดและประเมินผล ควรจัดใหมกีารทดสอบกอนเรียน และหลังเรียน/ไม
ควรออกขอสอบยากจนเกินไป/ควรเพิ่มเวลาในการอบรมกอนสอบ 

6.3 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
1. ควรศึกษาวิจัยสภาพการจัดการศึกธรรมศึกษา ในเขตอําเภออื่นๆ ของจังหวัดสุ

ราษฎรธานี เพื่อใหเห็นสภาพการจัดการศึกษาธรรมศึกษา และแนวทางการจัดการเรียนการสอน
ธรรมศึกษาในจังหวัดสุราษฎรธานี โดยภาพรวมทั้งจังหวัด และนําผลการวิจัยในการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนใหดีย่ิงข้ึนไป  

2. ควรเปลี่ยนกลุมประชากรในการทําวิจัยเปนพระผูสอนธรรมศึกษา ครูภายในโรงเรียน 
ผูอํานวยการ บุคลากรที่เกี่ยวของ และผูปกครองของนักเรียน เพื่อใหทราบสภาพปญหาในดานอื่นๆ 

3. ควรทําการศึกษาวิจัยใหครอบคลุมทุกชวงช้ัน ตามการแบงหลักสูตรของแมกอง
ธรรมสนามหลวง เพื่อใหทราบสภาพปญหาที่แทจริงของแตละชวงช้ัน 
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บทคัดยอ 

บทความการวิจัยมีวัตถุประสงคคือ 1. เพื่อศึกษาระดับการพัฒนาการบริหารจัดการ
สํานักศาสนศึกษาของคณะสงฆในเขตอําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุร ีในเขตอําเภอบางปลามา 
จังหวัดสุพรรณบุรี 2. เพื่อศึกษาการเปรียบเทียบการพัฒนาการบริหารจัดการสํานักศาสนศึกษาของ
คณะสงฆในเขตอําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี ตามความคิดเห็นของพระภิกษุสามเณร โดย
จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการสํานักศาสนศึกษา
ของคณะสงฆ ในอําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี 

ระเบียบวิธีวิจัยเปนแบบผสานวิธี ระหวางการวิจัยเชิงปริมาณ เปนการสํารวจดวย
แบบสอบถามซึ่งมีคาความเช่ือมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.972 กับกลุมตัวอยาง คือ พระสงฆในอําเภอบาง
ปลามา จํานวน 216 รูป ทําการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสาํเรจ็รปูทางสงัคมศาสตร สถิติที่ใชคือ 
คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที และการทดสอบคาเอฟ ดวย
วิธีวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และงานวิจัยเชิงคุณภาพดวยการสัมภาษณเชิงลึกกับผูให
ขอมูลสําคัญจํานวน 8 รูป/คน โดยใชเทคนิคการวิเคราะหเน้ือหาเชิงพรรณนา สรุปเปนความเรียง 

ผลการวิจัยพบวา 

1. พระสงฆมีความคิดเห็นตอการพัฒนาการบริหารจัดการสํานักศาสนศึกษาของคณะ
สงฆในเขตอําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี ในภาพรวมอยูในระดับมาก  (X� = 2.99, S.D.= 
0.543)  และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน ดังน้ี ดานการวิชาการ  

                                         
*หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ) ภาควิชารัฐศาสตร คณะ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
**ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
***ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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(X� =3.81, S.D.=0.697) ดานบริหารสภาพแวดลอม (X�=3.76, S.D.=0.749) ดานบริหารบุคคล  (X� 

=3.75, S.D.=0.707)  ดานบริหารงบประมาณ (X�=3.66, S.D.=0.711) ตามลําดับ 
2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆมีความคิดเห็นตอการพัฒนาการบริหาร

จัดการสํานักศาสนศึกษาของคณะสงฆในเขตอําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี โดยจําแนกตาม
สถานภาพสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิ
การศึกษาสามัญ พบวา พระสงฆที่มี อายุ พรรษา วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม 
วุฒิการศึกษาสามัญตางกัน มีความคิดเห็นตอการพัฒนาการบริหารจัดการสํานักศาสนศึกษาของ
คณะสงฆในเขตอําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

3. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการพัฒนาการบริหารจัดการสํานักศาสนศึกษา
ของคณะสงฆในเขตอําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี พบวา เน้ือหาสาระ เกาเกินไป และภาษา
ที่ใชในหนังสือเปนภาษาที่เขาใจยาก  โดยเฉพาะเน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปล
มากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไมเหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน การจัดเวลาเรยีนยังไม
เปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอยเกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซึ้ง ดังน้ัน
ขอเสนอแนะ คณะสงฆตองมีการปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาใหนาสนใจและงายข้ึนเพื่อใหผูเรียนมี
กําลังใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนที่ตองใชเฉพาะหรือที่สําคัญเพื่อนักเรียน
เกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน สรางแรงจูงใจดวยการใหรางวัลแกผูที่มีผลการ
เรียนดีหรือแกนักเรียนที่สอบไลได เพื่อสรางขวัญกําลังใจใหแกผูเรียน มีสื่อการเรียนการสอนที่
หลากหลายและทันสมัยมากย่ิงข้ึน เปดโอกาสใหผูเรยีนเขาถึงสือ่มากย่ิงข้ึน ควรจัดหางบประมาณใน
การดําเนินงานจากภายนอก 
คําสําคัญ: การพัฒนา, การบริหารจัดการ, สํานักศาสนศึกษา 
 

ABSTRACT 

Objectives of this research were to: 1. study the level of management 
development of the Buddhist Studies Schools at Bang Pla Ma District. Suphanburi 
Province  2.  study the comparison of the development  of  Buddhist Studies 
Schools management at Bang Pla Ma District Suphanburi Province , according to the 
opinions of monks and novices, classified by personal factors and 3. study the 
guidelines for the development of  the Buddhist Studies School management at  
Bang Pla Ma District Suphanburi Province. 

Methodology was the mixed methods: The quantitative research using 
survey method collected from 216 samples who were monks at Bang Pla Ma 
District with questionnaires which had reliability value at 0.972, analyzed data with 
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frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test. with one-way 
analysis of variance, ANOVA. The qualitative research collected data from 8 key 
informants by in-depth-interview and analyzed data by descriptive interpretation. 

Findings were as follows: 

1. The monks had opinions on the development of the Buddhist Studies 
Schools management at Bangplama District, Suphanburi Province, by overall at a 
high level.( =2.99,S.D.=0.543) Each aspect was also at high levels as follows: 
Academic aspect was at high level ( =3.81,S.D.=0.697),Environmental management 
aspect was at high level ( =3.76,S.D.=0.749), Personnel management was at high 
level ( =3.75,S.D.=0.707), Budget management was at high level  ( =3.66,S.D.=0.711), 
respectively. 

2 .  The results of the comparison of monks’ opinions on the 
development of the Buddhist Studies Schools management at  Bangplama District 
Suphanburi Province, classified by personal status, such as age, Buddhist Lents, 
Dhamma educational level, Pali educational level, formal educational level, 
revealed that   monks with different age, Buddhist Lents, Dhamma educational 
level, Pali educational level, formal educational level, had different opinions on the 
development of the Buddhist Studies Schools management at Bang Pla Ma District, 
Suphanburi Province, with statistically significance value 0.05, accepting the set 
research hypotheses. 

3. Problems, obstacles and suggestions for the development of the 
Buddhist Studies Schools management at Bangplama District, Suphanburi Province 
were as follows: The courses contents were too old and the language used in the 
textbooks is difficult to understand in particular, the content in the Pali department 
emphasizes memory and translation rather than understanding. Lack of application 
of new method, not suitable for the maturity of learners.  The study time is still not 
systematic, irregular and limited, not enough for examination for profound 
understanding. Suggestions were that The Sangha must improve the curriculum 
adding more interesting and useful contents so that the students would be more 
interested in learning, motivating learners who are good and pass examination with 
rewards and honors for good morale. Use more modern teaching media, open 
opportunities for students to get access to new media and external resource of 
budget should be included and allocated.   
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Keyword: Management; Development; Buddhist Studies Schools. 
 
1. บทนํา 

การที่พระพุทธเจาทรงไดต้ังสังคมคณะสงฆข้ึนมาน้ัน ก็เพื่อใหเปนสังคมแหงการเรียนรู
พระภิกษุสามเณรทุกรูปที่เขามาบวชในพระพุทธศาสนา จะตองเขาสูกระบวนการเรียนรูตามหลัก
ไตรสิกขาบทเพราะตองสมาทานศึกษา ปฏิบัติ ฝกฝน อบรม และพัฒนาตนเองอยูเสมอ ในอดีตจึงมี
ประเพณีไทยที่เรียกวา“บวชเรียน” คือบวชแลวจะตองศึกษาเรียนรูเพื่อพัฒนาตนเองสูความเปน
บัณฑิตมีปญญาที่สามารถพึ่งได ซึ่งประเพณีการบวชเรียนน้ีเปนสิ่งที่ชาวไทยยึดถือและปฏิบัติสืบตอ
กันมาจนถึงปจจุบัน แตปจจุบันน้ีบทบาททางดานการศึกษาของวัดจะมิไดเปนไปอยางกวางขวาง
เหมือนในอดีต แตถึงกระน้ันก็ตามวัดยังคงไวซึ่งความสําคัญทางการศึกษาอยางมั่นคงเสมอมา 
โดยเฉพาะอยางย่ิงการดําเนินการทางการศึกษาแกบุคลากรภายในวัด สวนพระสงฆรูปใดก็ตามเมื่อ
บวชเขามาในพระพุทธศาสนาแลวจะศึกษาคันถธุระคือ พระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี เปนธรรม
เนียมปฏิบัติในพระพุทธศาสนาข้ันตนในสํานักของพระอุปชฌายกอนเปนเวลา 5 ป เพื่อขัดเกลา
จิตใจตนเองใหสิ้นกิเลส ดังน้ัน การศึกษาในสมัยพุทธกาลจึงยึดถือหลักการปฏิบัติดังกลาวมาเปน
แบบแผนของการศึกษาของพระสงฆในยุคตอมาจนถึงปจจุบัน 

ประวัติความเปนมาของการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลี การศึกษา
ในพระพุทธศาสนาดําเนินตามแนวไตรสิกขา โดยยึดถือพระพุทธศาสนาเปนหลักสําคัญมีความมุง
หมาย เพื่อใหผูศึกษาเลาเรียนไดนําไปประพฤติปฏิบัติตามคําสั่งสอนและดํารงรักษาไว พรอมทั้ง
นําไปเผยแผอันเปนระบบการดํารงชีวิตตามหลักแหงพระธรรมวินัย ตอมาไดแยกออกเปนฝายคันถ
ธุระและฝายวิปสสนาธุระ ซึ่งเนนหนักทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตามลําดับ การศึกษาเลาเรียน
ในฝายคันถธุระน้ันไดอาศัย พระไตรปฎกเปนพื้นฐานและใชคัมภีรที่อธิบายความในพระไตรปฎกเปน
เครื่องมือตลอดมาจนถึงปจจุบัน การศึกษาระบบน้ีเรียกวาพระปริยัติธรรม ในประเทศไทยสมัยกรุง
ศรีอยุธยาไดจัดระบบการศึกษาพระปรยัิติธรรมโดยแบงช้ันเปนบาเรียนตร ีเรียนพระสตูร บาเรียนโท 
เรียนพระวินัย และบาเรียนเอก เรียนอภิธรรม ตอมาในสมัยรัชกาลที่ 2 แหงกรุงรัตนโกสินทรได
เปลีย่นระบบช้ันบาเรยีนโดยแบงออกเปนเปรียญ 3 ถึง 9 ประโยค (กรมการศาสนา 2531, 3-4)  ใน
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ 6 จัดแบงช้ันภูมิของการศึกษาแผนกบาลี
เปน 3 แบบ คือ (1) ประโยค 1-3 เปนเปรียญธรรมช้ันตรี (2) ประโยค 4-6 เปนเปรียญธรรมช้ันโท 
(3) ประโยค 7-9 เปนเปรียญธรรมช้ันเอก ในครั้งน้ันคนที่ทําหนาที่เปนครูสอนเรียกวา“ราชบัณฑิต”
สอนและสอบภายในพระบรมมหาราชวัง คือวัดพระศรีรัตนศาสดาราม จึงเรียกวา“สอบบาลี
สนามหลวง” มาจนถึงปจจุบัน คําวา“สนามหลวง”หมายถึงสนามสอบภายในระบรมมหาราชวังและ
อยูภายในพระบรมราชูปถัมภ 

นอกจากน้ันในรัชสมัยรัชกาลที่ 6 การศึกษาของคณะสงฆยังไดมีการปรับปรุงใหเจริญ
ย่ิงข้ึนและไดมีการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมข้ึนมาใหม ตอมาไดนําเอานักธรรมช้ัน
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ตางๆ มาเปนบุรพภาคของเปรยีญประโยคดวย กลาวคือ นักธรรมช้ันตรี เปนบุรพภาคของเปรียญตรี 
คือ ประโยค 1-2-3 นักธรรมช้ันโท เปนบุรพภาคของเปรียญโท คือ ประโยค 4-5-6 นักธรรมช้ันเอก 
เปนบุรพภาคของเปรียญเอกคือ ประโยค 7-8-9 รวมเรียกวา “เปรียญธรรม” ใชอักษรยอวา ป.ธ. 
ดังที่ปรากฏอยูในปจจุบัน  แตเดิมมาวัดเปนสถานศึกษากลางสําหรับประชาชนทั่วไป การศึกษาเลา
เรียนสวนใหญจัดดําเนินไปอยางไมเปนทางการ นอกจากการศึกษาเลาเรียนพระปริยัติธรรม ที่กลาว
ขางตนแลว ก็มีการศึกษาวิชาภาษาไทยและวิชาชีพตางๆ การศึกษาของรัฐยังมิไดแยกเปนแผนกหน่ึง
ตางหาก จนถึงสมัยรัชกาลที่ 5 แหงกรุงรัตนโกสินทร จึงโปรดใหมีการจัดระบบการศึกษาอยางเปน
ทางการข้ึนโดยนําเอาระบบการศึกษาตามแบบอยางของตะวันตกเขามาจัดดําเนินการในระยะแรก
ไดมีการรวมมือกันระหวางพุทธจักรและอาณาจักรในการจัดการศึกษาของรัฐพรอมทั้งไดปรับปรุง
ระบบการศึกษาของสงฆข้ึนใหมใหสอดคลองกับกาลสมัย 

การศึกษาเปนการจัดการศึกษาใหกับพระภิกษุสามเณรไดมีโอกาสศึกษาพระปริยัติธรรม 
แผนกธรรม หรือที่เรียกกันวา “นักธรรม” ในประเทศไทยเกิดข้ึนตามพระดําริของสมเด็จพระมหา
สมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เปนการศึกษาพระธรรมวินัยในภาษาไทย เพื่อพระภิกษุ
สามเณรผูเปนกําลังสําคัญของพระพุทธศาสนาสามารถศึกษาพระธรรมวินัยไดสะดวกและทั่วถึง อัน
จะเปนพื้นฐานนําไปสูสัมมาปฏิบัติ ตลอดจนเผยแผพระพุทธศาสนา การศึกษาพระพุทธศาสนาของ
พระสงฆไทยแตโบราณมานิยมศึกษาเปนภาษาบาลีที่เรียกวาการศึกษาพระปริยัติธรรมซึ่งเปนสิ่งที่
เรียนรูไดยากสําหรับพระภิกษุสามเณรทั่วไป จึงปรากฏวาพระภิกษุสามเณรที่มีความรูในพระธรรม
วินัยมีจํานวนนอยเปนเหตุใหสังฆมณฑลขาดแคลนพระภิกษุที่มีความรูความสามารถที่ชวยกิจการ
พระศาสนาโดยเฉพาะดานการศึกษา สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรสจึงไดทรง
พระดําริวิธีการเลาเรียนพระธรรมวินัยเปนภาษาไทยข้ึน และทรงกําหนดหลักสูตรการสอนให
พระภิกษุสามเณรไดเรียนรูพระพุทธศาสนาทั้งดานหลักธรรม พุทธประวัติ พระวินัย ตลอดจนใหหัด
แตงแกกระทูธรรม  

พ.ศ.2455 ทรงปรับหลักสูตรองคนักธรรมใหเหมาะสมสาํหรบัพระภิกษุสามเณรทั่วไปจะ
ไดเรียนรูกวางขวางย่ิงข้ึน โดยแบงหลักสูตรเปน 2 อยางคือ อยางสามัญ เรียนวิชาธรรมวิภาค พุทธ
ประวัติ พระวินัย และเรียงความแกกระทูธรรม และอยางวิสามัญ โดยเพิ่มแปลอรรถกถา ธรรมบท 
มีแกอรรถ บาลีไวยากรณ และสัมพันธ และวินัยบัญญัติที่ผูเรียนจะตองมีการสอบทั้งสามัญและ
วิสามัญ 

ในปจจุบันศาสนศึกษา เปนการศึกษาหลักธรรมที่สําคัญเปนอยางย่ิงของคณะสงฆคือ 
พระสงฆควรศึกษาหลักธรรมใหถองแทเพื่อพรอมที่จะพัฒนาตนใหรอบรูทั้งทางโลกและทางธรรม
เพื่อรูเทาทันตอความเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคโลกาภิวัฒน อันจะสงผลตอศักยภาพในการอบรม
พัฒนาจิตการเผยแผศาสนธรรมแกศาสนิกชนและจดัระบบการศึกษาของคณะสงฆควรปรบัประยุกต
ใหเหมาะสมกับยุคสมัยแตคงไวซึ่งศาสนธรรม การจัดการศาสนศึกษาจะดีหรือไมประการใดข้ึนอยู
กับเจาสํานักเรยีนและเจาสํานักศาสนศึกษาตลอดจนครูอาจารยผูบริหารการศาสนศึกษาที่จะไดชวย
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แบกภาระการศาสนศึกษาอยางเต็มกําลงั อันเปนการแสดงความกตัญูตอพระศาสนาและคณะสงฆ 
การจัดการศาสนศึกษายังมีการพบปญหาและบุคลากรเพื่อมาเปนคณาจารยชวยอบรมสั่งสอนกับ
พระภิกษุสงฆสามเณรภายในวัด เน่ืองจากการขาดแคลนครูผูสอนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนก
ธรรม-บาลี และสามัญเปนอุปสรรคอยางย่ิงที่จะมาชวยการจัดการศึกษาใหมีความเจริญดวยวิชา
ความรูและความกาวหนาตอไป  

ดังน้ันจากเหตุผลที่กลาวมาเบื้องตน ผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความตองการ
ของคณะสงฆตอประสิทธิภาพการบริหารงานการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี ในอําเภอ
บางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี ใน 5 ดาน คือ ดานอาคารและสถานที่ , ดานบุคลากร, ดาน
งบประมาณ, ดานวัสดุอุปกรณ และดานสาธารณูปโภค เพื่อศึกษาวามีระดับ ผลการเปรียบเทียบ 
และขอเสนอแนะความตองการของคณะสงฆในอําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรีอยางไร เพื่อจะ
ไดใชเปนแนวทางในการดําเนินการพัฒนา และปรับปรุงความตองการในแตละดาน ใหเกิด
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึนตอไป  

 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 

2.1 เพื่อศึกษาระดับการพัฒนาการบริหารจัดการสํานักศาสนศึกษาของคณะสงฆในเขต
อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี ในเขตอําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี 

2.2 เพื่อศึกษาการเปรียบเทียบการพัฒนาการบริหารจัดการสํานักศาสนศึกษาของคณะ
สงฆในเขตอําเภอบางปลามา จงัหวัดสุพรรณบุรี ในเขตอําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี ตาม
ความคิดเห็นของพระภิกษุสามเณร โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล   

2.3 เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการสํานักศาสนศึกษาของคณะสงฆ  
ในอําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
3. ขอบเขตการวิจัย 

3.1 ขอบเขตดานเน้ือหา 
การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการบริหารจัดการสํานักศาสนศึกษาของคณะสงฆในเขต

อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี” แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการสํานักศาสนศึกษาของ
คณะสงฆในเขตอําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุร ี4 ดานดังน้ี 1. ดานบริหารวิชาการ 2. ดานงาน
งบประมาณ 3. ดานการบริหารงานบุคคล 4. ดานการบริหารงานทั่วไป 

3.2  ขอบเขตดานตัวแปร 
ตัวแปรตน เปนขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับคุณลักษณะสวนบุคคล ไดแก สถานภาพ อายุ 

จํานวนพรรษา วุฒิการศึกษาสามัญ วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม 
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ตัวแปรตาม ความตองการของคณะสงฆตอประสิทธิภาพการบริหารงาน การศึกษาพระ
ปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี ในเขตอําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรีทั้ง 4 ดานคือ 1. ดาน
บริหารวิชาการ 2. ดานบริหารบุคคล 3. ดานบริหารสภาพแวดลอม 4. ดานบริหารงบประมาณ 

3.3 ขอบเขตดานประชากรและผูใหขอมูลสําคัญ 
ในการศึกษาครั้งน้ี ผูศึกษาไดกําหนดประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา ไดแก

พระสงฆในอําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 510 รูปจากทั้งหมด 75 วัด ผูใหขอมูล
สําคัญ จํานวน 8 คน          

3.4 ขอบเขตดานพื้นที่ ผูศึกษาไดกําหนดพื้นที่ในการศึกษา คือ อําเภอบางปลามา 
จังหวัดสุพรรณบุรี  

3.5 ขอบเขตดานระยะเวลา ผูศึกษาไดทําการศึกษาต้ังแต เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 ถึง 
เดือน กุมภาพันธพ.ศ. 2562 เปนเวลารวม 12 เดือน     

 

4. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
                   ตัวแปรตน                                          ตัวแปรตาม 
       (Independent Variables)                       (Dependent Variables) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

5. วิธีการดําเนินการวิจัย 

5.1  รูปแบบการวิจัย 
วิจัยเรื่อง ”การพัฒนาการบริหารจัดการสํานักศาสนศึกษาของคณะสงฆในเขต อําเภอ

บางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี” เปนการวิจัยแบบผสานวิธี (Mix Methods Research)  การวิจัย
เชิงปริมาณ  (Quantitative  Research) ใชวิธีการศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ  (Survey  Research) โดย
เก็บขอมูลภาคสนาม (Field Study) และสุมตัวอยาง จากแบบสอบถาม (Questionnaire) และใช
ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ เปนการสัมภาษณเชิงลึก (In depth Interview) กับผูใหขอมูลสําคัญ (Key 

การพัฒนาการบริหารจัดการศาสน
ศึกษาของคณะสงฆในเขต  
อ.บางปลามา จ.สุพรรณบุรี 

 ๑. ดานบริหารวิชาการ  
 ๒. ดานบริหารบุคคล 
 ๓. ดานบริหารสภาพแวดลอม 
 ๔. ดานบริหารงบประมาณ 
 

สถานภาพสวนบุคคล 

  ๑. อายุ 
 ๒. พรรษา  
 ๓. วุฒิการศึกษานักธรรม 
 ๔. วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม 
 ๕. วุฒิการศึกษาสามัญ 
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Informants) เพื่อสนับสนุนขอมูลเชิงปริมาณจากพระสงฆที่อยูเขตอําเภอบางปลามา จังหวัด
สุพรรณบุรี โดยผูวิจัยไดกําหนดข้ันตอนการดําเนินการวิจัยตามลําดับดังน้ี 

5.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
1) ประชากรที่ใชในการวิจัยกําหนดจากพระภิกษุสามเณร ในเขตอําเภอบางปลามา 

จังหวัดสุพรรณบุรี 11 ตําบล จํานวน 510 รูป 
2) กลุมตัวอยาง (Sample Size) กลุมตัวอยางไดแก เจาอาวาส ผูชวยเจาอาวาส 

กรรมการวัดและไวยาวัจกรของวัดในพื้นที่อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 224 รูป/
คน  

5.3 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาเปนแบบสอบถาม ผูศึกษาไดดําเนินการสรางเครื่องมือข้ึนเอง 

โดยปรึกษาอาจารยที่ปรึกษา และผูเช่ียวชาญ แลวนํามาปรับปรุงแกไข ศึกษาเอกสารวิชาการและ
จากงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการบริหารงานสํานักศาสนศึกษาของคณะสงฆ โดยมี
ข้ันตอนในการสราง และการตรวจสอบเครื่องมือ ดังน้ี   

5.3.1 ข้ันตอนการสรางเครื่องมือ 
ศึกษาหลักการ เอกสาร ตํารา และแนวคิดทฤษฎีงานวิจัยที่เกี่ยวของเกี่ยวของกับการ

พัฒนาการบริหารงานสํานักศาสนศึกษาของคณะสงฆ กําหนดกรอบแนวคิดในการสรางเครื่องมือ
การศึกษา กําหนดวัตถุประสงคในการสรางเครื่องมือการศึกษา โดยขอคําปรึกษาจากอาจารยที่
ปรึกษาสารนิพนธ สรางเครื่องมือ นําเสนอรางเครื่องมือการศึกษาตออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ
และผูเช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบและปรับปรุงแกไข นําเครื่องมือการวิจัยไปทดลองใชกับประชากรที่มี
ลักษณะคลายกับกลุมตัวอยางเพื่อหาสัมประสิทธ์ิความเที่ยงตรงของเครื่องมือ ปรับปรุงแกไข 
จัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณ และนําไปใชจริงเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยาง  

การรวบรวมเอกสารผูศึกษารวบรวมขอมูลจากหนังสือบทความงานวิจัยและเอกสาร
สิ่งพิมพตางๆ ที่เกี่ยวของกับเรื่องการพฒันาการบริหารจัดการสํานักศาสนศึกษาของคณะสงฆในเขต
อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี. ขอหนังสือรับรองจากผูอํานวยการหลักสูตรพุทธศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อขอความ
รวมมือจากเจาอาวาส ในอําเภอบางปลามา ทดลองใชเครื่องมือการศึกษา โดยผูศึกษาดําเนินการนํา
แบบสอบไปสงตามวัดตางๆ เพื่อชวยอํานวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอมูล ผู ศึกษา
ดําเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามที่ไดรับคืนจากวัดตางๆ ทั้งหมดดําเนินการเก็บคืนภายใน 1 
สัปดาห โดยอยูในสภาพที่สมบูรณจํานวน 216 ชุด คิดเปนแบบสอบถามที่ไดรับคืนรอยละ 100 ของ
จํานวนประชากรในการแจกแบบสอบถามผูศึกษาไดนําแบบสอบถามไปแจกและเก็บรวบรวมขอมูล
ดวยตัวเอง นําขอมูลจากแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมกลับมาตรวจสอบความสมบูรณของคําตอบ 
และตรวจใหคะแนนทําการวิเคราะหขอมูลตอไป 

5.4 การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
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สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) สําหรับอธิบายลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง
และพรรณนา โดยใชสถิติที่ใช คือ คาความถ่ี (Frequency), คารอยละ (Percentage), คาเฉลี่ย 
(Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบคาที (t-test) ในกรณีตัว
แปรตนสองกลุม และการทดสอบคาเอฟ (F-test) ดวยวิธีการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 
(One Way ANOVA) ในกรณีตัวแปรตนต้ังแตสามกลุมข้ึนไป เมื่อพบวามีความแตกตางจะทําการ
เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีผลตางเปนสําคัญนอยที่สุด (Least Significant 
Difference : LSD.) 

การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามปลายเปด (Open ended Question) วิเคราะห
โดยใชเทคนิคการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis Technique) ประกอบบริบท นําเสนอเปน
ความเรียงประกอบตาราง โดยการแจกแจงความถ่ีของผูตอบคําถามปลายเปด 

 

6. ผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยจะกลาวถึงประเด็นสําคัญที่เกี่ยวกับการพัฒนาการบริหาร
จัดการสํานักศาสนศึกษาของคณะสงฆในเขตอําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี ตามวัตถุประสงค
ในการวิจัยครั้งน้ี 
 6.1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีอายุ
ระหวาง 20-25 ป จํานวน 87 รูป คิดเปนรอยละ 38.8 พรรษา 1 - 5 ป จํานวน 125 รูป คิดเปน
รอยละ 55.8 การศึกษานักธรรมช้ันเอก จํานวน 150 รูป คิดเปนรอยละ 67.0 ไมมีวุฒิเปรียญธรรม  
จํานวน 136 คน คิดเปนรอยละ 60.7 มีวุฒิการมัธยมศึกษา จํานวน 104 รูป คิดเปนรอยละ 46.4 
ตามลําดับ 
 6.2) ระดับความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการพัฒนาการบริหารจัดการสํานักศาสน
ศึกษาของคณะสงฆในเขตอําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี พบวา 
 1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการพัฒนาการบริหารจัดการสํานักศาสนศึกษาของคณะ

สงฆในเขตอําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มาก  (x̄=2.99,S.D.= 
0.543)  และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน 
 2) พระสงฆที่มีความคิดเห็นตอ การพัฒนาการบรหิารจัดการสํานักศาสนศึกษาของคณะ
สงฆในเขตอําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี ในดานบริหารวิชาการ  อยูในระดับมาก  

(x̄=3.81, S.D.=0.697)  และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ 
 3) พระสงฆที่มีความคิดเห็นตอ การพัฒนาการบรหิารจัดการสํานักศาสนศึกษาของคณะ
สงฆ ในเขตอําเภอบางปลามา จังห วัดสุพรรณบุรี  ในดานบริหารบุคคล อยู ในระดับมาก  
(x̄= 3.75,S.D.=0.707)  และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ 
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 4 พระสงฆที่มีความคิดเห็นตอ การพัฒนาการบริหารจัดการสํานักศาสนศึกษาของคณะ
สงฆในเขตอําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี ในดานบริหารสภาพแวดลอม อยูในระดับมาก  
(x̄= 3.75, S.D.=0.707)  และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ 
 5) พระสงฆที่มีความคิดเห็นตอ การพัฒนาการบรหิารจัดการสํานักศาสนศึกษาของคณะ
สงฆในเขตอําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี ในดานบริหารงบประมาณ  อยูในระดับมาก  
(x̄= 3.66, S.D.=0.711)  และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา อยูในระดับมากทุกขอ 
 6.3 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนาการบริหารจัดการสํานักศา
สนศึกษาของคณะสงฆในเขตอําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี 
 1) ปญหา อุปสรรค โดยภาพรวมทุกดาน ที่เกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารจัดการ
สํานักศาสนศึกษาของคณะสงฆในเขตอําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี ดานผูสงสาร พบวา 
 เน้ือหาสาระ เกาเกินไป และภาษาที่ใชในหนังสือเปนภาษาที่เขาใจยาก        โดยเฉพาะ
เน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการประยุกตใช ไม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน การจัดเวลาเรียนยังไมเปนระบบ ไมแนนอน มีเวลาเรียนนอย
เกินไป จึงไมสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซึ้ง เนนการทองจํา และการแปล ไมคอยมีการ
ประยุกตใชและขาดการคิดวิเคราะหและขาดสื่อที่การเรียนการสอนที่ทันสมัย 
 2) ขอเสนอแนะ ดานบริหารวิชาการ ควรใหมีการปรับปรงุหลกัสตูร เน้ือหาใหนาสนใจ
และงายข้ึนเพื่อใหผูเรยีนมีกําลงัใจในการเรียนมากข้ึน และควรเนนการทองจําในสวนที่ตองใชเฉพาะ
หรือที่สําคัญเพื่อนักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึนและไมทอตอการเรียน 
 3) ขอเสนอแนะ ดานบริหารบุคคล ควรสรางแรงจูงใจดวยการใหรางวัลแกผูที่มีผลการ
เรียนดีหรือแกนักเรยีนที่สอบไลได เพื่อสรางขวัญกําลังใจใหแกผูเรยีนควรมีการจัดใหมีครูผูสอนอยาง
พอเพียงและไดคุณภาพในแตละช้ันเรียนเพราะผูเรียนมีระดับความเขาใจไมเทากัน 
 4) ขอเสนอแนะ ดานบริหารสิ่งแวดลอม ควรพัฒนาคุณภาพบุคลากรใหมีความรูใน
การใชและสรางสรรคสื่อสมัยใหมเพื่อชวยในการเรียนการสอนบาลี ควรมีสื่อการเรียนการสอนที่
หลากหลายและทันสมัยมากย่ิงข้ึน เปดโอกาสใหผูเรียนเขาถึงสื่อมากย่ิงข้ึน 
 5) ขอเสนอแนะ ดานบริหารงบประมาณ พระสงฆควรประยุกตใชหลักธรรมใหงายตอ
การสื่อสารใหผูรับสารเขาใจ พระสงฆควรหาขอคิดหลักธรรมที่เขากับสถานการณปจจุบัน  
 

7. อภิปรายผลการวิจัย 

 การอภิปรายผลการวิจัยครั้งน้ี จะกลาวถึงการพัฒนาการบริหารจัดการสํานักศาสน
ศึกษาของคณะสงฆในเขตอําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี โดยผูวิจัยจะกลาวถึงประเด็นสําคัญ
และนาสนใจและนํามาอภิปรายดังน้ี 
              7.1  ความคิดเห็นของพระสงฆ ที่มีตอการพัฒนาการบริหารจัดการสํานักศาสนศึกษา
ของคณะสงฆในเขตอําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี 
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      1) พระสงฆมีความคิดเห็นตอการพัฒนาการบริหารจัดการสํานักศาสนศึกษาของคณะ
สงฆในเขตอําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  ซึ่งสอดคลองกับงาน
วิจังของ พระมหาอัมราช อมรเสวี (เหมง)(2561) ไดศึกษาเรื่อง “การศึกษาแนวทางการพัฒนาการ
เรียนการสอนของครูและนักเรียน สํานักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม กรุงเทพมหานคร” 
ผลการวิจัยพบวาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อจําแนกเปนรายขอพบวา ทุกขอมีการปฏิบัติ
อยูในระดับมาก 
   2) พระสงฆที่มีความคิดเห็นตอ การพัฒนาการบริหารจัดการสํานักศาสนศึกษาของ
คณะสงฆในเขตอําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี ดานบริหารวิชาการ อยูในระดับมาก แสดงให
เห็นวา คณะสงฆมีการจัดอบรมเสริมประสิทธิภาพการสอนใหแกครูผูสอน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ พระสกล ฐานธมฺโม (อินทรคลาย) (2556) ไดศึกษาเรื่อง “การบริหารสถานศึกษาตามหลัก
ธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาในจังหวัดนครสวรรค” ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารและ
ครูผูสอนมีความคิดเห็นตอการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาใน
จังหวัดนครสวรรค อยูในระดับมากทุกดาน 
 3) พระสงฆที่มีความคิดเห็นตอ การพัฒนาการบรหิารจัดการสํานักศาสนศึกษาของคณะ
สงฆในเขตอําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี ดานบริหารบุคคล อยูในระดับมาก แสดงใหเห็นวา 
ครูผูสอนมีประสบการณในวิชาที่สอนเปนอยางดีและมีการประชุมวางแผนเตรียมการเรียนการสอน 
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พระเฉลิมพงศ จรณสมฺปนฺโน (แกวกัณหา) (2556) ไดศึกษาวิจัย
เรื่อง “การบริหารสถานศึกษาของผูบริหารตามหลักสัปปุริสธรรม 7 อําเภอแมวงก จังหวัด
นครสวรรค” ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นตอการบริหารสถานศึกษาของผูบริหารตามหลักสัปปุ
ริสธรรม 7 อําเภอแมวงก จังหวัดนครสวรรค โดยภาพรวมมคีวามเห็นอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายละเอียดแตละดานพบวา มีความเห็นอยูในระดับมากทุกดาน 
 4) พระสงฆที่มีความคิดเห็นตอ การพัฒนาการบรหิารจัดการสํานักศาสนศึกษาของคณะ
สงฆในเขตอําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี ดานบริหารสภาพแวดลอม อยูในระดับมาก ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ  อารียา บุญมี (2561) ไดศึกษวิจัยเรื่อง “การบริหารงานของผูบริหาร
สถานศึกษาตามหลักอิทธิบาท 4 โรงเรียนรางวัลพระราชทานจังหวัดนครสวรรค” ผลการวิจัยพบวา 
โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ทุกดานอยูในระดับมากที่สุด
เชนเดียวกัน 
 5) พระสงฆที่มีความคิดเห็นตอ การพัฒนาการบรหิารจัดการสํานักศาสนศึกษาของคณะ
สงฆในเขตอําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุร ีดานชองทางการ อยูในระดับมาก แสดงใหเห็นวา มี
การจัดสัมมนาเพื่อพฒันาศักยภาพและแกไขจุดบกพรองในการทาํงานของบุคลากร ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ พระเมธีธรรมาลังการ (ประยุทธ  ภูริทตฺโต) และคณะ (2547) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง 
“การศึกษาศักยภาพการบริหารการศึกษาโรงเรียนพระปรยัิติธรรม แผนกบาลี ตามทรรศนะของ
ผูบริหาร ครูผูสอนและนักเรียน : ศึกษาเฉพาะกรณี วัดจองคํา จังหวัดลําปาง” พบวา ดานการ
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บริหารการเงินและพัสดุ (งบประมาณ) ศักยภาพการบริหารการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกบาลี ตามทรรศนะของครูผูสอนและนักเรียน : ศึกษาเฉพาะกรณีวัด จองคํา จังหวัดลําปาง ใน
ภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก 

7.2 ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของพระสงฆ ท่ีมีตอการพัฒนาการบริหาร
จัดการสํานักศาสนศึกษาของคณะสงฆในเขตอําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี จําแนกตาม
สถานภาพสวนบุคคล 
 1) พระสงฆที่มีอายุและพรรษาตางกันมีระดับความคิดเห็นตอการพัฒนาการบริหาร
จัดการสํานักศาสนศึกษาของคณะสงฆในเขตอําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี โดยภาพรวม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ต้ังไว ซึ่งสอดคลองกลับ
งานวิจัยของ พระนุกูร ฉนฺทสาโร (2557) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆ
ดานการศึกษาสงเคราะหของคณะสงฆในอําเภอศรปีระจันต จังหวัดสุพรรณบุรี” ผลการศึกษาพบวา 
พระสงฆที่มีอายุและจํานวนพรรษาตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับ
สมมติฐานที่ต้ังไว 

2) พระสงฆที่มีวุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม และวุฒิการศึกษา
สามัญ ตางกัน มีระดับความคิดเห็นตอการพัฒนาการบริหารจัดการสํานักศาสนศึกษาของคณะสงฆ
ในเขตอําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุร ีโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ต้ังไว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พระอธิการมนัส ปฺาวฑฺฒโน 
(เงอสวัสด์ิ) (2556) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆดานการ
เผยแผของพระสังฆาธิการในอําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี” ผลการวิจัยพบวา พระสงฆที่มีวุฒิทาง
การศึกษาสามัญ วุฒิทางการศึกษานักธรรม และวุฒิทางการศึกษาเปรียญธรรม มีผลทําใหความ
คิดเห็นของคณะสงฆและพระสังฆาธิการที่มีตอประสิทธิภาพการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆดาน
การเผยแผของพระสังฆาธิการในอําเภอจอมบงึ จังหวัดราชบุรี แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 เปนการยอมรับสมมติฐานของการวิจัย 

7.3 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารจดัการสํานักศาสน
ศึกษาของคณะสงฆในเขตอําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี 

ปญหา อุปสรรค เน้ือหาสาระ เกาเกินไป และภาษาที่ใชในหนังสือเปนภาษาที่เขาใจยาก        
โดยเฉพาะเน้ือหาสาระในแผนกบาลีเนนการจําและการแปลมากกวาความเขาใจ ขาดการ
ประยุกตใช ไมเหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียนอาคารสถานที่  มักใชศาลาการเปรียญ ซึ่งมักมีเสียง
รบกวน และบรรยากาศไมเอื้อตอการเรียนรู คับแคบ ไมปลอดโปรง แสงสวางไมเพียงพอและ ที่มี
แผนแมบทอยางชัดเจนเปนลายลักษณอักษร มีรองรอยตรวจสอบได และใหนักเรียนสามารถศึกษา
ตอในระดับสูง แลวสามารถประกอบอาชีพไดอยางมีคุณธรรมในการดําเนินชีวิตคณะสงฆควรควร
สงเสริมสนับสนุนหาทุน จัดสรรงบประมาณพัฒนาสิ่งที่เอื้อเฟอตอการศึกษาอยางเหมาะสม โปรงใส 
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8. สรุปองคความรูที่ไดจากการวิจัย 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการบริหารจัดการสํานักศาสนศึกษาของคณะสงฆ
ในเขตอําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี” ทําใหผูวิจัยคนพบองคความรูจากการวิจัย ดังน้ี 

 
สรุปองคความรูจากการวิจัยพบวา การบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัด อําเภอหนอง

แค จังหวัดสระบุรี ผูบริหารวัดควรมีการแตงต้ังทนายประจําวัดเพื่อเปนธุระในการจัดทํานิติกรรม
สัญญาเกี่ยวกับการบริหารจดัการศาสนสมบัติของวัดหากแมนไมมีทนายประจําก็ควรมีการทําสัญญา
วาจางบุคคลใดบุคคลหน่ึงเพื่อทาํหนาทีด่านน้ี มีการสงบุคลากรของวัดไปศึกษาตอดานกฎหมายหรือ
การบริหารจัดการที่ เกี่ยวของกับการบริหารจัดการศาสนสมบัติ ผูบริหารวัดควรมีการจัดต้ัง
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หนวยงานหรือคณะทํางานเพื่อบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัด เชน ที่ดิน ที่ธรณีสงฆ เงินบริจาค 
มีการจัดต้ังคณะกรรมการการเงินและทรัพยสินของวัด มีการสรางเครือขายความรวมมือดานการ
บริหารจัดการการเงนิของวัดกับธนาคารหรอืหนวยงานภาครัฐ มีการจัดต้ังมูลนิธิหรือกองทุนเพือ่การ
บริการจัดการบัญชีเงินของวัด มี เครือขายความรวมมือระหวางวัดกับชุมชนในการจัดสรร
ผลประโยชนจากที่ดินหรือสิ่งปลกูสรางของวัด คณะกรรมการวัดและไวยาวัจกรมีการแตงต้ังเปนลาย
ลักษณอักษร และมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กฎหมายกําหนด  

 

9.ขอเสนอแนะ 

              9.1 ขอเสนอแนะท่ัวไป 
    1) ผูบริหาร สถานศึกษาควรจี้แจง กําหนดนโยบาย ที่มีแผนแมบทอยางชัดเจนเปนลาย
ลักษณอักษร มีรองรอยตรวจสอบได และใหนักเรียนสามารถศึกษาตอในระดับสูง แลวสามารถ
ประกอบอาชีพไดอยางมีคุณธรรมในการดําเนินชีวิต 
 2) คณะสงฆควรควรสงเสริมสนับสนุนหาทุน จัดสรรงบประมาณพัฒนาสิ่งที่เอื้อเฟอตอ
การศึกษาอยางเหมาะสม โปรงใสไมอคติ 
 3) คณะสงฆควรเปดโอกาสใหบุคลากรในสถานศึกษามีสวนรวมในการคิด ดําเนินการ 
และทํางาน มีความโปรงใสตรวจสอบได พัฒนาบุคลากรใหใชทรัพยากร อยางคุมคา มีประสิทธิภาพ 

9.2 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
1) ควรนํางานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการบริหารจัดการสํานักศาสนศึกษาของคณะสงฆ

ในเขตอําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี” ไปศึกษาในพื้นที่ใกลเคียง เชน อางทอง สิงหบุร ี
ชัยนาท เปนตน เพื่อหาขอมูลเปลี่ยนเทียบที่จะนําไปการบริหารจัดการสํานักศาสนศึกษาของคณะ
สงฆใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

2) ควรนํางานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการบริหารจัดการสํานักศาสนศึกษาของคณะสงฆ
ในเขตอําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุร”ี มาศึกษาเปน “การบริหารจัดการสํานักศาสนศึกษา
ของคณะสงฆในเขตอําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี” เพื่อคนหาและวิเคราะหขอมูลใหได
ประโยชนมากข้ึน 
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การพัฒนาการบรหิารจัดการสํานกัปฏิบตัิธรรมประจําจังหวัดในอําเภอบางสะพาน 
จังหวัดประจวบครีีขันธ 

Management Development of Provincial Meditation Centers In 
Bangsaphan District, Prachuapkhirikhan Province 
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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค คือ (1) เพื่อศึกษาการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแกเยาวชน

ของคณะสงฆอําเภอบางสะพานนอย จังหวัดประจวบคีรีขันธตามความคิดเห็นของพระสงฆ (2) เพื่อ
ศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแกเยาวชนของคณะสงฆอําเภอ
บางสะพานนอย จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล(3) เพื่อศึกษาปญหา
อุปสรรคและขอเสนอแนะตอการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแกเยาวชนของคณะสงฆอําเภอบาง
สะพานนอย จังหวัดประจวบคีรีขันธ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยไดแก เยาวชนที่อยูในเขตพื้นที่
อาํเภอบางสะพานนอย ซึ่งมีจํานวนจํานวน 348 คนเครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบผสานวิธีเปน
เครื่องมือในการเก็บขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และใชสถิติทดสอบสมมติฐานโดยทดสอบคาที (t-test) และ การวิเคราะห
ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) 

ผลการวิจัยพบวา 
1. การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแกเยาวชนของคณะสงฆอําเภอบางสะพานนอยจังหวัด

ประจวบคีรีขันธโดยภาพรวม อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.98 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวา อยูในระดับมากทุกดานเมื่อเรียงลําดับจากดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดไปหาตํ่าสุด ไดแก ดาน
ปญญา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.04 ดา้นสมาธ ิมีคาเฉลี่ยเทากับ3.98และด้านศลีมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.92

ตามลาํดบั 

2. ผลการเปรียบเทียบแสดงใหเห็นวา ระดับความคิดเห็นของเยาวชนที่มีตอการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมแกเยาวชนของคณะสงฆอําเภอบางสะพานนอยจังหวัดประจวบคีรีขันธเยาวชนที่ 
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แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแกเยาวชนของคณะสงฆอําเภอบาง
สะพานนอย จังหวัดประจวบคีรีขันธเยาวชนที่มี สถานภาพสวนบุคคลดานเพศ อายุวุฒิการศึกษา
สามัญและวุฒิการศึกษาทางธรรม ของเยาวชนมีความคิดเห็นตอการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก
เยาวชนของคณะสงฆอําเภอบางสะพานนอยจังหวัดประจวบคีรีขันธไมแตกตางกัน  

3.ปญหา อุปสรรคและ ขอเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแกเยาวชนของ
คณะสงฆอําเภอบางสะพานนอยจังหวัดประจวบคีรีขันธปญหาอุปสรรค (1) ดานศีลเยาวชนไมไดรับ
การแนะนําสั่งสอน, ไมมีความรูในเรื่องของศีล, ขาดบุคลากรที่มีประสบการณ, (2) ดานสมาธิ ขาด
การสงเสริมใหเยาวชนน่ังสมาธิอยางตอเน่ือง, ขาดความเขาใจเรื่องของสมาธิและหลักการปฏิบัติ
เกี่ยวกับเรื่องสมาธิติดรูปแบบเดิม ๆ, ขาดความอดทนและทักษะในการดําเนินชีวิต, พระสงฆไม
เพียงพอในการเขาไปจัดการเรียนรู ในโรงเรียน, (3) ดานปญญาพระสงฆที่ใหความรูแกเยาวชนมี
จํานวนนอย, ขาดความรวมมือกับเครือขายจัดการเรียนรู, ขาดการสงเสริมการเจริญปญญา ทั้งใน
โรงเรียน ชุมชนและผูปกครอง, ขาดความรวมมืออยางจริงจังจากชุมชน, ผูปกครองยังไมเขาใจใน
หลักการจัดการเรียนรูตามหลักปญญาอยางชัดเจน 
คําสําคัญ:การพัฒนา, คุณธรรมจริยธรรม, เยาวชน, คณะสงฆ 
 

Abstract 
 The purposes of this research were ( 1) To study the moral and ethics 
Development Sangha Organization in Bang Saphannoi District, Prachuapkhirikhan 
Province According to the opinions of the monks ( 2)To study and compare the 
opinions of the moral and ethics Development Sangha Organization in Bang 
Saphannoi District, Prachuapkhirikhan Province Classified by personal factors(3) To 
study the problems, obstacles and suggestions for moral and ethics Development 
Sangha Organization in Bang Saphannoi District, Prachuapkhirikhan ProvinceThe 
sample group used in the research was the youth who live in the area of Bang 
Saphan Noi district, which has 348 people. The instrument used in the research are 
a combination of methods. Is a data collection tool The statistics used in data 
analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation (S.D.) and using 
hypothesis testing by t (t-test) and one-way analysis of variance (One way ANOVA) 
 The result found that 
 1. Moral and ethical development for youth in the Bang Saphan Noi District 
Prachuap Khiri Khan Province, overall, is at a high level. With an average of 3.98 In 
every level When sorting from the highest average to lowest, in terms of wisdoms, 
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with an average of 4.04, the Meditation is equal to 3.98 and the precepts are 3.92, 
respectively.  
 2. The comparison results show that The level of opinion of youth towards 
moral and ethics Development Sangha Organization in Bang Saphannoi District, 
Prachuapkhiri khan Province Youth with different gender. Have opinions on moral 
and ethical development for youth of the Sangha  Bang Saphan Noi District 
Prachuap Khiri Khan Province  Youths with personal status in terms of gender, age, 
educational background, and academic qualification of youth have opinions on 
moral and ethical development for youth of the Sangha Bang Saphan Noi District 
Prachuap Khiri Khan Province not different  Which is not accepting the hypothesis 
set  As for personal status in sex  There is no effect on different opinions. 
 3. District problems, obstacles and suggestions for moral and ethical 
development for youth of the Sangha Bang Saphan Noi District Prachuap Khiri  
Province( 1) . The precepts of youth are not instructed, no knowledge of the 
sacrament, lack of experienced personnel.(2) . Meditation, lack of encouragement 
for youth to continuously meditate , Lacking understanding of meditation and 
practice of meditation on traditional forms , Lack of patience and skills in life, 
monks are not enough to enter in school learning (3). In terms of Wisdom, monks 
who educate young people have a small amount. Lack of cooperation with learning 
management networks , Lack of promotion of intellectual growth  Both in school 
Community and parents, lack of serious cooperation from the community, parents 
still do not understand the principles of clear learning based on intellectual 
principles. 
Keywords: Development, Moral and Ethics, Sangha Organization 
 
1. บทนํา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ซึ่งไดกําหนดจุดมุงหมายการจัด
การศึกษาไวใน มาตรา 6 วาการจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ
ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต 
สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขและใน มาตราที่  24 ไดกําหนดไววาการจัดการ
กระบวนการเรียนรูใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของการจัดการเรียนการสอนใหผสมผสาน
สาระความรูตาง ๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน โดยเฉพาะการปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามและ
คุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชาเพื่อปองกันและแกปญหาดานคุณธรรม จริยธรรม ที่จะเกิด
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ข้ึนกับเยาวชนผูที่จะเปนประชาชนของชาติในอนาคต (พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), 2541: 58)
คุณธรรมจริยธรรมเปนรากฐานแหงความเจริญรุงเรือง มั่นคง และความสงบสุขของทุกคนในสังคม 
และประเทศชาติ ทุกประเทศมีแนวนโยบายใหประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม อันดีเปนหลัก
ประการแรก การพัฒนาทางเศรษฐกิจ การศึกษาทางวิชาการและการเมืองซึง่ไมมคุีณธรรมจริยธรรม
เปนหลักยึดแลวยอมใหโทษมากกวาใหคุณ ถาเปรียบสังคมเหมือนตนไมมีแกน คุณธรรมจริยธรรม ก็
เหมือนแกนความเจริญนอกน้ีเหมือนเปลือกกระพี้ ซึ่งหอหุมแกนเอาไว คนมีความรูไมมีคุณธรรม 
จริยธรรม จึงมักเปนคนที่กอความรําคาญหรือความเดือดรอนใหแกคนอื่น การพัฒนาบานเมืองตอง
พัฒนาที่จิตใจของคนกอน 

เน่ืองจากปจจุบนัสังคมมีการแขงขันกันสงู มีการแกงแยงทรัพยากรธรรมชาติที่มอียูอยาง
จํากัด ประชาชนมีจํานวนเพิ่มมากข้ึน สภาพเศรษฐกิจฝดเคืองความหลากหลายของวัฒนธรรม
ตางชาติและนวัตกรรมอยูในสภาพที่กาวกระโดด ทําใหพอแมตองแขงขันกันประกอบอาชีพ จึงไมมี
เวลาที่จะเลี้ยงดูบุตรหลาน เด็กบางคนถูกผูปกครองทอดทิ้งเพื่อไปทํางานในตางถ่ินหรือถูกเลี้ยงดู
แบบปลอยปละละเลย จึงทําใหเด็กมีปญหาทั้งดานสุขภาพจิต สุขภาพกาย และการศึกษาโดยเฉพาะ
ดานคุณธรรมและจริยธรรม ในดานคุณธรรมและจริยธรรมพระสงฆเปนผูที่สามารถถายทอดและ
ปลูกฝงคุณลักษณะดังกลาวใหเด็กและเยาวชนได ด้ังน้ัน กระทรวงศึกษาธิการและสถาบันศึกษาจึง
เล็งเห็นความสําคัญของสถาบันสงฆที่ตองเขาไปรวมพัฒนาเด็กและเยาวชนในสถาบันการศึกษา
ตางๆ ศาสนธรรมหรือหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาซึ่งเปนพื้นฐานของจริยธรรมในสังคมไทย 
พระสงฆถือวาเปนศาสนบุคคล ผูมีหนาที่ในการนําศาสนธรรมสูเยาวชน ซึ่งนับวาเปนสิ่งอยาก
สําหรับสังคมปจจุบัน (กรมวชิาการ กระทรวงศกึษาธกิาร, 2545: 2-5) 

พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)2541: 60) ไดกลาวถึงเหตุผลที่ตองจัดการเรียนการสอน
สาระพระพุทธศาสนาในโรงเรียน โดยสรุปสาระสําคัญดังตอไปน้ี พระพุทธศาสนาเปนจริยศึกษา 
เพื่อรับมือกับปญหาของยุคพัฒนา ใหคนไทยรูจักเก็บรวบรวมการศึกษา และเลือกใชประโยชนจาก
ขอมูลทั้งหลายเกี่ยวกับการสรางเสริมความเจริญอยางเพียงพอเพื่อมารวมอยูและรวมพัฒนา
สังคมไทย การเรียนรูสิ่งที่อยูในสังคมควรจะตองรู ในฐานะที่เปนการรูจักเรื่องราวของประเทศของ
ตนเปนความรับผิดชอบของการศึกษาที่จะตองจัดใหสังคมไทยไดเรียนรูพระพุทธศาสนา ถาคนไทย
ไมรูจักพระพุทธศาสนาทั้งในดานเน้ือหาและสถาบันก็ถือวาเปนความบกพรองของการศึกษาชาติ 

จากปญหาขางตนทําใหผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมที่คณะสงฆดําเนินการอยู และศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแกเยาวชนใน
ชุมชนของคณะสงฆอําเภอบางสะพานนอย จังหวัดประจวบคีรีขันธ เพื่อนําผลการวิจัยไปทําการ
วางแผนในการพัฒนานักศึกษาใหเปนผูที่มคุีณธรรมควบคูกับความรูซึ่งจะชวยลดปญหาตาง ๆ ที่เกิด
ข้ึนกับเด็กและเยาวชนในสังคมปจจุบนั เพื่อชีวิตกาวไปสูความสุขในที่สุด และเปนกําลังสาํคัญในการ
พัฒนาประเทศชาติใหเจรญิรุงเรืองสืบไป 
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2 วัตถุประสงคของการวิจัย 
2.1 เพื่อศึกษาการพฒันาคุณธรรมจรยิธรรมแก่เยาวชนของคณะสงฆ์อําเภอบาง

สะพานน้อย จงัหวดัประจวบครีขีนัธต์ามความคดิเหน็ของเยาวชน 

2.2 เพื่อศึกษาเปรยีบเทียบความคิดเห็นของการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่

เยาวชนของคณะสงฆ์อําเภอบางสะพานน้อย จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์โดยจําแนกตามปัจจยั

ส่วนบุคคล 

2.3 เพื่อศกึษาปัญหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะต่อการพฒันาคุณธรรมจรยิธรรมแก่

เยาวชนของคณะสงฆอ์าํเภอบางสะพานน้อย จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์

 
3. วิธีดําเนินการวิจัย 

3.1 รูปแบบการวิจัย 
การวิจัยในครั้งน้ี เปนการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed-Method Research) กําหนด

ขอบเขต 3 ดาน (1) ดานกาย วาจา ใหเรียบรอย (2) ดานจิตใจการมีจิตที่แนวแนไมหว่ันไหวตอสภา
ธรรมตางๆ มีคําถาม(3) ดานปญญา ความรอบรูที่จะสามารถนําตนไปสูเปาหมายอันสูงสุดแหงชีวิต 
(พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), 2541:60) 

3.2 ประชากรกลุมตัวอยาง 
ประชากร ไดแก เยาวชนที่เขารวมทํากิจกรรมในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก

เยาวชนในอําเภอบางสะพานนอย จังหวัดประจวบคีรีขันธ ป พ.ศ.2561 ที่อยูในเขตพื้นที่ในตําบล
ตางๆ ของอาํเภอบางสะพานนอยซึ่งมีจํานวนทั้งหมดจํานวน 2,695 คน  (สํานักงานเจาคณะอําเภอ
บางสะพานนอย), 2560: 6). 

กลุมตัวอยาง (Sample) ที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดทําการสุมมาจากประชากรโดย
หาขนาดของกลุมตัวอยางจากการใชสูตรคํานวณของ ทาโรยามาเน (Taro Yamane) (คณาจารย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงราชวิทยาลัย, 2554: 228) ที่ระดับความคลาดเคลื่อน 0.05 หรือระดับ
ความเช่ือมั่น รอยละ 95 โดยไดขนาดของกลุมตัวอยาง จํานวน 348 คน ผูใหขอมูลสําคัญ (Key 
Informants) โดยสัมภาษณเชิงลึก (In drpth Interview) จํานวน 11 รูป/คน 

3.3 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีไดแกแบบสอบถามที่มลีักษณะเปนแบบเลือกตอบ (Check 

List) แบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) แบบปลายเปด (Open Ended Question) และ
แบบสมัภาษณซึ่งมลีักษณะเปนแบบสมัภาษณแบบมีโครงสราง (Structured Interview) 

3.4การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางและผูใหขอมูลสําคัญทั้งหมดดวยตนเอง

โดยนําหนังสือจากผูอํานวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
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มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไปเสนอเพื่อขอความอนุเคราะหและสามารถเก็บ
รวบรวมขอมูลไดสมบูรณทั้งหมด คิดเปนรอยละ 100 

3.5 การวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลที่ไดโดยหาคาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบคาที คาเอฟ วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวและเปรียบเทยีบ
ความแตกตางคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีผลตางเปนสําคัญนอยที่สุด และในสวนของการวิจัยเชิง
คุณภาพมีการวิเคราะหเอกสาร และวิเคราะหผลการสัมภาษณดวยเทคนิคการ 
 
4. ผลการวิจัย 

1. การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแกเยาวชนของคณะสงฆอําเภอบางสะพานนอยจังหวัด
ประจวบคีรีขันธโดยภาพรวม อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.98 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวา อยูในระดับมากทุกดานเมื่อเรียงลําดับจากดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดไปหาตํ่าสุด ไดแก ดาน
ปญญา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.04 ด้านสมาธิ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.98 และด้านศีลมีคาเฉลี่ยเทากับ 

3.92ตามลาํดบั 

2. ผลการเปรียบเทียบแสดงใหเห็นวา ระดับความคิดเห็นของเยาวชนที่มีตอการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมแกเยาวชนของคณะสงฆอําเภอบางสะพานนอยจังหวัดประจวบคีรีขันธเยาวชนที่ 
มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแกเยาวชนของคณะสงฆอําเภอบาง
สะพานนอย จังหวัดประจวบคีรีขันธเยาวชนที่มี สถานภาพสวนบุคคลดานเพศ อายุวุฒิการศึกษา
สามัญและวุฒิการศึกษาทางธรรม ของเยาวชนมีความคิดเห็นตอการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก
เยาวชนของคณะสงฆอําเภอบางสะพานนอยจังหวัดประจวบคีรีขันธไมแตกตางกัน  

3. ปญหา อุปสรรคและ ขอเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแกเยาวชนของ
คณะสงฆอําเภอบางสะพานนอยจังหวัดประจวบคีรีขันธปญหาอุปสรรค (1) ดานศีลเยาวชนไมไดรับ
การแนะนําสั่งสอน, ไมมีความรูในเรื่องของศีล, ขาดบุคลากรที่มีประสบการณ, (2) ดานสมาธิ ขาด
การสงเสริมใหเยาวชนน่ังสมาธิอยางตอเน่ือง, ขาดความเขาใจเรื่องของสมาธิและหลักการปฏิบัติ
เกี่ยวกับเรื่องสมาธิติดรูปแบบเดิมๆ,ขาดความอดทนและทักษะในการดําเนินชีวิต, พระสงฆไม
เพียงพอในการเขาไปจัดการเรียนรู ในโรงเรียน, (3) ดานปญญาพระสงฆที่ใหความรูแกเยาวชนมี
จํานวนนอย, ขาดความรวมมือกับเครือขายจัดการเรียนรู, ขาดการสงเสริมการเจริญปญญา ทั้งใน
โรงเรียน ชุมชนและผูปกครอง, ขาดความรวมมืออยางจริงจังจากชุมชน, ผูปกครองยังไมเขาใจใน
หลักการจัดการเรียนรูตามหลักปญญาอยางชัดเจน 
 
5. อภิปรายผล 

การพัฒนาเยาวชนในสังคมไทย ใหปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคหรือใหเยาวชน 
กระทําพฤติกรรมที่พึงปรารถนา น้ัน มีจุดเริ่มตนคือ ตองใหเยาวชนมีทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรมหรือ
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คุณลักษณะที่ตองการเสริมสรางจะทําใหเยาวชนกระทําพฤติกรรมน้ันไดงาย และเต็มใจกระทํา 
สอดคลองกับการพัฒนาเอง 4 ดาน คือ ความรับผิดชอบ ความเช่ือมั่นในตนเอง ความซื่อสัตย ความ
อดทน โดยเนนหลัก 3 ประการในการทํากิจกรรมคือสรางพฤติกรรม (ศีล)สรางความสนใจ (สมาธิ)
สรางความเขาใจ (ปญญา) ถูกตองตามความเปนจริง เกิดจากเหตุ ถาสรางเหตุที่ดียอมทําใหเกิดผลที่
ดีเชนกัน หลังจากน้ันจึงเปลีย่นทัศนคติตอวินัย เพื่อใหผูเขารับการฝกเกิดความชอบความพอใจ และ
เกิดความสนใจในการที่จะพัฒนาตนเองใหเปนผูมีวินัยซึ่งสอดคลองกับที ่พระมหาศุภกิจ สุภกิจฺโจ 
(ภักดีแสน), 2554: ก-ข).ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักไตรสิกขา: 
กรณีศึกษา ศูนยการเรียนชุมชน อําเภอพล จังหวัดขอนแกน”ผลการศึกษาพบวา ปจจัยสวนบุคคล
ไมมีผลทําใหประชากรมีความคิดเห็นตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักไตรสิกขา สวนปญหา
และอุปสรรคือ (1) คนสวนใหญมักจะมีเวลาในการทํางานมาก แตไมมีเวลาในการปฏิบัติธรรม (2) 
คนสวนใหญที่ไมปฏิบัติธรรมเปนคนคอนขางใจรอน ควบคุมอารมณไมคอยไดไมคอยมีสมาธิ (3) 
ศูนยการเรียนชุมชนขาดบุคลากรในการพัฒนาเยาวชนดานจัดกิจกรรมดานปญญา 
 
6. ขอเสนอแนะ 

6.1 ขอเสนอแนะท่ัวไป 
1. ดานศีลเยาวชนควรไดรับคําแนะนํา การพูดคุย และแสดงความคิดเห็นของตนการ

ประพฤติปฏิบัติตนเกี่ยวกับเรื่องของศีลควรมุงพัฒนาคุณภาพของเยาวชนทุกชวงวัยซึ่งเยาวชนควร
ไดรับความรูในเรื่องของศีลในแตละขออยางละเอียดควรมีการฝกอบรมไตรสิกขาดานศีลใหกับ
บุคลากรโดยเนนการปฏิบัติและควรมีความตอเน่ืองในการสอนและอบ 

2. ดานสมาธิควรสงเสริมใหเยาวชนมีการน่ังสมาธิเปนประจําในทุกวันอยางตอเน่ืองซึ่ง
เยาวชนควรไดรับความเขาใจในเรื่องของสมาธิและหลักการปฏิบัติที่ถูกตองมากย่ิงข้ึนควรมีการ
ประยุกตการพัฒนาเรื่องสมาธิอยางสรางสรรค ควรปลูกจิตสํานึกใหเยาวชนมีคุณลักษณะของคนดี 
รูจักอดทนใชหลักธรรมในการดําเนินชีวิตและควรมีการสงเสริมใหเยาวชนมีการฝกปฏิบัติสมาธิเพื่อ
การพัฒนาจิตใจ 

3. ดานปญญา ควรนิมนตพระสงฆที่มีความรูดานปญญา ใหความรูแกเยาวชน.การจัด
กิจกรรมพื้นฐานเปนการฝกใหนักเรียน แกไขปญหาตาง ๆ ในชีวิตไดและควรสงเสริมการฝก เจริญ
ปญญา ทั้งใน โรงเรียน ชุมชนและผูปกครองมีการประสานความรวมมือในการดําเนินงาน จัดการ
เรียนรูตามหลักไตรสิกขาอยางจริงจัง จากชุมชนมีการทําความเขาใจแกผูปกครองในดานการ 
ดําเนินการจัดการเรียนรูตามหลกัไตรสิกขา 

6.2 ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป 
1. ในการวิจัยครั้งตอไป ควรศึกษาการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแกเยาวชนโดยศึกษา

งานวิจัยที่เปนเชิงประสิทธิภาพ 
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2. ในการวิจัยครั้งตอไป ควรศึกษาการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแกเยาวชนโดยศึกษา
กับกลุมผูที่สนใจนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกตใช อาทิ กลุมนักศึกษา หรือเจาหนาที่
ของรัฐ  

3. ในการวิจัยครั้งตอไป ควรศึกษาการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแกเยาวชนที่มีกลุม
ประชากรเฉพาะ ไมมีความซับซอนในการหาขอมูลและในกลุมประชากร 

4. ในการวิจัยครั้งตอไป ควรศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิของการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมแกเยาวชนเพื่อนําไปพัฒนารูปแบบ การอบรมพฤติกรรมทางกาย วาจา และใจเปน
หลักสูตรเฉพาะตอไป  

5. ในการวิจัยครั้งตอไป ควรศึกษาการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแกเยาวชนเฉพาะดาน
หรือกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง เปนการเฉพาะโดยเปนการศึกษาวิจัยเชิง ทดลอง เพื่อนําไปพัฒนา
เยาวชน เปนหลักสูตรเฉพาะตอไป 
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บทคัดยอ 

 
 บทความวิจัยฉบับน้ี มีวัตถุประสงค 1.เพื่อศึกษาการบริหารจัดการงานประพฤติวุฏฐาน
วิธีของวัดในจังหวัดเพชรบูรณ 2.เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นการบริหารจัดการงานประพฤติ
วุฏฐานวิธีของวัดในจังหวัดเพชรบูรณ จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล  3.เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรค 
และขอเสนอแนะตอการบริหารจัดการงานประพฤติวุฏฐานวิธีของวัดในจังหวัดเพชรบูรณ 
 ระเบียบวิธีวิจัยเปนแบบผสานวิธี ระหวางการวิจัยเชิงปริมาณ เปนการสํารวจดวย
แบบสอบถามซึ่งมีความความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเทากับ 0.759 กับกลุมตัวอยางไดแก พระสงฆในจังหวัด
เพชรบูรณ จํานวน 268 รูป ทําการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร สถิติที่
ใชคือ คาความถ่ี คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที และทดสอบ
คาเอฟ ดวยวิธีวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และการวิจัยเชิงคุณภาพ ดวยการสัมภาษณเชิงลกึ
กับผูใหขอมูลสําคัญ จํานวน 9 รูป/คน โดยใชเทคนิคการวิเคราะหเน้ือหาเชิงพรรณนา 
 
ผลการวิจัยพบวา 
 1. พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการงานประพฤติวุฏฐานวิธีของวัดในจังหวัด
เพชรบูรณ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (X� = 3.97, S.D. = 0.34)  และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา อยูในระดับมากทุกดาน ดังน้ี ดานการบริหารจัดการ (X� = 4.00, S.D. = 0.508) ดานวิทยากร 
(X� = 3.98, S.D. = 0.581) ดานสถานที ่ (X� = 3.94, S.D. = 0.586)  และ ตามลําดับ 
 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆที่มีตอการบริหารจัดการงานประพฤติ
วุฏฐานวิธีของวัดในจังหวัดเพชรบูรณ โดยจําแนกตามสถานภาพสวนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิ
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สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
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Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ พบวา พระสงฆที่มี อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม มีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการงานประพฤติ
วุฏฐานวิธีของวัดในจังหวัดเพชรบูรณ แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับ
สมมติฐานการวิจัย สวนพระสงฆที่มีวุฒิการศึกษาสามัญตางกัน มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน จึง
ปฏิเสธสมมุติฐานการวิจัย 
 3. ปญหา อุปสรรค การบริหารจัดการงานประพฤติวุฏฐานวิธีของวัดในจังหวัด
เพชรบูรณ พบวา 1) เจาสํานักขาดวิสัยทัศนในการปรับปรุงสถานที่ภายในวัด 2) เจาสํานักมีอาคาร
ไมสามารถรองรับจาํนวน ผูมารวมประพฤติวุฒฐานวิธี จํานวมมาก ๆ ได 3) ขาดกระบวนการคัดสรร
กลั่นกรองรผูเขามาบวชเปนพระภิกษุอยางเปนข้ันตอน ขอเสนอแนะควรนําหลักธรรมมาประยุกตใช
ในการบริหารจัดการ เชน หลักอิทธิบาท 4 เพราะเปนคุณเครื่องใหถึงความสําเร็จ คุณธรรมที่นําไปสู
ความสําเร็จแหงผลที่มุงหมาย คือ ฉันทะ  วิริยะ จิตตะ วิมังสา 1) เจาสํานัก ควรมีการปรับปรุงภูมิ
ทัศนของสถานที่สํานัก ใหเหมาะสมกับภูมิประเทศ และมีกฎระเบียบในการเขาพักสําหรับผูเขา
ประพฤติวุฒฐานวิธี 2) เจาสํานักควรจัดคนทําความสะอาดเปนประจําไมรก อากาศถายเทดี ปองกัน
ปลวก แมลงตาง ๆ มีรองเทาสําหรับเขาหองนํ้า ไมมีกลิ่นรบกวน ผนังหองนํ้า โถสวม อางลางมือ มี
ความสะอาดพรอมใชงานได  2) เจาสํานักควรพัฒนาบุคลิกภาพใหมีความเปนผูนําที่น่ังอยูในใจของ
ผูอื่น รูจักแบงงานรูจักใชคนใหเหมาะสมกับงานและความรู รูจักบริหารศรัทธาของประชาชน  
คําสําคัญ: การบริหารการจัดการ, ประพฤติ, วุฏฐานวิธี  
 

ABSTRACT 
 

The objectives of this research were: 1. to study the Vuööhânavidhî 
Practice of Temples in Phetchabun Province, 2. to study the comparison the 
opinions of the study the Vuööhânavidhî Practice of Temples in Phetchabun 
Province, classified by personal factors, 3) to study the problems, obstacles and 
suggestions to the study the Vuööhânavidhî Practice Temples in Phetchabun 
Province. 

The research methodology was the quantitative research, as a survey 
with questionnaires that had the reliability test at 0.759 of a sample group of 268 
monks in  Phetchabun province, analyzed by social science program the statistics 
used are frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test. With 
one-way analysis of variance and qualitative research with in-depth interviews with 
9 key informants by using the descriptive content analysis techniques. 
Findings were as follows: 
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1. Management of the Vuööhânavidhî Practice of Temples in Phetchabun 
Province, found that the management has a good work system and emphasizing 
the transparency. Academician aspect, good knowledge academicians, leadership, 
harmony and compromise. Location aspect, has the convenience, calmness, 
cleaning and sufficiency for the work using the Vuööhânavidhî Practice Temples by 
enmphasizing management with transparency. 

 2. The comparison of opinions of the principles and methods of 
principle of the Vuööhânavidhî Practice of Temples in Phetchabun Province found  
3 aspects: management according to Dhammasappaya or Iddhipada IV such as 
Chanda(Aspiration) means the satisfaction , like , love good management, would 
start with sastisfaction, love like in the management as priority. Viriya(Effort or 
Energy) means to work hard , industrial, a person who is successful , must  work 
hard.  Citta(Mind or Thoughtfulness) means responsibility , focus on that work that 
the successful executives must have the responsibility and then will make the work 
successful , has the efficiency , effectiveness, quality. Vimaæsâ (Investigation) is to 
know the consideration that means must know the analysis, consider to improve, 
solution , management work and own development to have much knowledge and 
ability. However, executives know the consideration and analysis and then will 
make the decision correctly and use the mistake to be solved in the future.  

 3. Problems and obstacles in the Vuööhânavidhî Practice of Temples 
in Phetchabun Province were as follows: 1) The abbot  of temple lacks of the vision 
for improving the place of temple. 2) The abbot of temple , does not have enough  
building to welcome many people who behave in the Vuööhânavidhî Practice. 3) To 
lack of recruitment selection of young men to be ordained as the monks 
systematically.The suggestions : should use the principle of Dhamma to be applied 
for the management such as principle of Iddhibada IV are Chanda(aspiration), 
Viriya(Effort or Energy, Citta(Mind or Thoughtfulness) , Vimaæsâ (Investigation). 1) 
The abbot  of temple ,should improve the scenario of the temple to suit with 
geography and should have the rule to stay for behaving Vuööhânavidhî Practice. 2) 
The abbot of temple , should the worker to clean regularly, good fresh air, to 
protect the insects, to have the slipper in front of  the restroom, no bad smell and 
good cleaning basin. 3) The abbot of temple should develop the personality to 



การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม Proceedings: 2561354

impress the people, to know how to put the right man on the right job to match 
with the knowledge and to know the faith management of the people.  
Keywords: Management; Vuööhânavidhî; Practice. 

 

1. บทนํา 

                การเขาอยูปริวาสกรรมเปนในสังคมไทยจะเปนขอปฏิบัติสําหรับการทํา      สังฆกรรม
ประเภทหน่ึงที่สงฆจะพึ่งกระทําซึง่ในปจจุบันน้ีเปนที่รูจักกันแพรหลายในการอยูปริวาส และแนวคิด
การเขาปริวาสกรรมของพระสงฆไทยในปจจุบันเปนการชําระศีลในสวนที่เปนครุกาบัติที่พอแกไขได
ทําความบกพรองของศีลใหมีความสมบูรณข้ึนมีข้ันตอนละวิธีการเขาอยู คือ ข้ันตอนละวิธีการกอน
เขาอยู ข้ันตอนละวิธีการขณะเขาอยู ข้ันตอนละวิธีการหลังเขาอยู กิจกรรมการเขาอยูปริวาสกรรม
เชนการฟงธรรม การน่ังสมาธิเดินจงกรม การบอกวัตร การเก็บวัตร เปนตน ซึ่งรูปแบบการปฏิบัติใน
แตละสํานักมีความแตกตางกันโดยยึดถือตามธรรมเนียมในแตละทองถ่ินตามรูปแบบของคณะครูบา
อาจารยที่ไดนําปฏิบัติสืบๆกันมาแตไมวาการเขาอยูปริวาสกรรมจะมีรูปแบบปฏิบัติแตกตางกัน
อยางไรก็ตามก็มีวัตถุประสงคอยางเดียวกันคือความบริสุทธ์ิแหงศีล 
               การจัดประเพณีปริวาสกรรมของวัดในจังหวัดเพชรบูรณ เพื่อใหพระภิกษุสงฆไดมีการ
ชําระขอวัตรปฏิบัติสําหรับการเปนเพศบรรพชิตใหเกิดการยอมรับในหมูสังคมสงฆ เพื่อใหเปดโอกาส
ใหประชาชนและพุทธศาสนิกชนไดมีโอกาสทําบุญ และรวมกันปฏิบัติธรรมตามแนวทางแหง
พระพุทธศาสนา จัดใหเปนแหลงการพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับธรรมปฏิบัติที่ยัง
ไมเขาใจ และรวมทั้งการพัฒนาในจังหวัดเพฃรบูรณ      ใหรวมกันสรางกิจกรรมทางสังคมเพื่อสราง
ความสามัคคีระหวางพระภิกษุสงฆกับพุทธศาสนิกชนใหมากย่ิงข้ึน ดังน้ัน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษา การอยูประพฤติวุฏฐานวิธี ของวัดในจังหวัดเพชรบูรณ วาการจัดประพฤติวุฏฐานวิธี เปนการ
อนุรักษประเพณีทางพระพุทธศาสนาอยางหน่ึง พรอมทั้งจะศึกษาวิธีบริหารและการจัดการ วามี
อุปสรรคอยางไรแลวนําผลการวิจัยมาปรับปรุงเพื่อพัฒนาการบริหารการจัดการ ใหมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชนสูงสุดแกพระพุทธศาสนาสืบตอไป 
 
2. วัตถุประสงคการวิจัย 

               2.1 เพื่อศึกษาการบริหารจัดการงานประพฤติวุฏฐานวิธีของวัดในจังหวัดเพชรบูรณ 
    2.2 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นการบริหารจัดการงานประพฤติวุฏฐานวิธีของ
วัดในจังหวัดเพชรบูรณ จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล   

 2.3 เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะตอการบริหารจัดการงานประพฤติ 
วุฏฐานวิธีของวัดในจังหวัดเพชรบูรณ  
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3. ขอบเขตการวิจัย 

3.1 ขอบเขตดานเน้ือหา 
ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการบริหาร

จัดการงานประพฤติวุฏฐานวิธีของวัดในจังหวัดเพชรบูรณ  ซึ่งแบงออกเปน 3 ดาน คือ 1) ดานการ
บริหารจัดการ 2) ดานวิทยากร 3) ดานสถานที่ (สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดดีเดนประจําป, 
2553 น.200 ) 

3.2  ขอบเขตดานตัวแปร 
ตัวแปรตน (In-dependent  Variables) คือ ขอมูลปจจัยส วนบุคคลของผูตอบ

แบบสอบถาม ไดแก อายุ พรรษา วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม และวุฒิ
การศึกษาสามัญ   
 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ “การบริหารจัดการงานประพฤติวุฏฐานวิธี
ของวัดในจังหวัดเพชรบูรณ” ผูวิจัยกําหนดขอบเขตเน้ือหาโดยสังเคราะหจากกรอบแนวคิด/ทฤษฎี 
ซึ่งแบงออกเปน 3 ดาน คือ 1) ดานการบริหารจัดการ 2) ดานวิทยากร 3) ดานสถานที่  
              3.3 ขอบเขตดานประชากรและผูใหขอมูลสําคัญ 

3.3.1 ประชากร (Population) ไดแก พระสงฆ ที่มารวมงานปฏิบัติประพฤติ  วุฏฐาน
วิธี ซึ่งมีจํานวน 810 รูป (สํานักงานเจาคณะจงัหวัดเพชรบูรณ, 2561 ) 

3.3.2 ผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) ผูวิจัยทําการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth 
Interview) ผูใหขอมูลสําคัญจํานวน 9 รูป/คน 

3.4 ขอบเขตดานพ้ืนท่ี 
              การศึกษาวิจัยครั้งน้ี ไดแก พื้นที่วัดที่จัดงานประพฤติวุฏฐานวิธี ในจังหวัดเพชรบูรณ
จํานวน 5 วัด  
              3.5 ขอบเขตดานระยะเวลา 

ดําเนินการวิจัยต้ังแตเดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 ถึงเดือน กุมภาพันธ พ.ศ.2562 รวมเปน
ระยะเวลา 5 เดือน 
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4. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
                    ตัวแปรตน ตัวแปรตาม 
 (Independent Variable) (Dependent Variable) 
 

 
แผนภาพ กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

5. วิธีการดําเนินการวิจัย 

5.1  รูปแบบการวิจัย 
  ในการวิจัยครั้ ง น้ี  ผู วิจัยไดมุ งศึกษาการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed - Method 
Research) โดยใชระเบียบการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใชวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ
(Survey Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชวิธีวิจัยเชิงเอกสาร
(Documentary Research) และการสัมภาษณ เชิงลึก (In-depth Interview) กับผูใหขอมูลหลัก  
(Key Informants) 

5.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
1) ประชากร (Population) ไดแก พระสงฆ ที่มารวมงานปฏิบัติประพฤติวุฏฐานวิธี  

ในจังหวัดเพชรบูรณ โดยมีกลุมเปาหมาย/กลุมตัวอยาง/ประชากร ทั้งสิ้น 5 วัด 810 รูป    
 2) กลุมตัวอยาง (Sample) ผู วิจัยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง (Sample Size)  
และวิธีการสุมกลุมตัวอยาง (Sampling) ขนาดของกลุมตัวอยาง (Sample Size) จากสูตรจะได
ประชากรที่เปนกลุมตัวอยางในแตละช้ันของพระสงฆ ในพื้นที่ปกครองคณะสงฆในจังหวัดเพชรบูรณ 
รวม 268 รูป ที่ไดจากสูตรของ Taro Yamane  

 
 

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบ 
สอบถาม 
- อายุ 
- พรรษา 
- วุฒิการศึกษานักธรรม 
- วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม 
- วุฒิการศึกษาสามัญ 

การบริหารจัดการงาน
ประพฤติวุฏฐานวิธีของวัดใน

จังหวัดเพชรบูรณ 
 

๑) ดานการบริหารจัดการ  
๒) ดานวิทยากร  
๓) ดานสถานที่  
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5.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผูวิจัยไดสรางข้ึน

โดยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะประเด็นศึกษาที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการงาน
ประพฤติวุฏฐานวิธีของวัดในจังหวัดเพชรบูรณ 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนแบบสัมภาษณเชิงลึก (In-depth  Interview) ที่ใช
กับผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) โดยผูวิจัยกําหนดประเด็นคําถามอันนํามาซึ่งการบริหาร
จัดการงานประพฤติวุฏฐานวิธีของวัดในจังหวัดเพชรบูรณ พรอมขอเสนอแนะนํา 

แบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลว ไปทดลองใช (Try-out) กับพระสงฆ ที่ไมใชกลุม
ตัวอยางที่ใชในการวิจัย จํานวน 30 รูป เพื่อหาความเช่ือมั่นดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
(Alpha  coefficient) ของครอนบาค (Cronbach)  ไดคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้งหมด 
เทากับ 0.759 นําแบบสอบถาม/แบบสัมภาษณที่ไดรับการปรับปรุงแกไขเสนอตออาจารยที่ปรึกษา
สารนิพนธ เพื่อขอความเห็นชอบ และจัดพิมพแบบสอบถาม เปนฉบับสมบูรณ เพื่อใชใน การวิจัย 
               5.4การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
              5.4.1 การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม 
 ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัยทาง
สังคมศาสตร โดยใชสถิติ ดังน้ี 
 สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) สําหรับอธิบายลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง
และพรรณนา “การบริหารจัดการงานประพฤติวุฏฐานวิธีของวัดในจังหวัดเพชรบูรณ” สถิติที่ใช คือ 
คาความถ่ี (Frequency), คารอยละ (Percentage), คาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 
 สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใชสําหรับทดสอบสมมติฐาน เพื่อเปรียบเทียบ 
“การบริหารจัดการงานประพฤติวุฏฐานวิธีของวัดในจังหวัดเพชรบูรณ”  โดยจําแนกตามปจจัยสวน
บุคคล สถิติที่ใชคือ การทดสอบคาเอฟ (F-Test) ดวยวิธีการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 
(One Way ANOVA) ในกรณีตัวแปรตนต้ังแตสามกลุมข้ึนไป เมื่อพบวามีความแตกตางจะทําการ
เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีผลตางเปนสําคัญนอยที่สุด (Least Significant 
Difference : LSD.)  
 การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามปลายเปด (Open ended Question) วิเคราะห
โดยการจัดระบบเน้ือหาตามประเด็นที่ไดกําหนดไว จากน้ันจึงทําการวิเคราะหโดยใชการแจกแจง
ความถ่ีเรียงลําดับจากมากไปหานอย แลวทําการแปลผลเปนความเรียง 
 5.4.2 การวิเคราะหขอมูลเชิงแบบสัมภาษณ 
 ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณโดยวิธีการดังน้ี 
 1. นําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณมาถอดเสียงและบันทึกเปนขอความ 
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 2. นําขอความจากการสัมภาษณและการจดบันทึกมาจําแนกเปนประเด็นและเรียบเรียง
เฉพาะประเด็นที่เกี่ยวของกับวัตถุประสงคการวิจัย 
 3. วิเคราะหคําใหสัมภาษณของผูใหขอมูลหลักตามวัตถุประสงคการวิจัย โดยใชเทคนิค
การวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis Technique) ประกอบบริบท (Context) 
 4. สังเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคการวิจัยและนําเสนอตอไป 

 

6. ผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยจะกลาวถึงประเด็นสําคัญที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการงาน
ประพฤติวุฏฐานวิธีของวัดในจังหวัดเพชรบูรณ  ตามวัตถุประสงคในการวิจัยดังน้ี 

6.1 การบริหารจัดการงานประพฤติวุฏฐานวิธีของวัดในจังหวัดเพชรบูรณ   
1) ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุ

ระหวาง 40 ปข้ึนไป จํานวน 115 รูป คิดเปนรอยละ 42.9 มีอายุพรรษา 1 - 5 ป จํานวน 118 รูป 
คิดเปนรอยละ 44.0 มีการศึกษานักธรรมช้ันเอก จํานวน 151 รูป คิดเปนรอยละ 56.3 มีวุฒิเปรียญ
ธรรมระโยค 1-2  จํานวน 205 รูป คิดเปนรอยละ 76.5 มีวุฒิการช้ันปริญญาตรี จํานวน 132 รูป 
คิดเปนรอยละ 49.3 รองลงมาคือเปนผูมีวุฒิการศึกษามัธยมศึกษา จํานวน 120 รูป คิดเปนรอยละ 
44.8 สุดทายคือเปนผูมีวุฒิการศึกษาสามัญช้ันประถม จํานวน 16 รูป คิดเปนรอยละ 6.0 ตามลําดับ 

2) ระดับความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการบริหารจัดการงานประพฤติวุฏฐาน 
วิธีของวัดในจังหวัดเพชรบูรณ  

2.1 พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการงานประพฤติวุฏฐานวิธีของวัดใน
จังหวัดเพชรบูรณ ในภาพรวมอยูในระดับมาก  (X� = 3.97, S.D. = 0.336)  และเมื่อพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน 

 2.2 พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการงานประพฤติวุฏฐานวิธีของวัดใน

จังหวัดเพชรบูรณ ในดานการบริหารจัดการ  อยูในระดับมาก (x̄= 4.00, S.D. = 0.509)  และเมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ 

 2.3 พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการงานประพฤติวุฏฐานวิธีของวัดใน
จังหวัดเพชรบูรณ  ในดานวิทยากร(อาจารยกรรม) อยูในระดับมาก (x̄= 3.98 , S.D. = 0.581)  และ
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา อยูในระดับมากทุกขอ 

 2.4 พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการงานประพฤติวุฏฐานวิธีของวัด 
ในจังหวัดเพชรบูรณ  ในดานสถานที่ อยูในระดับมาก (X� = 3.94 , S.D. = 0.586)  และเมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ 

6.3 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารการบริหารจัดการงาน
ประพฤติวุฏฐานวิธีของวัดในจังหวัดเพชรบูรณ  

1) ปญหา อุปสรรค โดยภาพรวมทุกดาน 
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ภาระเรื่องคานํ้า คาไฟ งบประมาณคา ซอมแซมอาคารที่ชํารุดทรุดโทรม หองนํ้าสําหรับ 
ผูทุรพลภาพ มีไมเพียงพอ บางสํานัก มอีาคารไมสามารถรองรับจํานวนผูมารวมประพฤติวุฒฐานวิธี 
จํานวมมาก ๆ ได   เจาสํานักบางแหง ขาดวิสัยทัศนในการปรับปรุงสถานที่ภายในวัด ขาด
กระบวนการคัดสรรกลั่นกรองกุลบุตรผูเขามาบวชเปนพระภิกษุอยางเปนข้ันตอน พระวิทยากรขาด
ประสบการณ ในการนํา IT มาใชในการปฏิบัติงานยังไมเต็มประสิทธิภาพ 

2) ขอเสนอแนะ โดยภาพรวมทุกดาน 
ควรมีการกําหนดวัตถุประสงค ติดตามและประเมินผล ควรมีการวางแผนกําหนดกรอบ

การดําเนินงานและการจัดการทรพัยากรตาง ๆ  ใหเหมาะสม สามารถประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 
ควรแบงหนาที่งานใหเหมาะสมกับงานและความรูของบุคลากร 3) ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการงานประพฤติวุฏฐานวิธีของวัดในจังหวัดเพชรบูรณ ควรมีสิ่งอํานวยความสะดวกใหกับ
พระสงฆที่ เขาวุฏฐานวิธี เชน สถานที่พัก หองนํ้ามีอยางเพียงพอ และสะอาดนาใช ควรมีการ
ปรับปรุงภูมิทัศนของสถานที่ ใหเหมาะสม และมีกฎระเบียบในการเขาพักสําหรับผูเขาประพฤติวุฒ
ฐานวิธี 

 

7. อภิปรายผลการวิจัย 

              7.1  ความคิดเห็นของพระสงฆที่มีตอการบริหารจัดการงานประพฤติวุฏฐานวิธีของวัดใน
จังหวัดเพชรบูรณ 

 พระสงฆมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการงานประพฤติวุฏฐานวิธีของวัดในจังหวัด
เพชรบูรณ ในภาพรวมอยูในระดับมาก  (X� = 3.97, S.D. = 0.336)  และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา อยูในระดับมากทุกดาน 

7.2 ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของพระสงฆ ที่มีตอการบริหารจัดการงาน
ประพฤติวุฏฐานวิธีของวัดในจังหวัดเพชรบูรณ จําแนกตามสถานภาพสวนบุคคล 

  พระสงฆที่มีอายุตางกันมคีวามคิดเห็นตอการบริหารจดัการงานประพฤติวุฏฐานวิธีของ
วัดในจังหวัดเพชรบูรณ แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน
ที่ ต้ังไว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ( พระครูปลัดทรงศักด์ิ กนฺตวีโร, 2552) ที่ ไดศึกษา
วิทยานิพนธเรื่อง “ความคิดเห็นของพุทธศาสนิกชนตอการบริหารวัดปากนํ้า ภาษีเจริญ 
กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบวา พระสงฆที่มีอายุแตกตาง มีคิดเห็นแตกตางกันในความคิดเห็น
ของพุทธศาสนิกชนตอการบริหารวัดปากนํ้า ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 

พระสงฆที่มี พรรษาตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการงานประพฤติวุฏฐานวิธี
ของวัดในจังหวัดเพชรบูรณ แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน
ที่ต้ังไว ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ (พระธนดล นาคพิพัฒน, 2552) ที่ไดศึกษาวิทยานิพนธ
เรื่อง “การบริหารกจิการคณะสงฆจังหวัดบุรรีัมย”ผลการวิจัยพบวา พระสงฆที่มีพรรษา แตกตางกัน 
มีความคิดเห็นแตกตางกัน การบริหารกิจการคณะสงฆจังหวัดบุรีรัมย 
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พระสงฆที่มี วุฒิการศึกษา(แผนกธรรม) ตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการงาน
ประพฤติวุฏฐานวิธีของวัดในจังหวัดเพชรบูรณ แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จึงยอมรับสมมติฐานที่ต้ังไว ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ (พระครูปลัดเจริญ สุวีโร, 2554) ที่ได
ศึกษาวิทยานิพนธเรื่อง “ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของพระสังฆาธิการดานการศึกษา
สงเคราะหในจังหวัดสมุทรสงคราม” ผลการวิจัยพบวา พระสงฆที่มีวุฒิการศึกษา(แผนกธรรม)  
แตกตางกัน มีความคิดเห็นแตกตางกัน ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของพระสังฆาธิการดาน
การศึกษาสงเคราะหในจังหวัดสมุทรสงคราม 
               พระสงฆที่มี วุฒิการศึกษา (แผนกบาลี) ตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการ
งานประพฤติวุฏฐานวิธีของวัดในจังหวัดเพชรบูรณ แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 จึงยอมรับสมมติฐานทีต้ั่งไว ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ (พระครูวินัยธรสมชาย สุวิชาโน, 
2554) ที่ไดศึกษาวิทยานิพนธเรื่อง “ประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆในอําเภอเขายอย 
จังหวัดเพชรบุรี”  ผลการวิจัยพบวา พระสงฆที่มี วุฒิการศึกษา(บาลี) ตางกัน มีความคิดเห็น
แตกตางกัน ตอประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆในอาํเภอเขายอย จังหวัดเพชรบุรี 

พระสงฆที่มี วุฒิการศึกษา (แผนกสามัญ) ตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการ
งานประพฤติวุฏฐานวิธีของวัดในจังหวัดเพชรบูรณ ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ังไว ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ (พระธวัช จิรวฑฺโฒ, 2555) ที่ได
ศึกษาวิทยานิพนธเรื่อง “สภาพการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมของคณะสงฆ
อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี”  ผลการวิจัยพบวา พระสงฆที่มีวุฒิการศึกษา (แผนกสามัญ)ตางกัน 
มีความคิดเห็น ไมแตกตางกัน ตอสภาพการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมของ
คณะสงฆอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี 

    7.3 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานประพฤติวุฏฐาน
วิธีของวัดในจังหวัดเพชรบูรณ 
               ปญหา อุปสรรค การบริหารจัดการงานประพฤติวุฏฐานวิธีของวัดในจังหวัดเพชรบูรณ 
พบวา 1) เจาสํานักขาดวิสัยทัศนในการปรับปรุงสถานที่ภายในวัด 2) เจาสํานักมีอาคารไมสามารถ
รองรับจํานวน ผู มารวมประพฤติวุฒฐานวิธี จํานวมมาก ๆ ได 3) ขาดกระบวนการคัดสรร
กลั่นกรองรผูเขามาบวชเปนพระภิกษุอยางเปนข้ันตอน ขอเสนอแนะควรนําหลักธรรมมาประยุกตใช
ในการบริหารจัดการ เชน หลักอิทธิบาท 4 เพราะเปนคุณเครื่องใหถึงความสําเร็จ คุณธรรมที่นําไปสู
ความสําเร็จแหงผลที่มุงหมาย คือ ฉันทะ  วิริยะ จิตตะ วิมังสา 1) เจาสํานัก ควรมีการปรับปรุงภูมิ
ทัศนของสถานที่สํานัก ใหเหมาะสมกับภูมิประเทศ และมีกฎระเบียบในการเขาพักสําหรับผูเขา
ประพฤติวุฒฐานวิธี 2) เจาสํานักควรจัดคนทําความสะอาดเปนประจําไมรก อากาศถายเทดี ปองกัน
ปลวก แมลงตาง ๆ มีรองเทาสําหรับเขาหองนํ้า ไมมีกลิ่นรบกวน ผนังหองนํ้า โถสวม อางลางมือ มี
ความสะอาดพรอมใชงานได  2) เจาสํานักควรพัฒนาบุคลิกภาพใหมีความเปนผูนําที่น่ังอยูในใจของ
ผูอื่น รูจักแบงงานรูจักใชคนใหเหมาะสมกับงานและความรู รูจักบริหารศรัทธาของประชาชน  
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8. สรุปองคความรูท่ีไดจากการวิจัย 
 

   จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการงานประพฤติวุฏฐานวิธีของวัดในจังหวัด
เพชรบูรณ” สามารถสรุปองคความรูไดดังน้ี 

 

 
แผนภาพองคความรูจากการวิจัย 
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สรุปองคความรูจากการวิจัยพบวา “การบริหารจัดการงานประพฤติวุฏฐานวิธีของวัดใน
จังหวัดเพชรบูรณ” โดยมีลักษณะที่สําคัญในแตละดาน คือ  

1) ดานการบริหารจัดการ ควรใหมีการจัดการบัญชีรายรับ - จายใหเปนระบบ โปรงใส 
ชัดเจน ตรวจสอบได  สํานักงานพุทธฯ ควรจัดฝกอบรมใหความรูดานการเงิน การบัญชี  รูจัก
ประยุกตหลักธรรมเขากับหลักทฤษฎีการบริหารมาใชบริหารจัดการสํานักจัดทําสถิติผูเขารับการ
ประพฤติปฏิบัติทุกโครงการ   ประสานงานกับชุมชนใหมีสวนรวมในกิจกรรมของสํานัก ตามโอกาส
ที่เหมาะสมประชาสัมพันธกิจกรรมของสํานัก มี แผนปาย แผนพับ หอกระจายขาวประจําหมูบาน 
ทางอินเตอรเน็ต เชน Line Facebook เปนตน 

2) ดานการวิทยากร ควรมีการอบรมวิทยากรเรื่องการใชวาจาในการสื่อสารที่ชัดเจนกับ
ผูเขารวมปฏิบัติและการฝกอบรม โดยเนนการปฏิบัติงานจรงิมีการอบรมอยางตอเน่ือง และขยายผล
จากสํานักตน ไปสูสํานักอื่น เพื่อสรางเครือขาย  มั่นประชุมกันเปนเน่ืองนิตย นิมนต  เชิญ พระ
วิปสสนาจารย  ผูมีประสบการมาแนะนํา/สาธิต ใหความรูดานการปฏิบั ติงานประพฤติ 
วุฏฐานวิธี  เจาสํานักตองพัฒนาบุคลิกภาพของบุคลากรใหมีภาวะความเปนผูนํา และสงเสริม
พระภิกษุในสํานักใหมีการพัฒนาบุคลิกภาพ  และมีการไปศึกษาดูงานจากสถานที่ปฏิบัติประพฤติ 
วุฏฐานวิธี ที่มีมาตรฐาน เพื่อนํามาประยุกตใช 
 3) ดานสถานที ่เจาสํานักตองมีวิสัยทัศน มีการขวนขวายศึกษาดูงานของสํานักที่มี
มาตรฐานสมบรูณ แลวนํามาปรับปรุงสํานักของตน  สภาพหองนํ้าหองสุขา ทําความสะอาดเปน
ประจํา ไมรก อากาศถายเทดี ปองกันปลวก แมลงตาง ๆ มีรองเทาสําหรับเขาหองนํ้า ไมมีกลิ่น
รบกวน ผนังหองนํ้า โถสวม อางลางมอื มีความสะอาดพรอมใชงานได  มีการขอความรวมมือกบั
ชุมชนใกลเคียง ใหใชเสียงพอประมาณอยาใหรบกวนเมือ่กิจกรรม  ฝกผูมาปฏิบัติธรรมใหรูจักรักษา
ความสะอาด ทั้งทีพ่ัก หองนํ้า หองสุขา กฎระเบียบ  และมกีารประเมินผล จากผูทีม่าเขารวม
โครงการประพฤติวุฏฐานวิธี ทุกครั้ง 
 
9.ขอเสนอแนะ 

9.1 ขอเสนอแนะท่ัวไป 
1) ดานการบริหารจัดการ ปญหาที่พบคือ การทํางานยังไมเปนระบบทําใหขาด

ประสิทธิผลสูงสุดในการประสานงาน จึงควรมีการประสานหนวยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อจัด
สัมมนาและเชิญวิทยากรที่มีความรูความสามารถในดานการพัฒนาบุคคลากรและองคกรใหความรู
ในวัดเพิ่มเติม เพื่อใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

2) ดานวิทยากร(อาจารยกรรม) ปญหาที่พบคือ ไมเพียงพอ จึงควรมีนโยบายการ
ประสานหนวยงานภาครัฐและเอกชน สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ รวมทั้งศูนยประสานงาน
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดแหงประเทศไทย (ศปท.) เพื่อจัดทาโครงการอบรมพระวิปสสนา
จารย และอบรมพระภิกษุใหมใหมากข้ึน เพื่อการพัฒนาบุคลากร  
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3) ดานสถานที่ ขาดการดูแลเอาใจใส จึงจําเปนตองมีนโยบายการต้ังคณะกรรมการ
ควบคุมดูแล ใหมีผูรับผิดชอบทีเ่ปนรูปธรรมและเอาใจใสจรงิๆ สวนการที่ ทางการใหความชวยเหลือ
นอยมาก จึงควรทําหนังสือติดตอหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน อบต. โดยจัดทําโครงการเสนอกับทาง
ราชการกอนดําเนินการกอสราง ตลอดจนชาวบานมีสวนรวมคอนขางนอยจึงจําเปนตองมีการ
ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและกาํหนดนโยบาย พรอมกับติดปายประชาสัมพันธเพื่อแจงให
ทราบโดยทั่วกัน เพื่อประกาศเชิญชวนชาวบาน ใหเขามามีสวนรวม อธิบายใหเห็นความสําคัญของ
การอนุรักษในการบูรณปฏิสังขรณถาวรวัตถุ เปนตน  

9.2 ขอเสนอเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป 
การวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการงานประพฤติวุฏฐานวิธีของวัดในจังหวัดเพชรบูรณ” 

ผูวิจัยกําหนดประชากรที่ใชในการวิจัย คือ พระสงฆ ซึ่งสังกัดในเขตปกครองจังหวัดเพชรบูรณ 
ซึ่งดําเนินการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ สําหรับขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไปมีดังน้ี 

1. ควรศึกษาจากกลุมประชากร หรือกลุมตัวอยางที่มากกวาน้ี เชน ระดับจังหวัด หรือ
ระดับภาค เปนตน เพื่อศึกษาขอมูลวามีกลยุทธการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม มีความเหมือน 
หรือแตกตางจากการวิจัยครั้งน้ี  

2. ควรศึกษาการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม โดยมุงเนนในดานตางๆ ใหมากข้ึน  
เพื่อนํามาประยุกตใชกลยุทธในการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรมตอไป  

3. ควรศึกษาประสิทธิผลในการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรมวัดมเหยงคณ เพื่อ
พัฒนาวิธีการและรักษารูปแบบ รวมถึงสงเสริมโครงการปฏิบัติธรรม ใหคงอยูเปนโครงการพัฒนา
สังคมใหไดรับความสุขตอไป 
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บทคัดยอ 

บทความวิจัยฉบับน้ี มีวัตถุประสงคคือ 1.เพื่อศึกษาการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
พระปริยัติธรรมแผนกบาลี ของคณะสงฆ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 2.เพื่อศึกษาความ
คิดเห็นของพระสงฆสามเณรตอ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ของ
คณะสงฆ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และ 3.เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
ตอประสิทธิภาพในการบริหารการพัฒนาการจัดการเรยีนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ของ
คณะสงฆ อําเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ  

ระเบียบวิธีวิจัยเปนแบบผสานวิธี ระหวางการวิจัยเชิงปริมาณ เปนการสํารวจดวย
แบบสอบถามซึ่งมีคาความเช่ือมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.976 กับกลุมตัวอยาง คือ พระภิกษุสามเณรใน
อําเภอบางพลี จํานวน 104 รูป ทําการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสาํเรจ็รูปทางสังคมศาสตร สถิติ
ที่ใชคือ คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที และการทดสอบคา
เอฟ ดวยวิธีวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และการวิจัยเชิงคุณภาพดวยการสัมภาษณเชิงลึกกับ
ผูใหขอมูลสําคัญจํานวน 8 รูป/คน โดยใชเทคนิคการวิเคราะหเน้ือหาเชิงพรรณนา สรุปเปนความ
เรียง 

ผลการวิจัยพบวา 

1.พระภิกษุสามเณรมีความคิดเห็นตอการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติ
ธรรม แผนกบาลี ของคณะสงฆ อําเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  
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แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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(x�= 4.24,S.D.=0.465 ) และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน มากที่สุดคือ 

ดานการวัดผลและประเมินผล (x�=4.26,S.D.=0.501), รองลงมาคือ ดานงบประมาณในการ

สนับสนุน (x�=4.24,S.D.=0.510) และนอยที่สุดคือ ดานหลักสูตร (x�=4.21,S.D.=0.490) 

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของ พระภิกษุสามเณรที่มีวุฒิการศึกษานักธรรม 
ตางกัน มีความคิดเห็นตอการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของคณะ
สงฆ อําเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ ไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย สวน
พระภิกษุสามเณรที่มี สถานะ อายุ พรรษา และวุฒิการศึกษาเปรียญธรรม ตางกัน มีความคิดเห็นตอ
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ของคณะสงฆ อําเภอบางพลี  
จังหวัดสมุทรปราการ แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการ
วิจัยที่ต้ังไว 

  3. ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติ
ธรรม แผนกบาลี ของคณะสงฆ อําเภอบางพลี จงัหวัดสมุทรปราการพบวา 1. ดานหลักสูตร ยังไมมี
การปรับปรุงใหทันสมัย นาสนใจเรียน 2. ดานการจัดการเรียนการสอน ยังมีการทองรูปแบบทําให
เกิดความเบื่อหนายในการเรียน 3. ดานการวัดผลและประเมินผล มีการจัดสอบปละหน่ึงครั้ง และ
ยังขาดมาตรฐานในการตรวจขอสอบ 4. ดานงบประมาณในการสนับสนุน ยังขาดปจจัยในการ
พัฒนาและสนันสนุนการเรียนการสอน ดังน้ันจึงควรปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ใหทันสมัยข้ึน มีการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยเขามาใช ควรจัดใหมีการวัดผลและประเมินผลการเรียน
ปละ 2 ครั้ง และมีการสนันสนุนทุนการศึกษาใหกับผูเรียน เพิ่มนิตยภัตใหกับผูสอน เพื่อเปนขวัญ
กําลังใจ การพัฒนาการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีน้ัน ตองมีการทําเปนระบบเริ่มจาก
การวางแผนเปลี่ยนแปลงระบบการสอนใหมีประสิทธิภาพข้ึน จัดใหมีการเรียนการสอนที่ทันสมัย 
พัฒนาเทคโนโลยีเขามามีสวนรวมในการสอนมากข้ึน มีการประเมินและวัดผลการเรียนปละ 2 ครั้ง 
เพื่อมิใหผูเรียนเกิดความเบือ่หนายและไมสนใจเลาเรียนภาษาบาลี จัดใหมีงบประมาณสนับสนุนการ
เรียนการสอนเพื่อเปนขวัญและกําลังใจใหผูเรียนและผูสอน  
คําสําคัญ: การพัฒนา, การจัดการเรียนการสอน, พระปริยัติธรรมแผนกบาลี 
 

ABSTRACT 

This thesis is intended to: 1. To study the development of learning and 
teaching Phrapariyattidhamma School Pali Section of the Sangha in Bangphli district,  
Samutprakarn province,  2. To study the opinions of the novices and  monks 
towards learning and teaching Phrapariyattidhamma School Pali Section of the 
Sangha in Bangphli district,  Samutprakarn province, 3. To study problems, 
obstacles and suggestions on the efficiency of the management of learning and 
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teaching Phrapariyattidhamma School Pali Section of the Sangha in Bangphli district,  
Samutprakarn province. 

The research methodology was the quantitative research , as a survey 
with questionnaires that had the reliability test at 0.976 of a sample group of 104 
monks and novices in Bangphli District, analyzed by social science program the 
statistics used are frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test and F-
test. With one-way analysis of variance and qualitative research with in-depth 
interviews with 8 key informants by using the descriptive content analysis 
techniques.. 

Findings were as follows: 

1. The monks and novices had opinions on the development of learning 
and teaching Phrapariyattidhamma School Pali Section of the Sangha in Bangphli 
district,  Samutprakarn province. The overall was at a high level (x� =4.24, SD=0.465) 
and when considered in each aspect, it  found that it is at a high level in all 
aspects. (x�=4.26,S.D.=0.501), followed by the budget of support (x�= 4.24, SD = 

0.510) and the least was the curriculum (x�= 4.21, SD = 0.490). 
2 . The findings of the opinions of the monks and novices with different 

educational backgrounds had opinions on the development of learning and 
teaching Phrapariyattidhamma School Pali Section of the Sangha in Bangphli district,  
Samutprakarn province was not different. It rejected the research hypothesis. But 
the monks and novices who have different status, age and education,  had the 
different opinions on the development of learning and teaching 
Phrapariyattidhamma School Pali Section of the Sangha in Bangphli district,  
Samutprakarn province, were significantly different at level 0.05. It accepted the 
research hypothesis. 

3. Problems, obstacles and suggestions for the development of learning 
and teaching Phrapariyattidhamma School Pali Section of the Sangha in Bangphli 
district,  Samutprakarn province, found that 1) the curriculum has not been 
updated to be modern and no interesting  2.Teaching and learning management 
aspect , it is still causing of  boring learning. 3) Examination and evaluation aspect , 
there is an examination once a year and still lacks of the standard for examination. 
4) The budget support aspect, still lacks of the factors to develop and support 
teaching and learning.  Therefore, the curriculum and teaching and learning 
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management should be improved. The modern technology should be introduced 
and should arrange to have the examination and evaluation of the study twice a 
year and support the scholarships for learners and the teachings to the instructors 
to have the motivation to develop learning and teaching Phrapariyattidhamma 
School Pali Section , must have the plan  for changing to have more teaching 
efficiency, to have modern teaching, develop more technology  and have the 
examination and evaluation of the study twice a year for no boring study and more 
interesting Pali study and should have the budget support of teaching and learning 
for motivation of learners and teachers. 
Keywords:  Development; Learning and Teaching;  
 Phrapariyattidhamma School Pali Section 

  

1. บทนํา 

การศึกษาของสงฆในปจจุบัน เปนไปตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2505 แกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยมหามกุฎ
ราชวิทยาลัย พ.ศ.2540 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2540 และ
กฎระเบียบคําสั่ง และขอบังคับของกรรมการมหาเถรสมาคม คณะสงฆกระทรวงศึกษาธิการ และ
กรมการศาสนา โดยมีกรรมการมหาเถรสมาคมองคกรสูงสดุ ของคณะสงฆ สภาการศึกษาของคณะ
สงฆคณะกรรมการการศึกษาของคณะสงฆ คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาการศาสนาระยะที่ 8 
(พ.ศ.2540-2544) พ.ศ. 2540 คณะกรรมการฝาย ตาง ๆ ของมหาเถรสมาคม พ.ศ. 2540 แมกอง
บาลีสนามหลวงแมกองธรรมสนามหลวง เจาคณะใหญ เจาคณะภาค เจาคณะจังหวัด เจาคณะ
อําเภอ เจาคณะตําบล และเจาอาวาสเปนผูรับผิดชอบ ในการบริหารตามลําดับ ในปจจุบัน
การศึกษาที่คณะสงฆจัดใหพระภิกษุสามเณรไดศึกษา มีอยู 4 ประเภท คือ 1. การศึกษาพระปริยัติ
ธรรมแผนกธรรม 2. การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี 3. การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ 
4. การศึกษาระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ 2 แหง 

การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี เปนการศึกษาด้ังเดิม ที่คณะสงฆดําเนินการมา 
เปนลําดับจนถึงปจจุบัน มีระบบการและระเบียบการอันเกี่ยวของกับการศึกษาที่รัดกุม เปน
การศึกษาที่อยูภายใตพระบรมราชูปถัมภ มีผลของการศึกษาเปนที่ยอมรับ ของประชาชนโดยทั่วไป
มีเกียรติประวัติ และเกียรติภูมิที่ผูศึกษาไดรับอยางสูงสง และถือเปนการศึกษา ของคณะสงฆ
โดยเฉพาะ มีจุดมุงหมายเพื่อผลิตบุคลากรของพระศาสนา เพื่อรับใชพระศาสนา นอกจากน้ี
การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี เปนหัวใจของการศึกษาของคณะสงฆ ที่มีผล ตอความมั่นคง
แหงพระพุทธศาสนา เพราะคัมภีรสําคัญ เชน พระไตรปฎกของฝายเถรวาทจารึกไวดวยภาษาบาลี 
และการรักษาตนฉบับเดิมซึ่งเปนภาษาบาลี เพื่อปองกันพระพุทธพจน มิใหคลาดเคลื่อนที่รูกันวา
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พระสัทธรรมปฏิรูป ฉะน้ันการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี จึงเปนสิ่ง สําคัญที่ จะรักษาศาสน
ธรรมไวไดอยางสมบูรณ นอกจากน้ีการศึกษาพระปรยัิติธรรมแผนกบาลี ยังเปนการเพิ่มวิทยฐานะให 
กับพระภิกษุสามเณรใหเปนผูมีเกียรติมีฐานะที่สูงข้ึน เปนผูมีคุณคาใน สังคม ไดรับการยกยองจาก
บุคคลทั่วไป โดยเฉพาะอยางย่ิงไดรับพระมหากรุณาธิคุณ จากพระมหากษัตริย ซึ่งถือวาเปนเกียรติ
อยางสูง โดยผูสอบไดเปรียญธรรม 3 ประโยค พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรด
พระราชทานพระบรมราชานุญาตถวาย ใหสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก เสด็จพระกอบ
พิธีทรงต้ังเปรียญธรรม 3 ประโยค ประทานพัดเปรียญ และประกาศนียบัตร ตามเวลา และสถานที่ 
อันสมควร พระภิกษุที่ สอบเปรียญ ธรรม 3 ประโยค เมื่อไดรับพระราชทานทรงต้ังเปรียญธรรมแลว 
จะไดรับพระบรมราชานุญาต ใหใชคําวา “พระมหา” นําหนาช่ือเดิมได สวนสามเณรจะใชคํา วา ป. 
(เปรียญ) ตามหลังช่ือตัว และนามสกุลได นับวาเปนเกียรติ และนํา ช่ือเสียงมาสูวงศ ตระกูลไมนอย 

แมวาการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีซึง่เปนการศึกษาระดับสูง ที่คณะสงฆ ยอมรับ 
โดยสมบูรณวา เปนการศึกษาของคณะสงฆ และมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพ ของบุคลากร ให
มีความรูความเขาใจในหลักธรรมคํา สอน เพื่อทรงศาสนา และเผยแผคํา สอนไปสูประชาชน เพื่อ
ความรมเย็นเปนสุขของสังคมโดยสวนรวมก็ตาม แตการจัดการศึกษาในแผนกน้ียังมีปญหาอีก 
มากมายที่รอการแกไข  

จากความสําคัญและปญหา การจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ที่
กลาวมาขางตน เปนเหตุจูงใจใหผูวิจัย ตองการจะศึกษาการจัดการศึกษาแผนกบาลี ของสํานักเรียน
ในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับความพรอมในการจัดการศึกษา การ
เรียนการสอน ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะตาง ๆ อันจะเปนประโยชน ในการนําไป ปรับปรุง
พัฒนา การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ประสบ
ความสําเร็จมากย่ิงข้ึน โดยมีความเช่ือเบื้องตนวา การจัดการศึกษาประเภทน้ีเปนการจัดการศึกษา 
เพื่อสนองความตองการของพระภิกษุสามเณร ผู ในใจทั่วไปให เขาใจ หลักพุทธธรรมทาง
พระพุทธศาสนามากย่ิงข้ึน นอกจากน้ีการศึกษาพระปรยัิติธรรมแผนกบาลี ยังชวยเปนภูมิคุมกัน
ใหกับเยาวชน ที่บวชเขามาเรียนไดหางจากปญหายาเสพติด และปญหา พฤติกรรมที่ผิดจากศีลธรรม
อันดีงาม เพราะเยาวชนผู มาบวชเรียนเหลาน้ีจะไดรับการอบรมบมนิสัย กลอมเกลา ใหอยูใน
หลักธรรมของศาสนาอยางใกลชิด และตอเน่ือง อันจะชวยบรรเทาปญหา ทางสังคมของเยาวชนได 
ในอนาคตอีกทางหน่ึง ดวยเหตุผลและความสําคัญดังกลาว ผูวิจัยจึงเลือกศึกษาเรื่องน้ี เพื่อนํา
ผลการวิจัยไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ใหดีย่ิงข้ึน 

 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 

2.1 เพื่อศึกษาการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของคณะ
สงฆ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
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2.2 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของพระสงฆสามเณรตอ การพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

2.3 เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะตอประสิทธิภาพในการบริหารการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆ อําเภอบางพลี  จังหวัด
สมุทรปราการ 

3. ขอบเขตการวิจัย 
3.1 ขอบเขตดานเน้ือหา เกี่ยวกับ “การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม

แผนกบาลี ของคณะสงฆ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ”  ใชกรอบแนวคิดการจัดการศึกษา 
4 ดาน คือ 1. ดานการบริหารหลักสูตร 2. ดานการจัดการเรียนการสอน 3. ดานการวัดผล
ประเมินผล 4. ดานงบประมาณในการสนับสนุน 

3.2  ขอบเขตดานตัวแปร 
 ในการศึกษาวิจัยเรื่องน้ีไดกําหนดตัวแปรที่ใชในการศึกษา ไดแก 
 ตัวแปรตน (independent variables) ไดแก ปจจัยสวนบุคคล คือ สถานะ อายุ 
พรรษา วุฒิการศึกษาปริยัติธรรม (แผนกบาลี) วุฒิการศึกษาปริยัติธรรม (แผนกธรรม) 
 ตัวแปรตาม (dependent variables) ไดแก ทัศนคติตอการจัดการพัฒนาการเรียนการ
สอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 4 ดาน คือ 
 1. ดานหลักสูตร  2. ดานการจัดการเรยีนการสอน  3. ดานการวัดผลประเมินผล  
4. ดานงบประมาณในการสนับสนุน 

3.3 ขอบเขตดานประชากรและผูใหขอมูลสําคัญ 
ประชากรในการวิจัย ไดแกพระภิกษุสามเณรสังกัดมหานิกายที่เขาเรียนพระปริยัติธรรม  

ป 2561 จํานวน 140 รูป 
3.4 ขอบเขตดานพื้นที่ ในการทําวิจัยไดแก อําเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ 
3.5 ขอบเขตดานระยะเวลา 
ต้ังแตเดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือน มีนาคม 2562 รวม 6 เดือน 
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4. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

5. วิธีการดําเนินการวิจัย 

5.1  รูปแบบการวิจัย 
งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี  

ของคณะสงฆ อําเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ”ผูวิจัยไดศึกษาโดยใชการวิจัยแบบผสานวิธี 
(Mixed-Methods Research) คือการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชวิธีการ
วิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) จากแบบสอบถาม (Questionnaire) และการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยการสัมภาษณเชิงลึก(In-depth interview) 

5.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
1) ประชากรที่ใชในการวิจัยกําหนดจากพระภิกษุสามเณรในอําเภอบางพลี จงัหวัด

สมุทรปราการ จํานวน 140 รูป 
2) ขนาดของกลุมตัวอยาง ที่ใชในการวิจัยไดทําการสุมจากพระภิกษุสามเณร อําเภอ 

บางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ จากประชากรทั้งหมด จํานวน 140 รูป ที่ไดจากสูตรของ Taro 
Yamane 

5.3 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
ศึกษาหลักการและทฤษฎี ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัยที่ เกี่ยวของกับการ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ของคณะสงฆ อําเภอบางพลี  จังหวัด
สมุทรปราการ จากเอกสารและผลงานการวิจัยที่เคยมผีูดําเนินการวิจัยเอาไวกําหนดกรอบแนวคิด 
ในการสรางเครื่องมือการวิจัยกําหนดวัตถุประสงคในการสรางเครื่องมือการวิจัยโดยขอคําปรึกษา
จากอาจารย  ทีป่รึกษาสารนิพนธสรางเครื่องมือนําเสนอรางเครื่องมือการวิจัยตออาจารยที่ปรึกษา
สารนิพนธและผูเช่ียวชาญ  เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงแกไขนําเครื่องมือการวิจัยไปทดลองใชกับ

ตัวแปรตตน 
(Independent Variables) 

สถานภาพสวนบุคคล 

๑. สถานะ 
๒. อายุ 
๓. พรรษา 
๔. วุฒินักธรรม 
๕. วุฒิเปรียญธรรม 

 

ตัวแปรตาม 
(Dependent Variables) 

การพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
ของคณะสงฆ อําเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ  
๑. ดานหลักสูตร 
๒.ดานการจัดการเรียนการสอน 
๓. ดานการวัดผลประเมินผล 
๔. ดานบริหารงบประมาณ 
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ประชากรที่มีลักษณะคลายกับกลุมตัวอยางประชากรที่จะดําเนินการวิจัยเพื่อหาสัมประสิทธ์ิความ
เที่ยงตรงของเครื่องมือ ปรับปรุงแกไข จัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณ และนําไปใชจริงเพื่อเก็บ
รวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยาง 

5.4 การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) สําหรับอธิบายลักษณะทั่วไปของกลุม

ตัวอยางและพรรณนา สถิติที่ใช คือ คาความถ่ี (Frequency), คารอยละ (Percentage), คาเฉลี่ย 
(Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใชสําหรับทดสอบสมมติฐาน เพื่อเปรียบเทียบ
ความแตกตางของระดับความคิดเห็น สถิติที่ใชคือ การทดสอบคาที (t-test) ในกรณีตัวแปรตนสอง
กลุม และการทดสอบคาเอฟ (F-test) ดวยวิธีการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way 
ANOVA) ในกรณีตัวแปรตนต้ังแตสามกลุมข้ึนไป เมื่อพบวามีความแตกตางจะทําการเปรียบเทียบ
ความแตกตางคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีผลตางเปนสําคัญนอยที่สุด (Least Significant Difference 
: LSD.) 

การวิเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณ โดยนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณมาถอด
เสียงและบันทึกเปนขอความนําขอความจากการสัมภาษณและการจดบันทึกมาจําแนกเปนประเด็น
และเรียบเรียงเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวของกับวัตถุประสงคการวิจัยวิเคราะหคําใหสัมภาษณของผูให
ขอมูลสําคัญตามวัตถุประสงคการวิจัย โดยใชเทคนิคการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis 
Technique) ประกอบบริบท (Context) สังเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคการวิจัยและนําเสนอ
ตอไป 

 
6. ผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยจะกลาวถึงประเด็นสําคัญที่เกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ของคณะสงฆ อําเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ ตาม
วัตถุประสงคในการวิจัยครั้งน้ี 
 6.1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มี
สถานะเปนสามเณร มีจํานวน 95 รูป คิดเปน รอยละ 91.3 มีอายุ ตํ่ากวา 20 ป มีจํานวน 98 รูป 
คิดเปนรอยละ 94.2 ไมมีพรรษา มีจํานวน 97 รูป คิดเปนรอยละ 93.3 มีวุฒินักธรรมเอก มีจํานวน 
54 รูป คิดเปนรอยละ 51.90 มีวุฒิเปรียญธรรม ประโยค 1-2 มีจํานวน 50 รูป คิดเปนรอยละ 
48.10 ตามลําดับ 
 6.2. ระดับความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนพระ
ปริยัติธรรม แผนกบาลี ของคณะสงฆ อําเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ 
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 1) พระภิกษุสามเณรความคิดเห็นตอการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติ
ธรรม แผนกบาลี ของคณะสงฆ อําเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

(x�=4.24,S.D.=0.465) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน 

 2) พระภิกษุสามเณรที่มคีวามคิดเห็นตอ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติ
ธรรม แผนกบาลี ของคณะสงฆ อําเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ ดานหลักสูตร โดยภาพรวม 
อยูในระดับมาก (x�=4.21,S.D.=0.490) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ 

 3) พระภิกษุสามเณรที่มีความคิดเห็นตอ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติ
ธรรม แผนกบาล ีของคณะสงฆ อําเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ ดานการจัดการเรียนการสอน 
โดยภาพรวม อยูในระดับมาก (x�=4.23,S.D.=0.459) และเมื่อพิจารณารายขอพบวา อยูในระดับ
มากทุกขอ 

 4) พระภิกษุสามเณรที่มีความคิดเห็นตอ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติ
ธรรม แผนกบาล ีของคณะสงฆ อําเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ ดานการจัดการเรียนการสอน 
โดยภาพรวม อยูในระดับมาก (x�=4.26,S.D.=0.501) และเมื่อพิจารณารายขอพบวา อยูในระดับ
มากทุกขอ 

 5) พระภิกษุสามเณรที่มคีวามคิดเห็นตอ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติ
ธรรม แผนกบาลี ของคณะสงฆ อําเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ ดานงบประมาณในการ
สนับสนุน อยูในระดับมาก (x�=4.24,S.D.=0.510) และเมื่อพิจารณารายขอพบวาอยูในระดับมากทกุ
ขอ 
 6.3 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเก่ียวกับการสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี 
ของคณะสงฆ อําเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ 

 ดานหลักสูตร พบวา หลักสูตรยังไมมีการพัฒนาใหทันสมัย ยังคงเรียนแบบทองจํา 
แบบเรียนบาลียาก ทําใหไมอยากเรียน ตามลําดับ ขอเสนอแนะ ควรปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการ
สอนใหทันสมัย งายข้ึน 
 ดานการจัดการเรียนการสอน พบวา ผูเรียนยังขาดความกระตือรือรน สนใจ ในการ
เรียนเทาที่ควร ผูสอนขาดจิตวิทยาชักจูงใจใหผู เรียนเกิดความสนใจอยากเรียน ตามลําดับ 
ขอเสนอแนะ ผูสอนควรมีการใชสื่อการสอนที่นาสนใจ ควรมีเทคนิคการเรียนการสอนใหมีความ
ทันสมัยนาสนใจอยากเรียน 
 ดานการวัดผลและประเมินผล พบวา ระบบและรูปแบบการตรวจขอสอบของแมกลอง
ธรรมไมเปนไปตามมาตรฐานเทาที่ควร การวัดผลและประเมินผลของแมกลองธรรมสนามหลวง ยัง
ไมเหมาะสมกับปจจบุัน ขอเสนอแนะ การวัดผลและประเมินผลของแมกลองธรรมสนามหลวง ยังไม
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เหมาะสมกับปจจบุัน แมกลองธรรมสนามหลวงควรมกีารปรบัเปลีย่นวิธีการวัดผลและประเมินผลให
เหมาะสมกับปจจุบัน  
 ดานงบประมาณในการสนับสนุน พบวา ขาดงบประมาณในการสนับสนุนอยาง
เพียงพอ อุปกรณการเรียนการสอนขาดแคลน ขอเสนอแนะ พบวา จัดหาเงินทุนจากภายนอกมา
สนับสนุนกิจการของโรงเรียน จัดหางบประมาณมาซื้ออุปกรณการเรียนการสอนใหเพียงพอ 

7.อภิปรายผลการวิจัย 

การอภิปรายผลการวิจัยครั้งน้ี จะกลาวถึงการพัฒนาการจัดการเรยีนการสอนพระปริยัติ
ธรรม แผนกบาลี ของคณะสงฆ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยผูวิจัยจะกลาวถึงประเด็น
สําคัญและนาสนใจและนํามาอภิปรายดังน้ี 

1) พระภิกษุสามเณรความคิดเห็นตอการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติ
ธรรม แผนกบาลี ของคณะสงฆ อําเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
แสดงใหเห็นวา มีการจัดการเรียนตรงตามวัตถุประสงคของหลักสูตร มีการจัดการเรียนการสอนโดย
เนนผูเรียนเปนสําคัญมีสวนรวมม ีซึ่งตรงกับงานวิจัยของ พระนิมิต กลิ่นดอกแกว (2549) ไดวิจัย
เรื่อง “สภาพและปญหาการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของสานักศาสนศึกษา 
จังหวัดนครสวรรค ” พบวาสภาพการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของสํานักศา
สนศึกษาในจังหวัดนครสวรรคอยูในระดับมาก 

2) พระภิกษุสามเณรที่มีความคิดเห็นตอ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติ
ธรรม แผนกบาลี ของคณะสงฆ อําเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ ดานหลักสูตร โดยภาพรวม 
อยูในระดับมาก แสดงใหเห็นวา สํานักเรียนบาลมีีการจัดการเรยีนตรงตามวัตถุประสงคของหลกัสตูร 
มีความเหมาะสมกับผูเรียนในแตละระดับ ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของ พระธวัช จิรวฑฺโฒ 
(อวมสอาด)(2555) ไดวิจัยเรื่อง “สภาพการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมของ
คณะสงฆอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี” ผลการวิจัยพบวา สภาพการจัดการเรียนการสอนพระ
ปริยัติธรรมแผนกธรรมของคณะสงฆอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี ดานครูสอนพระปริยัติธรรม 
ดานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม ดานสื่อการเรียนการสอนและ ดานการวัดและประเมินผล อยูใน
ระดับมากทุกดาน 

3) พระภิกษุสามเณรที่มีความคิดเห็นตอ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติ
ธรรม แผนกบาลี ของคณะสงฆ อําเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ ดานการจัดการเรียนการสอน 
โดยภาพรวม อยูในระดับมาก แสดงใหเห็น จัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญมีสวนรวม 
มีการจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับความสามารถของผูเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พระธวัช 
จิรวฑฺโฒ (อวมสอาด) (2555) ไดวิจัยเรื่อง “สภาพการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนก
ธรรมของคณะสงฆอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี” ผลการวิจัยพบวา สภาพการจัดการเรียนการ
สอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมของคณะสงฆอําเภอบานโปง จังหวัดราชบรุี ดานครูสอนพระปริยัติ
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ธรรม ดานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม ดานสื่อการเรียนการสอนและ ดานการวัดและประเมินผล 
อยูในระดับมากทุกดาน 

4) พระภิกษุสามเณรที่มีความคิดเห็นตอ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติ
ธรรม แผนกบาลี ของคณะสงฆ อําเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ ดานการจัดการเรียนการสอน 
โดยภาพรวม อยูในระดับมาก แสดงใหเห็นวา มีการวัดผลการเรียนการสอนตามสภาพที่เปนจริง 
จัดการอบรมกอนสอบเพื่อพัฒนาความรู ประสบการณ  ซึ่งตรงกับงานวิจัยของ พระธวัช จิรวฑฺโฒ 
(อวมสอาด) ไดวิจัยเรื่อง “สภาพการจัดการเรยีนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมของคณะสงฆ
อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี” ผลการวิจัยพบวา สภาพการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม
แผนกธรรมของคณะสงฆอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี ดานครูสอนพระปริยัติธรรม ดานอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดลอม ดานสื่อการเรียนการสอนและ ดานการวัดและประเมินผล อยูในระดับมาก
ทุกดาน 

5) พระภิกษุสามเณรที่มีความคิดเห็นตอ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติ
ธรรม แผนกบาลี ของคณะสงฆ อําเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ ดานงบประมาณในการ
สนับสนุน อยูในระดับมาก ซึ่งแสดงใหเห็นวา มีการจัดหางบประมาณอยางเปนระบบ มีการจัดหา
งบประมาณมาสนับสนุนการบริหารการศึกษา ซึ่งตรงกับงานวิจัยของ พระมหาชลอ ชยสิทฺโธ (กา
ไชยา)(2550) ไดวิจัยเรื่อง “ปจจัยที่นําไปสูผลสัมฤทธ์ิตอการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี : 
ศึกษากรณีวัดจองคํา ตําบลบานหวด อําเภองาว จังหวัดลําปาง” ผลการวิจัยพบวา องคประกอบ
สําคัญที่สงผลใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตอการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ไดแก ปจจัยดานแรงจูงใจ มี
การสรางขวัญและกําลังใจสําหรับผูสอนและผูเรียนอยางดีเย่ียม  

 

8. สรุปองคความรูที่ไดจากการวิจัย 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนก
บาลี ของคณะสงฆ อําเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ” ทําใหผูวิจัยคนพบองคความรูจากการ
วิจัย ดังน้ี 
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สรุปองคความรูท่ีไดรับจากการวิจัยพบวา “การพฒันาการจัดการเรียนการสอนพระ
ปริยัติธรรม แผนกบาลี ของคณะสงฆ อําเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ”  

1) ดานหลักสูตร มีการจัดการเรียนตรงตามวัตถุประสงคของหลักสูตร หลักสูตรมีความ
เหมาะสมกับผูเรียนในแตละระดับ หลักสูตรสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิติประจําวันได เน้ือหา
เหมาะสมและเอื้ออํานวยใหเกิดการอยากเรียนรู  

2) ดานการจัดการเรียนการสอน จัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญมีสวน
รวม มีการจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับความสามารถของผูเรียน มีหนังสือและตําราเรียนที่ปรับปรุง
ไดมาตรฐานแบบเดียวกัน มีสื่อและอุปกรณเพื่อการเรียนการสอนอยางเพียงพอ  

3) ดานการวัดผลและประเมินผล มีการวัดผลการเรียนการสอนตามสภาพที่เปนจริง 
จัดการอบรมกอนสอบเพื่อพัฒนาความรูประสบการณ มีการปรับปรุงระบบการสอนและการจัดเก็บ
คะแนนใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน มีการประเมินผลเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน มีการ
ประเมินผลที่หลากหลายเพื่อใหสอดคลองกับการเรียน 
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4) ดานงบประมาณในการสนับสนุน มีการจัดต้ัง/จัดหางบประมาณอยางเปนระบบ มี
การใหนิตยภัตรแกภิกษุสามเณรผูเรียนและครูผูสอน  มีการจัดหางบประมาณมาสนับสนุนการ
บริหารการศึกษา มีการมอบทุนการศึกษาแกนักเรียนเพื่อเปนขวัญกําลังใจ มีการวางแผนจัดสรร
งบประมาณ เพื่อสนับสนุนการศึกษา  
 

9. ขอเสนอแนะ 

              9.1 ขอเสนอแนะท่ัวไป 
    1. ดานหลักสูตร หลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนกบาลีควรไดรับการปรับปรุงใหเน้ือหา

ของหลักสูตร มีการนําเอาดานเน้ือหามาบูรณาการใหเขากับศาสตรสมัยใหมไดอยางเหมาะสม เพื่อ
เพิ่มพูนความรูใหกับพระภิกษุสามเณรไดนําไปใชในการเผยแผไดตอไป 

2. ดานการจัดการเรียนการสอน ควรมีการปรับปรุงการเรยีนการสอนใหมีความนาสนใจ
มากข้ึนโดยการนําเอาสื่อการเรียนการสอนมาประยุกตใชใหเกิดประโยชนอยางเต็มที เพิ่มทักษะ
พัฒนาการสอนของครูผูสอนใหมีเทคนิคการสอนที่ดีข้ึน 

3. ดานการวัดผลและประเมินผล มีการจัดสอบปละ 2 ครั้ง เพื่อไมใหผูเรียนเกิดความ
กดดันในการสอบ มีการปรับปรุงการสอบสนามหลวงใหเปนมาตรฐานมากข้ึน  

    9.2 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
ผลการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ของ

คณะสงฆ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ” ผูวิจัยขอเสนอเพื่อการวิจัยครั้งตอไปดังน้ี 
1. ควรศึกษาการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ของคณะ

สงฆ ในจังหวัดอื่นบาง เพื่อเปรียบเทียบผลการศึกษาวาเปนอยางไร 
2. ควรศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนตอการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี 

วาปจจัยใดสงผลใหตัดสินใจเขามาศึกษาปริยัติธรรมแผนกบาลีบาง 
3. ควรศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพผูเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในการเรียน

ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมวาเปนอยางไร 
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บทคัดยอ 
การวิจัยน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาประสิทธิภาพการจัดการศาสนศึกษาแผนกธรรม

ของคณะสงฆอําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี (2) เปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีตอประสิทธิภาพการ
จัดการศาสนศึกษาแผนกธรรมของคณะสงฆอําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยจําแนกตามปจจัยสวน
บุคคล และ (3) ศึกษาปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศา
สนศึกษาแผนกธรรมของคณะสงฆอาํเภอเมอืง จังหวัดราชบุรี ระเบียบวิธีวิจัยเปนการวิจัยแบบผสาน
วิธี โดยในสวนของการวิจัยเชิงปริมาณ ใชแบบสอบถาม เปนเครื่องมือเก็บขอมูลภาคสนามจาก
พระสงฆในอําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี จํานวน 282 รูป วิเคราะหขอมูลที่ไดโดยหาคาความถ่ี คารอย
ละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบคาที คาเอฟ วิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว และในสวนของการวิจัยเชิงคุณภาพมีการวิเคราะหเอกสาร และใชแบบ
สัมภาษณเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลภาคสนามจากผูใหขอมูลสําคัญ จํานวน 7 รูป/คน และ
วิเคราะหขอมูลดวยเทคนิคการวิเคราะหเน้ือหาประกอบบริบท 

ผลการวิจัยพบวา 
1. ประสิทธิภาพการจัดการศาสนศึกษาแผนกธรรมของคณะสงฆอําเภอเมือง จังหวัด

ราชบุรี โดยภาพรวม อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.98 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูใน
ระดับมากทุกดาน โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ดานอาจารย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.06 สวนดานที่มี
คาเฉลี่ยตํ่าสุด ไดแก ดานสื่อการเรียนการสอน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.89 

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีตอประสิทธิภาพการจัดการศาสนศึกษาแผนก
ธรรมของคณะสงฆอําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา ปจจัยสวน

Master of Arts Program in Buddhist Management, Ratchaburi Sangha College, 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University. 

Ratchaburi Sangha College, Mahachulalongkornrajavidyalaya University. 
 Ratchaburi Sangha College, Mahachulalongkornrajavidyalaya University. 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 



การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม Proceedings: 2561380

บุคคลของพระภิกษุ ไดแก สถานภาพ อายุ และพรรษา มีผลใหความคิดเห็นที่มีตอประสิทธิภาพการ
จัดการ ศาสนศึกษาแผนกธรรมของคณะสงฆอําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยภาพรวม แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

3. ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะเพือ่การพฒันาประสทิธิภาพการจดัการศาสนศึกษา
แผนกธรรมของคณะสงฆอําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี พบวา ปญหาอุปสรรค ไดแก ขาดเทคนิคการ
กระตุนความสนใจแกผูเรียน ขาดความหลากหลายในการใชสื่อการสอน ขาดแคลนสื่อการสอน
ทันสมัย ขาดงบประมาณสําหรับจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน ขาดการวัดผลและประเมินผลการ
เรียนรูระหวางเรียนและภายหลังจบบทเรียน ขาดแคลนวัสดุอุปกรณทางการศึกษา และไมมี
หองเรียนในลักษณะระบบปด สําหรับขอเสนอแนะ ไดแก ควรจัดการอบรมเทคนิคการสอนแกครู
สอนพระปริยัติธรรม ควรปรับใชสื่อการสอนที่ทันสมัยเพื่อเราความสนใจของผูเรียน ควรจัด
หองเรียนระบบปดที่มีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู ควรสงเสริมใหมีการประเมินผลการเรียนรู
ทั้งกอนเรียน ระหวางเรียน และหลังจบบทเรียน และควรสนับสนุนงบประมาณเพื่อใชในการพัฒนา
ครูสอนพระปริยัติธรรม การจัดซื่อสื่อการสอน การปรับปรุงสถานที่จัดการเรียนการสอน แกทุก ๆ 
สํานักเรียน 
คําสําคัญ: ประสทิธิภาพ, การจัดการ, การศาสนศึกษาแผนกธรรม 
 

ABSTRACT 
The objectives of research paper were: (1) to study efficiency of religious 

education on Dhamma section administration of Sangha in Muang district, Ratchaburi 
province, (2) to compare the opinions of monks toward efficiency of religious education 
on Dhamma section administration of Sangha in Muang district, Ratchaburi province, 
classified by personal data, and (3) to study problems, obstacles and suggestions for 
development efficiency of religious education on Dhamma section administration of 
Sangha in Muang district, Ratchaburi province. It was the mixed research method that 
the quantitative research used the questionnaire as the tool to collect the data in the 
field study from 282 monks in Muang district, Ratchaburi province. The statistics were 
used for the data analysis through frequency, percentage, mean, standard deviation 
(S.D.), t-test, F-test, One-way Analysis of Variance and Least Significant Difference: LSD. 
And the qualitative research had the documentary analysis and interview as the tool to 
collect the data in the field study from 7 key informants and analyzed the data 
through the content analysis technique. 

The findings of research were as follow: 
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1. Efficiency of religious education on Dhamma section administration of 
Sangha in Muang district, Ratchaburi province. Overall was found in high level with 
average at mean of 3.98, when considering the aspect found that in high level all 
aspect, the aspect that has the most value include the teacher aspect at mean of 4.06, 
the aspect with the lowest mean include the Instruction media aspect at mean of 3.89. 

2. Comparison of monk’s opinions toward efficiency of religious education 
on Dhamma section administration of Sangha in Muang district, Ratchaburi province, 
classified by personal data (status, age, years of being monk, general education) found 
that status, age, and years of being monk, had the opinions to toward efficiency of 
religious education on Dhamma section administration of Sangha in Muang district, 
Ratchaburi province on overall were different, the significantly at 0.01. 

3. The problems, obstacles and suggestions for development efficiency of 
religious education on Dhamma section administration of Sangha in Muang district, 
Ratchaburi province were as following: problems and obstacles: lack of techniques to 
stimulate interest for learners, lack of variety in the use of Instruction media, lack of 
modern Instruction media, Lack of budget for purchasing instructional media, lack of 
measurement and evaluation of learning during and after the end of the lesson, lack of 
educational materials, and, lack of classrooms in a closed system. And, suggestions: 
Should train teaching techniques for Dhamma teachers, should use modern Instruction 
media to stimulate the interest of learners, should have a closed classroom system 
that has an environment that is conducive to learning, should encourage learning 
evaluation both before and during school and after the lesson, and, should support 
the budget for Dhamma teacher development-Arrangement of Instruction media-
Improving learning facilities for every Dhamma schools. 
Keywords: Efficiency, Administration, Religious Education on Dhamma Section  
 

1. บทนํา 
การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมมีหลักสูตร คือ นักธรรมช้ันตรี นักธรรมช้ันโทและ

นักธรรมช้ันเอก (กรมการศาสนา, 2540: 13) เกิดข้ึนจากเจตนารมณของสมเด็จพระมหาสมณเจา กรม
พระยาวชิรญาณวโรรส ทรงจัดการศึกษาแบบใหมข้ึนเรียกวานักธรรม เพื่อผลิตศาสนทายาทใหมีสวน
ชวยในการบรหิารงานกิจการคณะสงฆ หลักสูตรที่พระองคทรงจัดข้ึนน้ัน เนนพระธรรมวินัยเปนหลัก 
เพราะทรงเห็นวาการศึกษาพระธรรมวินัยเปนสิ่งที่เหมาะสมกับพระภิกษุสามเณรมากกวาหลักสูตรเดิม
ที่เปนภาษาบาลี และทรงเปลี่ยนหลักสูตรจากเดิมที่เปนเพียงภาษาบาลีอยางเดียวมาเปนภาษาไทย 
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เพราะทรงประจักษวาผูที่มีความรูภาษาไทยดีแลว ยอมสามารถแปลและเขาใจเน้ือความแหงภาษาบาลี
ไดเปนอยางดี (คณาจารยมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ, 2536: 136) พระองคทรง
ปรับปรุงข้ึนมาใหม จึงมุงใหผูเรียนศึกษาเรียนรูขนบธรรมเนียมประเพณีเกี่ยวกับพระศาสนา พระวินัย
ของพระภิกษุ ประวัติของพระพุทธเจาและพระสาวก และรูหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ตลอดจน
สามารถเขียนอธิบายธรรมตาง ๆ ได (เสฐียรพงษ วรรณปก, 2538: 138) 

แตปญหาการจัดการศึกษาของคณะสงฆ เกิดข้ึนเน่ืองจากมีความคิดเห็นขัดแยงกันระหวาง
พระเถระผูรับผิดชอบการบรหิารงานคณะสงฆกับพระนักศึกษารุนใหม  โดยพระเถระผูบริหารคณะสงฆ
ซึ่งถือวาเปนผูมีทัศนะกับของเกา เห็นวาการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปนระบบการศึกษา
อยางเดียวที่ถูกตองชอบธรรมสําหรับพระภิกษุสามเณร และควรรักษาไวใหคงที่อยูอยางเดิมโดยไมมี
การเปลี่ยนแปลง ไมวาจะเปนโครงสรางระบบหรือหลักสูตรและแบบเรียน การเปลี่ยนแปลงอยางใด
อยางหน่ึงถือวาเปนความเสื่อม และเห็นวาภิกษุสามเณรไมควรเลาเรียนวิชาการสมัยใหม เพราะจะทํา
ใหลาสิกขากันมาก แตฝายพระนักศึกษารุนใหมเห็นวา การศึกษาพระปริยัติธรรมควรรักษาไวเพียง
เน้ือหาสาระคือพระธรรมวินัย แตควรมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงในดานระบบ หลักสูตร แบบเรียน 
และวิธีการเรียนการสอนใหเหมาะสมตามกาลสมัย (กรมการศาสนา, 2534: 6-7) 

คณะสงฆคณะสงฆอําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี มีวัดในเขตปกครอง จํานวน 82 วัด 
(สํานักงานเจาคณะอําเภอเมืองราชบุรี, 2561: 1-5) จึงมีสํานักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม จาํนวน 
82 สํานักเรียน ตามความแหงคําสั่งของมหาเถรสมาคมเรื่อง ใหภิกษุสามเณรเรียนพระธรรมวินัย พ.ศ.
2528 แสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา คณะสงฆใหความสําคัญกับการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม
อยางมาก ซึ่งไดมีการกําหนดใหเปนหนาที่ของเจาอาวาสโดยตรงและใหเจาคณะผูปกครองรวมจัดดวย 
ดังน้ี (1) เจาอาวาสเปนผูจัดการศาสนศึกษาในฐานะเจาสํานักเรียนหรือเจาสํานักศาสนศึกษา (2) เจา
คณะจังหวัดเปนผูจัดการในฐานะเจาสํานักเรยีนคณะจังหวัด และ (3) ในบางกรณีใหเจาคณะเจาสังกัด
รวมจัดดวย อีกทั้ง พระราชบัญญัติคณะสงฆยังไดกําหนดหนาที่ของผูดํารงตําแหนงทางการปกครอง
คณะสงฆระดับเจาอาวาส ไวในมาตรา 37 ความวา เปนธุระในการศึกษาอบรมและสั่งสอนพระธรรม
วินัยแกบรรพชิตและคฤหัสถ (กนก แสนประเสริฐ, 2549: 9) 

จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาดังกลาวขางตน ประกอบกับที่ผูวิจัยมีสังกัด
ในอําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี และเล็งเห็นความสําคัญของปญหา จึงสนใจศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพ
การจัดการศาสนศึกษาแผนกธรรมของคณะสงฆอําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เพื่อสังเคราะหขอมูลเชิง
วิชาการที่สามารถนําไปเปนสารสนเทศเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศาสนศึกษาแผนก
ธรรมของคณะสงฆอําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ใหดีย่ิงข้ึนตอไป 
 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
2.1 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการจัดการศาสนศึกษาแผนกธรรมของคณะสงฆอําเภอเมือง 

จังหวัดราชบุรี 
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2.2 เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีตอประสิทธิภาพการจัดการศาสนศึกษาแผนก
ธรรมของคณะสงฆอําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

2.3 เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพการ
จัดการศาสนศึกษาแผนกธรรมของคณะสงฆอําเภอเมอืง จังหวัดราชบุรี 
 

3. วิธีดําเนินการวิจัย 
3.1 รูปแบบการวิจัย 

การวิจัยครั้ง น้ี เปนการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed-Methods Research) กําหนด
ขอบเขตเน้ือหาใน 4 ดาน ไดแก (1) ดานอาจารย (2) ดานสื่อการเรียนการสอน (3) ดานวัดผลและ
ประเมินผล และ (4) ดานสถานที่และสิ่งแวดลอม (คณะกรรมการดําเนินงานการวิจัย สาขาวิทย
บริการเฉพาะพระเกียรติ จังหวัดเชียงราย, 2556: 11-13) 

3.2 ประชากร กลุมตัวอยางและผูใหขอมูลสําคัญ 

ประชากร ไดแก พระภิกษุที่สังกัดวัดในเขตการปกครองคณะสงฆอําเภอเมือง จังหวัด
ราชบุรี จํานวน 956 รูป (สํานักงานเจาคณะอําเภอเมืองราชบุรี, 2561: 1-5). 

กลุมตัวอยาง ไดทําการสุมมาจากประชากร โดยหาขนาดของกลุมตัวอยางจากการใช
สูตรคํานวณของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) (สุวรีย ศิริโภคาภิรมย, 2546: 129-130). ไดขนาด
ของลุมตัวอยาง จํานวน 282 รูป 

ผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) โดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) 
จํานวน 7 รูป/คน 

3.3 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่มีลักษณะเปน

แบบเลือกตอบ (Check List) แบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) แบบปลายเปด (Open 
Ended Question) และแบบสัมภาษณ ซึ่งมีลักษณะเปนแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured 
Interview) 

3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางและผูใหขอมูลสําคัญทั้งหมดดวยตนเอง 

โดยนําหนังสือจากผูอํานวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไปเสนอเพื่อขอความอนุเคราะห และสามารถเก็บ
รวบรวมขอมูลไดสมบูรณทั้งหมด คิดเปนรอยละ 100 

3.5 การวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลที่ไดโดยหาคาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบคาที คาเอฟ วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และเปรียบเทียบ
ความแตกตางคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีผลตางเปนสําคัญนอยที่สุด และในสวนของการวิจัยเชิง
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คุณภาพมีการวิเคราะหเอกสาร และวิเคราะหผลการสัมภาษณดวยเทคนิคการวิเคราะหเน้ือหา
ประกอบบริบท 
 

4. สรุปผลการวิจัย 
4.1 ประสิทธิภาพการจัดการศาสนศึกษาแผนกธรรมของคณะสงฆอําเภอเมือง จังหวัด

ราชบุรี โดยภาพรวม อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.98 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูใน
ระดับมากทุกดาน โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ดานอาจารย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.06 สวนดานที่มี
คาเฉลี่ยตํ่าสุด ไดแก ดานสื่อการเรียนการสอน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.89 

4.2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีตอประสิทธิภาพการจัดการศาสนศึกษาแผนก
ธรรมของคณะสงฆอําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา ปจจัยสวน
บุคคลของพระภิกษุ ไดแก สถานภาพ อายุ และพรรษา มีผลใหความคิดเห็นที่มีตอประสิทธิภาพการ
จัดการ ศาสนศึกษาแผนกธรรมของคณะสงฆอําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยภาพรวม แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สวนปจจัยสวนบุคคล ไดแก วุฒิการศึกษาสามัญ มีผลให
ความคิดเห็นที่มีตอประสิทธิภาพการจัดการศาสนศึกษาแผนกธรรมของคณะสงฆอําเภอเมือง 
จังหวัดราชบุรี โดยภาพรวม ไมแตกตางกัน 

4.3 ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศาสน
ศึกษาแผนกธรรมของคณะสงฆอําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี พบวา ปญหาอุปสรรค ไดแก ขาดเทคนิค
การกระตุนความสนใจแกผูเรียน ขาดความหลากหลายในการใชสื่อการสอน ขาดแคลนสื่อการสอน
ทันสมัย ขาดงบประมาณสําหรับจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน ขาดการวัดผลและประเมินผลการ
เรียนรูระหวางเรียนและภายหลังจบบทเรียน ขาดแคลนวัสดุอุปกรณทางการศึกษา และไมมี
หองเรียนในลักษณะระบบปด สําหรับขอเสนอแนะ ไดแก ควรจัดการอบรมเทคนิคการสอนแกครู
สอนพระปริยัติธรรม ควรปรับใชสื่อการสอนที่ทันสมัยเพื่อเราความสนใจของผูเรียน ควรจัด
หองเรียนระบบปดที่มีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู ควรสงเสริมใหมีการประเมินผลการเรียนรู
ทั้งกอนเรียน ระหวางเรียน และหลังจบบทเรียน และควรสนับสนุนงบประมาณเพื่อใชในการพัฒนา
ครูสอนพระปริยัติธรรม การจัดซื่อสื่อการสอน การปรับปรุงสถานที่จัดการเรียนการสอน แกทุก ๆ 
สํานักเรียน 
 

5. อภิปรายผลการวิจัย 
ประสิทธิภาพการจัดการศาสนศึกษาแผนกธรรมของคณะสงฆอําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 

โดยภาพรวม อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.98 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมาก
ทุกดาน แสดงใหเห็นวา คณะสงฆอําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ใหความสําคัญกับการจัดการศาสนศึกษา
แผนกธรรมทั้งในดานเน้ือหาวิชาและตําราที่ใชเปนหลักสูตรหรือแบบเรียนในช้ันน้ัน ๆ ทั้งน้ีก็เพื่อให
ผูสอบนักธรรมไดในช้ันน้ัน ๆ มีความรูสมกับภูมิ ตามวัตถุประสงคสําคัญของการจัดการศึกษาที่สมเด็จ
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พระมหาสมณเจากรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงตองการใหภิกษุสามเณรมีความรูธรรมวินัยสมกับภูมิ
ของตน โดยที่ ระดับนักธรรมช้ันตรมีุงหมายใหผูศึกษาเลาเรียนซึ่งยังอยูในภูมินวกะ มีพรรษาหยอน 5 มี
ความรูธรรมวินัยพอรักษาตัวได ระดับนักธรรมช้ันโทมุงหมายใหผูศึกษาเลาเรียนซึ่งอยูในภูมิมัชฌิมะมี
พรรษาเกิน 5 มีความรูธรรมวินัยละเอียดกวางขวางออกไปถึงข้ันพอชวยแนะนําผูอื่นได และระดับ
นักธรรมช้ันเอกมุงหมายใหผูศึกษาเลาเรียนซึ่งอยูในภูมิเถระ มีพรรษาเกิน 10 มีความรูละเอียดลึกซึ้ง
ย่ิงข้ึนถึงข้ันสามารถเปนหลักในสังฆกรรม และเปนอุปชฌายอาจารยได ซึ่งผลการวิจัยดังกลาวน้ี 
สอดคลองกับผลงานวิจัยของ พระมหาวิจัก กิตฺติวณฺโณ ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพการบริการ
จัดการการเรยีนการสอนตามหลกัสูตรพระปริยัติธรรมแผนกธรรมของเจาอาวาสในอําเภอดําเนินสะดวก 
จังหวัดราชบุร”ี จากผลการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการเรียนการสอนตามหลักสูตร
พระปริยัติธรรมแผนกธรรมของเจาอาวาสในอําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โดยภาพรวม อยูใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.16 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานผูสอน ดานกิจกรรมการเรียน
การสอน ดานอาคารสถานที่ และดานสื่อการสอน อยูในระดับมาก ทุกดาน (พระมหาวิจัก กิตฺติวณฺโณ, 
2554: ก) และสอดคลองกับผลงานวิจัยของ พระปลัดสนชัย ภูมิปาโล ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ศึกษาในอําเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” 
ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมศึกษาในอําเภอ
ภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.91 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา ดานผูสอน ดานหลักสูตร ดานการประเมินผลการเรียน ดานกิจกรรมการเรียนการสอน และดาน
ปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน อยูในระดับมากทุกดาน (พระปลัดสนชัย ภูมิปาโล, 2554: ก) 

1. ดานอาจารย อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.04 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยู
ในระดับมากทุกขอ แสดงใหเห็นวา คณะสงฆอําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สามารถพัฒนาทักษะของครู
สอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมใหมีทักษะในการสอนและการปฏิบัติงานในฐานะครู ซึ่งอาจจําแนก
ออกเปนทักษะทีส่ําคัญและจาํแนกเปนหลายประการ เชน อธิบายเกง สอนสนุก ตลอดจนมีทักษะในการ
สอนที่เนนผูเรียนหรือพิจารณาจากศักยภาพของผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่งผลการวิจัยดังกลาวน้ี สอดคลอง
กับผลงานวิจัยของ สมจิต ขอนวงค, อรอนงค วูวงศ และฉวีวรรณ สุวรรณาภา ไดศึกษาวิจัยเรื่อง 
“ประสิทธิภาพการสอนกลุมสาระการเรียนรูพระพุทธศาสนาระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดแพร” ผลการวิจัยพบวา ครูกลุมสาระการเรียนรู
พระพุทธศาสนาใชในการสอนมาก คือ นําเน้ือหาที่สอนเรียงลําดับเปนข้ันตอนตอเน่ืองกัน และครูสอน
เน้ือหาจากงายไปหายากตามลําดับ (สมจิต ขอนวงค, อรอนงค วูวงศ และฉวีวรรณ สุวรรณาภา, 2550: 
ก) 

2. ดานสื่อการเรียนการสอน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.89 เมื่อพิจารณาเปนราย
ขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ แสดงใหเห็นวา คณะสงฆอําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ตระหนักใน
ความสําคัญและใหการสงเสริมการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในฐานะที่เปนพาหนะหรือสื่อที่ชวยให
ผูเรียนสามารถพัฒนาความรู ทักษะ และเจตคติใหบรรลุผลตามจุดประสงคการเรียนการสอนและตาม
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จุดมุงหมายของหลกัสูตรไดดีย่ิงข้ึนหรือเรว็ย่ิงข้ึน อีกทั้ง ยังสามารถสงเสริมใหแตละบุคคลสามารถเรียนรู
ตามความสนใจ ความสามารถและความสนใจของตนเอง ดังกลาวน้ี สอดคลองกับผลงานวิจัยของ พระ
ครูสังฆรักษสุชาติ เขมกาโร ไดศึกษาวิจัยเรือ่ง “การจัดการเรียนการสอนของสํานักเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกธรรม เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจยัพบวา ดานสื่อการเรียนการสอน โดยสวนใหญ
เห็นวาการจัดการเรียนการสอนของสํ านักเรียนพระปริ ยั ติธรรม แผนกธรรม เขตทวีวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร ในดานสื่อการเรียนการสอน มีการสนับสนุนการใชสื่อการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
และสัมพันธกับขนาดของกลุมผูเรียน มีความนาสนใจที่ทําใหผูเรียนเกิดองคความรูดวยตัวเองมีความ
หลากหลายทีเ่หมาะสมกับวิธีการสอนตามวัตถุประสงคของหลกัสตูรและมีความชัดเจน (พระครูสังฆรักษ
สุชาติ เขมกาโร, 2554: ก) 

3. ดานวัดผลและประเมินผล อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.96 เมื่อพิจารณาเปนราย
ขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ แสดงใหเหน็วา คณะสงฆอําเภอเมือง จังหวัดราชบุร ีใหความสําคัญกับ
การวัดผลและประเมนิผล เพื่อชวยใหไดขอมูลสารสนเทศอยางหลากหลายเกี่ยวกับการสอนของครู และ
การเรียนรูของผู เรียนที่ เกิดข้ึนระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทําใหสามารถบอก
ความกาวหนาและพัฒนาการ การคิด และรวมไปถึงประสิทธิภาพการสอนของครูได ดังกลาวน้ี 
สอดคลองกับผลงานวิจัยของ พระครูสังฆรักษสุชาติ เขมกาโร ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การจัดการเรียนการ
สอนของสํานักเรียนพระปรยัิติธรรมแผนกธรรม เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบวา ดาน
การวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน โดยสวนใหญเห็นวาควรจัดใหมีการวัดและประเมินผลกอน
และหลังการเรียนการสอนเพื่อนํามาปรบัปรงุหลักสตูรการเรียน เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนและให
สอดคลองกับเน้ือหาและตรงกับจุดประสงคการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลควรมีความ
หลากหลายรวมถึงเครื่องมือการวัดและประเมินผลมีความเปนรูปธรรมชัดเจน (พระครูสังฆรักษสุชาติ 
เขมกาโร, 2554: ก) 

4. ดานสถานที่และสิ่งแวดลอม อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.02 เมื่อพิจารณาเปน
รายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ แสดงใหเห็นวา คณะสงฆอําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ให
ความสําคัญกับสถานที่และสิ่งแวดลอม โดยมีการจัดการใหมีสภาพเอื้อตอการเรียนรูของผูเรียนตาม
สมควร ดังกลาวน้ี สอดคลองกับผลงานวิจัยของ ฉวีวรรณ สุวรรณาภา, พัฒนนรี อัฐวงศ และอรอนงค วู
วงศ ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาประสิทธิภาพการใชบริการหองสมุดมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร” ผลการวิจัยพบวา ดานอาคารสถานที่ โดยภาพรวมอยูระดับความพึงพอใจ
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา สวนใหญอยูในระดับมาก โดยความสะอาดภายในหองสมุด 
มากเปนอันดับแรก รองลงมาหองสมุด มีบริเวณกวางขวาง, การถายเทของอากาศดี, การจัดแบงเน้ือที่
เหมาะสมไดสดัสวน, หองสมุดต้ัง อยูในทีใ่ชบรกิารไดสะดวก, ที่น่ังอานหนังสอืสบายและเหมาะสม, เสียง
รบกวนภายในหองสมุด, จุดใหบริการยืม-คืนใหความสะดวก, แสงสวางภายในหองสมุดมีเพียงพอ และ
หองคนควาสําหรับการคนควาเปนกลุมมีความเหมาะสมสะดวกในการใชงาน (ฉวีวรรณ สุวรรณาภา, 
พัฒนนรี อัฐวงศ และอรอนงค วูวงศ, 2553: ก) 
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6. ขอเสนอแนะ 
6.1 ขอเสนอแนะทั่วไป 

1. ควรจัดการอบรมเทคนิคการสอนแกครูสอนพระปริยัติธรรม 
2. ควรปรับใชสื่อการสอนที่ทันสมัยเพื่อเราความสนใจของผูเรียน 
3. ควรจัดหองเรียนระบบปดที่มีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู 
4. ควรสงเสริมใหมีการประเมนิผลการเรียนรูทัง้กอนเรียนระหวางเรียน และหลังจบ

บทเรียน 
5. ควรสนับสนุนงบประมาณสําหรับพัฒนาครสูอนพระปริยัติธรรม การจัดซื่อสื่อการ

สอน การปรับปรุงสถานที่จัดการเรียนการสอน แกทุก ๆ สํานักเรียน 
6.2 ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป 

1. ในการวิจัยครั้งตอไป ควรศึกษาเกี่ยวกับภาวะผูนําของเจาสํานักเรียนโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมแผนกธรรม เพื่อจะไดทราบขอมลูสําหรับการพฒันาศักยภาพผูนําทางการศึกษา 

2. ในการวิจัยครั้งตอไป ควรศึกษาเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการศาสนศึกษาแผนกธรรม
ในยุคไทยแลนด 4.0 
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แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 

แนวทางการพัฒนาโครงการรักษาศีล 5 ท่ีดําเนินการโดยโรงเรียน
มัธยมศึกษา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี 

A Guideline of Development on the Five Precepts Observing Project by 
Secondary Schools in Bangplama District Suphanburi Province 
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บทคัดยอ 

บทความวิจัยฉบับน้ีมวัีตถุประสงคคือ 1. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอแนวทางการ
พัฒนาโครงการรักษาศีล 5 ที่ดําเนินการโดยโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอบางปลามา จังหวัด
สุพรรณบุรี       2. แนวทางการพัฒนาโครงการรักษาศีล 5 ที่ดําเนินการโดยโรงเรียนมัธยมศึกษา 
อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี 3. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะตอแนวทางการพัฒนา
โครงการรักษาศีล 5    ที่ดําเนินการโดยโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี 

ระเบียบวิธีวิจัยเปนแบบผสานวิธี ระหวางการวิจัยเชิงปริมาณ เปนการสํารวจดวย
แบบสอบถามซึ่งมีคาความเช่ือมั่นทัง้ฉบบัเทากับ 0.750 กับกลุมตัวอยาง คือ 1.นักเรียนโรงเรียนบาง
ปลามา“สูงสุมารผดุงวิทย” 2. นักเรียนโรงเรียนหรรษาสุจิตตวิทยา2 3. นักเรียนโรงเรียนบาง
แมหมายรัฐราษฎรังสฤษด์ิ อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 274 คน ทําการวิเคราะห
ขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร สถิติที่ใชคือ คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที และการทดสอบคาเอฟ ดวยวิธีวิเคราะหความแปรปรวนทาง
เดียว และงานวิจัยเชิงคุณภาพดวยการสัมภาษณเชิงลึกกับผูใหขอมูลสําคัญจํานวน 9 รูป/คน โดยใช
เทคนิคการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา สรุปเปนความเรียง 

 

ผลการวิจัยพบวา 

1. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอผลการดําเนินงานพัฒนาโครงการรักษาศีล 5 ที่
ดําเนินการโดยโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี โดยภาพรวม อยูในระดับ

                                         
*หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ) ภาควิชารัฐศาสตร คณะ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
**ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
***ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
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มาก (x�=3.86) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานบริบทของสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยสูงสุด 
(x�=3.91, S.D.=0.80) รองลงมา คือ ดานผลผลิต มีคา (x�=3.89, S.D.=0.88) และดานปจจัยนําเขามี
คา (x�=3.85, S.D.=0.90) ดานที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ ดานกระบวนการ มีคา (x�=3.80, S.D.=0.91) 

2. ผลการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอผลการพัฒนาโครงการ
รักษาศีล 5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอบางปลามา จังหวัดสพุรรณบุรี โดยจําแนกตามปจจัย
สวนบุคคล พบวา นักเรียนที่มี อายุ ระดับการศึกษา ตางกัน มีความคิดเห็นแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

3. ปญหา อุปสรรค และแนวทางการพัฒนาโครงการรักษาศีล 5 ที่ดําเนินการโดย
โรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี พบวา ไมมีผลการวิเคราะหโครงการ 
ขาดการบูรณาการโครงการที่มีวัตถุประสงคหรือเปาหมายเดียวกัน มีบางโรงเรียนไมมีการประเมิน
และปรับแผน และไมไดรับงบประมาณสนับสนุน ไมมีการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการฯ 
ขอเสนอแนะ คณะสงฆตองมีการวิเคราะหในดานของสภาพโดยทั่วไปของโครงการเกี่ยวกับ
วัตถุประสงคของโครงการ ความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคของโครงการกับนโยบายของ
องคการตนสังกัดของโรงเรียน ควรมีการเตรียมการภายในของโครงการ การจัดเก็บขอมูลใหเปน
ระบบและชัดเจน พระสงฆตองมีการวิเคราะหในดานของปจจัยการดําเนินงานตามโครงการ ความ
พรอมของปจจัยในดานอื่น ๆ ไดแก ความเพียงพอในดานงบประมาณ ดานบุคลากร ดานอุปกรณ/
สื่อที่ใชในการพัฒนาโครงการ และเน้ือหาหลักสูตรที่ใชในการพัฒนานักเรียน พระสงฆตองมีการ
วิเคราะห ในดานของกระบวนการดําเนินงานภายในโครงการ ไดแก การวางแผน การจัดกิจกรรม 
การดําเนินการเรียนการสอน การติดตามการประเมินผล การไดรับความสนับสนุนจากทางผูบริหาร
และองคการตนสังกัด พระสงฆตองมีการวิเคราะห ในดานนักเรียนที่เขารวมโครงการรักษาศีล 5 
ไดแก คุณลักษณะของผูมีจิตสาธารณะ และมีคุณลักษณะของผูมีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักศีล 5 
และควรนําผลผลิต/ผลลัพธของโครงการฯ มาเปนฐานในการพัฒนาโครงการอยางตอเน่ือง 
คําสําคัญ: การพัฒนา, โครงการรักษาศีล 5, โรงเรียนมัธยมศึกษา 
 

Abstract 

  Objectives of this study were: 1. to study students’ opinions on 
guidelines of five precepts observing project development by secondary schools at 
Bangplama District, Supanburi Province, 2. To study guidelines of five precepts 
observing project development  by secondary schools at Bangplama District, 
Supanburi Province, 3. To study problems, obstacles and recpmmendations for five 
precepts observing project by secondary schools at Bangplama  District, Supanburi 
Province.   
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Methodology was the mixed method: The quantitative research collected 
data by questionnaires with the reliability value at 0.750 from 274 samples who 
were students at: 1) Sungsumanpadungvit School; 2) Hansasuchitvittaya School; 3) 
Bang Maemairatrartrangsarit School at Bangplama District, Supanburi Province, 
analyzed data  by frequency, percentage, mean, standard deviation, SD., t-test, F-
test, one way ANOVA. The qualitative research collected data from 9 key 
informants by in-depth-interview and analyzed data by descriptive interpretation. 

Findings were as follows: 
1. Students’ opinions on the five precepts observing project 

development by secondary schools at Bangplama Districtr, Supanburi Province, by 
overall were at high level (x� = 3.89, S.D. = 0.88), Input aspect was at high level (x� = 

3.85, S.D. = 0.90), the lowest level was the development process at (x� = 8.80 S.D. = 
0.91). 

2. Comparison of students’ opinions on the five precept observing 
project Development by secondary schools at Bangplama District, Supanburi 
Province, classified by personal data indicated that students, Students with different 
age and educational levels had different opinions at statistically significant level at 
0.05, accepting the set hypothesis. 

3. Problems, obstacles and recommendations of the five precepts 
observing project development by secondary schools at Bangplama District, 
Supanburi Provinceindicated that there was not project analysis, lack of integrating 
schools with the same project targets and objectives. Some schools did not 
evaluate and adjust the project, lack of supporting budget and there was not 
evaluation at the end of project.  

Recommendations:  Sangha should analyze general context of the 
project of the agency to which the schools belong. There should be internal 
preparation, systematic data collection, Sangha should analyze the availability of 
supporting factors, such as sufficient budget, personnel, equipment, media for 
project development and the course contents used for students development. 
Sangha should have internal analysis of the project, such as planning, activities, 
learning and teaching process, monitoring and evaluation, support from the mother 
agency. Sangha should analyze students who participated in the project whether 
they are volunteering minded, ethical and moral with the five precepts. The output 
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and outcomes of the project should be used as the foundation for further 
continuous operation. 
Keyword: Five Precepts Observing Project; Guideline Development; School. 
 

1. บทนํา 

มนุษยเปนทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญที่สุด เพราะไมวาสังคมโลกจะปรับเปลี่ยนไปใน
ทิศทางใดๆ ยอมมีความสัมพันธกับมนุษยทั้งสิ้น อาจกลาวไดวา ตัวช้ีวัดความสําเร็จอยางมั่นคงหรือ
ความลมสลายของสังคม จะมีความสัมพันธกับ “คุณภาพของมนุษย”อยูเสมอ ดังน้ัน การให
ความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยจึงเปนสิ่งจําเปนสําหรับการพัฒนาชุมขน สังคม และ
ประเทศชาติ   

นับจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 – ฉบับที่ 12  ประเทศไทย
ยังคงมุงการพัฒนาคนในภาพรวมใหเปนคนที่สมบูรณในทุกชวงวัยที่สามารถบริหารจัดการการ
เปลี่ยนแปลงที่เปนสภาพแวดลอม การดําเนินชีวิตไดอยางดีโดยเฉพาะอยางย่ิงการพัฒนาทุนมนุษย
ดวยการยกระดับคุณภาพการศึกษา การเรียนรู การพัฒนาทักษะ และยกระดับคุณภาพบริการ
สาธารณสุขใหทั่วถึงในทุกพื้นที่ พรอมทั้งตองสงเสริมบทบาทสถาบันทางสังคมในการกลอมเกลา
สรางคนดี มีวินัย มีคานิยมที่ดี และมีความรับผิดชอบตอสังคม  จากสภาพการณดังกลาวน้ี การ
พัฒนา และเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมในดานตางๆ อยางเรงดวนใหกับเยาวชนจึงเปนเรื่องที่มี
ความสําคัญเปนอยางย่ิง 

ปจจุบัน การปลูกฝงศีลธรรม เพื่อสรางความเปนคนดีใหแกเด็กและเยาวชนไทย ยังคงมี 
ปญหาอุปสรรคอยูมาก กลาวคือ การปลูกฝงศีลธรรมใหแกเด็กและเยาวชนยังคงดําเนินการไดไม
ทั่วถึง และยังไมมีสถาบัน หรือหนวยงานที่จะสนับสนุนอยางจริงจัง และตอเน่ืองมากนัก ประกอบ
กับสังคมไทยไดพัฒนาเปนพหุสังคมอยางรวดเร็ว และมีความซับซอน สถานที่ที่เปนแหลงบันเทิง
ตางๆ ไมวาจะเปน รานเกม ศูนยการคา แหลงอบายมุขตางๆ เกิดข้ึนมากมาย ทั้งในเมืองและชนบท 
สถานที่เหลาน้ี เปนแหลงมั่วสุมของเด็ก และเยาวชน ทําใหลุมหลงมัวเมาอยูกับความสนุกสนาน
บันเทิง เปนเหตุใหเด็กและเยาวชนไทยจํานวนไมนอยจมปลักอยูกับอบายมุข เห็นผิดเปนชอบ 
ประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ ขัดตอศีลธรรมอันดีงาม เด็กและเยาวชนเปนวัยที่อยูระหวางการ
เปลี่ยนแปลงจากเด็กเปนผูใหญทั้งในดานรางกาย จิตใจ สังคม อารมณและสติปญญา เมื่อเขาสู
วัยรุนมักจะมีอารมณรุนแรง วูวาม ฉุนเฉียว หุนหันพลันแลนหรือเรียกอีกอยางหน่ึงวา เปนวัยพายุ 
และความเครียด ดังน้ันเด็กและเยาวชน มักกระทําผิดอันกอใหเกิดปญหาแกสังคมไดโดยงาย ซึ่ง
ปจจุบัน การประพฤติผิดที่กอใหเกิด ปญหาสังคมที่สําคัญของเด็กและเยาวชน มีมากมายเชน 
อาชญากรรม ยาเสพติด และประพฤติผิดทางเพศ เปนตน  
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จากสถานการณของสังคมไทยที่กลาวมารัฐบาลและคณะสงฆจึงรวมมือกันเพื่อใหสังคม
เกิดความสงบสุข มีความรักใครปรองดองตอกัน โดยรณรงคใหพุทธศาสนิกชนไดนอมนําหลักศีล 5 
มาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจําวัน มหาเถรสมาคมจึงมีมติที่พิเศษ 5/2557 ใหคณะสงฆสงเสริม
ความปรองดองสมานฉันทของชนในชาติ ไดกําหนดแผนการดําเนินงานเปน 3 มุงรณรงคให
พุทธศาสนิกชน ครอบครัว หมูบาน สถานศึกษา และหนวยงานตางๆ สมัครเขารวมโครงการ และ
รักษาศีล 5 ไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนพุทธศาสนิกชน/หมูบาน/ชุมชน  . 

จังหวัดสุพรรณบุรีไดมีการดําเนินการพัฒนาสังคมโดยใชหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ต้ังแตเดือนมิถุนายน พ.ศ.2557 ภายใตช่ือโครงการสรางความปรองดองสมานฉันทโดยใชหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา “หมูบานรักษาศีล 5” โดยมีวัตถุประสงคหลัก เพื่อสรางความปรองดอง
สมานฉันท ลดปญหาความขัดแยง สรางความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสิน รวมทั้ง
ปลูกฝงจิตสํานึกและสรางความ ตระหนักรักเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ประเทศชาติ 
เกิดความสงบสุขรมเย็น ขอมูลผูสมัครเขารวมโครงการ ฯ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 มี
ผูสมัครเขารวมโครงการ “หมูบานศีล 5” จํานวน 710,336 คน คิดเปนรอยละ 84 ของจํานวน
ประชากร ทั้งหมด 849,699 คน  ในสวนของสถานศึกษาก็ไดดําเนินโครงการโรงเรียนรักษาศีล 5 
ครอบครัวอบอุนโดยมีหลกัการสําคัญคือ เปนการเปลี่ยนแปลงจากภายในสูภายนอก คือรณรงคเรื่อง
การฝกฝนสรางนิสัยที่ดี โดยการคิดดี พูดดี ทําดี อยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ เปาหมายสําคัญ เปนการ
นําธรรมะไปสูการปฏิบัติโดยเฉพาะอยางย่ิงหลักศีล 5 ครอบครัวอบอุน สังคมสงบสุข เกิดความ
ปรองดองสมานฉันท เด็กและเยาวชนหางไกลยาเสพติด และอบายมุขตางๆ และพระพุทธศาสนา
เจริญรุงเรือง ดวยการปฏิบั ติกิจวัตรทําความดีผานหลักสูตร 7 กิจวัตรความดี (วัดปากนํ้า, 
[ออนไลน], 30 กันยายน 2561) 

เมื่อพิจารณารายงานการประเมินสถานการณเชิงพื้นที่ อําเภอบางปลามาจะพบวา มีผู
ประสบปญหาทางสังคม 1,260 คน  ปญหาที่พบสวนใหญคือปญหาสถานะความเปนอยู รอลงลงมา
ปญหามีพฤติกรรมไมเหมาะสม ไดแก ติดเหลา /เครื่องด่ืมแอลกอฮอล/ยาเสพติด และปญหามั่วสุม 
ทําความรําคาญใหชาวบาน จากสถานการณดังกลาวมาน้ี ผูศึกษาจึงมีประเด็นคําถามวา โครงการ
รักษาศีล 5 ที่ดําเนินการโดยโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี มีผล
การพัฒนาเปนไปตามวัตถุประสงคโครงการฯหรือไมอยางใด มีปญหาอุปสรรคใดบางที่ทําให
โครงการรักษาศีล 5 ที่ดําเนินการโดยสถานศึกษาเกิดภาวะชะงักงัน  

ดังน้ัน ผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะทําการศึกษา “แนวทางการพัฒนาโครงการรักษาศีล 
5” ไดสงผลตอพัฒนาการทางดานกาย วาจา และใจของเยาวชนอยางไร โดยเฉพาะกลุมเยาวชนที่
กําลังเรียนอยูในระดับมัธยมศึกษาอําเภอบางปลามา ซึ่งเปนกลุมที่มีการเปลี่ยนแปลงทางดาน
รางกาย จิตใจ สังคม และอารมณแบบพายุบุแคม โดยจะทําการศึกษาผลการดําเนินงานตาม
โครงการรักษาศีล 5 ใน 4 ประเด็น ไดแก ดานบริบท ดานปจจัยการนําเขา ดานกระบวนการ และ
ดานผลผลิต แลวสรุปผลนําเสนอเปนแนวทางการพัฒนาโครงการรักษาศีล 5 เพื่อใหกอเกิด
ประโยชนสุขตอประชาชน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ตอไป 
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2. วัตถุประสงคการวิจัย 

2.1  ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอผลการพัฒนาโครงการรักษาศีล 5 ที่ดําเนินการ
โดยโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี ดีหรือไมอยางไร 

2.2  ผลการเปรยีบเทียบความคิดเหน็ของนักเรยีนที่มีตอผลการพัฒนาโครงการรกัษาศีล 
5 ที่ดําเนินการโดยโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี มีความแตกตางกัน
หรือไม อยางไร 

2.3  อะไรคือ ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะในการพัฒนาโครงการรักษาศีล 5 ที่
ดําเนินการโดยโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี ที่กอใหเกิดประสิทธิภาพ 
เปนอยางไร 

 
3. ขอบเขตการวิจัย 

3.1  ขอบเขตดานเน้ือหา 
การวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาโครงการรักษาศีล 5 ที่ดําเนินการโดยโรงเรียน

มัธยมศึกษา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี” ไดกําหนดขอบเขตไวดังน้ี 
3.1 ขอบเขตดานเน้ือหา วิจัยมุงศึกษาองคประกอบผลการดําเนินงานโครงการ มี 4 

ดาน ดังน้ี  (1). ดานบริบท (Context) (2). ดานปจจัยนําเขา (Input) 3. ดานกระบวนการ(Process) 
4. ดานผลผลิต(Product)  

3.2  ขอบเขตดานตัวแปร 
ตัวแปรตน ไดแก ปจจัยสวนบุคคลคือ เพศ อายุ ระดับช้ันการศึกษา  
ตัวแปรตาม ไดแก แนวทางการพัฒนาโครงการรักษาศีล 5 ที่ดําเนินการโดยโรงเรียน

มัธยมศึกษา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี  
3.3  ขอบเขตดานประชากร 
1)  ประชากร ที่ใชสําหรับการวิจัยเชิงปริมาณ คือ นักเรียนที่กําลังเรียนอยูในระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 4 – ช้ันปที่ 6 ซึ่งเขารวมโครงการรักษาศีล 5 ที่ดําเนินการโดยโรงเรยีนมัธยมศึกษา 
อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 885 คน 

2)  ผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) ที่ใชสําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ ในสวนของ
การสัมภาษณเชิงลึกคือผูบริหารสถานศึกษา ผูทรงคุณวุฒิ(เจาคณะพระสังฆาธิการ) ครู-อาจารย ที่
รับผิดชอบโครงการรักษาศีล 5 ที่ดําเนินการโดยโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอบางปลามา จังหวัด
สุพรรณบุรี  

3.4 ขอบเขตดานพ้ืนท่ี ผูศึกษาไดกําหนดพื้นที่ในการศึกษาแนวทางการพัฒนาโครงการ
รักษาศีล 5 ที่ดําเนินการโดยโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี ไดแก
โรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 3 โรงเรียน 
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3.5 ขอบเขตดานเวลา ผูศึกษาไดทําการศึกษาเปนระยะเวลา 6 เดือน โดยเริ่มต้ังแต
เดือนตุลาคม พ.ศ.2561  - มีนาคม พ.ศ.2562 

 
4. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
                   ตัวแปรตน                                          ตัวแปรตาม 
       (Independent Variables)                       (Dependent Variables) 

 
 

  

ผลการพัฒนาโครงการรักษาศีล 
5 ท่ีดําเนินการโดยโรงเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตามกรอบ 
(การประเมินเชิงระบบ) 

-บริบท 
-ปจจัยนําเขา 
-กระบวนการ 

-ผลผลิต 

แนวทางการพัฒนา
โครงการ 

รักษาศีล 5 ท่ีดําเนินการ
โดยโรงเรียนระดับ

มัธยมศึกษา อําเภอบาง
ปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี 

1.บริบทของโครงการ 
    2.ปจจัยนําเขา 
    3.กระบวนการ 
    4.ผลผลิต 

 
 

สถานภาพสวนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดับชั้นท่ีศึกษา 
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5. วิธีการดําเนินการวิจัย 

5.1  รูปแบบการวิจัย 
การวิจัยเรือ่ง “แนวทางการพัฒนาโครงการรักษาศีล 5 ที่ดําเนินการโดยโรงเรียนระดับ

มัธยมศึกษา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี ”เปนการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods 
Research)  ระหวางการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใชวิธีการศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ 
(Survey Research) กับการวิจัยเชิงคุณภาพ ทําการเก็บขอมูลภาคสนาม (Field Study) และสุม
กลุมตัวอยางจากกลุมประชากรที่เปนนักเรียนโดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนแกนและ
ใชระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Research)เปนขอมูลสนับสนุน เปนการสัมภาษณเชิงลึก 
(In depth Interview) กับผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) จากกลุมประชากรที่เกี่ยวของกับ
โครงการรักษาศีล 5 ที่ดําเนินการโดยโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา เพื่อสนับสนุนขอมูลเชิงปริมาณ 
ผูวิจัยไดกําหนดข้ันตอนการดําเนินการวิจัยตามลําดับ ดังน้ี 

5.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
1) กลุมประชากรที่กําลังเรียนอยูในระดับช้ันมัธยมศึกษา อําเภอบางปลามา จังหวัด

สุพรรณบุรี ประจําปการศึกษา 2561 จํานวน 885 คน  
2) กลุมประชากรผูใหขอมูลสําคัญที่มีความเกี่ยวของกับโครงการรักษาศีล 5 ที่

ดําเนินการโดยโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาอําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี ประจําปการศึกษา 
2561 จํานวน 5 คน 

5.3 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาเปนแบบสอบถาม ผูศึกษาไดดําเนินการสรางเครื่องมือข้ึนเอง 

โดยปรึกษาอาจารยที่ปรึกษา และผูเช่ียวชาญ แลวนํามาปรับปรุงแกไข ศึกษาเอกสารวิชาการและ
จากงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการบริหารงานสํานักศาสนศึกษาของคณะสงฆ โดยมี
ข้ันตอนในการสราง และการตรวจสอบเครื่องมือ  

การรวบรวมเอกสารผูศึกษารวบรวมขอมูลจากหนังสือบทความงานวิจัยและเอกสาร
สิ่งพิมพตางๆ ที่เกี่ยวของกับเรื่องการพฒันาการบริหารจัดการสํานักศาสนศึกษาของคณะสงฆในเขต
อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี. ขอหนังสือรับรองจากผูอํานวยการหลักสูตรพุทธศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อขอความ
รวมมือจากเจาอาวาส ในอําเภอบางปลามา ทดลองใชเครื่องมือการศึกษา โดยผูศึกษาดําเนินการนํา
แบบสอบไปสงตามวัดตางๆ เพื่อชวยอํานวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอมูล ผู ศึกษา
ดําเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามที่ไดรับคืนจากวัดตางๆ ทั้งหมดดําเนินการเก็บคืนภายใน 1 
สัปดาห โดยอยูในสภาพที่สมบูรณจํานวน 274 ชุด คิดเปนแบบสอบถามที่ไดรับคืนรอยละ 100 ของ
จํานวนประชากรในการแจกแบบสอบถามผูศึกษาไดนําแบบสอบถามไปแจกและเก็บรวบรวมขอมูล
ดวยตัวเอง นําขอมูลจากแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมกลับมาตรวจสอบความสมบูรณของคําตอบ 
และตรวจใหคะแนนทําการวิเคราะหขอมูลตอไป 
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5.4 การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
1) การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม 
สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) สําหรับอธิบายลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง

และพรรณนา โดยใชสถิติที่ใช คือ คาความถ่ี (Frequency), คารอยละ (Percentage), คาเฉลี่ย 
(Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบคาที (t-test) ในกรณีตัว
แปรตนสองกลุม และการทดสอบคาเอฟ (F-test) ดวยวิธีการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 
(One Way ANOVA) ในกรณีตัวแปรตนต้ังแตสามกลุมข้ึนไป เมื่อพบวามีความแตกตางจะทําการ
เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีผลตางเปนสําคัญนอยที่สุด (Least Significant 
Difference : LSD.) 

การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามปลายเปด (Open ended Question) วิเคราะห
โดยใชเทคนิคการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis Technique) ประกอบบริบท นําเสนอเปน
ความเรียงประกอบตาราง โดยการแจกแจงความถ่ีของผูตอบคําถามปลายเปด 

2) การวิเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณ 
ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณโดยวิธีการดังน้ี โดยนําขอมูลที่ไดจากการ

สัมภาษณมาถอดเสียงและบันทึกเปนขอความนําขอความจากการสัมภาษณและการจดบันทึกมา
จําแนกเปนประเด็นและเรียบเรียงเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวของกับวัตถุประสงคการวิจัยวิเคราะหคําให
สัมภาษณของผูใหขอมูลสําคัญตามวัตถุประสงคการวิจัย โดยใชเทคนิคการวิเคราะหเน้ือหา 
(Content Analysis Technique) ประกอบบริบท (Context) สังเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงค
การวิจัยและนําเสนอตอไป 

 

6 ผลการวิจัย 

6.1 ปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง  
จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 176 คน คิดเปนรอย

ละ 64.23 เพศชายจํานวน 98 คน คิดเปนรอยละ 35.77 มีอายุ 17 ปมากที่สุด จํานวน 97 คน คิด
เปนรอยละ 35.40 รองลงมาคืออายุ 16 ป จํานวน 90 คน คิดเปนรอยละ 32.28 และมีอายุ 18 ป 
จํานวน 87 คน คิดเปนรอยละ 31.75  และสวนใหญกําลังเรียนอยูในระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 
จํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ 34.67 รองลงมากําลังเรียนอยูในระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 จํานวน 
90 คน คิดเปนรอยละ 32.85  

6.2 ผลการการพัฒนาโครงการรักษาศีล 5 ท่ีดําเนินการโดยโรงเรียนมัธยมศึกษา 
อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี  

ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่มีตอผลการพัฒนาโครงการรักษาศีล 5 ที่ดําเนินการโดย
โรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี โดยรวมมีระดับมากทุกดาน เฉลี่ย 3.86 
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน สรุปไดดังน้ี 
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1) ดานบริบทของสถานศึกษา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอผลการพัฒนาโครงการ
รักษาศีล 5 ที่ดําเนินการโดยโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี อยูในระดับ
มาก มีคาเฉลี่ย 3.91  

2) ดานปจจัยนําเขา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอผลการพัฒนาโครงการรักษาศีล 5 
ที่ดําเนินการโดยโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี อยูในระดับมาก มี
คาเฉลี่ย 3.85 

3) ดานกระบวนการ กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอผลการพัฒนาโครงการรักษาศีล 5 
ที่ดําเนินการโดยโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี อยูในระดับมาก มี
คาเฉลี่ย 3.80 

4)  ดานผลผลิต กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอผลการพัฒนาโครงการรักษาศีล 5 ที่
ดําเนินการโดยโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี อยูในระดับมาก มี
คาเฉลี่ย 3.8 

6.3 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานขอที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันมีความคิดเห็นตอผลการพัฒนา

โครงการรักษาศีล 5 ที่ดําเนินการโดยโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุร ี
แตกตางกัน :ซึ่งมีผลการทดสอบสมมติฐาน ดังน้ี 

สมมติฐานที่ 1 ดานเพศ พบวา เพศ ที่แตกตางกันมีความคิดเห็นตอผลการพัฒนา
โครงการรักษาศีล 5 ที่ดําเนินการโดยโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี .ใน
ดานการพัฒนาปจจัยนําเขาและดานการพัฒนากระบวน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 
0.05 (p < 0.05) สวนความคิดเห็นในดานการพัฒนาบริบทของสถานศึกษาดานการพัฒนาผลผลิตมี
ความคิดเห็นไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 (p > 0.05) 

สอบสมมติฐานที่ 2 ดานอายุ พบวา อายุที่แตกตางกันมีความคิดเห็นตอผลการพัฒนา
โครงการรักษาศีล 5 ที่ดําเนินการโดยโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี .ใน
ดานการพัฒนาปจจัยนําเขา ดานการพัฒนากระบวน และดานการพัฒนาผลผลิตแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 (p < 0.05) สวนความคิดเห็นดานการพัฒนาบริบทของสถานศึกษา ไมแตกตาง
กัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 (p > 0.05) 

สมมติฐานที่ 3 ดานระดับการศึกษา พบวา ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีความคิดเห็น
ตอผลการพัฒนาโครงการรักษาศีล 5 ที่ดําเนินการโดยโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอบางปลามา 
จังหวัดสุพรรณบรุี ในดานการพัฒนาปจจัยนําเขา ดานการพัฒนากระบวนการ และดานการพัฒนา
ผลผลิต แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 (p < 0.05) สวนความคิดเห็นดานการพัฒนา
บริบทของสถานศึกษา ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 (p > 0.05) 
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6.4  สรุปผลการวิเคราะห ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะจากกลุมตัวอยาง ชนิด
คําถามเปนคําถามปลายเปด 

1)  ปญหา พบวา สวนใหญเกิดจากสื่อตาง ๆ สวนอุปสรรค พบวา นักเรียนมีเวลาอยูใน
โรงเรียนจํากดั 

2)  ขอเสนอแนะ กลุมตัวอยางสวนใหญตองการใหโครงการน้ีดําเนินงานตอไป ควรทํา
อยางจริงจัง เปนโครงการที่ไมตองใชทุนทรัพย มีความคุมคา คุณธรรมที่ไดจากการเขารวม
โครงการฯ ไดแก ควรพอใจในสิ่งที่มี รักนวลสงวนตัว ไมฟุมเฟอย และมีศีลธรรม ควรเปนโครงการ
รวมกับชุมชน โดยใชโรงเรียนเปนที่ต้ังศูนยอาํนวยการ ควรเลือกสถานที่ใหเหมาะสม 

 

7. อภิปรายผลการวิจัย 

7.1 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอผลการพัฒนาโครงการรักษา
ศีล 5 ท่ีดําเนินการโดยโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี  

ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นที่มีตอผลการพัฒนาโครงการรักษาศีล 5 ของโรงเรียน
มัธยมศึกษา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี โดยรวม มีระดับผลการพัฒนามากทุกดาน เฉลี่ย 
3.86 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา  

ดานบริบทของสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3.91 สอดคลองกับผลการสัมภาษณผูให
ขอมูลสําคัญ ที่กลาววา “...มีความสอดคลองกับนโยบายขององคการตนสังกัดและมีความเหมาะสม
อยางดี สอดคลองกับวิถีชีวิตของนักเรียน และสงผลใหนักเรียนเกิดการเรียนรูวัฒนธรรมชาวพุทธที่ดี
งาม นักเรียนที่เขารวมโครงการสวนใหญเขาใจเปาหมายและวัตถุประสงคของโครงการระดับปาน
กลางถึงระดับดี” 

ดานผลผลิต มีคาเฉลี่ย 3.8 ซึ่งสอดคลองกับการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ ที่กลาว
วา”...ไมมีการประเมินคุณลักษณะของผูมีจิตสาธารณะ และมีคุณลักษณะของคุณธรรม จริยธรรม
ตามหลักศีล 5 นักเรียนมีความรูความเขาใจในเรื่องศีล 5 แตก็ยังมีการลวงละเมิดศีล 5 เรื่องการงด
เวนจากการฆาสัตว การงดเวนจากการพูดเท็จ และการด่ืมเครื่องด่ืมที่มีสวนผสมแอลกอฮอล ขาด
การประเมินความกาวหนาของโครงการอยางเปนระบบ รวมทั้งไมมีการนําผลการดําเนินงานที่ผาน
มาเพื่อวางแผนพัฒนาใหเปนแบบอยางที่ดี”  

ดานปจจัยนําเขา มีคาเฉลี่ย 3.85 ซึ่งสอดคลองกับการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ ที่
กลาววา “...ผูบริหารยังใหการสนับสนุนโครงการรักษาศีล 5 ไมเต็มที่ ขาดการสนับสนุนทรัพยากรที่
สําคัญ ๆ ในการทําโครงการ...” 

ดานกระบวนการ มีคาเฉลี่ย 3.80 ซึ่งสอดคลองกับการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ ที่
กลาววา “...มีการดําเนินการไมจริงจัง ไมตอเน่ือง กิจกรรม 7 กิจวัตรทําไดไมครบทุกขอ” “...บาง
แหงไมไดจัดอยางตอเน่ือง ในขณะที่บางแหงมีสมุดบันทึกความดี แตบางแหงไมมีสมุดบันทึกความดี 
ไมมีการบริหารโครงการอยางเปนระบบ ขาดการนําผลการประเมินมาวางแผนพัฒนาตอเน่ืองใหมี
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ความเปนเลิศ” และสอดคลองกับผลการวิจัยของ ศิริมา ปาลกะวงศ ณ อยุธยา เรื่อง การ
ประเมินผลโครงการกรุงเทพฯ เมืองนาอยูของเขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา 
กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ย 3.65 และงานวิจัยของจรรยา ดา
สา และคณะ เรื่องการประเมินผลและติดตามผลหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร
ศึกษา(แผน ข.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผลการวิจัย สรุปวา การประเมินในทุกดานมีผลการ
ประเมินเฉลี่ยอยูในระดับมากและมากที่สุด ในดานบริบท วัตถุประสงคไดรับการประเมินในระดับ
มาก  

7.2  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอผลการพัฒนาโครงการรักษา
ศีล 5 ท่ีดําเนินการโดยโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี  

ผลการวิจัย พบวาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอผลการพัฒนาโครงการรักษาศีล 5 
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
ไดแก เพศ อายุ และระดับการศึกษา พบวา เพศ ที่แตกตางกันมีความคิดเห็นตอผลการพัฒนา
โครงการรักษาศีล 5 ฯในดานปจจัยนําเขาและดานกระบวน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 
0.05 สวนนักเรียนที่มี อายุ และระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีความคิดเห็นตอผลการพัฒนา
โครงการรักษาศีล 5ฯ ในดานปจจัยนําเขา ดานกระบวน และดานผลผลิต แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05  

การที่ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอผลการพัฒนาโครงการรักษาศีล 5 ฯ แตกตางกัน 
อาจเกิดจากการบริหารโครงการที่ขาดพื้นฐานของกระบวนการจัดการโครงการที่ดี เพราะโครงการ
รักษาศีล 5 เปนโครงการที่องคกรภาครัฐจัดทําข้ึนแลวแจงใหภาคการศึกษานําไปดําเนิน กิจกรรม
ตางๆ ที่ถูกกําหนดมาอาจไมสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ดังน้ันผูบริหารสถานศึกษาจึงตอง 
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8. สรุปองคความรูที่ไดจากการวิจัย 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการบริหารจัดการสํานักศาสนศึกษาของคณะสงฆ
ในเขตอําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี” ทําใหผูวิจัยคนพบองคความรูจากการวิจัย ดังน้ี 

 
 

 แนวทางการพัฒนาโครงการรักษาศีล 5 ท่ีดําเนินการโดย
โรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สรุปองคความรูจากการวิจัยพบวา “แนวทางการพัฒนาโครงการรักษาศีล 5 ที่
ดําเนินการโดยโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี ” ดังน้ี 

1.ดานบริบท ควรมีการวิเคราะหในดานของสภาพโดยทั่วไปของโครงการเกี่ยวกับ
วัตถุประสงคของโครงการ ความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคของโครงการกับนโยบายของ
องคการตนสังกัดของโรงเรียน ควรมีการเตรียมการภายในของโครงการ การจัดเก็บขอมูลใหเปน
ระบบและชัดเจน 

ดานบริบท ดานปจจัย ดานกระบวนการ ดานผลผลิต 

-ขาดการวิเคราะห ใน
ดานของสภาพโดยทั่วไป
ของโครงการเก่ียวกับ
วัตถุประสงคของ
โครงการ ความ
สอดคลองระหวาง
วัตถุประสงคของ
โครงการกับนโยบายของ
องคการตนสังกัด และ
การเตรียมการภายใน
ของโครงการ  
-การจัดเก็บขอมูลยังไม
เปนระบบและชัดเจน 

 

-ขาดการวิเคราะหในดาน
ของปจจัยในการ
ดําเนินงานตามโครงการ 
ความพรอมของปจจัยใน
ดานอ่ืน ๆ ไดแก ความ
เพียงพอในดาน
งบประมาณ ดานบุคลากร 
ดานอุปกรณ/ส่ือที่ใชในการ
พัฒนาโครงการ และ
เนื้อหาหลักสูตรที่ใชในการ
พัฒนานักเรียน  
-ชาดความมุงมั่นในการ
ดําเนินโครงการฯ จาก
ผูรับผิดชอบโครงการ ฯ 

 

-ขาดการวิเคราะห ในดาน
ของกระบวนการ
ดําเนินงานภายใน
โครงการ ไดแก การ
วางแผน การจัดกิจกรรม 
การดําเนินการเรียนการ
สอน การติดตามการ
ประเมินผล การไดรับ
ความสนับสนุนจากทาง
ผูบริหารและองคการตน
สังกัดยังไมเพียงพอกับ
ความสําคัญของโครงการ
รักษาศีล 5 

 

ขาดการวิเคราะห ในดาน
นักเรียนที่เขารวมโครงการ
รักษาศีล 5 ไดแก 
คุณลักษณะของผูมีจิต
สาธารณะ และมี
คุณลักษณะของผูมี
คุณธรรม จริยธรรม ตาม
หลักศีล 5 -ขาดการนํา
ผลผลิต/ผลลัพธของ
โครงการฯ มาเปนฐานใน
การพัฒนาโครงการอยาง
ตอเนื่อง เพ่ือใหเกิด
ประสิทธิผลตามเปาหมาย
สุดทายของโครงการ 
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2. ดานปจจัยนําเขา ควรมีการวิเคราะหในดานของปจจัยการดําเนินงานตามโครงการ 
ความพรอมของปจจัยในดานอื่น ๆ ไดแก ความเพียงพอในดานงบประมาณ ดานบุคลากร ดาน
อุปกรณ/สื่อที่ใชในการพัฒนาโครงการ และเน้ือหาหลักสูตรที่ใชในการพัฒนานักเรียน 

3. ดานกระบวนการ ควรมีการวิเคราะห ในดานของกระบวนการดําเนินงานภายใน
โครงการ ไดแก การวางแผน การจัดกิจกรรม การดําเนินการเรียนการสอน การติดตามการ
ประเมินผล การไดรับความสนับสนุนจากทางผูบริหารและองคการตนสังกัด 

4. ดานผลผลิต ควรมีการวิเคราะห ในดานนักเรียนที่เขารวมโครงการรักษาศีล 5 ไดแก 
คุณลักษณะของผูมีจิตสาธารณะ และมีคุณลักษณะของผูมีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักศีล 5 และ
ควรนําผลผลิต/ผลลัพธของโครงการฯ มาเปนฐานในการพัฒนาโครงการอยางตอเน่ือง 

 

9. ขอเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาโครงการรักษาศีล 5 ที่ดําเนินการโดยโรงเรียน
มัธยมศึกษา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี ผูศึกษาขอเสนอแนะ ดังน้ี 

9.1  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1)  กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ควรเขามากํากับ ติดตาม 

ประเมินผลโครงการเชิงระบบ 
2)  จังหวัดควรสนับสนุนใหเกิดการบรูณาการโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรกับโครงการ

โรงเรียนรักษาศีล 5 พรอมทั้งแตงต้ังคณะติดตามประเมินผลเชิงระบบอยางตอเน่ือง 
9.2 ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ ผูศึกษาขอเสนอแนะ ดังน้ี 
1)  ควรมีการประเมินผลโครงการในแตละดานอยางครอบคลุมและตอเน่ือง เพื่อจะให

ไดขอมูลการเปลี่ยนแปลงที่เปนรูปธรรม ซึ่งจะนําไปสูสารสนเทศที่มีประโยชนตอการปรับปรุง
โครงการใหมีสัมฤทธิผลมากข้ึน 

2)  ควรมีการแตงต้ังคณะกรรมการติดตามประเมินผลโครงการทั้งจากบุคคลภายนอก
และภายใน เพื่อใหไดมุมมองความคิดเห็นที่หลากหลาย และประเมินครอบคลุมทุกมิติ 

3)  ควรมีการประเมินผลกระทบจากการจดัโครงการในเชิงลึก ซึ่งเปนตัวแปรที่สงผลตอ
ความย่ังยืน 

9.3 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในคร้ังตอไป 
1)  ควรศึกษาเรื่องการบริหารโครงการรักษาศีล 5 สูความเปนเลิศ 
2)  ควรศึกษาผลสัมฤทธการรักษาศีล 5 ของนักเรียนทุกระดับการศึกษา  
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สภาพปญหาและแนวทางแกไขในการบริหารจัดการทีพ่กัสงฆ 
ในอําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุร ี
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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค คือ (1) เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปในการบริหารจัดการที่พัก

สงฆในอําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี (2) เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรคในการบริหารจัดการที่พักสงฆใน
อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี (3) เพื่อศึกษาแนวทางแกไขเพื่อพัฒนาในการบริหารจัดการที่พักสงฆ
ในอําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวของและจากผูใหขอมูลหลัก จํานวน 17 รูป/คน โดยสัมภาษณเจาะลึก เปน
เครื่องมือในการเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูลใชวิธีการวิเคราะหเน้ือหาเชิงพรรณนาความ 
ผลการวิจัยพบวา 

1. สภาพทั่วไปในการบริหารจัดการที่พักสงฆในอําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี พบวา 
ดานการปกครอง อํานาจหนาที่ในการบริหารปกครองก็ข้ึนอยูกับหัวหนาที่พักสงฆ ตองคอย
ควบคุมดูแล และสงเสริมการรักษาความเรียบรอยดีงามใหถูกตองตามพระธรรมวินัย ดานการศาสน
ศึกษา เปนผูสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของพระภิกษุสามเณรใหไดรับความรู ดานการศึกษา
สงเคราะห เปนงานที่ตองจัดการสงเคราะหจะเปนการสวนตัวหรือเปนคณะก็ได ดานการเผยแผศา
สนธรรม รักษาศรัทธาความเลื่อมใส เปนการสืบทอดตอของพระพุทธศาสนาใหยืนยาว ดานการ
สาธารณูปการ วางแผนการกอสราง และบูรณปฏิสังขรณศาสนสถานใหสอดคลองเขากับชุมชน ดาน
การสาธารณสงเคราะห เขาไปดูแลชวยเหลือรวมกับชุมชน  

2. ปญหา อุปสรรคในการบริหารจัดการที่พักสงฆในอําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี พบวา 
ดานการปกครอง ขาดความรวมมือจากผูใตบังคับบัญชา ขาดความรวมมือจากชุมชน ดานการศาสน
ศึกษา บุคลากรขาดความรูความสามารถในการใชสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม ดานการศึกษาสงเคราะห   
ไมมีการสงเสริมหรือสนับสนุนชวยเหลืองบประมาณ ไมมีการจัดต้ังกองทุน ดานการเผยแผศาสน
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Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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ธรรม ขาดการอบรมบุคลากรใหมีความรู เพิ่มเติมในการใชสื่อชวยในการเผยแผ ดานการ
สาธารณูปการ ขาดการประสานงานกับชุมชนในการกอสรางทําใหเกิดความขัดแยงตามมาภายหลัง 
ดานสาธารณสงเคราะห ขาดความรวมมือกับชุมชนในการวางแผนและนโยบายในการปฏิบัติรวมกัน 

3. แนวทางแกไขเพื่อพัฒนาในการบริหารจัดการที่พักสงฆในอําเภอสวนผึ้ง จังหวัด
ราชบุรี พบวา ดานการปกครอง ประชุมปรึกษางานที่จะตองดูแลและปฏิบัติรวมกันอยางสามัคคี 
ดานการศาสนศึกษา สรรหาบุคลากรที่มีความรูความสามารถในการใชสื่อ และจัดงบประมาณ
สนับสนุน ดานการศึกษาสงเคราะห จัดต้ังคณะกรรมการดูแลและต้ังกองทุนจัดกิจกรรมหางบเขา
กองทุน ดานการเผยแผศาสนธรรม จัดการอบรมพระผูทําหนาที่เผยแผใหมีความรูในการใชสื่อที่
หลากหลายและทันสมัย ดานการสาธารณูปการ จัดทําแผนผังสถานที่ภายในที่พักสงฆใหเปน
ระเบียบ และประสานงานโยธาในพื้นที่ใหเปนที่ปรึกษางานกอสรางตาง ๆ ดานสาธารณสงเคราะห 
ประสานความรวมมือกับชุมชนในพืน้ที่ ในการวางแผน และวางนโยบายในการปฏิบัติงานรวมกัน 
คําสําคัญ: สภาพปญหาและแนวทางแกไข, การบรหิารจัดการที่พักสงฆ 
 

ABSTRACT 
The objectives of research paper were (1 ) to study the general state of 

Sangha residence management in Suan Phueng district, Ratchaburi province, (2) to 
study the problems and obstacles of Sangha residence management in Suan 
Phueng district, Ratchaburi province, and (3) to propose the operational guidelines 
of Sangha residence management in Suan Phueng district, Ratchaburi province. The 
research methodology was the qualitative research, had the documentary analysis 
and interview as the tool to collect the data in the field study from 17  key 
informants and analyzed the data through the content analysis technique. 

The findings of this research were as following: 
1 . The general state of Sangha residence management in Suan Phueng 

district, Ratchaburi province found that the administration aspect; the power and 
authority towards administration management depends on Sangha residence leader 
which must control and promote to have good security and safety according to 
Dhamma Vinnaya.  The religious education aspect; as the promoter and supporter 
to manage the education for the monks to be educated. The educational welfare 
aspect; as the work of welfare management for individual or Sangha organization.  
For the Buddhism propagation aspect; to have the faith and confidence for 
preserving the longer Buddhism. The constructions aspect; to plan for construction 
and reconstruction of religious place to match with community. The public welfare 
aspect; to help the community and to make the better way of life in the 
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community people. (1) hospitality and helping procedure; arranging the land of the 
temple for living by paying the rent at a cheap price, arranging a meditation training 
center for the general public, providing vocational training/short-term careers to the 
public, providing the cremation assistance for no relatives or poor people and 
establishing the cremation welfare fund, establishment of library for the public, and 
Thai traditional medicine or herbal garden within the temple. 

2. The problems and obstacles of Sangha residence management in Suan 
Phueng district, Ratchaburi province found that the administration aspect lacks of 
cooperation from subordinates and community. The religious education aspect  
lacks of technology specialists. The educational welfare aspect lacks of promotion 
and budgetary support. For the Buddhism propagation aspect lacks of personnel 
training to have the knowledge for propagation. The constructions aspect lacks of 
cooperation from community for construction that after that it has the problem. 
The public welfare aspect lacks of cooperation with the community for policy 
making and cooperation policy. 

3. The development guidelines of Sangha residence management in Suan 
Phueng district, Ratchaburi province found that the administration aspect should 
have the meeting and to take care including cooperating with harmony. The 
religious education aspect should recruit the educated person for technology 
usage. The educational welfare aspect should set up the committee and raise the 
foundation for activity support. For the Buddhism propagation aspect should have 
the for the monks who have the authority to propagate Buddhism to have the 
knowledge for variety of modern technology. The constructions aspect should have 
the master plan for the place within Sangha residence properly and cooperate with 
constructions government agency for constructions consult. The public welfare 
aspect should have the cooperation with the community for policy making and 
cooperation policy. 
Keywords: Problems and Guidelines, Sangha Residence Management 
 

1. บทนํา 
ปจจุบันขอบขายภารกิจของคณะสงฆทีก่ําหนดไวในพระราชบัญญติัคณะสงฆ (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2535 และกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 23 ไดระบุอยางชัดเจนเกี่ยวกับบทบาทของพระสังฆาธิ
การตามภารกิจของคณะสงฆ 6 ดาน คือ (1) ดานการปกครอง (2) ดานการศาสนศึกษา (3) ดาน
การศึกษาสงเคราะห (4) ดานการเผยแผศาสนธรรม (5) ดานการสาธารณูปการ และ (6) ดานสา
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ธารณสงเคราะหโดยผูมบีทบาทในภารกิจงานทัง้ 6 ดาน ดังกลาวไปใชในการบริหารกิจการคณะสงฆ
น้ันคือพระภิกษุสงฆระดับ พระสังฆาธิการ ตามกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2541) ที่ให
ความหมายของพระสังฆาธิการไววา หมายถึง พระภิกษุผูดํารงตําแหนงปกครองคณะสงฆ อันไดแก 
(1) เจาคณะใหญ (2) เจาคณะภาค รองเจาคณะภาค (3) เจาคณะจังหวัด รองเจาคระจังหวัด (4) 
เจาคณะอําเภอ รองเจาคณะอําเภอ (5) เจาคณะตําบล รองเจาคณะตําบล (6) เจาอาวาส รองเจา
อาวาส และผูชวยเจาอาวาส มีหนาที่ในการปกครองและบริหารกิจการคณะสงฆใหเปนไปดวยความ
เรียบรอย (กองแผนงานกรมศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, 2552: 403) 

ชาวพุทธโดยทั่วไปมักไดยินและคุนเคยคําวาที่พักสงฆ สํานักสงฆ และวัดโดยสวนใหญ
เขาใจความหมายที่ไมตรงกับกฎหมาย และผลที่จะเกิดในทางกฎหมาย พระราชบัญญัติคณะสงฆ 
พ.ศ. 2505 แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535มาตรา 31 กําหนดใหวัดมี 
2 อยางคือ วัดที่ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาอยางหน่ึง และสํานักสงฆ (คณาจารย มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2553: 153) อีกอยางหน่ึงสําหรับสํานักสงฆน้ันไมปรากฏวา
พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2505 ไดบัญญัติความหมายไววาหมายถึงอะไร แตยอนกลับไปดู
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ ร.ศ. 121 ซึ่งเปนพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการปกครอง
คณะสงฆฉบับแรก ไดบัญญัติไวในมาตรา 5 กําหนดวา วัดมี 3 อยาง คือ พระอารามหลวง อาราม
ราษฎร และที่สํานักสงฆ(คชาภรณ เจริญศรี นักวิชาการศาสนาชํานาญการ และคณะ, 2558: 4) 
และกําหนดใหความหมายของคําวา “ที่สํานักสงฆ” คือวัดซึ่งยังไมไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา 

ตอมาเมื่อมีการยกเลิกพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ ร.ศ. 121 และตรา
พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2484 ข้ึนใชบังคับแทน มาตรา 38 กําหนดใหวัดมี 2 อยาง คือ วัดที่
ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา อยางหน่ึง และสํานักสงฆ อีกอยางหน่ึง ตอมาไดมีการยกเลิก
พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2484 และตราพระราชบญัญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2505 ซึ่งเปนกฎหมาย
ที่ใชบังคับอยูในปจจุบันข้ึนใชบังคับแทน โดยมาตรา 31 แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2505 
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 กําหนดใหวัดมี 2 อยาง คือ วัด
ที่ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาอยางหน่ึง และสํานักสงฆ อีกอยางหน่ึง โดยพระราชบัญญัติคณะ
สงฆที่ตราข้ึนในภายหลังมิไดมีบทบัญญัติใหเห็นวามีความประสงคจะใหลักษณะของสํานักสงฆมี
ความหมายเปลี่ยนแปลงไปจากที่เคยบัญญัติไวในพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ ร.ศ. 
121จึงตองถือวาสํานักสงฆ หมายถึง วัดที่ยังไมไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา 

อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี มีพื้นที่3ตําบลมีวัดที่ข้ึนทะเบียนทั้งหมดจํานวน 17 วัด
และมีที่พักสงฆ จํานวน 24 แหง ซึ่งมีจํานวนพระภิกษุ จํานวน228รูป (สํานักงานเจาคณะอําเภอ
สวนผึ้ง, 2560:1) ซึ่งสภาพปจจุบันอําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี มีจํานวนที่พักสงฆ 24 แหง แลวมี
โอกาสที่จะมีการพฒันาตอไปขางหนาในการขอจัดต้ังเปนวัด จึงจําเปนที่พระสงัฆาธิการจะตองมีการ
บริหารใหกิจการคณะสงฆเปนไปไดดวยดีมีความถูกตองมีความเหมาะสมมีความบริสุทธ์ิมีความ
ยุติธรรมมีประสิทธิภาพและเปนไปตามหลักพระธรรมวินัยใหทันตอการเปลี่ยนแปลงในสภาพสังคม 
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จากปญหาดังกลาวขางตน ประกอบกับผูวิจัยสังกัดในอําเภอสวนผึ้งจึงมีความสนใจ
ศึกษาเรื่อง “สภาพปญหาและแนวทางแกไขในการบริหารจัดการที่พักสงฆในอําเภอสวนผึ้ง จังหวัด
ราชบุรี” เพื่อสังเคราะหขอมูลอันเปนประโยชนตอการพัฒนาการกิจการคณะสงฆของที่พักสงฆ 
สืบไป 
 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
2.1 เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปในการบริหารจัดการพักสงฆในอําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 
2.2 เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรคในการบริหารจัดการที่พักสงฆในอําเภอสวนผึ้ง จังหวัด

ราชบุรี 
2.3 เพื่อศึกษาแนวทางแกไขเพื่อพัฒนาในการบริหารจัดการที่พักสงฆในอําเภอสวนผึ้ง 

จังหวัดราชบุรี 
 

3. วิธีดําเนินการวิจัย 
3.1 รูปแบบการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ี ครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งเก็บขอมูลจากผูใหขอมูลที่สําคัญ โดย
การสัมภาษณเชิงลึก เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลขอบเขตเน้ือหาใน แยกโดยลักษณะมี6 ดาน คือ 
1. ดานการปกครอง 2. ดานการศาสนศึกษา 3. ดานการศึกษาสงเคราะห 4. ดานการเผยแผศาสน
ธรรม 5 . ดานการสาธารณูปการ  6. ดานสาธารณสงเคราะห (กองแผนงาน กรมศาสนา 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2560: 403) 

3.2 ผูใหขอมูลหลัก 

การวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการพักสงฆ ในอําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี” ผูวิจัยได
กําหนดเกี่ยวกับผูใหขอมูลหลักที่สําคัญ (Key Informants) จากผูที่มีคุณลักษณะสอดคลองกับ
สาระสําคัญของการวิจัย จํานวน 17 รูป/คน 

3.3เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการพักสงฆ ในอําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี” ผูวิจัยไดใช

การสัมภาษณ เชิงลึก (In-depth interview) แบบกึ่ งโครงสราง (Sami Structured) เพื่อเก็บ
รวบรวมขอมูล ซึ่ งผู วิจัยสรางข้ึน โดยกําหนดโครงสรางของขอคําถาม สําหรับนําไปใชใน
กระบวนการสัมภาษณเชิงลึก (In-depht interview) เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนแบบ
สัมภาษณ (Interview) 

3.4การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยไดอาศัยวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
1. ขอหนังสือจากหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเชิงพุทธ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆราชบุรี ถึงผูใหขอมูลหลักสําคัญ (Key 
Informants) เพื่อขอความอนุเคราะหในการใหสัมภาษณ 
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2. ทําการนัดวัน เวลา และสถานที่กับผูใหขอมูลหลักสําคัญ (Key Informants) เพื่อ
สัมภาษณตามที่กําหนดไว 

3. ดําเนินการสัมภาษณตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนดนัดไว จนครบทุกประเด็น 
โดยขออนุญาตใชวิธีการจดบันทึกและบันทึกเสียงประกอบการสัมภาษณ 

4. นําขอมูลดิบที่ไดมารวบรวมเพื่อวิเคราะหโดยวิธีการที่เหมาะสมและนําเสนอตอไป
3.5การวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณโดยวิธีการดังน้ี 
1. นําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณมาถอดเสียงและบันทึกเปนขอความ 
2. นําขอความจากการสัมภาษณและการจดบันทกึมาจําแนกเปนประเด็นและเรียบเรียง

เฉพาะประเด็นที่เกี่ยวของกับวัตถุประสงคการวิจัย 
3. วิเคราะหคําสัมภาษณของผูใหขอมูลสําคัญตามวัตถุประสงคการวิจัย โดยใชเทคนิค

การวิเคราะห (Content Analysis Technique) ประกอบบริบท (Context) 
4. สังเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคการวิจัยและนําเสนอตอไป 

 

4. สรุปผลการวิจัย 
1. สภาพทั่วไปในการบริหารจัดการที่พักสงฆ ในอําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี พบวา 

ดานการปกครอง อํานาจหนาที่ในการบริหารปกครองก็ข้ึนอยูกับหัวหนาที่พักสงฆ ตองคอย
ควบคุมดูแล และสงเสริมการรักษาความเรียบรอยดีงามใหถูกตองตามพระธรรมวินัย ดานการศาสน
ศึกษา เปนผูสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของพระภิกษุสามเณรใหไดรับความรู ดานการศึกษา
สงเคราะห เปนงานที่ตองจัดการสงเคราะหจะเปนการสวนตัวหรือเปนคณะก็ได ดานการเผยแผศา
สนธรรม รักษาศรัทธาความเลื่อมใส เปนการสืบทอดตอของพระพุทธศาสนาใหยืนยาว ดานการ
สาธารณูปการ วางแผนการกอสราง และบูรณปฏิสังขรณศาสนสถานใหสอดคลองเขากับชุมชน ดาน
การสาธารณสงเคราะห เขาไปดูแลชวยเหลือรวมกับชุมชน  

2. ปญหา อุปสรรคในการบริหารจัดการที่พักสงฆ ในอําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 
พบวา ดานการปกครอง ขาดความรวมมือจากผูใตบังคับบัญชา ขาดความรวมมือจากชุมชน ดาน
การศาสนศึกษา บุคลากรขาดความรูความสามารถในการใชสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม ดานการศึกษา
สงเคราะห   ไมมีการสงเสริมหรือสนับสนุนชวยเหลืองบประมาณ ไมมีการจัดต้ังกองทุน ดานการ
เผยแผศาสนธรรม ขาดการอบรมบุคลากรใหมีความรูเพิ่มเติมในการใชสื่อชวยในการเผยแผ ดาน
การสาธารณูปการ ขาดการประสานงานกับชุมชนในการกอสรางทําใหเกิดความขัดแยงตามมา
ภายหลัง ดานสาธารณสงเคราะห ขาดความรวมมือกับชุมชนในการวางแผนและนโยบายในการ
ปฏิบัติรวมกัน 

3. แนวทางแกไขเพื่อพัฒนาในการบริหารจัดการที่พักสงฆ ในอําเภอสวนผึ้ง จังหวัด
ราชบุรี พบวา ดานการปกครอง ประชุมปรึกษางานที่จะตองดูแลและปฏิบัติรวมกันอยางสามัคคี 
ดานการศาสนศึกษา สรรหาบุคลากรที่มีความรูความสามารถในการใชสื่อ และจัดงบประมาณ
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สนับสนุน ดานการศึกษาสงเคราะห จัดต้ังคณะกรรมการดูแลและต้ังกองทุนจัดกิจกรรมหางบเขา
กองทุน ดานการเผยแผศาสนธรรม จัดการอบรมพระผูทําหนาที่เผยแผใหมีความรูในการใชสื่อที่
หลากหลายและทันสมัย ดานการสาธารณูปการ จัดทําแผนผังสถานที่ภายในที่พักสงฆใหเปน
ระเบียบ และประสานงานโยธาในพื้นที่ใหเปนที่ปรึกษางานกอสรางตาง ๆ ดานสาธารณสงเคราะห 
ประสานความรวมมือกับชุมชนในพืน้ที่ ในการวางแผน และวางนโยบายในการปฏิบัติงานรวมกัน 
 

5. อภิปรายผลการวิจัย 
การบริหารจัดการพักสงฆ ในอําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยภาพรวม พบวา ดานการ

ปกครองอํานาจหนาที่ในการบริหารปกครองก็ข้ึนอยูกับเจาอาวาสหรือหัวหนาที่พักสงฆ ตองคอย
ควบคุมดูแลและสงเสริมการรักษาความเรียบรอยดีงามในการปกครองดูแลพระภิกษุสามเณรใน
ปกครองของตนใหอยูไดดวยความสามัคคี ปรองดองกันซึ่งสอดคลองกับ พระภพ สุนฺทรธมฺโม 
(สุนทรภัค) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของพระสังฆาธิการในอําเภอดําเนิน
สะดวก จังหวัดราชบุรีผลการวิจัยพบวาดานการปกครอง ควรมีการช้ีแจงกฎระเบียบ และมีพระ
ผูใหญดูแลความประพฤติและจริยาวัติตางๆ (พระภพ สุนฺทรธมฺโม (สุนทรภัค), 2554: ก-ข) ดาน
การศาสนศึกษา หนาที่การจัดการเรียนการศึกษาของพระสงฆเจาอาวาสหรือหัวหนาที่พักสงฆเปน
เจาสํานักที่จะตองคอยดูแลและสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดการเรยีนการข้ึนซึง่สอดคลองกับพระครู
เกษมสมุทรคุณ (ทองหลอ เขมธมฺโม) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพการบริหารจัดการวัดของพระ
สังฆาธิการในอําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงครามผลการวิจัยพบวาดานการศาสนศึกษา
ควรสรรหาบุคลากรครูสอนพระปริยัติธรรมใหเพียงพอและมีประจําอยูในทุกสํานักเรียน และควรจัด
อุปกรณการสอนที่ทนัสมัยเพื่อชวยประหยัดเวลาในการเรยีนการสอนที่สญูเสียไปโดยไมจําเปน (พระ
ครูเกษมสมุทรคุณ (ทองหลอ เขมธมโฺม), 2554: ก-ข) ดานการศึกษาสงเคราะหทางคณะสงฆก็มีการ
บริหารจัดการงานดานน้ีเปนประจํา โดยมีการจัดมอบทุนแจกทุนการศึกษาใหแกเด็กนักเรียน
นักศึกษาตามโรงเรียนและสถาบันการศึกษาเปนประจําทุกปซึ่งสอดคลองกับ พระครูวิบูลกิจสุนทร 
(เมธี สุนฺทโร) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพการบริหารจดัการกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการ 
อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ผลการวิจัยพบวาดานการศึกษาสงเคราะห ควรจัดหาทุนในการ
ชวยเหลือใหเปนระบบและมีผูดูแลอยางชัดเจนและเขมแข็ง เพื่อการประสานงานที่ดี(พระครูวิบูลกิจ
สุนทร (เมธี สุนฺทโร), 2554: ก-ข)ดานการเผยแผศาสนธรรมการเผยแผของพระสงฆเพื่อเปนการสืบ
ทอดตอของพระพุทธศาสนาใหยืนยาว เพราะเปนการประกาศศาสนธรรมใหคนที่ไมรูไมเขาใจซึ่ง
สอดคลองกับ พระอธิการมนัส ปฺาวฑฺฒโน (เงอสวัสด์ิ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการกิจการคณะสงฆดานการเผยแผ ของพระสังฆาธิการในอําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 
ผลการศึกษาพบวา ดานบุคลากรผูเผยแผ ควรใหมีการอบรมสงเสริมบุคลากร ดานเผยแผใหมาก
และควรใชสื่อเขามาประกอบดวย ควรสรางกระบวนการโดยเสริมเทคนิคตาง ๆ (พระอธิการมนัส 
ปฺาวฑฺฒโน (เงอสวัสด์ิ), 2555: ก-ข)ดานการสาธารณูปการพักสงฆสวนใหญในแตละที่ยังตอง
พัฒนาในดานน้ีอยางมาก และยังขาดงบประมาณที่มาชวยเหลือในการกอสรางตาง ๆ ทําใหการ
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พัฒนางานในดานน้ีจึงตองคอยเปนคอยไปซึ่งสอดคลองกับ พระครูวินัยธรสมชาย สุวิชาโน (อยู
สําราญ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆในอําเภอเขายอย จังหวัด
เพชรบุรี ผลการวิจัยพบวา ดานการสาธารณูปการ: ควรประสานงานและขอความชวยเหลือจากสวน
ราชการหรือองคกร การปกครองสวนทองถ่ิน ไดเขามาใหการสนับสนุนเงินทุนในการกอสรางและ
บูรณปฏิสังขรณเสนาสนะแกวัดในสังกัดพื้นที่(พระครูวินัยธรสมชาย สุวิชาโน (อยูสําราญ), 2554: ก-
ข) ดานสาธารณสงเคราะหเปนหนาที่ที่สําคัญดานหน่ึงที่เจาอาวาสหรือหัวหนาที่พักสงฆจะตอง
ดําเนินงานในดานน้ีเพื่อเปนการสงเคราะหชวยเหลือเกื้อกูลประชาชนซึ่งสอดคลองกับ พระหัสนัย 
ปริปุณฺโณ (สุวรรณจินดา) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ 
จังหวัดสงขลา ผลการศึกษาพบวา ดานการสาธารณสงเคราะห ควรประสานงานและรวมมือกับสวน
ราชการหรือองคกรการปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อปองกันปญหาการสงเคราะหที่ซ้ําซอน เกิด
ประโยชนไดไมเต็มที่ และควรกําหนดเปาหมาย/วัตถุประสงคที่ชัดเจนกอนลงมอืปฏิบัติงาน (พระหัส
นัย ปริปุณฺโณ (สุวรรณจินดา), 2555: ก-ข) 
  

6. ขอเสนอแนะ 
6.1 ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 

1. เจาคณะผูปกครองตามลําดับช้ัน ควรใหความสําคัญตอการพัฒนาที่พักสงฆใน
จังหวัดราชบุรี โดยการจัดการช้ีนําและแนะนําการปฏิบัติการดําเนินงานตาง ๆ ใหเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน เพื่อเปนการพัฒนาตอไปสูการขอยกข้ึนเปนวัดตอไปในภายภาคหนา 

2. ที่พักสงฆในเขตอําเภอสวนผึ้งจังหวัดราชบุรี ควรมีการจัดระบบการบริหาร
จัดการรวมกันเพื่อใหเกิดประโยชนในการหาแนวทางการพัฒนาที่พักสงฆในพื้นที่ในแตละแหงให
เปนไปดวยดีอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

6.2 ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป 
1. การทําวิจัยแบบเจาะประเด็นในสวนของภาวะผูนําในการพัฒนาที่พักสงฆใน

เฉพาะดาน เชน ประสิทธิภาพภาวะผูนําในการจัดการสาธารณูปการของที่พักสงฆ เปนตน เพื่อเปน
แนวทางนําไปสูการปฏิบัติจริง 

2. ควรทําการศึกษาเปรียบเทียบระหวางอําเภอตาง ๆ ในเขตจังหวัดราชบุรีและ
จังหวัดอื่น ๆ เพื่อหาความแตกตางและนํามาพัฒนาแกไขขอบกพรองตอไป 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค คือ (1) เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของการพัฒนางาน
สาธารณูปการของพระสังฆาธิการอําเภอเมืองราชบุรี (2) เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคที่มีตอการ
พัฒนางานสาธารณูปการของพระสงัฆาธิการอําเภอเมืองราชบุรี (3) เพื่อนําเสนอแนวทางการพัฒนา
งานสาธารณูปการของพระสังฆาธิการอําเภอเมืองราชบุรี โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บ
รวบรวมขอมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของและจากผูใหขอมูลหลัก จํานวน 17 รูป/คน โดย
สัมภาษณเจาะลึก เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูลใชวิธีการวิเคราะหเน้ือหาเชิง
พรรณนาความ 

ผลการวิจัยพบวา 
1. สภาพทั่วไปของการพัฒนางานสาธารณูปการของพระสังฆาธิการอําเภอเมืองราชบุรี 

พบวา ดานอาวาสสัปปายะ วัดในอําเภอเมืองราชบุรีไดมีการจัดการบรหิารและพัฒนาสาธารณูปการ
ภายในวัดไดดี ดานโคจรสัปปายะ วัดในอําเภอเมืองราชบุรีสวนใหญการเดินทางสัญจรไปมาเปนไป
ดวยความสะดวกดี ดานกถาสัปปายะ เปนการพูดการกลาวในสิ่งที่ดีมีประโยชนโดยผูที่ไดยินไดฟง
เกิดความสบายใจและหายของใจในสิ่งที่พูดไดกลาวออกไป ดานปุคคลสัปปายะ ซึ่งสภาพทั่วไปก็
เปนไปอยางสันติสุขดีมีความสุข บาน วัด โรงเรียน ก็สามารถอยูรวมกันได ดานอาหารสัปปายะ 
จําเปนจะตองเลือกใหถูกสุขลักษณะทางโภชนาหาร ดานอุตุสัปปายะ สภาพวัดทั่วไปในอําเภอเมือง
ราชบุรีไดมีการปรับปรุงอาคารเสนาสนะและพื้นที่ตาง ๆ ภายในวัด ดานอิริยาบถสัปปายะ ทุกวัดก็มี
การจัดอาคารสถานที่ไวรองรับอํานวยความสะดวกแกผูเขารับการอบรมปฏิบัติธรรม 

2. ปญหาและอุปสรรคที่มีตอการพัฒนางานสาธารณูปการของพระสังฆาธิการอําเภอ
เมืองราชบรุี พบวา ดานอาวาสสัปปายะ วัดที่อยูใกลกับชุมชนสวนใหญไดรับผลกระทบเกี่ยวกับเสยีง
ที่ดังรบกวนเขามาภายในวัดเปนประจําทุกวัน ดานโคจรสัปปายะ ภายในวัดไมมีบริหารการจัดการ
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Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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รถที่เขามาจอดภายในวัด ดานกถาสัปปายะ ผูที่ทําหนาที่เปนผูพูดหรือผูกลาวจะตองมีความรูความ
เขาใจในหลักธรรมใหถูกตองและสามารถถายทอดใหผูฟงเกิดความรูความเขาใจได ดานปุคคลสัป-   
ปายะที่อยูอาศัยของชาวบานที่อยูในเขตที่ดินของวัด ดานอาหารสัปปายะ ข้ึนอยูกับญาติโยมที่มา
ทําบุญสวนใหญก็จะซื้ออาหารตามรานคาที่ทําขาย ดานอุตุสัปปายะ ไดรับปญหาเกี่ยวกับเสียงจาก
รถยนตที่สัญจรไปมา และเรื่องฝุนละออง ควันจากทอไอเสียรถ ที่เกิดข้ึนอยูทุกวัน ดานอิริยาบถสัป-
ปายะขาดการดูแลทําความสะอาดพื้นที่ภายในวัด ประชาชนทั่วไปที่เขามาวัดเลยไมคอยสะดวกที่จะ
มาน่ังพักผอนตามสถานที่โคนตนไม 

3. แนวทางการพัฒนางานสาธารณูปการของพระสังฆาธิการอําเภอเมืองราชบุรี พบวา 
ไดแก ดานอาวาสสัปปายะ ควรจัดการใหทุกวัดมีแผนผังสถานที่ภายในวัดเปนการจัดระเบียบศาสน
สถานใหมีความสะอาด สะดวก และรมรื่น ดานโคจรสัปปายะ ทางวัดควรมีการจัดพื้นที่ภายในวัด
เพื่อจะอํานวยความสะดวกแกประชาชนที่สัญจรไปมา หรือประชาชนที่เขามาทําบุญภายในวัด ดาน
กถาสัปปายะ ควรจัดใหมีการฝกฝนอบรมผูที่จะมาทําหนาที่ในดานน้ีใหเกิดความรูความเขาใจ และ
สามารถประยุกตการใชสื่อที่ทันสมัยเขามาชวยในการสื่อสาร ดานปุคคลสัปปายะ สงเสริมประสาน
ความรวมมือทั้งภายในวัดและนอกวัดที่เปนชุมชนหมูบานที่อยูรอบ ๆ วัด ดานอาหารสัปปายะ 
ประสานงานหนวยงานของรัฐจัดหาวิทยากรผูมีความรูในดานโภชนาหารมาอบรมใหความรูแกญาติ
โยมในชุมชน และพระภิกษุสงฆใหมีความรูความเขาใจใหเหมือนกัน ดานอุตุสัปปายะ วัดที่อยูติดกับ
ถนนในชุมชน ควรปลูกตนไมในวัดดานในที่ติดถนนสัญจรไปมาใหมากข้ึนชวยปองกันฝุนละออง และ
ควันจากทอไอเสีย ดานอิริยาบถสัปปายะ ควรจัดอาคารสถานที่ใหพรอมใชงานอยูเสมอ และมีเครื่อง
อํานวยความสะดวกที่เหมาะสม 
คําสําคัญ: การพัฒนา, งานสาธารณูปการของพระสังฆาธิการ 
 

ABSTRACT 
The objectives of research paper were (1 ) to study the general state of 

constructions development of Sangha administrators in Muang district, Ratchaburi 
province, (2) to study the problems and obstacles of constructions development of 
Sangha administrators in Muang district, Ratchaburi province, and (3) to propose the 
operational guidelines of constructions development of Sangha administrators in 
Muang district, Ratchaburi province. The research methodology was the qualitative 
research had the documentary analysis and interview as the tool to collect the 
data in the field study from 17 key informants and analyzed the data through the 
content analysis technique. 

 
 
The findings of this research were as following: 
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1 .  The general state of constructions development of Sangha 
administrators in Muang district, Ratchaburi province found that the suitable abode 
aspect which temples in Muang district, Ratchaburi province have good 
construction management. The suitable resort aspect found that temples in Muang 
district, Ratchaburi province have the good management of convenience for 
journey. The suitable speech aspect found that good speech and usefulness make 
the audience to have happiness without hesitation. The suitable person aspect that 
general state has the peace with vallages, temples and schools for co-living. The 
suitable food aspect that the food must have the nutrition sanitary. The suitable 
climate aspect found that temples in Muang district, Ratchaburi province have the 
improving buildings and places within temple. The suitable posture aspect found 
that every temple has the reception room and the convenience for meditation 
practitioners training

2. The problems and obstacles of constructions development of Sangha 
administrators in Muang district, Ratchaburi province found that the suitable abode 
aspect which temples near the community get the disturbance into the temple 
every day. The suitable resort aspect found that within temples do not have the 
convenience for parking. The suitable speech aspect found that Dhamma 
presenters or Dhamma delivers must know the principle of Dhamma correctly and 
can teach the audience understandingly. The suitable person aspect that people 
live by using the temple’s land. The suitable food aspect that mostly food 
depends on the people who buy it from the shop. The suitable climate aspect 
found that temples get the noise disturbance and dust from exhaust weaving every 
day. The suitable posture aspect found that lacks of cleaning in the temple and 
people come to the temple with inconvenience for sitting under the trees. 

3. The development guidelines of constructions development of Sangha 
administrators in Muang district, Ratchaburi province found that the suitable abode 
aspect which should manage every temple have the master plan for the place 
within the temple for ritual ceremony cleaning, convenience and comfortability 
with calmness. The suitable resort aspect; should set up the convenient place 
within the temple for the people who come for relaxing and for making merit. The 
suitable speech aspect; should have the authority training for knowledge and better 
understanding and can apply modern technology for better communication. The 
suitable person aspect; should promote the cooperation both within temple and 
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community people around the temple. The suitable food aspect; should promote 
the cooperation with government agency for nutrition expert to train the 
community people and the monks. The suitable climate aspect; found that 
temples get the noise disturbance and make the bad climate within the temple. 
The suitable posture aspect ;should manage the properly place for ready usage and 
should have the convenient things.
Keywords: Constructions Development, Sangha Administrators 
 

1. บทนํา 
การพัฒนาประเทศมุงเนนการพัฒนาความเจริญทางดานเศรษฐกิจ ทําใหสังคมไทย

เปลี่ยนเปนสังคมเมือง ความสัมพันธและพึ่งพาอาศัยกันของคนในชุมชนในสังคม เปลี่ยนไปเปนตาง
คนตางอยู เปนสังคมบริโภคนิยม ความเสื่อมถอยทางศีลธรรม จริยธรรมมีมากข้ึน และขาดศรัทธา
ในพระพุทธศาสนา วิถีชีวิตของคนไทยเริ่มหางจากวัดมากข้ึนทุกทีเปนปญหาสังคมมากข้ึนเรื่อย ๆ 
(ประเวศ วะสี, 2545: 32) ปญหาที่เกิดข้ึนกับพระพุทธศาสนา ที่สังเกตไดจากปรากฏการณทาง
สังคมไทยหลายประการ เชน ผูเขาวัดสวนใหญเปนผูสูงอายุ วัยรุนหนุมสาวไมนิยมเขาวัด อัน
เน่ืองมาจากสาเหตุ คือ พระภิกษุบางสวนกระทําผิดหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนา และ
ปฏิบัติตนไมกอใหเกิดศรัทธาตอประชาชน มีการสรางโบสถวิหารเกินความจําเปน วัดบางวัดอาศัย
กลวิธีในวงการธุรกิจ ดึงดูดใหคนยินยอมบริจาคทรัพยเพื่อตอบแทนทางวัตถุเปนสําคัญ 

การสาธารณูปการ โดยรวมหมายถึง การพัฒนาวัดในดานวัตถุทุกอยางไมเฉพาะแตศา
สนสถานเทาน้ัน หากรวมไปถึงการทําวัดใหสะอาด รมรื่น สะดวก สบาย การทําถนน ทางเดินในวัด 
และการตบแตงวัดใหดูสวยงามใหสบายตาแกผูพบเห็น นอกจากน้ี การสาธารณูปการ เปนงาน
ประจําของเจาอาวาสอยางหน่ึงซึ่งถือวาเปนหนาที่ที่จะตองทํา ทั้งน้ีเพื่อสรางสิง่ทีจ่ําเปน รักษาสิ่งที่มี
อยูแลวไว และซอมแซมสิ่งที่ชํารุดทรุดโทรมใหคงสภาพไวเพื่อประโยชนแกชุมชนและพระสงฆ
ภายในวัด ในการน้ีใหรวมถึงการดูและรักษาศาสนสมบัติของพระพุทธศาสนาที่เปนสมบัติสวนรวม
ของพระสงฆ มิใชสมบัติสวนตัวของผูหน่ึงโดยเฉพาะ มีพระพุทธานุญาตใหสงฆชวยกันดูแลรักษา 
เชน ใหต้ังพระภิกษุทําหนาที่ดูแลรักษาวัสดุสิ่งของงสงฆ ซึ่งเรียกวา ภัณฑาคาร ิโดยเฉพาะ และเปน
กิจหน่ึงใน ๖ ของกิจการของคณะสงฆ ซึ่งหมายถึง การกอสรางและการบูรณปฏิสังขรณรวมถึงการ
สราง การต้ัง การรวม การยาย การยุบเลิก การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา การยกวัดรางเปน
วัดมีพระภิกษุอยูจําพรรษา และการยกวัดราษฎรข้ึนเปนพระอารามหลวงซึ่งในสวนน้ีจะมีเจาคณะ
ปกครองในทุกระดับภายในแตละจังหวัดที่มีหนาที่ในการดูสวนน้ี ต้ังแตเจาอาวาสเจาคณะตําบล 
รองเจาคณะอําเภอฝายสาธารณูปการโดยการอํานวยการของเจาคณะอําเภอและ รองเจาคณะ
จังหวัด โดยการอํานวยการของเจาคณะจังหวัดตองมีความสัมพันธกัน ๒ ประการ คือ (๑) ควบคุม
การสาธารณูปการ (๒) สงเสริมการสาธารณูปการ นอกจากน้ันพระสงัฆาธิการที่ไดรับการมอบหมาย
ใหรับผิดชอบยังมีภาระงานอื่นอีกที่เกี่ยวของกับงานสาธารณูปการอื่น อาท ิการจัดการสิ่งแวดลอม
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ภายในวัด การจัดวางผังวัด การจัดวัดใหเปนแหลงทองเที่ยวและการเรียนรู การจัดพิพิธภัณฑในวัด 
สิ่งเหลาน้ีสามารถนํามารวมกับงานสาธารณูปการไดเชนเดียวกัน ซึ่งในอดีตน้ันและปจจุบันวัดและ
พระสงฆมีอิทธิพลตอความเจริญ (พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), 2543: 17) 

เจาอาวาสจึงตองมีภารกิจที่ตองรับผิดชอบตอการบริหารจัดการวัดในทุก ๆ ดาน โดยให
พระภิกษุสามเณรในวัดทุกรูปไดศึกษาและปฏิบัติอยางเต็มความสามารถ ใหเกิดประสิทธิภาพ ซึ่ง
สอดคลองกับกรมการศาสนา กลาววา การบริหารวัด คือ การปกครองบังคับบัญชากํากับดูแล 
แนะนํา สั่งสอนภิกษุสงฆ สามเณร และฆราวาสผูอยูในวัดใหมีความเปนระเบียบเรียบรอย ใหอยูใน
ศีลธรรมอันดี และดําเนินกิจกรรมโครงการตาง ๆ ของวัดใหสําเร็จดวยดีมีประสิทธิภาพสูงสุด      
เจาอาวาสจึงตองมีภารกจิที่ตองรบัผดิชอบตอการบริหารจัดการโดยใหพระภิกษุสามเณรในวัดทุกรูป 
ไดศึกษาและปฏิบัติอยางเต็มความสามารถ และเกิดประสิทธิภาพสูงสดุ แตปญหาที่ทําใหการบริหาร
จัดการวัดขาดประสิทธิภาพ ก็คือ เจาอาวาสจํานวนมากยังขาดทักษะในการบริหารจัดการวัด ไมมี
ศักยภาพในการพัฒนาวัด ไมมีความรูในการสั่งสอนประชาชน เจาอาวาสจํานวนมากยังปลอยปะ
ละเลยพระภิกษุสามเณร ในการปกครองใหประพฤติปฏิบัติไปตามยถากรรม ไมมีการศึกษาอบรม
พระธรรมวินัย จึงสงผลตอประสิทธิภาพการบริหารจัดการวัด (พระอกนิษฐ สิริปฺโญ (อาจวิชัย), 
2554: 4) 

สภาพปจจุบันอําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี มีพื้นที่ ทั้งหมด 15 ตําบล มีวัดที่ข้ึนทะเบียน
ทั้งหมด จํานวน 82 วัด และมีที่พักสงฆ จํานวน 7 แหง ซึ่งมีจํานวนพระภิกษุ จํานวน 878 รูป 
(สํานักงานเจาคณะอําเภอเมืองราชบุรี, 2560: 1) ซึ่งมีวัดเปนจํานวนมากที่จะตองมีการพัฒนาศาสน
สถานภายในวัดอยางตอเน่ืองโดยมีเจาอาวาสของแตละวัดน้ันดูแลสิ่งปลูกสรางตาง ๆ ภายในวัด 
รวมทั้งการบูรณปฏิสังขรณ ศาสนสถานตาง ๆ ใหสามารถใชงานไดอยางยาวนานตอไป 

จากที่กลาวขางตน ประกอบกับผูวิจัยมีความตองการศึกษาเรื่อง “การพัฒนางาน
สาธารณูปการของพระสงัฆาธิการอําเภอเมอืงราชบุรี” เพื่อสงัเคราะหขอมลูอนัเปนประโยชนตอการ
พัฒนาการสาธารณูปการของคณะสงฆในอําเภอเมืองฯ จังหวัดราชบุรี สืบไป 

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
2.1 เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของการพัฒนางานสาธารณูปการของพระสังฆาธิการอําเภอ

เมืองราชบุรี 
2.2 เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคที่มีตอการพัฒนางานสาธารณูปการของพระสังฆาธิ

การอําเภอเมืองราชบุรี 

2.3 เพื่อนําเสนอแนวทางการพัฒนางานสาธารณูปการของพระสังฆาธิการอําเภอเมือง
ราชบุรี 
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3. วิธีดําเนินการวิจัย 
3.1 รูปแบบการวิจัย 
การวิจัยครั้งน้ี ครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งเก็บขอมูลจากผูใหขอมูลที่สําคัญ โดย

การสัมภาษณเชิงลึก เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลขอบเขตเน้ือหาใน แยกโดยลักษณะมี 7 ดาน คือ 
1. ดานอาวาสสัปปายะ 2. ดานโคจรสัปปายะ 3. ดานกถาสัปปายะ 4. ดานปุคคลสัปปายะ 5. ดาน
อาหารสัปปายะ 6. ดานอุตุสัปปายะ 7. ดานอิริยาบถสัปปายะ (มหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรม
ราชูปถมภ, 2560: 71-75) 

3.2 ผูใหขอมูลหลัก 
ผู วิจั ยไดกํ าหนดเกี่ ยวกับผู ใหขอมูลหลักที่ สํ าคัญ  (Key informants) จากผูที่ มี

คุณลักษณะสอดคลองกับสาระสําคัญของการวิจัย จํานวน 17 รูป/คน 
3.3 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
ผู วิจัยไดใชการสัมภาษณ เชิงลึก (In-depth interview) แบบกึ่ งโครงสราง (Sami 

Structured) เพื่อเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งผูวิจัยสรางข้ึน โดยกําหนดโครงสรางของขอคําถาม สําหรับ
นําไปใชในกระบวนการสัมภาษณเชิงลึก (In-depht interview) เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปน
แบบสัมภาษณ (Interview) 

3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยไดอาศัยวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
1. ขอหนังสือจากหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเชิงพุทธ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆราชบุรี ถึงผูใหขอมูลหลักสําคัญ (Key 
Informants) เพื่อขอความอนุเคราะหในการใหสัมภาษณ 

2. ทําการนัดวัน เวลา และสถานที่กับผูใหขอมูลหลักสําคัญ (Key Informants) เพื่อ
สัมภาษณตามที่กําหนดไว 

3. ดําเนินการสัมภาษณตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนดนัดไว จนครบทุกประเด็น 
โดยขออนุญาตใชวิธีการจดบันทึกและบันทึกเสียงประกอบการสัมภาษณ 

4. นําขอมูลดิบที่ไดมารวบรวมเพื่อวิเคราะหโดยวิธีการที่เหมาะสมและนําเสนอตอไป3.5 
การวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณโดยวิธีการดังน้ี 
1. นําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณมาถอดเสียงและบันทึกเปนขอความ 
2. นําขอความจากการสัมภาษณและการจดบันทึกมาจําแนกเปนประเด็นและเรียบเรียง

เฉพาะประเด็นที่เกี่ยวของกับวัตถุประสงคการวิจัย 
3. วิเคราะหคําสัมภาษณของผูใหขอมูลสําคัญตามวัตถุประสงคการวิจัย โดยใชเทคนิค

การวิเคราะห (Content Analysis Technique) ประกอบบริบท (Context) 
4. สังเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคการวิจัยและนําเสนอตอไป 
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4. สรุปผลการวิจัย 
1. สภาพทั่วไปของการพัฒนางานสาธารณูปการของพระสังฆาธิการอําเภอเมืองราชบุรี 

พบวา ดานอาวาสสัปปายะ วัดในอําเภอเมืองราชบุรีไดมีการจัดการบรหิารและพัฒนาสาธารณูปการ
ภายในวัดไดดี ดานโคจรสัปปายะ วัดในอําเภอเมืองราชบุรีสวนใหญการเดินทางสัญจรไปมาเปนไป
ดวยความสะดวกดี ดานกถาสัปปายะ เปนการพูดการกลาวในสิ่งที่ดีมีประโยชนโดยผูที่ไดยินไดฟง
เกิดความสบายใจและหายของใจในสิ่งที่พูดไดกลาวออกไป ดานปุคคลสัปปายะ ซึ่งสภาพทั่วไปก็
เปนไปอยางสันติสุขดีมีความสุข บาน วัด โรงเรียน ก็สามารถอยูรวมกันได ดานอาหารสัปปายะ 
จําเปนจะตองเลือกใหถูกสุขลักษณะทางโภชนาหาร ดานอุตุสัปปายะ สภาพวัดทั่วไปในอําเภอเมือง
ราชบุรีไดมีการปรับปรุงอาคารเสนาสนะและพื้นที่ตาง ๆ ภายในวัด ดานอิริยาบถสัปปายะ ทุกวัดก็มี
การจัดอาคารสถานที่ไวรองรับอํานวยความสะดวกแกผูเขารับการอบรมปฏิบัติธรรม 

2. ปญหาและอุปสรรคที่มีตอการพัฒนางานสาธารณูปการของพระสังฆาธิการอําเภอ
เมืองราชบุรี พบวา ดานอาวาสสัปปายะ วัดที่อยูใกลกับชุมชนสวนใหญไดรับผลกระทบเกี่ยวกับเสยีง
ที่ดังรบกวนเขามาภายในวัดเปนประจําทุกวัน ดานโคจรสัปปายะ ภายในวัดไมมีบริหารการจัดการ
รถที่เขามาจอดภายในวัด ดานกถาสัปปายะ ผูที่ทําหนาที่เปนผูพูดหรือผูกลาวจะตองมีความรูความ
เขาใจในหลักธรรมใหถูกตองและสามารถถายทอดใหผูฟงเกิดความรูความเขาใจได ดานปุคคลสัป-   
ปายะที่อยูอาศัยของชาวบานที่อยูในเขตที่ดินของวัด ดานอาหารสัปปายะ ข้ึนอยูกับญาติโยมที่มา
ทําบุญสวนใหญก็จะซื้ออาหารตามรานคาที่ทําขาย ดานอุตุสัปปายะ ไดรับปญหาเกี่ยวกับเสียงจาก
รถยนตที่สัญจรไปมา และเรื่องฝุนละออง ควันจากทอไอเสียรถ ที่เกิดข้ึนอยูทุกวัน ดานอิริยาบถสัป-
ปายะขาดการดูแลทําความสะอาดพื้นที่ภายในวัด ประชาชนทั่วไปที่เขามาวัดเลยไมคอยสะดวกที่จะ
มาน่ังพักผอนตามสถานที่โคนตนไม 

3. แนวทางการพัฒนางานสาธารณูปการของพระสังฆาธิการอําเภอเมืองราชบุรี พบวา 
ไดแก ดานอาวาสสัปปายะ ควรจัดการใหทุกวัดมีแผนผังสถานที่ภายในวัดเปนการจัดระเบียบศาสน
สถานใหมีความสะอาด สะดวก และรมรื่น ดานโคจรสัปปายะ ทางวัดควรมีการจัดพื้นที่ภายในวัด
เพื่อจะอํานวยความสะดวกแกประชาชนที่สัญจรไปมา หรือประชาชนที่เขามาทําบุญภายในวัด ดาน
กถาสัปปายะ ควรจัดใหมีการฝกฝนอบรมผูที่จะมาทําหนาที่ในดานน้ีใหเกิดความรูความเขาใจ และ
สามารถประยุกตการใชสื่อที่ทันสมัยเขามาชวยในการสื่อสาร ดานปุคคลสัปปายะ สงเสริมประสาน
ความรวมมือทั้งภายในวัดและนอกวัดที่เปนชุมชนหมูบานที่อยูรอบ ๆ วัด ดานอาหารสัปปายะ 
ประสานงานหนวยงานของรัฐจัดหาวิทยากรผูมีความรูในดานโภชนาหารมาอบรมใหความรูแกญาติ
โยมในชุมชน และพระภิกษุสงฆใหมีความรูความเขาใจใหเหมือนกัน ดานอุตุสัปปายะ วัดที่อยูติดกับ
ถนนในชุมชน ควรปลูกตนไมในวัดดานในที่ติดถนนสัญจรไปมาใหมากข้ึนชวยปองกันฝุนละออง และ
ควันจากทอไอเสีย ดานอิริยาบถสัปปายะ ควรจัดอาคารสถานที่ใหพรอมใชงานอยูเสมอ และมีเครื่อง
อํานวยความสะดวกที่เหมาะสม 
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5. อภิปรายผลการวิจัย 
การพัฒนางานสาธารณูปการของพระสังฆาธิการอําเภอเมืองราชบุรี โดยภาพรวม 
พบวา ดานอาวาสสัปปายะ ควรจัดการใหทุกวัดมีแผนผังสถานที่ภายในวัดเปนการจัด

ระเบียบศาสนสถานใหมีความสะอาด สะดวก และรมรื่น ซึ่งสอดคลองกับ ฐิติพร สะสม ได
ศึกษาวิจัยเรื่อง “ศึกษาระบบและการจัดการวัดในพระพุทธศาสนา : กรณีศึกษาวัดพระธาตุแชแหง 
อําเภอภูเวียง จังหวัดนาน” ผลการวิจัยพบวา การกอสรางการบูรณะ ปฏิสังขรณ ถาวรวัตถุ และ
การพัฒนาพื้นที่ดินอันเปนที่ต้ังของวัดรวมทัง้การปลกูตนไมตามความเหมาะสมและตามความจาํเปน 
(ฐิติพร สะสม, 2553: ก-ข) ดานโคจรสัปปายะ ทางวัดควรมีการจัดพื้นที่ภายในวัดเพื่อจะอํานวย
ความสะดวกแกประชาชนที่สัญจรไปมา หรือประชาชนที่เขามาทําบุญภายในวัด ซึ่งสอดคลองกับ ป
ยะภรณ วรประโยชน ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “มลพิษทางทัศนียภาพของวัดจากการบดบังของ
สาธารณูปโภค-สาธารณูปการ ในเทศบาลเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม” ผลการวิจัยพบวา เพื่อ
เนนความสําคัญของพื้นที่บริเวณดานหนาวัดใหชัดเจนและมีความโดดเดนข้ึน การติดต้ังระบบ
สาธารณูปโภค การจอดรถของรถประจําทางที่มาจอดรอรับผูโดยสาร (ปยะภรณ วรประโยชน, 
2551: ก-ข) ดานกถาสัปปายะ ควรจัดใหมีการฝกฝนอบรมผูที่จะมาทําหนาที่ในดานน้ีใหเกิดความรู
ความเขาใจ และสามารถประยุกตการใชสื่อที่ทันสมัยเขามาชวยในการสื่อสารใหผูฟงเกิดความสนใจ
และเกิดความเขาใจใหเห็นเปนรูปธรรมมากย่ิงข้ึน ซึ่งสอดคลองกับ พระครูภาวนาปญญาคุณ 
(สมพงษ กรุณา) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาจริยธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาทของ สํานัก
ปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดแพรแหงที่ ๑ (ธรรมยุต) วัดปาเวียงทอง อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร” 
ผลการวิจัยพบวา อบรมธรรมบรรยายใหกับผูปฏิบัติธรรมไดเขาใจในการปฏิบัติที่ถูกตอง เปดเครื่อง
กระจายเสียงเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานใหกับผูปฏิบัติธรรมทุกเชาเย็น จัดใหผูปฏิบัติ
วิปสสนาใหปฏิบัติธรรมดวยตนเอง (พระครูภาวนาปญญาคุณ (สมพงษ กรุณา), 2559: ก-ข) ดาน
ปุคคลสัปปายะ สงเสริมประสานความรวมมือทั้งภายในวัดและนอกวัดที่เปนชุมชนหมูบานที่อยูรอบ 
ๆ วัดใหมีความสนใจในการเขามาวัดมากย่ิงข้ึน ซึ่งสอดคลองกับ พระภพ สุนฺทรธมฺโม (สุนทรภัค) ได
ศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพการบรหิารจดัการของพระสังฆาธิการในอําเภอดําเนินสะดวก จังหวัด
ราชบุรี” ผลการวิจัยพบวา ควรใหมีการติดตอประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ เพื่อชวยกันในการให
ความชวยเหลือแกสังคม พระภพ สุนฺทรธมฺโม (สุนทรภัค), 2554: ก-ข) ดานอาหารสัปปายะ ควร
ประสานงานกับหนวยงานของรัฐในชุมชนจัดหาวิทยากรผูมีความรูความสามารถในดานโภชนาหาร 
มาอบรมใหความรูแกญาติโยมในชุมชนใหมีความรูความเขาใจและเลือกสรรอาหารที่มีคุณทางทาง
อาหารไดอยางถูกตอง ซึ่งสอดคลองกับ พระวิรัตน ปริปุณฺโณ ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยของพระสังฆาธิการที่มีผลตอการพัฒนาพระสงฆในอําเภอวิเชียรบุรี จังหวัด
เพชรบูรณ” ผลการศึกษาพบวา ควรใหความรวมมือกับหนวยงานภายนอกเพื่อรวมกนัทํากิจกรรม
ฝกอบรมที่เปนประโยชนและสรางสรรค ควรใหความรูความเขาใจกับพระภิกษุที่สนใจที่จะเขารับ
การฝกอบรม (พระวิรัตน ปริปุณฺโณ, 2558: ก-ข) ดานอุตุสัปปายะ นําหลัก ๕ ส. มามาปฏิบัติใชใน
การปรับภูมิทัศภายในวัดเพื่อดูแลรักษาสภาพรมรื่นภายในวัดใหอยูตลอดไป และปรับปรุงอาคาร
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สถานที่ภายในวัดใหพรอมใชงานตลอดใหอยูในสภาพคงทนและแข็งแรง ซึ่งสอดคลองกับ พระครู
เวฬุวันพัฒนาทร (ชัยวัฒน ชุตินฺธโร) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “ปจจัยที่มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการงานสาธารณูปการของพระสังฆาธิการ อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา” ผลการวิจัยพบวา การบริหารจดัการงานสาธารณูปการน้ันพระสงัฆาธิการควรมี
ความรูความเขาใจเปนอยางดี ดวยการศึกษาดูงาน สอบถามจากทานผูรูเพื่อนํามาประยุกตใชให
เหมาะแกงานของตน (พระครูเวฬุวันพัฒนาทร (ชัยวัฒน ชุตินฺธโร), 2556: ก-ข) ดานอิริยาบถสัปปา-
ยะ ควรจัดอาคารสถานที่ใหพรอมใชงานอยูเสมอ และมีเครื่องอํานวยความสะดวกที่เหมาะสม ซึ่ง
สอดคลองกับ พระครูปลัดเจริญ สุวีโร (มีประเสริฐ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการพระสังฆาธิการดานการศึกษาสงเคราะหในจังหวัดสมุทรสงคราม” ผลการวิจัยพบวา ดาน
อาคารสถานที่ควรมีการแบงสัดสวนที่ชัดเจนในอาคารสถานศึกษาเลาเรียน พระครูปลัดเจริญ สุวีโร 
(มีประเสริฐ), 2554: ก-ข) 
  

6. ขอเสนอแนะ 
6.1 ขอเสนอแนะทั่วไป 
 ๑. ประชานชนควรเขาไปมีสวนรวมแนะนํา และดําเนินการในการปฏิบัติรวมกับวัด

เพื่อพัฒนางานสาธารณูปการและสิ่งแวดลอมภายในวัด 
 ๒. ประสานงานกับหนวยงานภาครัฐในพื้นที่ ในการปรึกษาและใหความชวยเหลือ

ในดานการพัฒนางานสาธารณูปการของวัดใหเปนไปในรูปแบบเปนมาตรฐานเดียวกัน ใหเหมาะสม
และเขากับชุมได 

6.2 ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป 
 1. ทําการวิจัยแบบเจาะประเด็นในสวนของภาวะผูนําในการพัฒนาวัดในดานอื่น ๆ 

ที่สําคัญ เชน การพัฒนาภาวะผูนําในการบริหารจัดการงานสาธารณูปการของวัด เปนตน เพื่อเปน
แนวทางนําไปสูการปฏิบัติไดจริงตอไป 

 2. ควรทําการศึกษาเปรียบเทียบระหวางอําเภอตาง ๆ ในเขตจังหวัดราชบุรี และ
จังหวัดอื่น ๆ เพื่อหาความแตกตางและนํามาพัฒนาแกไขขอบกพรองตอไปในอนาคต 
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บทคัดยอ 

การวิจัยน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาสภาพการณปจจุบันของการจัดการทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมในอําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี (2) ศึกษาแนวโนมในเชิงอุดมคติของการพัฒนาวัด
เพื่อการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี และ (3) นําเสนอแนวทางการ
พัฒนาวัดเพื่อการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ที่สอดคลองกับ
สภาพการณปจจุบันและแนวโนมเชิงอุดมคติ ระเบียบวิธีวิจัยเปนการวิจัยเชิงคุณภาพมีการ
วิเคราะหเอกสาร และใชแบบสัมภาษณเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลภาคสนามจากผูใหขอมูล
หลัก จํานวน 17 รูป/คน และวิเคราะหขอมูลดวยเทคนิคการวิเคราะหเน้ือหาประกอบบริบท 

ผลการวิจัยพบวา 
1. สภาพการณปจจุบันของการจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอําเภอโพธาราม 

จังหวัดราชบุรี พบวา (1) ดานสิ่งดึงดูดใจ ไดแก หนังใหญวัดขนอนซึ่งไดรับรางวัลจากยูเนสโก เปน
ตน (2) ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ไดแก มีศูนยบริการนักทองเที่ยว (3) ดานการเขาถึง ไดแก มี
ปายบอกเสนทางเดินรถ เปนตน (4) ดานการรักษาความปลอดภัย ไดแก มีอาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือนปฏิบัติงานดานความปลอดภัยรวมกับเจาหนาที่หนวยงานราชการ เปนตน (5) ดาน
การตลาด ไดแก มีการกระตุนตลาดจากกลุมผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยว เปนตน และ (6) ดาน
นักทองเที่ยว ไดแก ใหความสําคัญกับความพึงพอใจและความประทับใจของนักทองเที่ยว เปนตน 

2. แนวโนมในเชิงอุดมคติของการพัฒนาวัดเพื่อการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอําเภอ
โพธาราม จังหวัดราชบุรี พบวา ควรพัฒนาอยางย่ังยืนโดยไมทําลายธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทาง
วัฒนธรรม ควรมีการบริหารจัดการโดยเนนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในชุมชนเปน

Master of Arts Program in Buddhist Management, Ratchaburi Sangha College, 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University. 

Ratchaburi Sangha College, Mahachulalongkornrajavidyalaya University. 
Faculty of Social Sciences, Mahachulalongkornrajavidyalaya University. 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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สําคัญ ควรสนับสนุนงบประมาณใหเทาเทียมกันทุกวัดที่ เปนแหลงทองเที่ยว ควรวางแผน
ยุทธศาสตรตามหลัก PDCA ควรกําหนดปฏิทินกิจกรรมพระพุทธศาสนาอางอิงเทศกาลตาง ๆ เพื่อ
สงเสริมการทองเที่ยว ไมเนนของเรื่องราววัตถุมงคลแตเนนพุทธศิลป ไมเก็บคาเขาชมจากคนไทย 
ควรแกกฎหมายการอุดหนุนเงินบํารุงศาสนสถาน ควรจําแนกกลุมกลุมนักทองเที่ยวสําหรับการ
ใหบริการที่ตรงกับความตองการทองเที่ยว ทุกวัดที่มีมรดกทางวัฒนธรรมควรข้ึนทะเบียน
โบราณสถานโดยไมกังวลเรือ่งความอิสระในการบริหารจัดการ และควรรวมกันอนุรักษวัฒนธรรม
ชุมชนมอญในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมของชาติมากกวาการใหความสําคัญกับรายไดจากการ
ทองเที่ยว 

3. แนวทางการพัฒนาวัดเพื่อการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอําเภอโพธาราม จังหวัด
ราชบุรี ที่สอดคลองกับสภาพการณปจจุบันและแนวโนมเชิงอุดมคติ พบวา (1) ดานสิ่งดึงดูดใจ 
ไดแก ผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายรวมกันรักษาวัฒนธรรมด้ังเดิมของชุมชนมอญและเผยแพรสู
สาธารณชน เปนตน (2) ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ไดแก ผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายรวมกันจัด
ศูนยบริการนักทองเที่ยวรองรับนักทองเที่ยวชาวตางประเทศและมีผูเช่ียวชาญภาษาอยูประจําการ 
เปนตน (3) ดานการเขาถึง ไดแก กรมทางหลวงติดต้ังปายบอกทางเพิ่มเติมในจุดเช่ือมตอหรือ
บริเวณทางแยก เปนตน (4) ดานการรักษาความปลอดภัย ไดแก วัดดําเนินการติดต้ังกลองวงจรปด
เพิ่มเดิมใหครอบคลุมแหลงทองเที่ยวและพื้นที่ภายในวัด เปนตน (5) ดานการตลาด ไดแก ผูมีสวน
เกี่ยวของทุกฝายรวมกันประชาสัมพันธในชองทางที่หลากหลาย เปนตน และ (6) ดานนักทองเที่ยว 
ไดแก ผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวในพื้นที่ใหบริการกับนักทองเที่ยวชาวไทยและตางชาติโดย
เสมอภาคกัน เปนตน 
คําสําคัญ: การพัฒนาวัด, การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 

ABSTRACT 
The objectives of research paper were (1) to study the current situation of 

the management of cultural tourism in Photharam district, Ratchaburi province, (2) to 
study Idealistic trend of temple development for cultural tourism in Photharam 
district, Ratchaburi province, and (3) to propose guidelines of temple development 
for cultural tourism in Photharam district, Ratchaburi province that corresponds to 
the current situation and ideal trend. The research methodology was the qualitative 
research had the documentary analysis and interview as the tool to collect the data 
in the field study from 17 key informants and analyzed the data through the content 
analysis technique. 

The findings of this research were as following: 
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1. The current situation of the management of cultural tourism in 
Photharam district, Ratchaburi province as following: (1) Attraction side; Khanon 
temple which has been awarded by UNESCO, etc. (2) Amenity side; the tourist service 
center, etc. (3) Accessibility side; car route signs, etc. (4) Safety side; civil protection 
volunteers perform safety work with government officials, etc. (5) Marketing side; 
marketing stimulation from tourism business operators, etc., and (6) Tourist side; a 
focus on satisfaction and impression of tourists, etc. 

2. An idealistic trend on temple’s development for cultural tourism in 
Photharam district, Ratchaburi province as following: should be managed by 
emphasizing the participation of stakeholders in the community, should support the 
budget equal to every temple that is a tourist attraction, should establish a strategic 
plan based on PDCA principles, should create a Buddhist activity calendar by 
reference to various festivals to promote tourism, not emphasizing the story of 
sacred objects but emphasizing Buddhist art, not collecting admission fees from Thai 
people, should amend the law regarding temple maintenance support, should 
classify tourists groups for providing services that meet the travel needs, every 
temple with cultural heritage should register the Antique Sites without worrying 
about administrative freedom, and should conserve the Mon community culture as 
the national cultural heritage rather than focusing on tourism income. 

3. The guidelines of temple development for cultural tourism in 
Photharam district, Ratchaburi province that corresponds to the current situation and 
ideal trend as following: (1) Attraction side; all stakeholders involved in preserving the 
traditional culture of the Mon community and publicizing it, etc. (2) Amenity side; all 
stakeholders involved in organizing the tourist service center to support the foreign 
tourists and have language experts, etc. (3) Accessibility side; department of highways 
installed additional signs in the access point or intersection area, etc. (4) Safety side; 
temple install additional CCTV cameras to cover tourist attractions and areas within 
the temple, etc. (5) Marketing side; all stakeholders involved in public relations in 
various channels, etc., and (6) Tourist side; tourism business operators in the area 
providing services to Thai and foreign tourists equally. 
Keywords: Public Welfare Management, Sangha Administrators 
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1. บทนํา 
การทองเที่ยวนอกจากจะมีประโยชนทางดานเศรษฐกิจแลว ยังมีประโยชนทางดาน

สังคมซึ่งชวยใหประชาชนไดเห็นความสําคัญของศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของแตละทองถ่ิน 
แลวยังชวยใหสภาพแวดลอมของทองถ่ินดีข้ึนเน่ืองจากมีการพัฒนาทองถ่ิน ใหมีความสะอาด
ปลอดภัยเพื่อตอนรับนักทองเที่ยว ย่ิงไปกวาน้ัน การทองเที่ยวยังเปนการสรางความมั่นคงใหกับ
ประเทศ เพราะในสถานที่ที่นักทองเที่ยวเดินทางไปจะมีการสรางปจจัยตางๆ เชน ถนน ไฟฟา 
ประปา โรงแรม ที่พักตาง ๆ ตามมา เพื่อสนองความตองการ และการสรางวัตถุสิ่งของเหลาน้ีจะ
ชวยขจัดปญหาหรือภัยที่เกิดจากการแทรกซึม หรือบอนทําลายตาง ๆ ไดอยางดี นอกจากน้ียัง
เปนการสรางความเจริญใหแกทองถ่ินไดอยางมากมายอีกดวย ฉะน้ัน นานาประเทศจึงใชกล
ยุทธตาง ๆ เพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวชาวตางชาติใหเดินทางมาทองเที่ยวในประเทศของตนใหมาก
ที่สุด และสงเสริมใหพลเมืองของตนสนใจทองเที่ยวภายในประเทศของตนมากกวาที่จะเดินทาง
ไปทองเที่ยวยังตางประเทศ (ปยะวดี หิริมกมล, 2555: 25) 

การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเปนรปูธรรมการทองเทีย่วประเภทหน่ึงที่เนนความสําคัญ
กับแหลงทองเที่ยวที่เกี่ยวของกับมรดกประเพณีที่สืบทอดตอ ๆ กันมา และวัฒนธรรมที่ดึงดูด
ความสนใจ โดยสิ่งที่ดึงดูดความสนใจนักทองเที่ยวน้ันมีหลายอยางประกอบดวย วิถีชีวิต 
พิพิธภัณฑ การแสดง แหลงโบราณคดี ศิลปะ ละคร การแสดงดนตรีสากล และการแสดงดนตรี
พื้นบาน ประเพณี พิธีกรรมทางศาสนา หัตถกรรมงานฝมือ และการกระทําอื่น ๆ ซึ่งเกี่ยวของ
กับวัฒนธรรม (จุฑามาศ คงสวัสด์ิ, 2550: 1) ประการสําคัญ คือ แหลงทองเที่ยวจะตองมี
องคประกอบที่ทําใหการทองเที่ยวบรรลุวัตถุประสงคได คือ หรือ 3As ไดแก สิ่งดึงดูดใจ 
(Attraction) สิ่งอํานวยความสะดวก (Amenities) และการเขาถึง (Accessibility) (Collier A. 
& Harraway S., 1997: 18) 

โพธาราม อําเภอหน่ึงในจังหวัดราชบุรี เปนหมูบานสองฝงแมนํ้าแมกลองที่ยังคงวิถี
ชาวบานอันเรียบงายและมีกลิ่นอายของความเกาแก และมีแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
มากมาย อาทิ หนังใหญวัดขนอน ซึง่ไดรับรางวัลจากยูเนสโก (UNESCO) ในฐานะการแสดงที่
ควรคาแกการสืบทอดใหคงอยูตอไป และโพธารามเปนอําเภอที่ไดรับการยกยองใหเปน 1 ใน 6 
ชุมชนดีเดนของโลกที่มีผลงานในการอนุรักษฟนฟูมรดกวัฒนธรรมเชิงนามธรรม โดยในการเชิด
น้ัน คนที่เชิดตัวละครหนังใหญไมใชผูใหญหรือคนเฒาคนแก แตเปนเด็กในชุมชนโพธารามที่
ไดรับการฝกฝนมาอยางดีไมตํ่ากวา 3 เดือน หนังใหญแตละตัวก็ไมใชขนาดเล็กเหมือนตัวหนัง
ตะลุง เด็กตัวเล็ก ๆ มายกตัวหนังข้ึนในระดับศีรษะพรอมแสดงทวงทา ลีลา และกาวเดินใหถูก
จังหวะสอดคลองไปกับดนตรี เด็กตัวนอย ๆ น้ี จะคอยสืบสานวัฒนธรรมและสานตอลมหายใจ
ของ หนังใหญวัดขนอนใหดํารงอยูตอไป อีกสถานที่หน่ึง คือ วัดคงคาราม ซึ่งมีภาพจิตรกรรมฝา
ผนังโบราณอายุเกาแกกวา 250 ป ที่งดงามเชนกัน ภาพสวนใหญเปนภาพพุทธประวัติตอนมาร
ผจญ ภาพสวรรคช้ันตาง ๆ ภาพอดีตของพระพุทธเจาที่ประทับบนบัลลังก ภาพพระพุทธประวัติ
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และพระพุทธชาดชาดก บางภาพก็บอกเลาเรื่องราวทางประวัติศาสตรในยุคน้ันไดอยางดี และ
ยังมีรูปของฝรั่งเขามาอยูในเรื่องราวของภาพดวย แสดงใหเห็นวาในยุคน้ันชาติตะวันตกเริ่มเขา
มามีอิทธิพลในประเทศไทย ฯลฯ (ไปดวยกัน.คอม, 2560: ออนไลน) 

อยางไรก็ตาม การสงเสริมการทองเที่ยวในแตละพื้นที่มักประสบปญหา โดยเฉพาะ
ความขัดแยงระหวางการพัฒนากับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมทางสังคม 
เพราะรูปแบบของการจัดการการทองเที่ยวโดยทั่วไปน้ันมุงเนนเพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
มากกวาที่จะสนใจถึงผลกระทบที่อาจมีตอชุมชน ไมวาจะเปนวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี 
สังคมและวัฒนธรรม ซึ่งหากมองผลกระทบที่เกิดข้ึนแลวน้ันจะพบวาสังคมหรือชุมชนจะเปนผูที่
ไดรับผลกระทบมากที่สุด ทั้งทางตรงและทางออม อยางไรก็ดีในชวงทศวรรษที่ผานมา กระแส
การอนุรักษไดเพิ่มสูงข้ึนจึงเกิดแนวทางการจัดการทองเที่ยวแนวใหมซึ่งเปนรูปแบบของการ
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ น่ันคือ การทองเที่ยวที่สงเสริมใหนักทองเที่ยวรวมทั้งเจาหนาที่ของพื้นที่มี
จิตสํานึกที่ดีตอการอนุรักษธรรมชาติ สิ่งแวดลอม สังคม และวัฒนธรรม โดยมีปรัชญาหลักคือ 
การเพิ่มรายไดในดานการทองเที่ยวควบคูไปกับการดูแลรักษาสภาพแวดลอมเปนสําคัญ เนน
การตอบสนองตอความจําเปนพื้นฐานมากกวาการบริโภควัตถุ นอกจากน้ี ยังเนนการ
แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณทางวัฒนธรรมระหวางนักทองเที่ยวกับคนในชุมชน ซึ่งเรียก
กันในช่ือ การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism) 

จากปญหาดังกลาวขางตน ประกอบกับที่ผูวิจัยมีสังกัดในพื้นที่อําเภอโพธาราม 
จังหวัดราชบุรี จึงมีความสนใจศึกษาเรื่อง การพัฒนาวัดเพื่อการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน
อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เพื่อสังเคราะหองคความรูจากการวิจัยเปนขอมลูสาํคัญเพื่อใชใน
การพัฒนาบทบาทวัดในการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สืบไป 
 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
2.1 เพื่อศึกษาสภาพการณปจจุบันของการจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอําเภอ

โพธาราม จังหวัดราชบุรี 
2.2 เพื่อศึกษาแนวโนมในเชิงอุดมคติของการพัฒนาวัดเพื่อการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมในอําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
2.3 เพื่อนําเสนอแนวทางการพัฒนาวัดเพื่อการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอําเภอโพ

ธาราม จังหวัดราชบุรี ที่สอดคลองกับสภาพการณปจจุบันและแนวโนมเชิงอุดมคติ 
 

3. วิธีดําเนินการวิจัย 
3.1 รูปแบบการวิจัย 



การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม Proceedings: 2561430

การวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quantitative Research) ขอบเขตเน้ือหา
ครอบคลุม 6 ดาน ไดแก (1) ดานสิ่งดึงดูดใจ (2) ดานสิ่งอํานวยความสะดวก (3) ดานการเขาถึง 
(4) ดานการรักษาความปลอดภัย (5) ดานการตลาด และ (6) ดานนักทองเที่ยว (กลุมวิชาการ
พัฒนาแหลงทองเที่ยว, 2557: 67) 

3.2 ผูใหขอมูลสําคัญ 

ผู ให ข อมู ล ห ลั ก  (Key Informants) โดยก ารสั ม ภาษณ เชิ งลึ ก  ( In-depth 
Interview) จํานวน 17 รูป/คน โดยจําแนกเปน 4 กลุม คือ กลุมที่ 1 พระสังฆาธิการ จํานวน 3 
รูป กลุมที่ 2 หัวหนาหนวยงานราชการที่มีสวนเกี่ยวของ จํานวน 7 คน กลุมที่ 3 บุคลากร
มหาวิทยาลัย/โรงเรียน/สถานศึกษาในพื้นที่ จํานวน 3 คน และกลุมที่ 4 ตัวแทนภาคประชา
สังคม/ชุมชน จํานวน 5 คน 

3.3 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก แบบมีโครงสราง (Structured Interview) มี

ลักษณะเปนคําถามแบบปลายเปดเพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัย 
3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลจากผูใหขอมูลสาํคัญทัง้หมดดวยตนเอง โดยนําหนังสือ

จากผูอํานวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไปเสนอเพื่อขอความอนุเคราะห และสามารถเก็บรวบรวมขอมูล
ไดสมบูรณทั้งหมด 

3.5 การวิเคราะหขอมูล 
ขอมูลจากการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) และการวิเคราะห

ขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ผู วิจัยไดใชวิธีการวิเคราะหเน้ือหา 
(Content Analysis) โดยผูวิจัยพยายามรักษาสํานวนเดิมของผูใหสัมภาษณรวมทั้งปรับแกใหมี
ความชัดเจนทางการสื่อสาร ความหมาย และลดขอความที่ซ้ําซอนกัน 
 

4. สรุปผลการวิจัย 
การพัฒนาวัดเพื่อการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี มี

แนวทางดําเนินการ ดังน้ี 
1. ดานสิ่งดึงดูดใจ ไดแก ใหมีการแตงกายดวยเครื่องแตงกายแบบมอญเปนปกติ

วิสัยเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยว ใหจัดรถสาธารณะเช่ือมโยงการเดินทองเที่ยวในอําเภอโพธารามใน
ลักษณะรถโดยสารสายเดียวเที่ยวไดทั่ว ใหการทองเที่ยวแหงประเทศไทยและสํานักงานจังหวัด
ราชบุรีรวมมือกันสนับสนุนการประชาสัมพันธทั้งในระดับประเทศและระดับโลก ใหมีการเปด
โบสถเพื่อไหวพระไดตลอดวัน จัดงานเทศกาลวัฒนธรรมโดยอาศัยกิจกรรมในวันสําคัญทาง
ศาสนา ใหรวมกันรักษาวัฒนธรรมด้ังเดิมของชุมชนมอญและเผยแพรสูสาธารณชน จัดสรางตัว
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หนังใหญที่มีขนาดใหญที่สุดในโลก (เฉพาะวัดขนอน) และจัดการจุดถายภาพพิเศษที่มีแหงเดียว
เทาน้ัน 

2. ดานสิ่ งอํานวยความสะดวก ไดแก  จัดศูนยบริการนักทองเที่ ยวรองรับ
นักทองเที่ยวชาวตางประเทศและมีผูเช่ียวชาญภาษาอยูประจําการ จัดสิ่งอํานวยความสะดวก
พื้นฐานที่รองรับการทองเที่ยวพรอมกันของนักทองเที่ยงจํานวนมากได จัดปายบอกตําแหนง
อาคารสถานที่แตละจุดภายในวัดหรือแผนผังของวัด จัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกตามหลัก
พื้นฐานแหลงทองเที่ยวสากล และเพิ่มจํานวนมัคคุเทศกนอยในชวงเทศกาลการทองเที่ยว 

3. ดานการเขาถึง ไดแก เพิ่มชองทางการสื่อสารสาธารณะของทางวัด จัดรถ
สาธารณะเช่ือมโยงการเดินทองเที่ยว เพิ่มปายบอกทางในจุดเช่ือมตอหรือบริเวณทางแยก เพิ่ม
ปายประชาสัมพันธบอกทางและตําแหนงที่ต้ังจุดสําคัญ ๆ ภายในวัด นําระบบแสกน QR Code 
จาก Smartphone เขามาชวย องคกรปกครองทองถ่ินตองมีงบฉุกเฉินรองรับการซอมแซมถนน
ที่ใชเปนเสนทางการเดินทางหลัก ปรับภูมิทัศนโดยไมใหเกิดผลกระทบตอวิถีชีวิตด้ังเดิม และ
เพิ่มชองทางการเดินทางในการสรรจรทางนํ้า 

4. ดานการรักษาความปลอดภัย ไดแก รณรงคใหคนในชุมชนรวมเปนจิตอาสา
รักษาความปลอดภัยในชุมชน เพิ่มจํานวนผูดูแลความปลอดภัยตามจํานวนนักทองเที่ยวที่มีมาก
ในชวงเทศกาลหรือหยุดยาว ดําเนินการติดต้ังกลองวงจรปดเพิ่มเดิมใหครอบคลุมพื้นที่ ติดต้ังตู
แดงสายตรวจโดยรอบครอบคลุมจุดเสี่ยงบริเวณแหลงทองเที่ยว จัดใหมีหนวยปฐมพยาบาล
เบื้องตนโดยมีเจาหนาทีร่องรับการใหบริการทุกวัน เพิ่มปายเตือนนักทองเที่ยวใหใหระวังลิงหรือ
สัตวประจําถ่ิน และทุก ๆ วัดที่เปนสถานที่ทองเที่ยวตองจัดทําแผนงานการทองเที่ยวแบบ
ปลอดภัย  

5. ดานการตลาด ไดแก ประชาสัมพันธในชองทางที่หลากหลาย ประชาสัมพันธการ
ทองเที่ยวโดยตลอดไมเฉพาะแตชวงเทศกาลเทาน้ัน ภาครัฐผอนปรนนโยบายจํากัดจํานวน
นักทองเที่ยว วัดไมควรต้ังราคาคาเขาชมโดยใชรูปแบบของการบริจาคตามศรัทธา รักษาจุดแข็ง
ที่เปดโอกาสใหนักทองเที่ยวไดรวมกิจกรรมทางวัฒนธรรม (การเชิดหนังใหญ) ชวยกันรักษา
มาตรฐานของแหลงทองเที่ยว จัดทําแผนประชาสัมพันธการทองเที่ยวระยะยาว วัดในพื้นที่
จัดทําปฏิทินการทองเที่ยวโดยสอดคลองกัน และการทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงาน
จังหวัดราชบุรี ชุมชน และผูประกอบการตาง ๆ ตองรวมมือกันอยางจริงจัง 

6. ดานนักทองเที่ยว ไดแก ใหความสําคัญกับนักทองเที่ยวชาวไทยและตางชาติ
เสมอภาคกัน ไมจํากัดโอกาสทางการทองเที่ยว จัดทําแผนคุณคาหรือแผนใชประโยชน มีกลยุทธ
หรือวิธีการสรางความประทับใจแกนักทองเที่ยว สํารวจความพึงพอใจของนักทองเที่ยวเปน
ประจํา ทํางานรวมกันระหวาง วัด โรงเรียน/ราชการ และชุมชน และใหบริการนักทองเที่ยวโดย
แรงงานในชุมชน 
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5. อภิปรายผลการวิจัย 
ทางการพัฒนาวัดเพื่อการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 

ที่สอดคลองกับสภาพการณปจจุบันและแนวโนมเชิงอุดมคติ พบวา ดานสิ่งดึงดูดใจ ไดแก ผูมี
สวนเกี่ยวของทุกฝายรวมกันรักษาวัฒนธรรมด้ังเดิมของชุมชนมอญและเผยแพรสูสาธารณชน 
เปนตน ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ไดแก ผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายรวมกันจัดศูนยบริการ
นักทองเที่ยวรองรับนักทองเที่ยวชาวตางประเทศและมีผูเช่ียวชาญภาษาอยูประจําการ เปนตน 
ดานการเขาถึง ไดแก กรมทางหลวงติดต้ังปายบอกทางเพิ่มเติมในจุดเช่ือมตอหรือบริเวณทาง
แยก เปนตน ดานการรักษาความปลอดภัย ไดแก วัดดําเนินการติดต้ังกลองวงจรปดเพิ่มเดิมให
ครอบคลุมแหลงทองเที่ยวและพื้นทีภ่ายในวัด เปนตน ดานการตลาด ไดแก ผูมีสวนเกี่ยวของทุก
ฝายรวมกันประชาสัมพันธในชองทางที่หลากหลาย เปนตน และดานนักทองเที่ยว ไดแก 
ผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวในพื้นที่ใหบริการกับนักทองเที่ยวชาวไทยและตางชาติโดยเสมอ
ภาคกัน เปนตน ดังกลาวน้ี สอดคลองกับที่ พระพชรพร โชติวโร ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “ศึกษา
กระบวนการอนุรักษ ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน: กรณีศึกษาวัดรองเม็ง จังหวัดเชียงใหม” 
ผลการวิจัยพบวา การอนุรักษโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ตลอดจนภูมิปญญาทองถ่ินน้ัน มี
ความสําคัญอยางย่ิง เพราะเปนการสงวนรักษา และบูรณะผลิตผลทางดานวัฒนธรรม (พระพชร
พร โชติวโร, 2554: ก-ข) และสอดคลองกับที่ พระสมุหอนุรักษ ธีรสกฺโก ไดศึกษาวิจัยเรื่อง 
“การพัฒนาวัดเพื่อการทองเที่ยวเชิงพุทธในจังหวัดสมุทรสาคร” ผลการวิจัยพบวา ปญหาสวน
ใหญในการพัฒนาวัด คือ ปญหาเกี่ยวกับความสะอาด (พระสมุหอนุรักษ ธีรสกฺโก, 2556: ก-ข) 
และสอดคลองกับที่ ด.ต.หญิง ณัฐวีรภัทร ถ่ินมีผล ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “ทัศนะของนักทองเที่ยว
ชาวไทยตอประสิทธิภาพการบรหิารงาน บริการของตํารวจทองเที่ยว ตามหลักสังคหวัตถุ 4” 
จากผลการวิจัยพบวา เพื่อใหนักทองเที่ยวเกดิความประทบัใจในการบริการของตํารวจทองเที่ยว 
เจาหนาที่ตํารวจตองมีความเต็มใจในการใหบริการแกนักทองเที่ยว มีความกระตือรือรนและ
อัธยาศัยไมตรีที่ดีในการใหบริการตอนักทองเที่ยว แสดงความเอาใจใสตอความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของนักทองเที่ยว (ด.ต.หญิง ณัฐวีรภัทร ถ่ินมีผล, 2553: ก-ข) และสอดคลองกับที่ 
นิลรัตน กลิ่นจันทร และคณะ ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “ศึกษาศาสนสถานที่สําคัญตอการอนุรักษการ
ทองเที่ยวของวัดในกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบวา ศาสนสถานที่สําคัญของวัดที่เปนแหลง
ดึงดูดนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติมีองคประกอบสําคัญ คือ วัดมีศาสนสถานสําคัญ
ตาง ๆ เชน พระพุทธรูป พระอุโบสถ เจดีย พระปรางค พระวิหารหลวง (นิลรัตน กลิ่นจันทร 
และคณะ, 2553: ก-ข) และสอดคลองกับที่ นรีวัลคุ ธรรมนิมิตโชค ไดวิจัยเรื่อง “การศึกษา
รูปแบบของวัดที่เหมาะสมกับการเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต” ผลการวิจัยพบวา ตนแบบ
ดังเดิมของวัดในสมัยพุทธกาลมีบรรยากาศสภาพแวดลอมเอื้ออํานวยตอการประพฤติ
พรหมจรรยของพระสงฆ (นรวัีลคุ ธรรมนิมิตโชค, 2550: ก) 
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6. ขอเสนอแนะ 
6.1 ขอเสนอแนะทั่วไป 

1. ควรรวมกันรักษาวัฒนธรรมด้ังเดิมของชุมชนมอญและเผยแพรสูสาธารณชน 
2. ควรจัดศูนยบริการนักทองเที่ยวรองรับนักทองเที่ยวชาวตางประเทศและมี

ผูเช่ียวชาญภาษาอยูประจําการ 
3. ควรเพิ่มปายบอกทางในจุดเช่ือมตอหรือบริเวณทางแยก 
4. ควรดําเนินการติดต้ังกลองวงจรปดเพิ่มเดิมใหครอบคลุมแหลงทองเที่ยวและ

พื้นที่ภายในวัด 
5. ควรประชาสัมพันธในชองทางที่หลากหลาย 
6. ควรใหบริการกับนักทองเที่ยวชาวไทยและตางชาติโดยเสมอภาคกัน 

6.2 ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป 
1. การวิจัยครั้งตอไป ควรศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการอนุรักษวัฒนธรรมมอญเพื่อ

การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
2. การวิจัยครั้งตอไป ควรศึกษาเกี่ยวกับนวัตกรรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ของวัดในพระพุทธศาสนา 
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บทคัดยอ 

การวิจัยน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาสภาพการพัฒนาวัดใหเปนวัดพัฒนา
ตัวอยางของอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี (2) ศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระภิกษุที่มี
ตอการพัฒนาวัดใหเปนวัดพัฒนาตัวอยางของอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี โดยจําแนกตาม
ปจจัยสวนบุคคล และ (3) ศึกษาปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะในการพัฒนาวัดใหเปนวัด
พัฒนาตัวอยางของอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี การวิจัยเชิง
ปริมาณใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือเก็บขอมูลจากพระภิกษุ จํานวน 231 รูป วิเคราะหขอมูล
ที่ไดโดยหาคาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยการ
ทดสอบคาที คาเอฟ วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และการวิจัยเชิงคุณภาพมีการวิเคราะห
เอกสาร และใชแบบสัมภาษณการเก็บขอมูลจากผูใหขอมูลสําคัญ จํานวน 7 รูป/คน และ
วิเคราะหขอมูลดวยเทคนิคการวิเคราะหเน้ือหาประกอบบริบท 

ผลการวิจัยพบวา 
1. สภาพการพัฒนาวัดใหเปนวัดพัฒนาตัวอยางของอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี 

โดยภาพรวม อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.21 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูใน
ระดับมากทุกดาน 

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระภิกษุที่มีตอการพัฒนาวัดใหเปนวัด
พัฒนาตัวอยางของอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา อายุ 
และพรรษา มีผลใหความคิดเห็นที่มีตอการพัฒนาวัดใหเปนวัดพัฒนาตัวอยางของอําเภอบาน
โปง จังหวัดราชบุรี โดยภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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3. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการพัฒนาวัดใหเปนวัดพัฒนาตัวอยางของ
อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี พบวา ปญหา อุปสรรค ไดแก บางวัดมีตนไมยืนตนนอย บางวัด
ขาดเงินสนับสนุนการกอสราง พระภิกษุบางรูปไมทําความสะอาดบริเวณวัด บางวัดกอสราง
เสนาสนะไมเปนสัดสวน บางวัดไมรักษาความสะอาดของหองนํ้าหองสุขา บางวัดปลอยให
ชาวบานรุกล้ําเขามาในที่ดินของวัด บางวัดปดแสงไฟฟาบริเวณหนาวัดในเวลากลางคืน บางวัด
เนนการจําหนายวัตถุมงคล และบางวัดทํางานเพียงลําพัง สวนขอเสนอแนะ ไดแก วัดควรเนน
การปลูกตนไมยืนตนเพื่อใหรมเงา วัดควรวางแผนการกอสรางโดยคํานึงถึงความเสี่ยงทาง
เศรษฐกิจ วัดควรกําหนดภาระรับผิดชอบในการรักษาความสะอาดแกพระภิกษุในสังกัดอยาง
ชัดเจน วัดควรกําหนดแผนผังใหเปนสัดสวน วัดควรใหความสําคัญกับความสะอาดของหองสุขา 
วัดควรจัดทํารั้วถาวร วัดควรติดต้ังหลอดไฟใหแสงสวางบริเวณหนาวัด วัดควรเนนการสราง
ศรัทธาแกประชาชนดวยการใหธรรมะสําหรับการดําเนินชีวิต วัดควรสงเสริมใหครูในโรงเรียนได
เรียนและสอบธรรมศึกษา และวัดควรรวมมือกับหนวยงานภาครัฐหรือเอกชนในการจัดกิจกรรม
ตาง ๆ โดยมุงประโยชนของชุมชน 
คําสําคัญ: การพัฒนาวัด, วัดพัฒนาตัวอยาง 
 

ABSTRACT 
The objectives of research paper were: (1) to study the temple 

development as the best example developed temple of Banpong district, 
Ratchaburi province, (2) to compare the opinion of monks toward temple 
development as the best example developed temple of Banpong district, 
Ratchaburi province, classified by personal data, and (3) to study the problems, 
obstacles and suggestions of temple development as the best example 
developed temple of Banpong district, Ratchaburi province. The research 
methodology was the mixed methods research, that the quantitative research 
used the questionnaire as the tool to collect the data in the field study from 
231 monks in Banpong district, Ratchaburi province. The statistics were used for 
the data analysis through frequency, percentage, mean, standard deviation 
(S.D.), t-test, F-test, One-way Analysis of Variance, and the qualitative research 
had the documentary analysis and interview as the tool to collect the data in 
the field study from 7 key informants and analyzed the data through the 
content analysis technique. 

The findings of this research were as following: 
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1. Temple development as the best example developed temple of 
Banpong district, Ratchaburi province, overall, was in high at mean of 4.21, when 
considered in each aspect found that was high level all aspects. 

2. The comparison of monk’s opinions toward temple development 
as the best example developed temple of Banpong district, Ratchaburi 
province, classified by personal data, found that age and ordination years had 
the opinions towards temple development as the best example developed 
temple of Banpong district, Ratchaburi province were different, significantly at 
0.05. But, status, general education and Dhamma education had the opinions 
towards temple development as the best example developed temple of 
Banpong district, Ratchaburi province were not different. 

3. The problems, obstacles and suggestions of temple development 
as the best example developed temple of Banpong district, Ratchaburi province 
as following: problems and obstacles found that some temples lack of money 
to support construction, some monks do not clean the temple area, some 
temples do not construct buildings in proportion, some temples do not keep 
the toilet clean, some temples let villagers occupy on the temple's land, Some 
temple turn off the electricity in front of the temple at night, some temples 
focus on selling sacred objects, and some temples work alone. Suggestions 
found that the temple should focus on planting the trees for shading, the 
temple should plan the construction with consideration of economic risks, the 
temple should clearly define the responsibility for maintaining cleanliness for 
the monks, the temple should set the plan in proportion, the temple should 
focus on the cleanliness of the toilets, the temple should be made permanent 
fence, the temple should be installed to illuminate the light in front of the 
temple, the temple should focus on building faith for the people by providing 
Dhamma for life, the temple should encourage teachers to study Dhamma 
education, and temples should cooperate with government or private agencies 
in organizing various activities with the benefit of the community. 
Keywords: Temple Development, Best Example Developed Temple 
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1. บทนํา 
วัด คือ สถานที่ทางศาสนา โดยปกติมีโบสถ วิหาร และที่อยูของพระสงฆ หรือ

นักบวช (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556: 1,104) ต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน วัดเปนศูนยกลางแหง
กิจกรรมตาง ๆ ของชุมชน และแมปจจุบันความเปนศูนยกลางในบางเรื่องจะลดลงแต
ความสําคัญก็ยังคงอยู โดยเฉพาะวัดในเขตภูมิภาค บทบาทของวัดยังคงมีความเขมขนอยู
คอนขางมาก ทั้งในเรื่องของการพัฒนาชุมชน หรือการเปนหนวยสังคมสงเคราะหและความเปน
ศูนยกลางทางดานจิตใจ (กรมการศาสนา, 2543: 5) 

พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2505 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ 
(ฉบับที่  2) พ.ศ. 2535 มาตรา 31 ระบุวา วัดมีสองอยาง คือ วัดที่ ไดรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมา และสํานักสงฆ (พระวิสุทธิภัทรธาดา (ประสิทธ์ิ พฺรหฺมรํสี), 2547: 83) โดยนัยน้ี 
วัดที่ ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา ไดแก อาราม ตามที่ ไดบัญญั ติไวในมาตรา 5 แหง
พระราชบัญญั ติคณะสงฆ ร.ศ. 121 และวัดที่ เลื่อนฐานะมาจากสํานักสงฆ  โดยไดรับ
พระราชทานวิสุงคามสีมาเพื่อเปนประโยชนแกสังฆกรรมตามพระธรรมวินัยสําหรับพระสงฆ 
นับวาเปนวัดที่สมบูรณทั้งทางกฎหมายและทางพระวินัยทุกประการ สวนสํานักสงฆ ไดแก วัดที่
กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศต้ังวัดแลว แตยังมิไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา รวมถึงวัดที่
ไดรับพระบรมราชานุญาตใหสรางข้ึน ตามความในมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองคณะสงฆ ร.ศ. 121 และวัดที่สรางข้ึนกอน ร.ศ. 121 ซึ่งยังมิไดรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมาดวย (สํานักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคม, 2543: 8) 

หากพิจารณาตามสภาพฐานะ พบวา วัด มี 3 ประเภท คือ ประเภทที่ 1 พระอาราม
หลวง ไดแก วัดที่พระมหากษัตริย สมเด็จพระราชินี สมเด็จพระยุพราช ทรงสรางและ
ปฏิสังขรณ เปนการสวนพระองคก็ดี พระราชทานเพื่อเปนเกียรติแกผูตํ่าศักด์ิลงมา หรือแกวัด
เองก็ดี หรือวัดที่พระบรมวงศานุวงศและขาราชบรพิาร ทรงสรางหรือโปรดใหปฏิสังขรณ แลว
นอมเกลานอมกระหมอมถวายเปนพระอารามหลวง รวมทั้งวัดที่ประชาชนสรางหรือปฏิสังขรณ 
และทรงรับไวเปนพระอารามหลวงดวย ประเภทที่ 2 วัดราษฎร ไดแก วัดที่ประชาชนทั่วไป
สราง หรือปฏิสังขรณ ซึ่งไดรับอนุญาตใหสรางวัดและประกาศต้ังวัด โดยถูกตองตามกฎหมาย
จากทางราชการแลว และชวยกันทะนุบํารุงสืบตอมาตามลําพัง วัดราษฎร หมายถึง วัดทั้งชนิดที่
ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสาํนักสงฆซึ่งมิไดนับเขาเปนพระอารามหลวง และประเภทที่ 
3 วัดราง ไดแก วัดที่ไมมีพระภิกษุสงฆพํานักอาศัยอยูประจํา ซึ่งทางราชการจะข้ึนทะเบียนเปน
วัดรางไว (พระราชวิสุทธิเวที (เที่ยง อคฺคธมฺโม), 2546: 160) 

ปจจุบัน ภาครัฐมีนโยบายที่จะสงเสริมการพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางของชุมชนใน
ทุก ดาน เปนที่สงบจิตใจเปนที่พักผอนของชุมชน โดยการปรับปรุงสภาพวัด และการดําเนิน
กิจกรรมตาง ๆ ของวัดโดยมีแนวทางการพัฒนาวัดที่สรางความรูสึกแกชุมชนในทองถ่ินน้ันวา 
วัดเปนของตน เกิดความรูสึกหวงแหน รักและชวยกันดูแลรักษา จัดสภาพวัดใหมีความพรอม 
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สามารถเช่ือมโยงกิจกรรมของวัดใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมใน
ปจจุบัน ยึดหลักบวร (บาน วัด โรงเรียน และราชการ) เพื่อทําใหประชาชนเห็นคุณคาและ
ประโยชนขององคกรพระพุทธศาสนา คือ พระสงฆ วัด ซึ่งเปนแกนสําคัญในการหลอหลอม 
ปลูกฝง และพัฒนาวัด ตรงตามหลักของพระพุทธศาสนา 4 ประการ คือ สะอาด สงบ สวาง 
สรางความสุข โดยนัยน้ี สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติไดรับสนองนโยบายดังกลาว โดย
กําหนดกรอบนโยบายในการสงเสริมการพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางชุมชน โดยทุกภาคสวนเขา
มามีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ รวมกับวัด 

สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ไดกําหนดหลักเกณฑและแนวทางในการ
พิจารณาคัดเลือกอุทยานการศึกษาในวัด วัดพัฒนาตัวอยาง และวัดพัฒนาตัวอยางที่มีผลงาน
ดีเดน พรอมทั้งไดคัดเลือกและประการผลการคัดเลือกอุทยานการศึกษาในวัด วัดพัฒนา
ตัวอยาง และวัดพัฒนาตัวอยางที่มีผลงานดีเดนเปนประจําทุกป (จุไรรัตน มีศิริ, 2552: 8) 

จากที่กลาวมา ประกอบกับที่ผูวิจัยมีสังกัดอยูในอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี จึง
ศึกษาเรื่อง การพัฒนาวัดใหเปนวัดพัฒนาตัวอยางของอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี เพื่อ
นําเสนอผลการวิจัยอันประโยชนตอการพัฒนาวัดในอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี และเปน
กรณีศึกษาสําหรับพื้นที่อื่น ๆ ไดอีกประการหน่ึงดวย 
 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
2.1 เพื่อศึกษาสภาพการพัฒนาวัดใหเปนวัดพัฒนาตัวอยางของอําเภอบานโปง 

จังหวัดราชบุรี 
2.2 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระภิกษุที่มีตอการพัฒนาวัดใหเปนวัด

พัฒนาตัวอยางของอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
2.3 เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการพัฒนาวัดใหเปนวัดพัฒนา

ตัวอยางของอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี 
 

3. วิธีดําเนินการวิจัย 
3.1 รูปแบบการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed-Methods Research) กําหนด
ขอบเขตเน้ือหาใน 11 ดาน ไดแก (1) ดานพระสงฆ (2) ดานความสงบ (3) ดานความสวยงาม 
(4) ดานความสะอาด (5) ดานเสนาสนะ (6) ดานสุขลักษณะ (7) ดานสิ่งแวดลอม (8) ดานความ
สะดวก (9) ดานการสรางความศรัทธา (10) ดานการสงเสริมการศึกษา และ (11) ดานสงเสริม
กิจกรรมทางศาสนา (กองพุทธศาสนศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, 2553: 65-73) 

3.2 ประชากร กลุมตัวอยางและผูใหขอมูลสําคัญ 
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ประชากร ไดแก พระภิกษุที่สังกัดวัดในอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี จํานวน 547 
รูป (สํานักงานเจาคณะอําเภอบานโปง, 2561: 1-5) 

กลุมตัวอยาง ไดทําการสุมมาจากประชากร โดยหาขนาดของกลุมตัวอยางจากการ
ใชสูตรคํานวณของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) (สุวรีย ศิริโภคาภิรมย, 2546: 129-130). ได
ขนาดของลุมตัวอยาง จํานวน 231 รูป 

ผู ให ขอมู ลสํ า คัญ  (Key Informants) โดยการสั มภาษณ เชิงลึ ก  (In-depth 
Interview) จํานวน 7 รูป/คน 

3.3 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่มีลักษณะ

เปนแบบเลือกตอบ (Check List) แบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) แบบปลายเปด 
(Open Ended Question) และแบบสัมภาษณ  ซึ่ งมีลักษณะเปนแบบสัมภาษณแบบมี
โครงสราง (Structured Interview) 

3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางและผูใหขอมูลสําคัญทั้งหมดดวย

ตนเอง โดยนําหนังสือจากผูอํานวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
เชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไปเสนอเพื่อขอความอนุเคราะห และ
สามารถเก็บรวบรวมขอมูลไดสมบูรณทั้งหมด คิดเปนรอยละ 100 

3.5 การวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลที่ไดโดยหาคาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบคาที คาเอฟ วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 
และเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีผลตางเปนสําคัญนอยที่สุด และในสวน
ของการวิจัยเชิงคุณภาพมีการวิเคราะหเอกสาร และวิเคราะหผลการสัมภาษณดวยเทคนิคการ
วิเคราะหเน้ือหาประกอบบริบท 
 

4. สรุปผลการวิจัย 
4.1 สภาพการพฒันาวัดใหเปนวัดพัฒนาตัวอยางของอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี 

โดยภาพรวม อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.21 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูใน
ระดับมากทุกดาน 

4.2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระภิกษุที่มีตอการพัฒนาวัดใหเปนวัด
พัฒนาตัวอยางของอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา 
ปจจัยสวนบุคคลของพระภิกษุ ไดแก อายุ และพรรษา มีผลใหความคิดเห็นที่มีตอการพัฒนาวัด
ใหเปนวัดพัฒนาตัวอยางของอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี โดยภาพรวม แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แตปจจัยสวนบุคคลของพระภิกษุ ไดแก สถานะ วุฒิการศึกษา
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สามัญ และวุฒิการศึกษานักธรรม มีผลใหความคิดเห็นที่มีตอการพัฒนาวัดใหเปนวัดพัฒนา
ตัวอยางของอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี โดยภาพรวม ไมแตกตางกัน 

4.3 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการพัฒนาวัดใหเปนวัดพัฒนาตัวอยาง
ของอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี พบวา ปญหา อุปสรรค ไดแก พระภิกษุผูบวชใหมบางรูปไม
มีความรูทางธรรม บางวัดมีตนไมยืนตนนอย บางวัดขาดเงินสนับสนุนการกอสราง พระภิกษุบาง
รูปไมทําความสะอาดบริเวณวัด บางวัดกอสรางเสนาสนะไมเปนสัดสวน บางวัดไมรกัษาความ
สะอาดของหองนํ้าหองสุขา บางวัดปลอยใหชาวบานรุกล้ําเขามาในที่ดินของวัด บางวัดปดแสง
ไฟฟาบริเวณหนาวัดในเวลากลางคืน บางวัดเนนการจําหนายวัตถุมงคล และบางวัดทํางานเพียง
ลําพัง สวนขอเสนอแนะ ไดแก พระสงฆผูบวชใหมควรพัฒนาตนเองใหมีความรูทางธรรม วัด
ควรเนนการปลูกตนไมยืนตนเพื่อใหรมเงา วัดควรวางแผนการกอสรางโดยคํานึงถึงความเสี่ยง
ทางเศรษฐกิจ วัดควรกําหนดภาระรับผิดชอบในการรักษาความสะอาดแกพระภิกษุในสังกัด
อยางชัดเจน วัดควรกําหนดแผนผังใหเปนสัดสวน วัดควรใหความสําคัญกับความสะอาดของ
หองสุขา วัดควรจัดทํารั้วถาวร วัดควรติดต้ังหลอดไฟใหแสงสวางบริเวณหนาวัด วัดควรเนนการ
สรางศรัทธาแกประชาชนดวยการใหธรรมะสําหรับการดําเนินชีวิต วัดควรสงเสริมใหครูใน
โรงเรียนไดเรียนและสอบธรรมศึกษา และวัดควรรวมมือกับหนวยงานภาครัฐหรือเอกชนในการ
จัดกิจกรรมตาง ๆ โดยมุงประโยชนของชุมชน 
 

5. อภิปรายผลการวิจัย 
การพัฒนาวัดใหเปนวัดพัฒนาตัวอยางของอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี โดย

ภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน ดังกลาวน้ี 
แสดงใหเห็นวา วัดในอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี มีศักยภาพในการพัฒนาไปสูการเปนวัด
พัฒนาตัวอยางตามเกณฑที่สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ไดรวมกับเจาคณะจังหวัด และ
ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด คัดเลือกวัดที่มีความพรอมและเหมาะสมในดานความสะอาด รม
รื่น สวยงาม และจัดกิจกรรมที่เอื้อประโยชนตอชุมชน เพื่อประกาศใหเปนวัดพัฒนาตัวอยาง 
ทั้งน้ี สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ซึ่งเปนหนวยงานที่มีหนาที่ในการสนองงานคณะสงฆ
และรัฐไดมีนโยบายในการอุปถัมภ คุมครอง และทํานุบํารุงศาสนา สงเสริมการปรับองคกรและ
กลไกที่รับผิดชอบดานศาสนาเพื่อใหการบรกิารจัดการ สงเสริมทํานุบํารุงศาสนา มีความเปน
เอกภาพและประสิทธิภาพ รวมทั้งสงเสริมความเขาใจอันดีและสมานฉันทระหวางศาสนิกชน
ของทุกศาสนาเพื่อนําหลักธรรมของศาสนามาใชในการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสราง
แรงจูงใจใหประชาชนใชหลักธรรมในการดํารงชีวิตมากข้ึน ดังน้ัน จึงมุงสงเสริมใหวัดไดรับการ
พัฒนาทั้งในดานการบูรณปฏิสังขรณใหมีความมั่นคงแข็งแรง ปรับปรุงสภาพภูมิทัศนให
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อสามารถใชประโยชนในการดําเนินกิจกรรมไดอยางสมบูรณแบบ 
ใหวัดมีสภาพสะอาด สงบ และสวาง สรางความสุขทางดานจิตใจใหกับประชาชน โดยสอดคลอง
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กับภารกิจของคณะสงฆ ทั้งน้ี จึงไดมีการระดมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน ทั้งในสวนของ
ชุมชนรอบวัด องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สวนราชการและสถานศึกษาตาง ๆ ในพื้นที่ที่ต้ังวัด
น้ัน ๆ เพื่อรวมกันปรับปรุงวัดมีสภาพความเปนศูนยกลางชุมชนอยางย่ังยืน ดังกลาวน้ี 
สอดคลองกับที่ พระครูโสภณกิจวิบูล (สุรพล สุรพโล) ไดทําการวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอมของวัดพัฒนาตัวอยางในจังหวัดนครปฐม” จากผลการวิจัยพบวา บทบาทที่สําคัญ
ของพระสงฆคือการสืบทอดพระพุทธศาสนา มีหนาที่อบรมสั่งสอนประชาชน โดยใชหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนามาประยุกตใหเขากับวิถีการดําเนินชีวิต ดังจะ เห็นไดจากการพัฒนาความ
เจริญตาง ๆ ของทองถ่ิน มักจะมีพระสงฆเปนแกนนํา เพราะวิถีชีวิตของพระสงฆมีความเปนอยู
เรียบงาย สามารถปรับตัวใหเขากับธรรมชาติและอยูกับธรรมชาติไดอยางกลมกลืนเปนอยางดี 
โดยเจาอาวาสใชวิธีการบริหารจัดการตามประสบการณที่ไดประสบมา คือ การดูแล ซอมแซม 
รักษาสิ่งที่มีอยูใหคงสภาพที่จะใชงานได หรือสรางใหมเพื่อทดแทนของเกาที่หมดสภาพไปตาม
กาลเวลา แตยังคงไวซึ่งรูปแบบและสถาปตยกรรมที่มีอยูเกากอน หรืออาจเปนแบบไทยประยุกต
เพื่อเปนการอนุรักษรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีคุณคา เพื่อเปนมรดกสูชนรุนหลงั (พระครู
โสภณกิจวิบูล (สุรพล สุรพโล), 2556: ก-ข) และผลการวิจัยดังกลาวน้ี ยังสอดคลองกับที่ พระ
ครูนิทัศนวรธรรม ปสาโท ไดทําการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาวัดดวยกิจกรรม 5ส ของวัดทา
ซุด อําเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค” จากผลการวิจัยพบวา ผลการวิจัยพบวา ในภาพรวม
ทั้ง 5 ดาน คือ ดานสะสาง ดานสะดวก ดานสะอาด ดานสุขลักษณะ ดานสรางนิสัย มีปญหา
อุปสรรคในระดับนอยทุกดาน และรูปแบบการพัฒนาวัดดวยกิจกรรม 5ส ของวัดทาซุด มีข้ันตอน 
ดังน้ีคือ การวางแผนการบริหารงาน ปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ติดตามประเมนผล
การบริหารงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม นําผลการประเมิน/ไปใชในการปรับปรุงการ
บริหารงานและวางแผนตอไป (พระครูนิทัศนวรธรรม ปสาโท, 2556: ก-ข) และผลการวิจัย
ดังกลาวน้ี ยังสอดคลองกับที่ วรพงษ แสนเมือง ไดทําการวิจัยเรื่อง “การศึกษาสภาพปจจุบัน
และปญหาการดําเนินงานของวัดพัฒนาตัวอยางในเขตการศึกษา 11” จากผลการวิจัยพบวา 
สภาพการดําเนินงานของวัดพัฒนาตัวอยาง ในเขตการศึกษา 11 มีสภาพการดําเนินงาน อยูใน
ระดับมาก เสนาสนะ ถาวรวัตถุ มีความมั่นคง สวยงาม แข็งแรง และแสงสวางไฟฟาพอเพียง นํ้า
ด่ืม นํ้าใช สะอาดพอเพียงมากที่สุด และมีปายบอกช่ือตนไมครบทุกชนิดนอยที่สุด วัดพัฒนา
ตัวอยางไดกําหนดใหพระภิกษุสามเณรทําวัตรเชา เย็นอยางสม่ําเสมอ และมีการประชุมอบรม
ศิษยวัดสม่ําเสมอ การจัดและดูแลศาสนสมบัติมีการใชจายเงินเปนไปตามวัตถุประสงคมากที่สุด 
และไวยาวัจกร กรรมการวัด ไดเขารับการอบรมทุกป มีการสงเสริมการเรียนพระธรรมวินัย
พระภิกษุ สามเณร และจัดใหมีเจาหนาที่ดูแลหองสมุดและที่อานหนังสือ พรอมทั้งใหการ
สงเคราะหดานสาธารณูปโภคแกประชาชน เชน การใหยืมของใชเมื่อคราวจําเปนมากที่สุด และ
บริการดานการใหนําแนะนําเกี่ยวกับขอกฎหมายแกประชาชน เปนตน (วรพงษ แสนเมือง, 
2546: ฉ) และผลการวิจัยดังกลาวน้ี ยังสอดคลองกับที่ พรเพ็ญ ชัยคาริยะสกุล ไดทําการวิจัย
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เรื่อง “การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานวัดในพุทธศาสนา: ศึกษาเฉพาะกรณีวัดพึงพลานชัย 
อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด” จากผลการวิจัยพบวา วัดบึงพระลานชัยอําเภอเมือง จังหวัด
รอยเอ็ด เสนาสนะและถาวรวัตถุมั่นคง ทางวัดไดดําเนินการปฏิบัติดวยความวิริยะอุตสาหะ มี
กุฏิวิหาร เสนาสนะ ตลอดจนสิ่งปลูกสรางภายในที่มีความเปนระเบียบเรียบรอย มีบริเวณวัด 
สะอาด สวยงาม มั่นคงแข็งแรงดี ทั้งน้ี ทางวัดไดยึดเกณฑดําเนินการตามเกณฑมาตรฐานวัด
พัฒนาตัวอยาง คือ การจัดทําทะเบียนอสังหาริมทรัพย ทะเบียนครุภัณฑ จัดเก็บดูแลรักษา
หนังสือสําคัญเกี่ยวกับกรรมสิทธ์ิที่ดินของวัด (พรเพ็ญ ชัยคาริยะสกุล, 2543: ฉ) 
 

6. ขอเสนอแนะ 
6.1 ขอเสนอแนะทั่วไป 

1. พระสงฆผูบวชใหมควรพัฒนาตนเองใหมีความรูความสามารถในทางธรรม 
2. วัดควรเนนการปลูกตนไมยืนตนเพื่อใหรมเงาแกคนและสัตว 
3. วัดควรวางแผนการกอสรางโดยคํานึงถึงความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ 
4. วัดควรกําหนดภาระรับผิดชอบในการรักษาความสะอาดแกพระภิกษุใน

สังกัดโดยใหแบงพื้นที่รับผิดชอบอยางชัดเจน 
5. วัดควรกําหนดแบบแปลนหรือแผนผังเสนาสนะใหเปนสัดสวน 
6. วัดควรใหความสําคัญกับความสะอาดและสุขอนามัยของหองสุขา 
7. วัดควรจัดทํารั้วถาวรเพื่อปองกันการรุกล้ําที่ดินของวัด 
8. วัดควรติดต้ังหลอดไฟหรือใหแสงสวางบริเวณหนาวัดในเวลากลางคืน 
9. วัดควรเนนการสรางศรัทธาแกประชาชนดวยการใหธรรมะสําหรับการ

ดําเนินชีวิต 
10. วัดควรสงเสริมใหครูในโรงเรียนตางๆ ไดเรียนและสอบธรรมศึกษา 
11. วัดควรรวมมือกับหนวยงานภาครัฐหรือเอกชนในการจัดกิจกรรมตาง ๆ 

โดยมุงประโยชนของชุมชนเปนที่ต้ัง 
6.2 ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป 

1. ในการวิจัยครั้งตอไป ควรศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาวัดตามหลักสุขภาวะแนว
พุทธ 

2. ในการวิจัยครั้งตอไป ควรศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาวัดโดยใชนวัตกรรมการ
จัดการในยุคไทยแลนด 4.0 

3. ในการวิจัยครั้งตอไป ควรศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการสงเสริมกิจกรรมทาง
ศาสนาของวัดพัฒนาตัวอยาง 
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Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.20 สวนดานที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด ไดแก ดานการสงเสริมแลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.98  

2. ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเหน็ของผูตอบแบบสอบถามที่มตีอการอนุรักษ
วัฒนธรรมชุมชนทองถ่ินตามแนวพระพุทธศาสนาของชุมชนลาวเวียงอําเภอโพธาราม จังหวัด
ราชบุรี พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่มีพื้นที่อยูอาศัยตางกัน มีความคิดเห็นตอการอนุรักษ
วัฒนธรรมชุมชนทองถ่ินตามแนวพระพุทธศาสนาของชุมชนลาวเวียงอําเภอโพธาราม จังหวัด
ราชบุรี แตกตางกัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ต้ังไว สวนผูตอบแบบสอบถามที่มีเพศอายุ และอาชีพ 
ตางกัน มีความคิดเห็นตอการอนุรักษวัฒนธรรมชุมชนทองถ่ินตามแนวพระพุทธศาสนาของ
ชุมชนลาวเวียงอําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ังไว 

3. ขอ เสนอแนะแนวทางการอนุรักษ วัฒ นธรรมชุมชนท อง ถ่ินตามแนว
พระพุทธศาสนาของชุมชนลาวเวียงอําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี พบวา หนวยงานรัฐควรจัด
งบประมาณสนับสนุนใหเพียงพอ ควรจัดกิจกรรมใหความรูเกี่ยวกับความสําคัญของการอนุรักษ
วัฒนธรรมชุมชนอยางทั่วถึง และควรจัดกิจกรรมใหเสนอความคิดเห็นในการอนุรักษวัฒนธรรม
ชุมชน 
คําสําคัญ: การอนุรักษ, วัฒนธรรมชุมชนทองถ่ินตามแนวพระพุทธศาสนา ชุมชนลาวเวียง 
 

ABSTRACT 
This research has 3 objectives: (1) to study the conservation of local 

community culture in accordance with Buddhism in the Lao Wiang community, 
Photharam District Ratchaburi Province(2) to compare the conservation of local 
community culture in accordance with the Buddhism principles of the Lao 
Wiang community, Photharam District Ratchaburi Province Classified by personal 
factors (3) to study the problems, obstacles and suggestions for conservation of 
local community culture in accordance with the Buddhism principles of Lao 
Wiang community, Photharam District Ratchaburi Province by using mixed 
methods research, which is mainly quantitative research from the sample group, 
396 respondents analyzed data obtained by looking at percentages (mean), 
mean (Mean), standard deviation (test), testing hypotheses using statistics. Is a t-
test in the case of two initial variables and F-test with one-way analysis of 
variance (One Way ANOVA) In the case of three or more initial variables when it 
was found that there were differences, the differences were compared by the 
Least Significant Different (LSD) and qualitative research by In-depth Interview 



447การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม Proceedings: 2561

with 13 Key Informants, using content analysis techniques to help clarify the 
results. 

The finding of the research were as follow 
1. Conservation of local community culture accord ance with 

Buddhism in Lao Wiang community, Photharam district Ratchaburi province is in 
a high level. With an average of 4.06 when considering each aspect, it was found 
that the highest mean value was the aspect 1, education and research. Was 
high level with an average of 4.20, the lowest was the, aspect 4, promotion, 
exchange of arts and culture with an average of 3.98 

2. The comparison of the opinions of the respondents towards the 
conservation of local community culture in accordance with the Buddhism 
principles of the Lao Wiang community, Photharam district ,Ratchaburi province 
found that respondents with different living areas There are opinions on the 
conservation of local community culture in accordance with the Buddhism 
principles of Lao Wiang community, Photharam district. Ratchaburi province is 
different Therefore, it accepted the hypothesis The respondents with different 
gender, age and occupation had different opinions on the conservation of local 
community culture according to the Buddhism principles of Lao Wiang 
community, Photharam district ,Ratchaburi province is no different. Therefore, 
rejecting the hypothesis set 

3. Suggestions for the conservation of local community culture 
accordance with the Buddhism of Lao Wiang community, Photharam district 
Ratchaburi Province Found that government agencies should provide sufficient 
support budget should organize activities to educate the importance of 
community culture conservation thoroughly and should organize activities to 
offer opinions on community culture conservation 
Keywords: Conservation, Local Community Culture in accordance with Buddhism, 

Lao Wiang community 
 

1. บทนํา 
ประเทศไทยมีวัฒนธรรมที่มีความเจริญรุงเรืองเปนแบบแผน และเปนเอกลักษณ

ของชาติซึ่งประกอบดวย ศาสนา ภาษา วรรณกรรม ศิลปกรรม หัตถกรรม นาฏศิลป ดนตรี 
ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีตาง ๆ ที่เปนแบบอยางอันดีงาม และเปนมรดกตกทอดจาก
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อดีตมาจวบจนปจจุบัน และวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีประจําชาติ เปนเสมือนหน่ึง
โครงสรางหลักที่ยึดเหน่ียวความเปนชาติเปนเครื่องมือในการควบคุมสังคม สรางความเปน
ระเบียบเรียบรอย และความเปนอันหน่ึงอันเดียวภายในชาติ เพราะวัฒนธรรมเปนสิ่งที่แสดงถึง
ความเจริญของมนุษยพื้นฐานของวัฒนธรรมที่สามารถสืบตอกันมาเปนเวลานานหลายช่ัวอายุ
คนน้ัน นอกจากจะแสดงถึงความเจริญดานจิตใจของชนในชาติแลว ยังเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นถึง
ความเขมแข็ง และความสามัคคีในการรักษาเอกลักษณของชาติไวได 

ปจจุบันความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และภาคอุตสาหกรรม
ตาง ๆ มีการเจริญเติบโตมากย่ิงข้ึน จนสามารถเรียกไดวาโลกไรพรมแดนวัฒนธรรมตางชาติจึง
ไดหลั่งไหลเขามา และมีบทบาทตอชีวิตความเปนอยูของประชาชนเพิ่มมากข้ึน ไมวาจะเปน
แนวความคิด หรือวิถีชีวิตความเปนอยู จนสงผลตอเยาวชนไทยที่รับเอาวัฒนธรรมตางชาติ เขา
มาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน เกิดการทําลายพื้นฐานภูมิปญญาด้ังเดิมของบรรพบุรุษของชาติ
ไดสรางไวทําใหความเช่ือ และการดําเนินชีวิตตามวัฒนธรรมแบบด้ังเดิมของมนุษยมีการ
เปลี่ยนแปลงไปมาก อาจจะกลาวไดวาวัฒนธรรมเปนสิ่งที่ ไมเคยหยุดน่ิง หากแตมีการ
เปลี่ยนแปลง และเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงดังกลาวข้ึนวัฒนธรรม และประเพณีที่เคยปฏิบัติ
ด้ังเดิมก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปดวย ดวยเหตุวาวัฒนธรรมเปนผลผลิตของมนุษยในสังคม แตละ
สังคมจะมีวัฒนธรรมทั้งทีเ่หมือนกัน และแตกตางกันทําใหมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ไมมี
วัฒนธรรมใดดีที่สุด และเลวที่สุดเพราะวัฒนธรรมของสังคมหน่ึงจะมีความเหมาะสมกับสังคม
หน่ึงเทาน้ัน ทั้งน้ีเพราะวัฒนธรรมเปนวิถีชีวิตหรือการดําเนินชีวิตของมนุษย มนุษยมีความคิด 
และพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวโดยตลอด วัฒนธรรมจึงไมมีการหยุดน่ิงแมแตสังคมปดที่
มีการติดตอสื่อสารกับสังคมภายนอกนอยที่สุดเชนกลุมชาติพันธ เผาตางๆ ก็ ยังมีการ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม หากมกีารเปลี่ยนแปลงอยางชา ๆ สวนในสังคมเปด เชน สังคมไทยการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม และวัฒนธรรมเปนไปอยางรวดเร็ว และรุนแรง ซึ่งบางครั้งกลายเปน
ความขัดแยงระหวางวัฒนธรรมเกากับวัฒนธรรมใหม จนกลายเปนความขัดแยงทางสังคม 

ชาวไทยลาวเวียงหรือกลุมชนชาวลาวต้ีในจังหวัดราชบุรี คือ ชนชาติลาวกลุมหน่ึงที่
มี เช้ือสายลาวจากเวียงจันทนประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งถูกกวาดตอน
เขามาในประเทศไทยประมาณ 200 ปมาแลว วัฒนธรรมของชุมชนทองถ่ินบานลาวเวียง ที่
สําคัญ คือ ประเพณีการแตงงานของชาวลาวเวียง วันสาทรลาวเวียง ประเพณีไตดอกไม เปนตน 
สวนประเพณีที่มีสวนเกี่ยวของกับทางพระพุทธศาสนา คือ ประเพณีใตดอกไม เปนตน 

อยางไรก็ตาม ทุกวันน้ีชาวลาวเวียงที่เปนกลุมคนรุนใหมลืมความเปนคนลาวเวียง 
ในเรื่องภาษา วัฒนธรรมการแตงกาย ทิ้งไวเพียงแตคนรุนปู รุนยาตองคอยเปนเสมือนนาฬิกาที่
คอยปลุกจิตสํานึกคอยเตือน การอนุรักษวัฒนธรรม เริ่มตนงายๆ โดยการปลูกฝงถายทอดขอมูล
ใหกับเยาวชนคนรุนใหม มีการรณรงคใหมีการแตงกายชุดประจาํถ่ินอยางนอยสปัดาหละหน่ึงวัน 
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เพื่อใหคนลาวเวียงไดมีโอกาสช่ืนชมและยอนอดีตของตนเองและมีการบรรจุหลักสูตรวัฒนธรรม
ลาวเวียงใหเปนหลักสูตรทองถ่ิน  

จากปญหาดังกลาวขางตน ประกอบกับที่ผูวิจัยมีสังกัดพื้นที่อําเภอโพธาราม จังหวัด
ราชบุรี จึงมีความสนใจศึกษาเรื่อง “การอนุรักษวัฒนธรรมชุมชนทองถ่ินตามแนวพระพุทธศาสนา
ของชุมชนลาวเวียงอําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี” ของลาวเวียง 
 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
2.1 เพื่อศึกษาการอนุรักษวัฒนธรรมชุมชนทองถ่ินตามแนวพระพุทธศาสนาของ

ชุมชนลาวเวียงอําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
2.2 เพื่อเปรียบเทียบการอนุรักษวัฒนธรรมชุมชนทองถ่ินตามแนวพระพุทธศาสนา

ของชุมชนลาวเวียงอําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
2.3 เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะตอการอนุรักษวัฒนธรรมชุมชน

ทองถ่ินตามแนวพระพุทธศาสนาของชุมชนลาวเวียงอําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
 

3. วิธีดําเนินการวิจัย 
3.1 รูปแบบการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed-Methods Research) กําหนด
ขอบเขตเน้ือหาใน 6 ดาน ไดแก (1) ดานการศึกษาคนควาและวิจัย (2) ดานการสงเสริมใหชน
ทุกหมูเหลาเห็นคุณคา (3) ดานการขยายขอบเขตการมีสวนรวมในวัฒนธรรม (4) ดานการ
สงเสริมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม (5) ดานการสรางทัศนคติความรูและความเขาใจ (6) ดาน
การจัดทําระบบเครือขายสารสนเทศทางวัฒนธรรม 

3.2 ประชากร กลุมตัวอยางและผูใหขอมูลสําคัญ 

ประชากร ไดแก ประชาชนชาวลาวเวียงอําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี จํานวน 
377,365 คน 

กลุมตัวอยาง ไดทําการสุมมาจากประชากร โดยหาขนาดของกลุมตัวอยางจากการ
ใชสูตรคํานวณของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) (สุวรีย ศิริโภคาภิรมย, 2546: 129-130). ได
ขนาดของลุมตัวอยาง จํานวน 396 คน 

ผู ให ขอมู ลสํ า คัญ  (Key Informants) โดยการสั มภาษณ เชิงลึ ก  (In-depth 
Interview) จํานวน 13 รูป/คน 

3.3 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่มีลักษณะ

เปนแบบเลือกตอบ (Check List) แบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) แบบปลายเปด 
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(Open Ended Question) และแบบสัมภาษณ  ซึ่ งมีลักษณะเปนแบบสัมภาษณแบบมี
โครงสราง (Structured Interview) 

3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางและผูใหขอมูลสําคัญทั้งหมดดวย

ตนเอง โดยนําหนังสือจากผูอํานวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
เชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไปเสนอเพื่อขอความอนุเคราะห และ
สามารถเก็บรวบรวมขอมูลไดสมบูรณทั้งหมด คิดเปนรอยละ 100 

3.5 การวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลที่ไดโดยหาคาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบคาที คาเอฟ วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 
และเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีผลตางเปนสําคัญนอยที่สุด และในสวน
ของการวิจัยเชิงคุณภาพมีการวิเคราะหเอกสาร และวิเคราะหผลการสัมภาษณดวยเทคนิคการ
วิเคราะหเน้ือหาประกอบบริบท 
 

4. สรุปผลการวิจัย 
4.1 การอนุรักษวัฒนธรรมชุมชนทองถ่ินตามแนวพระพุทธศาสนาของชุมชนลาว

เวียงอําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยรวม อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.06 เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ดานการศึกษาคนควาและวิจัย อยูใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.20 สวนดานที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด ไดแก ดานการสงเสริมแลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.98 

4.2 ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอการ
อนุรักษวัฒนธรรมชุมชนทองถ่ินตามแนวพระพุทธศาสนาของชุมชนลาวเวียงอําเภอโพธาราม 
จังหวัดราชบุรี พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่มีพื้นที่อยูอาศัยตางกัน มีความคิดเห็นตอการ
อนุรักษวัฒนธรรมชุมชนทองถ่ินตามแนวพระพุทธศาสนาของชุมชนลาวเวียงอําเภอโพธาราม 
จังหวัดราชบุรี แตกตางกัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ต้ังไว สวนผูตอบแบบสอบถามที่มีเพศอายุ 
และอาชีพ ตางกัน มีความคิดเห็นตอการอนุรักษ วัฒ นธรรมชุมชนทองถ่ินตามแนว
พระพุทธศาสนาของชุมชนลาวเวียงอําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธ
สมมติฐานที่ต้ังไว 

4 .3  ขอ เสนอแนะแนวทางการอนุรักษ วัฒ นธรรมชุมชนทอง ถ่ินตามแนว
พระพุทธศาสนาของชุมชนลาวเวียงอําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี พบวา หนวยงานรัฐควรจัด
งบประมาณสนับสนุนใหเพียงพอ ควรจัดกิจกรรมใหความรูเกี่ยวกับความสําคัญของการอนุรักษ
วัฒนธรรมชุมชนอยางทั่วถึง และควรจัดกิจกรรมใหเสนอความคิดเห็นในการอนุรักษวัฒนธรรม
ชุมชน 
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5. อภิปรายผลการวิจัย 
การอนุรักษวัฒนธรรมชุมชนทองถ่ินตามแนวพระพุทธศาสนาของชุมชนลาวเวียง

อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยภาพรวม ทั้ง 6 ดาน อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนราย
ดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดานเรียงลําดับดังน้ี ดานการศึกษาคนควาและวิจัย ดานการ
สงเสริมใหชนทุกหมูเหลาเห็นคุณคา ดานการจัดทําระบบเครือขายสารสนเทศทางวัฒนธรรม 
ดานการขยายขอบเขตการมีสวนรวมในวัฒนธรรม ดานการสรางทัศนคติความรูและความเขาใจ
และดานการสงเสริมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ช้ีใหเห็นวา การจัดชุมชนไดศึกษาคุณคามรดก
ของวัฒนธรรมทองถ่ินใหมีความภูมิใจในวัฒนธรรม มีการจัดการศึกษาเปนหลักสูตรแกเยาวชน
ใหรูจักคุณคาและความสําคัญของวัฒนธรรมทองถ่ิน สงเสริมใหเยาวชนไดศึกษาคนควา
ความสําคัญตอการดํารงชีวิตของชุมชนและการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมเพื่อปลูกฝงใหรัก
มรดกวัฒนธรรมทองถ่ินแกชุมชนทําใหเห็นวาการศึกษาคนความีความสําคัญกับการอนุรักษ
วัฒนธรรมเพราะเปนชองทางในการศึกษาเรียนรูและมามาซึ่งการสืบทอดของชนรุนหลัง ซึ่ง
สอดคลองกับสุชาติ เปยมกิจ ไดแสดงความคิดวา ศิลปวัฒนธรรมทําใหเด็กไดเรียนรูถึงความ
สวยงามที่สะทอนมาจากวัฒนธรรม และเขาใจถึงความเปนมนุษยปุถุชนที่ตองการจะสืบเสาะ
คนหาความจริง และสันติภาพ และจากรายงานของโรงเรียนตางประเทศ พบวา หลายโรงเรียน
ประสบความสําเร็จในการใชศิลปวัฒนธรรมในการชวยสงเสริมความเขาใจซึ่งกันและกัน และ
ความเขาใจในชนชาติอื่นของเด็กๆ มีเพิ่มมากข้ึน และบางทีแผนการเรียนเรื่องวัฒนธรรมน้ี
อาจจะเปนตัวแบบสําหรับโรงเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได สวนความสําคัญในระดับ
นานาชาติน้ันโลกของเราประกอบข้ึนดวยสังคมหลายสังคมรวมกัน จึงจําเปนอยางย่ิงที่เรา
จะตองศึกษาและทําความเขาใจวัฒนธรรมของสังคมอื่น เพื่อใหเราไดอยูรวมกันอยางสันติสุข
เพราะวัฒนธรรมสามารถเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางวัฒนธรรมได (สุชาติ เปยมกิจ, 
2541: 11) และสอดคลองกับที่ ยุวัฒน วุฒิเมธี ไดใหความหมายของการมีสวนรวมวาหมายถึง
การเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในการคิดริเริ่มการพิจารณาตัดสินใจการรวมปฏิบัติและ
รวมรับผิดชอบในเรื่องตางๆอันมีผลกระทบตอประชาชนเองและยอมรับปรัชญาการพัฒนา
ชุมชนวามนุษยทุกคนตางมีความปรารถนาที่จะอยูรวมกันกับผูอื่นอยางเปนสุขไดรับการปฏิบัติ
อยางเปนธรรมและเปนที่ยอมรับของผูอื่นพรอมที่อุทิศตนเพื่อกิจกรรมของชุมชนขณะเดียวกัน
ตองยอมรับวามนุษยสามารถพัฒนาไดหากมีโอกาสและไดรับการช้ีแนะที่ถูกตอง (ยุวัฒน วุฒิ
เมธี, 2526: 32) และสอดคลองกับ วรพล พรหมมิกบุตร กลาววา ความสามารถในการสืบสาน
ถายทอดวัฒนธรรมในสังคมหน่ึงๆ ข้ึนอยูกับประสิทธิภาพในการเผยแพรขาวสารอยางถูกตอง
แมนยํา และตอเน่ืองประสิทธิภาพในการเผยแพรขาวสารดานเทคโนโลยี ปากเปลา ข้ึนอยูกับ
ความสามารถของบุคคลที่เกี่ยวของในการจํารายละเอียดของขาวสาร (วรพล พรหมมิกบุตร, 
2534: 24) 
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6. ขอเสนอแนะ 
6.1 ขอเสนอแนะทั่วไป 
ควรจัดงบประมาณสนับสนุนให เพียงพอควรจัดกิจกรรมใหความรู เกี่ยวกับ

ความสําคัญของการอนุรักษวัฒนธรรมชุมชนอยางทั่วถึงควรจัดกิจกรรมใหเสนอความคิดเห็นใน
การอนุรักษวัฒนธรรมชุมชน 

6.2 ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป 
ความคิดเห็นตอการอนุรักษวัฒนธรรมชุมชนทองถ่ินตามแนวพระพุทธศาสนาโดย

จําแนกตามพื้นทีอ่ยูอาศัย 
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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค คือ 1. เพื่อศึกษาการบริหารจัดการทองเที่ยวเชิงพุทธ

ของวัดในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
พุทธศาสนิกชนที่มีตอการบริหารจัดการทองเที่ยวเชิงพุทธของวัดในอําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล และ 3. เพื่อศึกษาปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะที่
มีตอการบริหารจัดการทองเที่ยวเชิงพุทธของวัดในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

การวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) การวิจัยเชิงปริมาณดําเนินการ
วิจัยเชิงสํารวจ โดยการแจกแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง จํานวน 384 คน วิเคราะหขอมูลโดย
การหาคาความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย  (x�) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) การวิเคราะหความแปรปรวน
ทางเดียว และเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีการของ LSD. และดําเนินการวิจัยเชิง
คุณภาพ จากการสัมภาษณเชิงลึก กับผูใหขอมูลสําคัญ จํานวน 8 รูป/คน โดยใชเทคนิคการ
วิเคราะหเน้ือหาเชิงพรรณนา ซึง่ผลการวิจยัสรุปไดดังน้ี 

    
ผลการวิจัยพบวา 

1. ความคิดเห็นของพุทธศาสนิกชนตอการบริหารจัดการทองเที่ยวเชิงพุทธของวัดใน
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ =4.15) เมื่อจําแนกเปนราย
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แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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2. ผลการเปรียบเทียบ พบวา พุทธศาสนิกชนที่มีเพศ อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ 
และรายไดตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการทองเที่ยวเชิงพุทธของวัดในอําเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวมไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ังไว 

3. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะตอการบริหารจัดการทองเที่ยวเชิงพุทธของวัด
ในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พบวา ดานการวางแผน พบปญหาและอุปสรรค คือ การ
ประชาสัมพันธการทองเที่ยวไมตอเน่ือง โดยมีขอเสนอแนะให มีการวางแผนการทํางานอยาง
ตอเน่ืองตลอดป ดานการจัดองคกร พบปญหาและอุปสรรค คือ มีแผนผังแสดงเสนทางบางจุด 
โดยมีขอเสนอแนะวาควรมีการบริหารจัดการองคกรการทองเที่ยวเพื่อรองรับการทองเที่ยวในแต
ละฤดูกาล ดานบุคลากร พบปญหาและอุปสรรค คือ บุคลากรบางทานขาดความรูความเขาใจ
และบุคลากรที่มีความรูเฉพาะดาน โดยเสนอแนะให เจาหนาที่ควรมีความรูเพื่อการใหคําแนะนํา
ที่ถูกตอง ดานการอํานวยการ พบปญหาและอุปสรรค คือ ไมคอยมีรถในการเดินทางตลอดการ
เดินทางเหมือนการทําบุญ 9 วัด ขาดนักประชาสัมพันธมืออาชีพดานศาสนา โดยเสนอแนะวา 
ควรมีผูประสานงานและเจาหนาที่คอยใหคําแนะนํา ดานการกํากับดูแล พบปญหาและอุปสรรค
คือ การแบงหนาที่ระหวางเทศบาลและวัด ยังแยกกันไมออก โดยมีขอเสนอแนะวา ควร
มอบหมายผูกํากับดูแลและมีการประเมินอยางเปนรูปธรรม เพื่อนําผลน้ีไปพัฒนาหรือปรับปรุง
แกไขตอไป  
คําสําคัญ: การบริหาร การทองเที่ยวเชิงพุทธ  

Abstract 
The objective of research paper were: 1. to study Buddhist tourism 

management of temples in Bangphli District, Samut Prakarn Province. 2. To compare 
the opinions of the people to Buddhist tourism management of temples in 
Bangphli district, Samut Prakarn Province, Classified by personal data. And 3. to 
study the problems, obstacles and suggestions for Buddhist tourism management 
of temples in Bangphli District, Samut Prakarn Province. 

It was the mixed method research that quantitative research use the 
survey research with questionnaires that had the sample group was 364 people.  
The statistics were use for the data analysis through frequency, percentage, 
mean, standard deviation (SD.), F-test, One-Way ANOWA analysis of variance and 
least But the qualitative research was in-depth interviews from the 8 keys 
informants. by descriptive content analysis techniques. 
The findings of research were as follows: 

1.  The Buddhist had the opinions to Buddhist tourism management 
of temples  in Bangphli district, Samutprakan province in overall,  found that  
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Buddhist tourism management of temples in Bangphli district, Samutprakan 
province was at the high level by making the sequent from the highest to lowest 
aspects as follows : the directing aspect, planning aspect, personnel aspect, 
organizing aspect and controlling aspect respectively.  

2.  The Comparison of Buddhists had the difference of sex, age, 
education qualification, career and income, had the opinions to Buddhist tourism 
management of temples in Bangphli district, Samutprakan province indifferently. It 
rejected the research hypothesis. 

3.  The suggestions about problems, obstacles and suggestions for the 
Buddhist tourism management of temples in Bangphli district, Samutprakan province 
as following the problems and obstacles are the no public relations of tourism 
all years including tourism place map, personnel lack of special knowledge, no 
transport facility, lack of professional public creationists on religion. The 
suggestions are as follows; should train to have the knowledge for the tourist 
guide for giving the proper knowledge to the pilgrims, have the cooperative 
appointment and officers for giving the information, share the responsibility and 
every monk should have the participation, should assign the authority to look 
after and have the evaluation. 
Keywords: Management, Buddhist tourism  
 

1. บทนํา 

ปจจุบันการทองเที่ยวเชิงพุทธ เปนการทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมมากข้ึน มี
นักทองเที่ยว จํานวนมากนิยมเดินทางไปวัด เพื่อรวมกิจกรรมทางศาสนา การปฏิบัติธรรมฯ มักใช
ชวงเวลาวันหยุดเทศกาล โดยเฉพาะชวงเทศกาลวันสําคัญทางศาสนาจะมีการถือศีลปฏิบัติธรรม 
จากวิถีชีวิตของชาวไทยสวนใหญผูกพันกับพระพุทธศาสนา วัดมีศาสนสถานทางพุทธศาสนา เปน
แหลงทองเที่ยวที่มีความหลากหลายในรูปแบบ ตลอดจนเปนศูนยกลางของชุมชนตามฐานะและ
บทบาทหนาทีพ่ึงปฏิบติัของวัด การทองเที่ยวเชิงพุทธ เปนการทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมมากข้ึน 
มีนักทองเที่ยว จํานวนมากนิยมเดินทางไปวัด เพื่อรวมกิจกรรมทางศาสนา การปฏิบัติธรรมฯ วัด
หรือศาสนสถานในปจจุบันไดกลายเปนอีกหน่ึงแหลงทองเที่ยวที่ผูคนตางใหความสนใจเพิ่มข้ึน
เรื่อยๆ  

วิถีชีวิตของชาวไทยสวนใหญผูกพันกับพระพุทธศาสนา แนวทางสําคัญสําหรับการ
ดําเนินชีวิตเพื่อใหรูเทาทันกับกระแสโลกาภิวัตนคือ การนําเอาวัฒนธรรมมาเปนครรลองในการ
ดําเนินชีวิตวัดกับชุมชนเปนสิ่งที่คูกันมาแตโบราณกาลวัดเปนศาสนสถานทางพุทธศาสนา  
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เพื่อเปนเสนทางทองเที่ยวแสวงบุญที่เปนตนแบบ กรมศาสนาในสังกัดกระทรวง 
วัฒนธรรม มีนโยบายสงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมทั้งภาครัฐและเอกชน เขารวมเปนสวนหน่ึง
ในการจัดโครงการทองเที่ยวแนวศาสนาใหเกิดการพัฒนาและจัดระบบการทองเที่ยวภายในวัด
หรือศาสนสถานมีความเหมาะสมนาเลื่อมใสศรัทธา และนักทองเที่ยวมีจิตสํานึกตอการรักษา
มรดกทางวัฒนธรรมและคุณคาของสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ ชุมชนทองถ่ินมีสวนรวมตอการ
บริหารจัดการเสนทางทองเที่ยวแสวงบุญ และยังกอใหเกิดประโยชนแกวัดและชุมชน ทางดาน
เศรษฐกิจและความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมทองถ่ิน 

 
2. วัตถุประสงค  

เพื่อศึกษาการบริหารจัดการทองเที่ยวเชิงพุทธของวัดในอําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของพุทธศาสนิกชนที่มีตอการบริหารจัดการ
ทองเที่ยวเชิงพุทธของวัดในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
และ เพื่อศึกษาปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะที่มีตอการบริหารจัดการทองเที่ยวเชิงพุทธของ
วัดในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
3. ขอบเขตการวิจัย 

ขอบเขตดานเน้ือหา ในการวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยไดกําหนดจากการศึกษาการบริหาร
จัดการทองเที่ยวเชิงพุทธของวัดในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ตามหลักการบริหาร 
POSDC ไดแก  1) ดานการวางแผน (P) 2) ดานการจัดองคกร (O) 3) ดานบุคลากร (S) 4) ดาน
การอํานวยการ (D) และ 5) ดานการกํากับดูแล (C) 

ขอบเขตดานตัวแปร ตัวแปรตน ไดแก เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได ตัว
แปรตาม ไดแก ดานการวางแผน (P) ดานการจัดองคกร (O) ดานบุคลากร (S) ดานการ
อํานวยการ (D) และ ดานการกํากับดูแล (C) 

ขอบเขตดานประชากร/ผูใหขอมูลสําคัญ 
ประชากร ไดแก พุทธศาสนิกชนที่เดินทางไปทองเที่ยวเชิงพุทธศาสนาของวัดใน

อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เชน ประเพณีตักบาตรดอกไม วัดบางโฉลงใน ประเพณีการ
โยนบัว วัดบางพลีใหญใน 

ใหขอมูลสําคัญ ไดแก ผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการทองเที่ยวเชิงพุทธของวัดในอําเภอ
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 8 รูป/คน 

ขอบเขตดานพ้ืนท่ี  
พื้นที่ในการศึกษา ไดแก อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
 

4. สมมติฐานการวิจัย  
พุทธศาสนิกชนที่มีเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายไดตางกัน มีความคิดเห็นตอ

การบริหารจัดการทองเที่ยวเชิงพุทธของวัดในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ แตกตางกัน 
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6. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการทองเที่ยวเชิงพุทธของวัดใน

อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยนําหลักการบริหาร “POSDC” การทองเที่ยวมากําหนด
เปนกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังน้ี O คือ Organizing หมายถึง การจัดองคกร S คือ Staffing 
หมายถึง งานบุคลากร D คือ Directing หมายถึง การอํานวยการ C คือ Controlling หมายถึง 
การกํากับดูแล  ดังน้ี 
              ตัวแปรตน                                   ตัวแปรตาม 
   (Independent Variables)              (Dependent Variables) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. วิธีดําเนินการวิจัย  

การวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) การวิจัยเชิงปริมาณดําเนินการ
วิจัยเชิงสํารวจ โดยการแจกแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง จํานวน 384 คน วิเคราะหขอมูลโดย

การหา คาความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย  (x�) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) การวิเคราะหความแปรปรวน
ทางเดียว และเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีการของ LSD. และดําเนินการวิจัยเชิง
คุณภาพ จากการสัมภาษณเชิงลึก กับผูใหขอมูลสําคัญ จํานวน 8 รูป/คน โดยใชเทคนิคการ
วิเคราะหเน้ือหาเชิงพรรณนา 

 
 

8. ผลการวิจัย 
1. พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 233 คน คิดเปนรอย

ละ 60.7 มีอายุ 20-30 ป จํานวน 137 คน คิดเปนรอยละ 35.7 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 

จํานวน 179 คน คิดเปนรอยละ 46.6 ประกอบอาชีพรับจาง/พนักงานบริษัท จํานวน 105 คน 

คิดเปนรอยละ 27.3  มีรายได 15,001 – 25,000 บาท จํานวน 195 คน คิดเปนรอยละ 50.8  

การบริหารจัดการทองเที่ยวเชิงพุทธ 
ของวัดในอําเภอบางพลี จังหวัด

สมุทรปราการ  
ตามหลักการบริหาร POSDC  

ขอมูลทั่วไป 

ของผูตอบแบบสอบถาม 

๑) ดา้นการวางแผน (P) 

๒) ดา้นการจดัองคก์ร (O)  

๓) ดา้นบคุลากร (S)  

๔) ดา้นการอํานวยการ (D)  

๕) ดา้นการกาํกบัดแล (C)  

1. เพศ 

2. อายุ 

3. การศึกษา 

4. อาชีพ 

5. รายได 
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2. ความคิดเห็นของพุทธศาสนิกชนตอการบริหารจัดการทองเที่ยวเชิงพุทธของวัด
ในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อจําแนกเปนรายดาน
พบวา อยูในระดับมากทุกดาน ดังน้ี ดานการอํานวยการ ดานการวางแผน ดานบุคลากร ดานการ
จัดองคกร และดานการกํากับดูแล ตามลําดับ 

3. ผลการเปรียบเทียบ พบวา พุทธศาสนิกชนที่มีเพศ อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ 
และรายไดตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการทองเที่ยวเชิงพุทธของวัดในอาํเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวมไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ังไว  

4. ปญหา อุปสรรค พบวา ปญหาและอุปสรรค คือ การประชาสัมพันธการ
ทองเที่ยวไมตอเน่ืองตลอดทั้งป การแบงหนาที่ระหวางเทศบาลและวัด ที่หลากหลายในการดูแล 
มีแผนผังแสดงเสนทางบางจุด บุคลากรบางทานขาดความรูความเขาใจและบุคลากรที่มีความรู
เฉพาะดาน  

5. ขอเสนอแนะตอการบริหารจัดการทองเที่ยวเชิงพุทธของวัดในอําเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ ควรมีการบริหารจดัการองคกรการทองเที่ยวเพื่อรองรับการทองเที่ยวในแต
ละฤดูกาล มีผูประสานงานและเจาหนาที่คอยใหคําแนะนํา ใหทั่วถึงและครอบคลุม มีการวาง
แผนการทํางานอยางตอเน่ืองทุกปควรมอบหมายผูกํากับดูแลและมีการประเมิน เพื่อนําผลน้ีไป
พัฒนาหรือปรับปรุงแกไขตอไป อบรมบุคลากรที่หลากหลายใหมีแนวทางการกํากับดูแลให
เหมือนกัน 
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จากผลการวิจัยสามารถสรุปเปนองคความรูไดดังน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. อภิปรายผล 
จากผลการวิเคราะหความคิดเห็นของประชาชนตอการบริหารจัดการทองเที่ยวเชิง

พุทธของวัดในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ผูวิจัยจึงมีประเด็นที่นํามาอภิปราย ไดดังน้ี 
1.ดานการวางแผน  

พบวา ประชาชนมีความคิดเห็น โดยรวมอยูในระดับมาก อภิปรายไดวา วัดใน
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการมกีารบริหารจดัการทองเที่ยวเชิงพทุธ มีโปรแกรมกิจกรรมใน
แตละประเพณี/เทศกาล มีการอํานวยความสะดวกใหความรูเกี่ยวกับกิจกรรมในประเพณีน้ัน 

ด้านการวางแผน 
 

ด้านการจดัองค์กร ด้านบุคลากร ด้านการ

อาํนวยการ 

๑.  มีการเตรียม
โปรแกรม
กิจกรรมในแต
ละประเพณี/
เทศกาล 

๒.  มีการอํานวย
ความสะดวก
ใหความรู
เก่ียวกับ
กิจกรรมใน

ประเพณี 
๓.  มีการเตรียม

สถานที่รองรับ
พุทธศาสนิกช
นในเทศกาล
ตางๆ 

๔.พระสงฆ 
หนวยงาน
ทองถิ่น 
ชุมชนมีสวน
รวมในการ
วางแผน 

๑. มีสิ่งปลูกสราง 
เมืองในอดีต 
ศิลปะ หัตถกรรม 
ประติมากรรม 
ประเพณี และ
เทศกาลตางๆ 

๒. มีการ
แบงเจาหนาที่ จัด
อัตรา กําลังตาม
จุดตางๆ ใน
เทศกาล 

๓. วัด 
อนุรักษ ศาสน
สถานประเพณี 
อบต. 
ประชาสัมพันธ  

๔. พระ
และฆราวาส     มี
ความรู
ความสามารถใน
การสงเสรมิการ
ทองเที่ยวเชิงพุทธ  

๑. เจาหนาท่ีประจํา

เทศกาลมีทักษะ    

ในการทํางา 
๒. วิทยากรประจํา

เทศกาล มีทักษะใน

การประกอบพิธี

ตามประเพณ ี
๓. เจ้าหน้าทีใ่นแต่ละ

จุดมปีรมิาณ

เพยีงพอการ

อํานวยความ

สะดวก 
๔. มคีวามรู้ใน

ประเพณี กจิกรรม 

วฒันธรรมของ

ทอ้งถิน่  

๕. หน่วยงานทอ้งถิน่

ต้องใหค้วามรู้เพิม่

ศกัยภาพของจติ

อาสาในทอ้งถิน่  

๑. มเีอกสาร แผนพบั

เผยแพรขอมูล ขาวสาร 

ศาสนสถาน วัฒนธรรม 

ประเพณีและวิถีชีวิต 
๒. มีการประสาน งานกับ 

อปท. และรถรับจางใน

พื้นท่ีคอยอํานวยความ

สะดวก 

๓. มีเจาหนาท่ีคอยให

คําแนะนําในแตละจุด

อยางเหมาะสม 

๔. ประชาสมัพนัธและ มี

คูมือการทองเท่ียว  

๕. มีโปรแกรมการ

ทองเท่ียวตามเทศกาล 

ด้านการกาํกบั

ดแล 

๑. กิจกรรมการ
ทองเที่ยวเปน
เครื่องมือในการ
เผยแพรขอมูล
ศาสนาวัฒนธรรม 
ประเพณีและวิถี
ชีวิต 

๒. วัดเปนแหลง
เรียนรูใหคุณคา
ทางศิลปะและ
วัฒนธรรมของวิถี
ชีวิต สูการ
ยกระดับสังคม   
ที่มีคุณภาพ 

๓. นักทองเที่ยวมีจิต
ผูกพันกับศาสนา 
ผานความ
ประทับใจที่ได
จากการทองเที่ยว 

๔. ตั้งคณะทํางาน 
เชน พระสงฆ 
อบต. เทศบาล 
ประชาชนใน
ทองถ่ิน  

การบริหารจดัการท่องเท่ียวเชิงพทุธของวดั 

ในอาํเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 
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สอดคลองกับงานวิจัยของ วงศระวิทย นอมนําทรัพย ไดวิจัยเรื่อง “แผนยุทธศาสตรเพื่อ
พัฒนาการทองเที่ยวเชิงพุทธศาสนาอยางย่ังยืนในจังหวัดนครปฐม” ผลการวิจัยวา โดยรวมอยูใน
ระดับมาก 

 2) ดานการจัดองคกร พบวา ประชาชนมีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับมาก 
อภิปรายไดวา วัดจัดพระสงฆหมุนเวียนกันในการทําพิธีตางๆ ตามเทศกาล โดยแบงเจาหนาที่จัด
อัตรากําลังตามจุดตางๆ ในเทศกาล ซึ่งสอดคลองกับ สอดคลองกับงานวิจัยของ ภัชรบถ ฤทธิ์
เต็ม ไดวิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการทองเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมในวัด” จากผลการ
สํารวจความพึงพอใจการทองเที่ยววัดในจังหวัดเชียงใหม พบวา นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจตอ
สถานที่ทองเที่ยวและการจัดการทองเที่ยว อยูในระดับมาก 

3) ดานบุคลากร พบวา ประชาชนมีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับมาก อภิปราย
ไดวา วัดจัดเจาหนาที่ประจําเทศกาลมีทักษะในการทํางาน วิทยากรประจําเทศกาลมีทักษะใน
การประกอบพิธีตามประเพณี ใหคําแนะนําเกี่ยวกับสิ่งที่ เปนความรูแกพุทธศาสนิกชนได 
สอดคลองกับงานวิจัยของ พระสมุหอนุรักษ ธีรสกฺโก (ชางเมือง) ไดวิจัยเรื่อง “การพัฒนาวัด
เพื่อการทองเที่ยวเชิงพุทธในจังหวัดสมุทรสาคร” ผลการวิจัย พบวา ระดับความคิดเห็นของ
ประชาชนที่มีตอการพัฒนาวัดเพื่อการทองเที่ยวเชิงพุทธในจังหวัดสมุทรสาคร ดานการพัฒนาศา
สนบุคคลหรือบุคลากรในวัด โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

4) ดานการอํานวยการ พบวา ประชาชนมีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับมาก 
อภิปรายไดวา วัดในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีการบริหารจัดการทองเที่ยวเชิงพุทธ 
มีเอกสาร แผนพับในการเผยแพรขอมลู ขาวสารที่ถูกตองของศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและวิถี
ชีวิตในภูมิภาคกับสาธารณชน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พระสมุหอนุรักษ ธีรสกฺโก (ชา
งเมือง) ไดวิจัยเรื่อง “การพัฒนาวัดเพื่อการทองเที่ยวเชิงพุทธในจังหวัดสมุทรสาคร” ผลการวิจัย 
พบวา ระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการพัฒนาวัดเพื่อการทองเที่ยวเชิงพุทธในจังหวัด
สมุทรสาคร ดานการพัฒนากิจกรรมภายในวัด อยูในระดับมาก 

5) ดานการกํากับดูแล พบวา ประชาชนมีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับมาก 
อภิปรายไดวา วัดมีการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวแสวงบุญเปนเครื่องมือในการเผยแพรขอมูล
ขาวสารที่ถูกตอง วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตในภูมิภาคกับสาธารณชน เพื่อใหนักทองเที่ยว
ไดซึมซับเอาคุณคาทางศิลปะและวัฒนธรรมอันดีของวิถีชีวิตแบบไทยไปสูการยกระดับสังคมที่มี
คุณภาพ สอดคลองกับงานวิจัยของ ปรีดา ไชยา ไดวิจัยเรื่อง “การทองเที่ยวเชิงพุทธในจังหวัด
สกลนคร ประเทศไทย” ผลการวิจัยพบวา นักทองเที่ยวสวนใหญใหความสําคัญในระดับ
คอนขางมากตอทุกปจจัยความสําคัญของการทองเที่ยวเชิงพุทธ 

จากผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นตอการบริหารจัดการทองเท่ียวเชิงพุทธของ
วัดในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ผูวิจัยมีประเด็นที่จะนํามาอภิปราย ดังน้ี  
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1) ประชาชนที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการทองเที่ยวเชิงพุทธ
ของวัดในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวม ไมแตกตางกัน อภิปรายไดวา 
ประชาชนทั้งหญิงและชาย เปนผูที่มีความประสงคเที่ยวเพื่อแสวงบุญผานพุทธศิลปกรรม
เหมือนกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พระสมุหอนุรักษ ธีรสกฺโก (ชางเมือง) ไดวิจัยเรื่อง 
“การพัฒนาวัดเพื่อการทองเที่ยวเชิงพุทธในจังหวัดสมุทรสาคร” ผลการวิจัย ประชาชน ที่มีเพศ
ที่ตางกัน มีความคิดเห็นตอการพัฒนาวัดเพื่อการทองเที่ยวเชิงพุทธในจังหวัดสมุทรสาคร ไม
แตกตางกัน 

2) ประชาชนที่มีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการทองเที่ยวเชิงพุทธ
ของวัดในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวม ไมแตกตางกัน อภิปรายไดวา 
ประชาชนที่มาทองเที่ยวเชิงพุทธ ตางก็มีเปาหมายเดียวกันเพื่อศึกษาพระพุทธศาสนา และศาสน
สถาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พระมหาธัชธร สิริมงฺคโล (มาตรา) ไดวิจัยเรื่อง “การ
จัดการการทองเที่ยวเชิงพุทธของวัดหนองแวง(พระอารามหลวง) อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน” 
ผลการวิจัยพบวา นักทองเที่ยวที่มีอายุและอาชีพตางกัน มีความคิดเห็นตอการจัดการการ
ทองเที่ยวเชิงพุทธของวัดหนองแวง (พระอารามหลวง) อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ไมแตกตาง
กัน 

3) ประชาชนที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการ
ทองเที่ยวเชิงพุทธของวัดในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวมไมแตกตางกัน 
อภิปรายไดวา วุฒิการศึกษาของนักทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ไมมีผลตอการทองเที่ยวลักษณะน้ี 
มุงหวังเพื่อศึกษาอัตลักษณ เอกลักษณที่โดดเดน และภูมิหลังทางประวัติศาสตรของชุมชนน้ันๆ 
ตามเทศกาลตางๆ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พระสินชัย ปริปุณฺโณ (ชางดี) ไดวิจัยเรื่อง 
“แนวทางการพัฒนางานบูรณปฎิสังขรณศาสนสถานของวัด ในอําเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี” ผลการวิจัยพบวา ประชาชนที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอแนวทางการ
พัฒนางานบูรณปฏิสังขรณศาสนสถานของวัดในอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยรวมไม
แตกตางกัน 

4) ประชาชนที่มีอาชีพตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการทองเที่ยวเชิง
พุทธของวัดในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวม ไมแตกตางกัน อภิปรายไดวา 
รายไดไมไดเปนผลกับการทองเที่ยวเชิงพุทธ เพราะการทองเที่ยวลักษณะน้ีมุงทําบุญ ศึกษา
ประเพณี และวัฒนธรรมมากกวาการทองเที่ยวเพื่อการจับจายใชสอย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ พระมหาธัชธร สิริมงฺคโล (มาตรา) ไดวิจัยเรื่อง “การจัดการการทองเที่ยวเชิงพุทธของวัด
หนองแวง (พระอารามหลวง) อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน” ผลการวิจัยพบวา นักทองเที่ยวที่มี
อาชีพตางกัน มีความคิดเห็นตอการจัดการการทองเที่ยวเชิงพุทธของวัดหนองแวง (พระอารามหลวง) 
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ไมแตกตางกัน 
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5) ประชาชนที่มีรายไดตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการทองเที่ยวเชิง
พุทธของวัดในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวม ไมแตกตางกัน อภิปรายไดวา 
ความคาดหวังของนักทองเที่ยว โดยวัดควรเปนศูนยกลางการเรียนรูศาสนา ประวัติศาสตร และ
วัฒนธรรมทองถ่ิน เปนความคาดหวังของนักทองเที่ยว ศักยภาพขององคประกอบการทองเที่ยว 
ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของ พระสมุหอนุรักษ ธีรสกฺโก (ชางเมือง) ไดวิจยัเรื่อง “การพัฒนา
วัดเพื่อการทองเที่ยวเชิงพุทธในจังหวัดสมุทรสาคร” ผลการวิจัย เปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ประชาชนที่มีตอการพัฒนาวัดเพื่อการ ทองเที่ยวเชิงพุทธในจังหวัดสมุทรสาคร โดยภาพรวม
ประชาชน ที่มีรายไดตางกัน มีความคิดเห็นตอการพัฒนาวัดเพื่อการทองเที่ยวเชิงพุทธในจังหวัด
สมุทรสาคร แตกตางกัน 
 
10. ขอเสนอแนะ 

ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการทองเที่ยวเชิงพุทธของวัดในอําเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ” มีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

1. ขอเสนอแนะท่ัวไป 
ดานการวางแผน วัดควรมีเครือขายองคกรตางๆ เพื่อชวยในการวางแผน พัฒนาวัด

และชุมชนใหมีความเจริญ โดยการสรางการมีสวนรวมจากทุกฝายในชุมชนใหมาชวยกันวางแผน   
ดานการจัดองคกร วัดควรประสานงานขอเจาหนาที่คอยใหคําแนะนําตามการ

ตองการของพุทธศาสนิกชน เพื่อใหมีสวนชวยรักษาวัดและศาสนสมบัติของวัด 
ดานบุคลากร วัดฝกพระสงฆ เณร ใหเปนเจาหนาที่ประชาสัมพันธใหคําแนะนํา

เกี่ยวกับสิ่งที่เปนความรูแกพุทธศาสนิกชน 
ดานการจัดองคกร พระสงฆการควรเรยีนรูเพื่อเพิ่มเติมดานการบริหารจัดการทองเทีย่ว

เชิงพุทธของวัดในอําเภอบางพลี มีสวนรวมกับการวางแผนยุทธศาสตร เพื่อขอกําลังสนับสนุนจาก
ภาครัฐ สนับสนุนกิจกรรมตางๆ ของคณะสงฆ 

ดานการกํากับดูแล พระสงฆ วัด องคกรปกครองสวนทองถ่ิน โรงเรียน ชุมชนตอง
รวมกันในการกํากับติดตามเพื่อใหการทองเที่ยวอนุรักษไวซึ่งวิถีชีวิตแบบด้ังเดิม 

2. ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
พระสงฆ ควรศึกษาการบริหารการทองเที่ยวเชิงพุทธ เพื่อคงความเปนเอกลักษณวัด

และเปนสถานที่ใหประชาชน คณะสงฆไดใชประโยชนรวมกัน 
พระสงฆ เจาอาวาสควรบริหารจัดการกับสิ่งปลูกสรางภายในวัด โดยจัดทําปายเพื่อ

แนะนําประวัติเรื่องราวภายในวัด  ปายสําหรับช้ีแนะแนวทางการใชประโยชนจากสถานที่เพื่อให
เกิดการดูแลรักษารวมกัน 

เจาอาวาสควรบริหารจัดการใหพระสงฆมีสวนรวมในการดูแลรักษาวัดใหอยูใน
สภาพสามารถรองรับการใชประโยชนของชุมชน 
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3. ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยคร้ังตอไป 
  ควรศึกษาเกี่ยวกับ “คุณลักษณะของเจาหนาที่ประจําการบริหารการทองเที่ยวเชิง
พุทธ” 

ควรศึกษาเกี่ยวกับ “การรวมอนุรักษ ภูมิทัศน คุณคาของศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ิน
วัดที่เปนแหลงทองเที่ยว” 

ควรศึกษาเกี่ยวกับ “ขนบธรรมเนียมความเช่ือของชุมชนทองถ่ินที่เปนแหลงเรียนรู
ในชุมชน” 
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การบริหารจัดการศาสนสมบตัิของวัด อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี  
Management of  Religious Property นf Temple In Nongkea District 

Saraburi Province 
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บทคัดยอ 

บทความวิจัยฉบับน้ี มีวัตถุประสงค คือ 1. เพื่อศึกษาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของ
วัด อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทยีบความคิดเห็นผูบริหารทีม่ีตอการบรหิาร
จัดการศาสนสมบัติของวัด อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 3. เพื่อ
ศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะตอการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัด อําเภอหนองแค 
จังหวัดสระบุรี 

ระเบียบวิธีวิจยัเปนการวิจัยแบบผสานวิธี โดยการวิจัยเชิงปริมาณกําหนดกลุมตัวอยาง
ไดแก ผูบริหารในพื้นที่ อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ในระดับตําแหนง ผูบริหาร จํานวน 162 รูป/
คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม โดยมีคาความเช่ือมั่น เทากับ 0.968 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ
การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว การทดสอบคาเอฟ สวนการวิจัยเชิงคุณภาพ กําหนดผูให
ขอมูลหลัก 7 รูป/คน เลือกแบบเจาะจง จากผูทรงคุณวุฒิ เครื่องมือในการเก็บขอมูลไดแกแบบ
สัมภาษณเชิงลึกที่มีโครงสราง เก็บขอมูลดวยการสัมภาษณเชิงลึกตัวตอตัว วิเคราะหขอมูลดวย
วิธีการพรรณนาความ 
 
ผลการวิจัยพบวา 

1. การบริหารจัดการศาสนสมบติัของวัด อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุร ีโดยภาพรวม มี
การบริหารจัดการอยูในระดับมาก (x�=3.98,S.D.=0.594) เมื่อพิจารณาเปนรายดานก็บวา มีการ
บริหารจัดการอยูในระดับมากทุกดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยดังน้ี 1) ดานการจัดองคกร (Organizing) 
(x�=4.11,S.D.=0.757) 2) ดานการจัดคน (Staffing) (x�= 3.98,S.D.=0.736) 3) ดานการวางแผน 
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แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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(Plan) (x�=3.96, S.D.=0.658) 4) ดานการอํานวยการ (Directing) (x�= 3.94, S.D.=0.656) และ 
5) ดานการควบคุมดูแล (Controlling) (x�= 3.90, S.D.=0.634) 

2. ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัด อําเภอหนองแค จังหวัด
สระบุรี จําแนกตามตําแหนงการบริหารวัด อายุ ระยะเวลาในการเปนผูบริหารของวัดและระดับ
การศึกษา โดยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว โดยภาพรวม พบวา มีการบริหารจัดการใน
การปฏิบัติงานไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

3. ปญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัด อําเภอหนองแค จังหวัด
สระบุรี พบวา พระสงฆที่เปนผูบริหารในอําเภอหนองแคสวนใหญมีอายุ และพรรษามาก ไมรูการ
จัดทําบัญชีศาสนสมบัติ และบัญชีตาง ๆ  ยังขาดบุคลากรที่มีความสามารถในการจัดทําบัญชีตาง ๆ   
ขอเสนอแนะพบวา คณะสงฆตองเตรียมการเพื่อเสียภาษีเงินไดของวัดในอนาคต เน่ืองจากหลาย
พื้นที่ในจังหวัดสระบุรีวัดเปนแหลงทองเที่ยว มีพุทธศาสนิกชนมาเย่ียมชมและมีการทําบุญบริจาค
ปจจัยเปนจํานวนพอสมควร หากในอนาคตภาครัฐมีนโยบายเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีวัดก็ควรมีการ
เตรียมความพรอม 
คําสําคัญ: การบริหารจัดการ, ศาสนสมบัติ, วัด  
 

ABSTRACT 
The objectives of this research were : 1) to study the religious property 

management of temples in Nongkae district, Saraburi province,  2. To study the 
opinions comparison of the Sangha administrators towards religious property 
management of temples in Nongkae district, Saraburi province, 3. To study problems, 
obstacles and suggestions on the religious property management of temples in 
Nongkae district, Saraburi province. 

The research methodology was the mixed methods research by 
quantitative research  with the sample group as the 162 Sangha administrators in the 
area of Nongkae district, Saraburi province. The tool for data collection was the 
questionnaires that had the reliability test at 0.968. The statistics for data analysis are 
frequency, percentage, mean, standard deviation, with one-way analysis of variance, 
t-test and F-test. and qualitative research determined the 8 key informants  by 
purposive selection from academicians. The tool for data collection was in-depth 
interviews by structured pattern and individual depth interview and using the 
descriptive content analysis. 
Findings were as follows: 

1. The religious property management of temples in Nongkae district, 
Saraburi province. The overall was at a high level (x� =3.98, SD=0.594) and when 
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considered in each aspect, it  found that it is at a high level in all aspects as following, 
1) organizing aspect ( x�=4.11,S.D.=0.757), 2) staffing aspect ( x�= 3.98, SD = 0.736),  
3) planning aspect ( x�= 3.96, SD = 0.658), 4) directing aspect ( x�=3.94,S.D.= 0.656),    
5) controlling aspect (x=3.90,S.D. = 0.634). 

2 .  The findings of the comparison of property management of temples in 
Nongkae district, Saraburi province , classified by position of temple management, 
age, period of time for temple management and level of education by one-way 
analysis of variance in overall, found that had the operation management 
indifferently. It rejected the research hypothesis.  

3. Problems and obstacles to religious property management of temples 
in Nongkae district, Saraburi province, found that the monks who are the Sangha 
administrators in  Nongkae district, Saraburi province as the elderly and long time 
ordination years , they do not know the religious property account management and 
other accounts still lack of able personnel to manage the accountancy. The 
suggestions , the Sangha should prepare for temple tax payment in the future due 
to many areas of Saraburi province are the tourist places and have many Buddhists 
come to visit and make the merit by money donation. If the government has the 
temple tax payment policy in the future and the temple should be ready for it.   
Keyword: Management; Religious property; Temple. 

 

1. บทนํา 

จังหวัดสระบุรีมีพื้นที่ 3,576.5 ตารางกิโลเมตร และมีประชากร 615,756 คน แบงเขต
ปกครองออกเปน 13 อําเภอ ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ และมีวัดจํานวน 518 วัด โดย
แบงเปนพระอารามหลวงช้ันเอก 1 วัด พระอารามหลวงช้ันตรี 2 วัด และวัดราษฎร จํานวน 515 วัด 
โดยแตละวัดกระจายอยูโดยรอบจังหวัดสระบุรี ซึ่งมีบริบทที่แตกตางกัน อีกทั้งวัดในจังหวัดสระบุรีมี
จํานวน 153 วัด ทั้งน้ีวัดในอําเภอแกงคอยมีวัดทั้งหมด จํานวน 68 วัด เปนวัดมหานิกายจํานวน 66 
วัด และเปนวัดของธรรมยุต 2 วัด จากบริบทของปญหาที่ไดอธิบายไวขางตนน้ัน ซึ่งเปนปญหาของ
การจัดการศาสนสมบัติของวัดที่พบในปจจุบัน ในขณะเดียวกันสถานการณของการจัดการศาสน
สมบัติของวัดในพื้นที่อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรีจึงมีบริบทเดียวกับสภาพปญหาที่กลาวมา
ขางตน ไดแก 1) การจัดการศาสนสมบัติของวัดของเจาอาวาสวัด 2) การแตงต้ังไวยาวัจกรหรือผูจัด
ประโยชนของวัด เปนผูจัดการศาสนสมบติัของวัด และ 3) การจัดการศาสนสมบัติของวัดตามวิธีการ
ที่กําหนดไวในกฎหมายและกฎกระทรวง ซึ่งการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดจึงครอบคลุม
ภารกิจตาง ๆ  ไดแก 1) การจัดทําบัญชีอสังหาริมทรัพย เชน โฉนดที่ดิน อาคารเสนาสนะตางๆ 2) 
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การจัดทําทะเบียนครุภัณฑ เชน ตู โตะ ต่ัง เกาอี้ พระพุทธรูป เปนตน 3) การจัดทําบัญชีการเงิน 4) 
การรับ – การจายเงินของวัด 5) การแตงต้ังไวยาวัจกรวัด มอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบตาม
คําสั่งเปนหนังสือ 6) การเก็บรักษาเอกสารสิทธ์ิตางๆ เชน โฉนดที่ดิน ควรมอบใหสํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดเปนผูดูแล 7) การเก็บรักษาเงินของวัด ควรฝากธนาคาร และตองมี
คณะกรรมการรบัทราบดวย 8) การออกใบอนุโมทนาบัตร ควรออกใหทุกครั้งที่มีผูบริจาค เพื่อเปน
การรักษาศรัทธาและเปนการตรวจสอบรายรับรายไดดวย 9) การจัดทําแผนผังเขตจัดประโยชน ถา
วัดมีธรณีสงฆแลวดําเนินการจัดประโยชน ในที่ดินน้ัน ควรทําแผนผังใหชัดเจนเพื่อความสะดวกใน
การตรวจสอบและการจัดประโยชน ทั้งหมดน้ีลวนแตเปนการจัดและดูแลศาสนสมบัติวัดทั้งสิ้น 
ดังน้ันการจัดดูแลศาสนสมบัติวัด จึงเปนเรื่องที่สําคัญอีกเรื่องหน่ึง ศาสนสมบัติวัดก็คือ สมบัติของ
พระศาสนา วัดจึงเปนหนวยงานที่ตองมีความรับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องน้ี ตองจัดการดูแลให
เรียบรอยตามระเบียบปฏิบัติ และรักษาผลประโยชนของวัดของพระศาสนาใหไดมากที่สุด การไดมา
ของศาสนสมบัติของแตละวัด ไดมาดวยแรงศรัทธาเปนสวนมาก จึงตองบริหารจัดการดูแลใหเปน
ประโยชนแกวัดแกพระศาสนา และเปนการฉลองศรัทธาของชาวบานดวย  

ดวยเหตุผลดังกลาวผูวิจัยในฐานะเปนพระภิกษุจําพรรษาในวัดเขตอําเภอหนองแค 
จังหวัดสระบุรี จึงมีความสนใจที่จะศึกษาปญหาและแนวทางแกปญหาการบริหารศาสนสมบัติของ
ผูบริหารวัด ในเขตอําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี โดยกําหนดแนวทางการศึกษาภายใตกรอบทฤษฎี
การบริหารจัดการของ Harold koontz ไดแก  การวางแผน (Planning) การจัดองคกร 
(Organization) การบังคับบัญชา (Commanding) การประสานงาน (Co-ordinating) และการ
ควบคุม (Controlling) เพื่อนําผลการวิจัยไปใชเปนแนวทางในการบริหารศาสนสมบัติของผูบริหาร
วัดในจังหวัดสระบุรี ใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึนตอไป 

 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 

2.1 เพื่อศึกษาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัด อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 
2.2 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นผูบริหารที่มีตอการบริหารจัดการศาสนสมบัติ

ของวัด อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
2.3 เพื่อศึกษาปญหา อปุสรรค และขอเสนอแนะตอการบริหารจัดการศาสนสมบัติของ

วัด อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 
 

3. ขอบเขตการวิจัย 
3.1 ขอบเขตดานเน้ือหา 
การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยมุงศึกษาเน้ือหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัด 

อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี โดยผูวิจัยสังเคราะหจากแนวคิดของ Harold Koontz ซึ่งแบง
ออกเปน 5 ดาน ไดแก 1) ดานการวางแผน (Planning) 2) ดานการจัดองคกร (Organizing) 3) ดาน
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การจัดคน (Staffing) 4 )  ด านการอํ านวยการ (Directing) และ 5 )  ด านการควบคุมดูแล 
(Controlling)  

3.2  ขอบเขตดานตัวแปร 
ในการศึกษาวิจัยเรื่องน้ีไดกําหนดตัวแปรที่ใชในการศึกษา ดังน้ี 
ตัวแปรตน ( Independent Variables) คือ ขอมูลพื้นฐานสวนบุคคล ของผูตอบ

แบบสอบถาม ไดแก อายุ พรรษา วุฒิการศึกษาแผนกสามัญ วุฒิการศึกษานักธรรมแผนกธรรม วุฒิ
การศึกษานักธรรมแผนกบาลี 

ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ไดแก การบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัด 
อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี โดยผูวิจัยสังเคราะหจากแนวคิดของ Harold Koontz ซึ่งแบง
ออกเปน 5 ดาน ไดแก 1) ดานการวางแผน (Planning) 2) ดานการจัดองคกร (Organizing) 3) ดาน
การจัดคน (Staffing) 4 )  ด านการอํ านวยการ (Directing) และ 5 )  ด านการควบคุมดูแล 
(Controlling)  

3.3 ขอบเขตดานประชากรและผูใหขอมูลสําคัญ 
1.4.3.1 ประชากร ไดแก เจาอาวาส ผูชวยเจาอาวาส กรรมการวัดและไวยาวัจกรของวัด

ในพื้นที่อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 68 วัด ประกอบดวย เจาอาวาส 68 รูป ผูชวยเจาอาวาส 68 
รูป กรรมการวัด 68 คน และ ไวยาวัจกร 68 คน รวมทั้งสิ้น 272 รูป/คน 

1.4.3.2 กลุมตัวอยาง ไดแก เจาอาวาส ผูชวยเจาอาวาส กรรมการวัดและไวยาวัจกรของ
วัดในพื้นที่อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 68 วัด ประกอบดวย เจาอาวาส 41 รูป ผูชวยเจาอาวาส 
41 รูป กรรมการวัด 40 คน และ ไวยาวัจกร 40 คน รวมทั้งสิ้น 162 รูป/คน 

1.4.3.3 บุคคลผูใหขอมูลสําคัญ บุคคลผูใหสัมภาษณ (Key Informant) โดยใชวิธีการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) เปนการเลือกกลุมตัวอยางที่ผูศึกษาพิจารณาคัดเลือก
ตัวอยาง โดยปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษา รวมทั้งสิ้น 10 รูป/คน 

3.4 ขอบเขตดานพื้นที่ 
ขอบเขตพื้นที่ของการวิจัยคือ อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 
3.5 ขอบเขตดานระยะเวลา 
ในการศึกษาวิจัยเรื่องน้ีไดกําหนดขอบเขตระยะเวลาต้ังแต ตุลาคม 2561 ถึง มีนาคม

2562 รวมทั้งสิ้น 6 เดือน 
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4. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

                   ตัวแปรตน                                          ตัวแปรตาม 
       (Independent Variables)                       (Dependent Variables) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

5. วิธีการดําเนินการวิจัย 

5.1  รูปแบบการวิจัย 
งานวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัด อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี”

ผูวิจัยไดศึกษาโดยใชการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed-Methods Research) คือการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) โดยใชวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) จากแบบสอบถาม 
(Questionnaire) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณเชิงลึก 
(In-depth interview) 

 5.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
1) ประชากร ไดแก ผูบรหิารทีเ่ปนเจาอาวาส ผูชวยเจาอาวาส กรรมการวัดและ

ไวยาวัจกรของวัดในพื้นที่อําเภอหนองแค จงัหวัดสระบุรี ประกอบดวย เจาอาวาส ผูชวยเจาอาวาส 
กรรมการวัด และ ไวยาวัจกร รวมทั้งสิ้น 272 รูป/คน 

2) กลุมตัวอยาง ไดแก เจาอาวาส ผูชวยเจาอาวาส กรรมการวัดและไวยาวัจกรของวัด
ในพื้นที่อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี รวมทั้งสิ้น 162 รูป/คน 

ขนาดของกลุมตัวอยาง (Sample Size) กลุมตัวอยางไดมาจาก เจาอาวาส ผูชวยเจา
อาวาส กรรมการวัดและไวยาวัจกรของวัดในพื้นที่อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี จํานวน 162 รูป/
คน ที่ไดจากสูตรของ Taro Yamane ซึ่งใชระดับความเช่ือมั่นที่รอยละ 95 และระดับความคลาด
เคลื่อนที่ยอมรับไดรอยละ 0.05  

การพัฒนาการบรหิารจัดการหนวย
อบรมประชาชนประจําตําบล  

1. ดานการวางแผน ( Planning )  

2. ดานการจัดองคกร (Organizing) 

3. ดานการจัดคน (Staffing) 

4. ดานการอํานวยการ (Directing)  

5. ดานการควบคุมดแูล (Controlling) 

 

สถานภาพสวนบุคคล 
- อาย ุ
- พรรษา 
- วุฒิการศึกษาสามัญ 
- วุฒิการศึกษานักธรรม 
- วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม 
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5.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
การศึกษาวิจัยครั้ง น้ี ผู วิจัยไดกําหนดเครื่องมือที่ใช ในการวิจัยเชิงปริมาณ คือ 

แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยมีข้ันตอน ลักษณะ และการตรวจสอบเครื่องมือ ดังน้ี 
5.3.1 ข้ันตอนการสรางเครื่องมือ 
 ศึกษาหลักการและทฤษฎี ศึกษาเอกสาร ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการบริหาร

จัดการศาสนสมบัติของวัด อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี จากแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และผลงาน
การวิจัยที่เคยมีผูดําเนินการวิจัยเอาไว กําหนดกรอบแนวคิด ในการสรางเครื่องมือการวิจัยกําหนด
วัตถุประสงคในการสรางเครื่องมอืการวิจัยโดยขอคําปรึกษาจากอาจารย ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ สราง
เครื่องมือ นําเสนอรางเครื่องมือการวิจัยตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และผูเช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและปรับปรุงแกไข นําเครื่องมือการวิจัยไปทดลองใชกับประชากรที่มีลักษณะคลายกับ
กลุมตัวอยางประชากรที่จะดําเนินการวิจัยเพื่อหาสัมประสิทธ์ิความเที่ยงตรงของเครื่องมือจัดพิมพ
แบบสอบถามฉบับสมบูรณและนําไปใชจริงเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยาง 

การเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณผูใหขอมูลหลัก โดยการขอหนังสือจากศูนย
บัณฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราวิทยาลัย ลงนามโดยผูอํานวยการ
โครงการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ เพื่อขอความรวมมือไปยัง
ผูใหขอมูลหลัก พรอมทั้งแนบแนวทางสัมภาษณเชิงลึกไปดวย เพื่อใหกลุมเปาหมายเขาใจประเด็น
ของขอคําถาม และเพื่อใชเปนขอมูลในการเตรียมความพรอมในการใหสัมภาษณ ดําเนินการเก็บ
รวมรวมขอมูลภาคสนาม โดยใชการสัมภาษณเชิงลึก (Indepth interview) ผูใหขอมูลหลัก จํานวน 
20 รูป/คน มีการบันทึกเทปและจดบันทึกโดยใชเวลาการสมัภาษณแตละทานอยูระหวาง 15 –30 
นาที 

5.4 การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
5.4.1 การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม 
สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) สําหรับอธิบายลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง

และพรรณนา โดยใชวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัด อําเภอหนองแค 
จังหวัดสระบรุี สถิติที่ใช คือ คาความถ่ี (Frequency), คารอยละ (Percentage), คาเฉลี่ย (Mean) 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใชสําหรับทดสอบสมมติฐาน เพื่อเปรียบเทียบ
ความแตกตางของระดับการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัด อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี สถิติ
ที่ใชคือ การทดสอบคาที (t-test) ในกรณีตัวแปรตนสองกลุม และการทดสอบคาเอฟ (F-test) ดวย
วิธีการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ในกรณีตัวแปรตนต้ังแตสามกลุมข้ึน
ไป เมื่อพบวามีความแตกตางจะทําการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีผลตาง
เปนสําคัญนอยที่สุด (Least Significant Difference : LSD.) 



การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม Proceedings: 2561474

การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามปลายเปด (Open ended Question) วิเคราะห
โดยใชเทคนิคการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis Technique) ประกอบบริบท นําเสนอเปน
ความเรียงประกอบตาราง โดยการแจกแจงความถ่ีของผูตอบคําถามปลายเปด 

5.4.2 การวิเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณ 
ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณโดยวิธีการดังน้ี โดยนําขอมูลที่ไดจากการ

สัมภาษณมาถอดเสียงและบันทึกเปนขอความนําขอความจากการสัมภาษณและการจดบันทึกมา
จําแนกเปนประเด็นและเรียบเรียงเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวของกับวัตถุประสงคการวิจัยวิเคราะหคําให
สัมภาษณของผูใหขอมูลสําคัญตามวัตถุประสงคการวิจัย โดยใชเทคนิคการวิเคราะหเน้ือหา 
(Content Analysis Technique) ประกอบบริบท (Context) สังเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงค
การวิจัยและนําเสนอตอไป 

 

6. ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัด อําเภอหนองแค จังหวัด
สระบุรี”ผูวิจัยไดสรุปการวิจัยตามลําดับของขอมูล ดังน้ี 
 6.1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถ่ี 
(Frequency) และหาคารอยละ (Percentage) 
 ในการวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัด อําเภอหนองแค จังหวัด
สระบุรี” น้ี ผูวิจัยสรุปตามลําดับ ดังน้ี  
 ผูบริหารวัดตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนกรรมการวัด จํานวน 46 คนคิดเปนรอยละ 
30.07 มีอายุระหวาง 31 - 40 ป จํานวน 60 รูป/คน คิดเปนรอยละ มีระยะเวลาในการเปนผูบรหิาร
ของวัดระหวาง 6 - 10 ป จํานวน 49 รูป/คน คิดเปนรอยละ 32.03 มีระดับการศึกษาตํ่ากวา
ปริญญาตรี จํานวน 69 รูป/คน คิดเปนรอยละ 45.10 ตามลําดับ  

6.2 ผลการวิเคราะหขอมูล “การบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัด อําเภอหนองแค 
จังหวัดสระบุรี” วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลีย่ (Χ ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 การบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัด อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี โดยภาพรวม มี
การบริหารจัดการอยูในระดับมาก ( Χ = 3.98) เมื่อพิจารณาเปนรายดานผบวา มีการบริหารจัดการ
อยูในระดับมากทุกดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยดังน้ี  
 1) ดานการจัดองคกร (Organizing) โดยภาพรวมพบวาอยูในระดับมาก ( Χ =4.11) 
เมื่อพิจารณาในรายขอคําถามพบวาอยูในระดับมากทุกขอ  
 2) ดานการจัดคน (Staffing) ( Χ = 3.98) เมื่อพิจารณาในรายขอคําถามพบวาอยูใน
ระดับมากทุกขอ  
 3) ดานการวางแผน (Plan) โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( Χ =3.96) เมื่อพิจารณา
ในรายขอคําถามพบวาอยูในระดับมากทุกขอ  
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 4) ดานการอํานวยการ (Directing) ( Χ = 3.94) โดยภาพรวมพบวาอยูในระดับมาก (
Χ =3.94) เมื่อพิจารณาในรายขอคําถามพบวาอยูในระดับมากทุกขอ 
 5) ดานการควบคุมดูแล (Controlling) ( Χ = 3.90) โดยภาพรวมพบวาอยูในระดับ
มาก ( Χ =3.90) เมื่อพิจารณาในรายขอคําถามพบวาอยูในระดับมากทุกขอ  

 

7. อภิปปรายผลการวิจัย 

              7.1  ความคิดเห็นของพระสงฆ ท่ีมีตอการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัด อําเภอ
หนองแค จังหวัดสระบุรี 

1) การบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัด อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี โดยภาพรวม 
มีการบริหารจัดการอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานก็พบวา มีการบริหารจัดการอยูใน
ระดับมากทุกดาน แสดงใหเห็นวา ผูบริหารวัด มีการสงบุคลากรของวัดไปศึกษาตอดานกฎหมาย
หรือการบริหารจัดการที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการศาสนสมบัติ มีการสรางเครือขายความ
รวมมือดานการบริหารจัดการการเงินของวัดกับธนาคารหรือหนวยงานภาครัฐ มีการแตต้ังฆราวาส
ผูเช่ียวชาญดานบัญชีเฉพาะดานมาบริหารจัดการการเงินของวัด พุทธศาสนิกชนทั่วไปสามารถรับรู
และตรวจสอบการใชสอยศาสนสมบัติของวัดได คณะกรรมการวัดหรือไวยาวัจกรมีอํานาจการ
ตัดสินใจในการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดมากกวาเจาอาวาส ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 
(พระครูวินัยธรธรรมภณ ธมฺมพโล (แกวแจมศรี),2557) ไดวิจัยเรื่อง การพัฒนาการจัดการศาสน
สมบัติของวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวา ผูบริหาร พระภิกษุ สามเณร และพุทธศาสนิกชน
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความคิดเห็นตอการพัฒนาการจัดการดานศาสนสมบัติของวัดใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 4 ดาน ในภาพรวมอยูในระดับมากโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.90 และเมื่อ
พิจารณาเปนดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน 

2) การบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัด อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ดานการจัด
องคกร (Organizing) โดยภาพรวมพบวาอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายขอคําถามพบวาอยูใน
ระดับมากทุกขอ แสดงใหเห็นวา มีการสรางเครือขายความรวมมือดานการบริหารจัดการการเงิน
ของวัดกับธนาคารหรือหนวยงานภาครัฐ มีการจัดต้ังคณะกรรมการการเงินและทรัพยสินของวัด ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ พระมหาวีระชัย ชยวีโร (มิตะสิทธิ์) (2556) ไดวิจัยเรื่อง การพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดการศาสนสมบัติวัดของคณะสงฆไทย ผลการวิจัยพบวา พระสงฆเองควร
ตระหนักวาการบริหารจัดการศาสนสมบัติ แมจะอยูในอํานาจหนาที่ แตเปนลักษณะของทางโลกซึ่ง
มีปญหาในขอกฎหมายหลายประการที่เกี่ยวของ ดังน้ันพระสงฆโดยเฉพาะที่เปนพระสังฆาธิการตอง
ระมัดระวังและจัดการใหต้ังอยูบนฐานของความสุจริตและโปรงใส 

3) การบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัด อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ดานการจัดคน 
(Staffing) โดยภาพรวมพบวาอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายขอคําถามพบวาอยูในระดับมาก
ทุกขอ แสดงใหเห็นวา มีการแตต้ังฆราวาสผูเช่ียวชาญดานบัญชีเฉพาะดานมาบริหารจัดการการเงิน
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ของวัด มีการแตงต้ังเปนลายลักษณอักษร และมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ สอดคลองกับงานวิจัยของ ณดา จันทรสม (2555) ไดศึกษาเรื่อง การ
บริหารการเงินของวัดในประเทศไทย ผลการวิจัยพบวา ไดดังน้ี 1) วัดโดยสวนมากยังไมมีโครงสราง
ในการบริหารการเงินของวัดไวอยางเปนระบบ 2) การจัดทํารายงานทางการเงินตามมาตรฐานบัญชี
ของวัดยังไมมีหลักฐานเดนชัดวา วัดมีการดําเนินการไดอยางถูกตอง โดยแมวาวัดจะมีการบันทึก
รายรับ-รายจาย และจัดทําบัญชีเปนประจํา แตอาจเปนบัญชีที่จัดทําข้ึนอยางงายหรือตามความ
เขาใจของผูจัดทําเทาน้ัน ยังไมสอดคลองกับหลักมาตรฐานบัญชีทีรับรองกันโดยทั่วไป รวมถึงยังไมมี
การตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตดวย 

4) การบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัด อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ดานการ
อํานวยการ (Directing) โดยภาพรวมพบวาอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายขอคําถามพบวาอยู
ในระดับมากทุกขอ แสดงใหเห็นวา พุทธศาสนิกชนทั่วไปสามารถรับรูและตรวจสอบการใชสอยศา
สนสมบัติของวัดได คณะกรรมการวัดหรือไวยาวัจกรสามารถตัดสินใจแทนเจาอาวาสในการบริหาร
จัดการศาสนสมบัติของวัดไดในบางกรณี ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อุดมพร พลดี (2554) ได
ศึกษาเรื่อง การจัดการศาสนสมบัติของวัด ผลการวิจัยพบวา ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.
2505 วัดในพระพุทธศาสนาเปนนิติบคุคลตามกฎหมาย ดังน้ัน กิจการและทรัพยสินของนิติบุคคล 
ซึ่งผูมีหนาที่รับผิดชอบในการปกครองดูแลก็คือ เจาอาวาสจะตองดําเนินการใหเปนไปตามขอ
กฎหมายคณะสงฆ พ.ศ.2505 และกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2511) ขอ 6 ใหเจาอาวาสจัดให
ไวยาวัจกรหรือผูจัดประโยชนของวัดซึ่งเจาอาวาสแตงต้ังทําบัญชีจายเงินของวัด และเมื่อสิ้นปปฏิทนิ
ใหทําบัญชี 

5) การบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัด อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ดานการ
ควบคุมดูแล (Controlling) โดยภาพรวมพบวาอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายขอคําถามพบวา
อยูในระดับมากทุกขอ มีการต้ังกรรมการเมื่อเกิดขอสงสัยตออํานาจหนาที่ของเจาอาวาสในบริหาร
จัดการศาสนสมบัติของวัด คณะกรรมการวัดหรือไวยาวัจกรมีอํานาจการตัดสินใจในการบริหาร
จัดการศาสนสมบัติของวัดมากกวาเจาอาวาส ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พระครูวินัยธรธรรมภณ 
ธมฺมพโล (แกวแจมศรี)(2554) ไดวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา” ผลการวิจัยพบวา ผูบริหาร พระภิกษุ สามเณร และพุทธศาสนิกชนในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มีความคิดเห็นตอการพัฒนาการจัดการดานศาสนสมบัติของวัดในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 4 ดานในภาพรวมอยูในระดับมากโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.90 และเมื่อพิจารณา
เปนดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน 

7.2 ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของพระสงฆ ท่ีมีตอการบริหารจัดการ 
ศาสนสมบัติของวัด อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี จําแนกตามสถานภาพสวนบุคคล 

ผูบริหารของวัดที่มีตําแหนงการบริหารวัดตางกัน มีอายุตางกัน มีระยะเวลาในการเปน
ผูบริหารของวัดตางกันมีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
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ศาสนสมบัติของวัด อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรีไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ังไว จาก
ผลการวิจัยดังกลาวสอดคลองกับงานวิจัยของ พระครูวิสุทธินนทคุณ (ทวี  สุทฺธิวํโส)(2557) 
ไดวิจัยเรื่อง การพัฒนาการจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัย 
พบวา ผลการเปรยีบเทียบระดับความคิดเห็นของผูบริหาร พระภิกษุ สามเณร และพุทธศาสนิกชน 
ที่มีตอการพัฒนาการจัดการดานศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจําแนกตาม
สถานภาพสวนบุคคล พบวาโดยภาพรวมกลุมตัวอยางที่มีสถานภาพ อายุ พรรษา วุฒิการศึกษา
สามัญ วุฒิการศึกษานักธรรม และวุฒิการศึกษาเปรียญธรรมที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการ
พัฒนาการจัดการดานศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดพระนครศรอียุธยา ไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไป
ตามสมมติฐานที่ต้ังไว 

6.3 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัด 
อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 

พระสงฆที่เปนผูบริหารในอําเภอหนองแคสวนใหญมอีายุ และพรรษามาก ไมรูการจัดทาํ
บัญชีศาสนสมบัติ และบัญชีตาง ๆ ยังขาดบุคลากรที่มีความสามารถในการจัดทําบัญชีตาง ๆ  
ขอเสนอแนะพบวา คณะสงฆตองเตรียมการเพื่อเสียภาษีเงินไดของวัดในอนาคต เน่ืองจากหลาย
พื้นที่ในจังหวัดสระบุรีวัดเปนแหลงทองเที่ยว มีพุทธศาสนิกชนมาเย่ียมชมและมีการทําบุญบริจาค
ปจจัยเปนจํานวนมากพอสมควร หากในอนาคตภาครัฐมีนโยบายเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีวัดก็ควรมี
การเตรียมความพรอม 
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8. สรุปองคความรูที่ไดจากการวิจัย 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัด อําเภอหนองแค  
จังหวัดสระบุรี” ทําใหผูวิจัยคนพบองคความรูจากการวิจัย ดังน้ี 
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สรุปองคความรูจากการวิจัยพบวา การบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัด อําเภอหนอง
แค จังหวัดสระบุร ีผูบริหารวัดควรมีการแตงต้ังทนายประจําวัดเพื่อเปนธุระในการจัดทํานิติกรรม
สัญญาเกี่ยวกับการบริหารจัดการศาสนสมบติัของวัดหากแมนไมมีทนายประจาํก็ควรมีการทําสญัญา
วาจางบุคคลใดบุคคลหน่ึงเพื่อทําหนาที่ดานน้ี มีการสงบุคลากรของวัดไปศึกษาตอดานกฎหมายหรอื
การบริหารจัดการที่ เกี่ยวของกับการบริหารจัดการศาสนสมบัติ ผูบริหารวัดควรมีการจัดต้ัง
หนวยงานหรือคณะทํางานเพื่อบริหารจดัการศาสนสมบัติของวัด เชน ที่ดิน ที่ธรณีสงฆ เงินบริจาค มี
การจัดต้ังคณะกรรมการการเงินและทรัพยสินของวัด มีการสรางเครือขายความรวมมือดานการ
บริหารจัดการการเงนิของวัดกับธนาคารหรือหนวยงานภาครัฐ มีการจัดต้ังมูลนิธิหรือกองทนุเพื่อการ
บริการจัดการบัญชีเงินของวัด เพื่อสรางมาตรฐานในการควบคุมดูแลรักษาและปองกันทรัพยสินอัน
เปนศาสนสมบัติของวัดมิใหสูญหายไป 

 

9.ขอเสนอแนะ 

              9.1 ขอเสนอแนะท่ัวไป 
    1. ควรมีเตรียมการเพื่อเสียภาษีเงินไดของวัดในอนาคต เน่ืองจากหลายพื้นที่ในจังหวัด

สระบุรีวัดเปนแหลงทองเที่ยว ในแตละวันมีพุทธศาสนิกชนแวะเวียนมาเย่ียมชมเปนจํานวนมากและ
มีการทําบุญบริจาคปจจัยที่รวบรวมแลวเปนจํานวนพอสมควร ดังน้ันหากในอนาคตภาครัฐมีนโยบาย
เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีวัด ทางวัดในอําเภอแกงคอยก็ควรมีการเตรียมความพรอม 

2 .  ผูบริหารวัดควรมีเครือขายความรวมมือระหวางวัดกับชุมชนในการจัดสรร
ผลประโยชนจากที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางของวัด 

3. ผูบริหารวัดควรมีการจัดแบงหนาที่ใหบุคลากรภายในวัด จัดทํารายงานและใหมีการ
ตรวจสอบ เพื่อเปนการแบงเบาภาระงานของผูบริหารวัดใหเปนระบบเพื่อใหสามารถทํางานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

9.2 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
1) ควรดําเนินการในลักษณะของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory 

Action Research) ซึ่งเปนใชวิธีการปฏิบัติ กระบวนการพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง การเรียนรู
จากการวิจัยเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาการทํางานของการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดเปน
การเฉพาะ  

2) ควรเพิ่มกรณีศึกษาจากพื้นที่ของจังหวัดสระบุรีในเขตอําเภออื่น ๆ  หรือจังหวัดอื่น
เพื่อเพิ่มบริบทของการวิจัยใหไดองคความรูและรูปแบบการพัฒนาประสทิธิภาพการการทาํงานของ
การบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดที่หลากหลาย  

3) ในการวิจัยครั้งตอไปควรมีการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนตอการบริหาร
จัดการศาสนสมบัติของคณะสงฆและควรจะตองแกไขไปในแนวทางอยางไร 

 



การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม Proceedings: 2561480

บรรณานกุรม 
 

1. ภาษาไทย 
(1) หนังสือ: 
ณดา จันทรสม. การบริหารการเงินของวัดในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร: สํานักวิจัยสถาบัน

บัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร, 2555.        
 

(2) วิทยานิพนธ: 
พระครูวินัยธรธรรมภณ ธมฺมพโล (แกวแจมศรี). “การพัฒนาการจัดการศาสนสมบัติของวัดใน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”. วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2558.   

พระมหาวีระชัย ชยวีโร. “การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศาสนสมบัติวัดของคณะสงฆไทย”. 
วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต.  บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, 2556. 

พระครูวิสุทธินนทคุณ (ทวี  สุทฺธิวํโส).บทบาทของวัดในการอนุรักษโบราณสถานในจังหวัดนนทบุรี. 
วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ. บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.2557.   

 
(3) งานวิจัย: 
อุดมพร พลดี. “การจัดการศาสนสมบัติของวัด”. รายงานวิจัย. สุราษฎรธานี: สํานักงาน

พระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎรธานี, 2554.     
 
 
 
 
 



481การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม Proceedings: 2561

ความพึงพอใจในการบริหารจัดการโรงเรียนการกศุลของวัดในพระพุทธศาสนา:
กรณศีึกษาโรงเรียนอนบุาลวัดโชติทายการามสงเคราะห อําเภอดําเนนิสะดวก 

จังหวัดราชบุร ี
Satisfaction with Managemant Of Buddhist Charity Schools: A Case 

Sduty of Anubanwatchotithayakaramsongkoh School 
Damnoensaduak District, Ratchaburi Province 

 
พระครปูลัดศุภชัย ขนฺติโก (บญุอิม่) พระครูวิสุทธานันทคุณ พระสมทุรวชิรโสภณ 
Phrakhrupalad Supachai khuntigo (Bun-im), Phrakhru Wisutthanantakhun, 

 Phra Samutrawachirasophon 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาความพึงพอใจในการบริหารจดัการโรงเรียน

การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา: กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห 
อําเภอดําเนินสะดวกจังหวัดราชบุรี (2) ศึกษาศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจในการบริหาร
จัดการ โรงเรียน การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา: กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายกา
รามสงเคราะห อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี และ(3) ศึกษาปญหา อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะในความพึงพอใจในการบริหารจัดการ โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา: 
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Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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ระดับมากทุกดาน โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ไดแก ดานการบริหารงานทั่วไป อยูในระดับ
มาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.08 สวนดานที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด ไดแก ดานการบริหารงานงบประมาณ 
อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.01 

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นมีตอความพึงพอใจในการบริหาร จัดการ
โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา: กรณีศึกษา โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการาม
สงเคราะห อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรีโดยจําแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา และ
อาชีพ พบวาไมแตกตางกันทุกดานซึ่งปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ังไว 

3. ปญหาและอุปสรรค พบวา การประสานงานในการทํางานที่ซ้ําซอน ไมมี
เปลี่ยนแปลงผูบริหารหรือหมุนเวียนในโรงเรียน ใหอํานาจสิทธิขาดแกผูหน่ึงผูใดนานเกินไป ไม
สามารถเลือกนักเรียนได ความรูในดานการใชสื่อประกอบในการเรียนการสอนยังมีนอย ขาด
งบประมาณในการจัดหาจัดทําสื่อที่ทันสมัย เงินที่ไดจากรัฐไมเพียงพอตามรายหัวและผูบริจาค 
การจัดต้ังกองทุนการศึกษาและมอบทุนใหนักเรียนอยูในสวนจํากัด การลาออกของครูในชวง
ภาคการศึกษาหรือปการศึกษาซึ่งทําใหโรงเรียนหาบุคลากรไมทัน การประสานงานในสวน
ราชการกับสวนภูมิภาคเกิดขอผิดพลาดบอยมีความเขาใจไมตรงกัน และขอเสนอแนะ พบวา 
จัดการอบรมเพิ่มเติมความรู สงเสริมใหครู มีการศึกษาตอ เพื่อใหมีการพัฒนามากย่ิงข้ึนจัดทํา
สื่อเพิ่มแลวนํามาทดลองกอนใชงานจริง พัฒนาโดยต้ังกองทุนหรือมูลนิธิข้ึนในโรงเรียน สราง
แรงจูงใจใหกับผูมาทําหนาที่ในการสอน และมีคาตอบแทนใหอยางเหมาะสม สงเสริม
กระบวนการมีสวนรวมในการทํางาน 
คําสําคัญ: ความพึงพอใจ, การบรหิารจัดการ, โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 
 

ABSTRACT 
The objectives of research paper were (1) to study satisfaction with  

management of Buddhist charity schools: a case study of Anubanwatchotithayakaram-
songkoh school Damnoensaduak district, Ratchaburi province, (2) to study 
compare’s satisfaction with management of Buddhist charity schools: A case  
study of Anubanwatchotithayakaramsongkoh school Damnoensaduak district 
Ratchaburi province (3) to study the problem obstacles and suggestion of 
development satisfaction with management of Buddhist charity schools: A case 
study of Anubanwatchotithayakaramsongkoh school Damnoensaduak district 
Ratchaburi province classify by personal factors. The research methodology was 
the mixed method research that the quantitative research used the questionnaire 
as the tool to collect the data in the field study from 188 parents of the students 
in Anubanwatchotithayakaramsongkoh School Damnoensaduak district Ratchaburi 
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province. The statistics were used for the data analysis through frequency 
percentage mean sigma and qualitative research had the documentary analysis 
and interview as the tool to collect the data in the field study from 8 key 
informants and analyzed the data through the content analysis technique. 

The findings of this research were as following: 
1. Satisfaction for management with Buddhist charity schools: a case 

study of Anubanwatchotithayakaramsongkoh school Damnoensaduak district 
Ratchaburi province overall was found in high level with average at mean of 
4.04 when considering the aspect found that in high level all aspect the aspects 
that has the most general management at mean of 4.04 the aspects with the 
lowest all aspect the aspects that budget management at mean of 4.01. 

2. Compare’s satisfaction with management of Buddhist charity schools: 
a case study of Anubanwatchotithayakaramsongkoh School Damnoensaduak 
district Ratchaburi province classified by gender age educational background 
and occupation found that there were no differences in all aspects which 
rejects the hypothesis. 

3. The problems and obstacles for management of Buddhist charity schools: 
a case study of Anubanwatchotithayakaramsongkoh school Damnoensaduak 
district Ratchaburi province as following: duplicate coordinating the activities 
There is no change in management or rotation in the school give power to one 
person for too long Knowledge about the use of media is minimal Lack of 
budget to buy media Money received from the government is not enough 
capital management is limited the resignation of the teacher which caused the 
personnel to not keep up coordination that is wrong understanding doesn't 
match. And the suggestion for management of Buddhist charity schools: A case 
study of AnubanwatchotithayakaramsongkohschoolDamnoensaduak district 
Ratchaburi province as following: additional training promote further education 
to develop create media and actually use foundation fund development 
motivate teachers to teach appropriate compensation and promote effective 
collective work processes. 
Keywords: Satisfaction, Management, Buddhist Charity Schools 
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1. บทนํา 
การบริหารการศึกษาเปนเรื่องใหญและสําคัญอยางย่ิง คนเราเมื่อเกิดมาก็ไดรับการ

สั่งสอนจากบิดามารดา เมื่อเจริญเติบโตข้ึนมา ก็เปนหนาที่ของครูและอาจารย ผูสั่งสอนศิษยให
ไดรับวิชาความรู ดวยการอบรมจิตใจพรอมดวยคุณธรรม ดังน้ัน พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติจึงไดกําหนดใหมีการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ คือ
แนวทางการจัดการเรียนการสอนที่ใหผูเรียนใชกระบวนการสรางความรู เปนการเรียนการสอน
ที่ใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียน การทํากิจกรรม การเรียนรูอยางมีความหมายซึง่จะนําไปสูการ
เรียนรูตลอดชีวิต (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553: 25) 

การบริหารจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดเปนการจัดการศึกษาแกเด็กและเยาวชน
เปนภารกิจที่สําคัญอยางย่ิงของหนวยงานเอกชนและรัฐที่จะตองดําเนินการจัดการศึกษาอยาง
ทั่วถึงการบริหารจัดการศึกษาที่ผานมารัฐยังไมสามารถจัดการศึกษาในทุกระดับใหประชาชนได
อยางเพียงพอ รัฐจึงไดมีนโยบายใหเอกชน มูลนิธิ สถาบันทางศาสนา เขามาชวยเหลือแบงเบา
ภาระของรัฐโดยใหเอกชนจัดต้ังโรงเรียนโรงเรียนเอกชนเหลาน้ีต้ังข้ึนดวยวัตถุประสงคเพื่อการ
จัดการศึกษาแกเด็กและเยาวชนในพื้นที่ โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ในฐานะ
เปนสถานศึกษาที่จัดการศึกษาใหแกเด็กและเยาวชนในทองถ่ิน โดยเจาอาวาส ผูชวยเจาอาวาส 
และคณะกรรมการโรงเรียน หรือใหที่ดินแกรัฐบาลในการจัดต้ังโรงเรียน หรือทางวัดใหใชที่ดิน
ของวัดในการสรางอาคารเรียนใหเปนโรงเรียนมีวัดทั่วประเทศหลายวัดไดจัดต้ังโรงเรียนเอกชน
ข้ึนในขณะที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนไดกําหนดการจัดการและการบริหาร
การศึกษาอยูในหมวดที่ 3 มีองคประกอบที่สําคัญอยู 5 ปจจัย คือ (1) ปรัชญาและเปาหมาย
ของโรงเรียน (2) หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน(3) บุคลากรภายในโรงเรียน(4) 
ทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ในฐานะเปน
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาใหแกเด็กและเยาวชนในทองถ่ิน โดยเจาอาวาส ผูชวยเจาอาวาส และ
คณะกรรมการโรงเรียน หรือใหที่ดินแกรัฐบาลในการจัดต้ังโรงเรียน หรือทางวัดใหใชที่ดินของ
วัดในการสรางอาคารเรียนใหเปนโรงเรียนมีวัดทั่วประเทศหลายวัดไดจัดต้ังโรงเรียนเอกชนข้ึน 
(5) การจัดการและการบริหารการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553: 34) เนนนโยบายการ
จัดการเรียนการสอนศีลธรรม พุทธศาสนาศึกษาเปนหลักสาระสําคัญ รองลงมาจะเปนเรื่อง
วิชาการตามหลักสูตร ตามหมวดวิชา หรือกลุมสาระการเรียนรูที่ทางรัฐบาลกาํหนดตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยโรงเรียนราษฎรของวัด และการจัดต้ังเปนโรงเรียนการกุศลของวัดก็
เปนไปตามกฎระเบียบ โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาไดประสบปญหาการ
ดําเนินการอุดหนุนเหมือนโรงเรียนเอกชนทั่วไป ไมสามารถเรียกเก็บคาธรรมเนียมการเรียนการ
สอนจากผูปกครอง เน่ืองจากผูปกครองมีฐานะยากจน จึงทําใหโรงเรียนบางแหงตองเลิกกิจการ
เรียนการสอนไป สวนบางแหงไดโอนกิจการโรงเรียนใหแกรัฐบาลดําเนินการตอ (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน, 2552: 7) 
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การบริหารจัดการโรงเรียนการกุศลของวัด โดยภาพรวมยังไมประสบความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคเทาที่ควร ด่ังที่สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ไดต้ัง
คณะกรรมการข้ึนมาศึกษาหลักการบริหารจัดการโรงเรียนที่มีความไมเทาเทียมกันทั้งดาน
ศักยภาพการบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงาน
ทั่วไป (สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.), 2556: 81) การจัดการศึกษาใน
ปจจุบันและแนวโนมในอนาคต ตองมุงเนนกระบวนการพัฒนาคนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีเปนคน
เกง คนกลาและคนดี เปนผูที่มีความรอบรู มีทักษะหลากหลาย มีคุณธรรมและเจตคติ ที่ดีมี
ความรับผิดชอบ พึ่งตนเองได รูจักตนเองและเขาใจตนเอง มีพลังในการคิด การตัดสินใจ และ
การปรับตัวทั้งดานการเรียน การดําเนินชีวิต การเลือกอาชีพดวยความรอบคอบชาญฉลาด 
สมเหตุสมผล รักการทํางาน เอางานเปนชีวิตและดําเนินชีวิตใน สังคมสมัยใหมอยางมีแบบแผน 
มีหลักเกณฑ มีสุขภาพกายและจิตที่ดี ตลอดจนมีนิสัยใฝรูใฝเรียน เพิ่มพูนพัฒนาตนเอง พัฒนา
อาชีพและพัฒนาสังคมใหทันสมัยอยูเสมอ จึงจะมีชีวิตที่ประสบความสําเร็จและสงบสุข 
ทามกลางปญหาอันเน่ืองมาจากความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วฉับพลันทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม การเมืองและเทคโนโลยี (วิโรจน สารัตนะ, 2535: 2-3) 

จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาดังกลาวขางตน ผูวิจัย ไดเล็งเห็นถึง 
ความสําคัญของการบริหารจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา มีความสําคัญ
อยางย่ิง ตอการปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรมใหแกเด็กและเยาวชน เน่ืองจากการเรียนการ
สอน เปนการ พัฒนาทรัพยากรไปสูการสรางคนที่สมบูรณแบบในอนาคต เพื่อใหเกิดความพึง
พอใจในการบริหารตอผูปกครอง ดังน้ัน ผูวิจัย จึงมีความสนใจศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจใน
การบริหารจัดการโรงเรียนการกุศลของวัด อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี” เพื่อศึกษา
สภาพ ทั่วไปและปญหาอุปสรรคการ บริหารจัดการโรงเรียนการกุศลของวัด เพื่อศึกษาแนวคิด
ทฤษฎีและการบริหารจัดการโรงเรียนการกุศลของวัด สืบไป 
 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
2.1 เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการบริหารจัดการโรงเรียนการกุศลของวัด                

ในพระพุทธศาสนา: กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห อําเภอดําเนิน
สะดวก จังหวัดราชบุรี 

2.2 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจในการบริหารจัดการ โรงเรียน การกุศล
ของวัด ในพระพุทธศาสนา: กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห อําเภอ
ดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

2.3 เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในความพึงพอใจในการบริหาร
จัดการ โรงเรียนการกุศลของวัด ในพระพุทธศาสนา: กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายกา
รามสงเคราะห อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 
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3. วิธีดําเนินการวิจัย 
3.1 รูปแบบการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed-Methods Research) กําหนด
ขอบเขตเน้ือหาใน 4 ดาน (1) ดานการบริหารงานวิชาการ (2) ดานการบริหารงานงบประมาณ 
(3) ดานการบริหารงานบุคคล (4) ดานการบริหารงานทั่วไป 

3.2 ประชากร กลุมตัวอยางและผูใหขอมูลสําคัญ 

ประชากร/กลุมตัวอยาง ไดแก ผูปกครองนักเรยีนโรงเรยีนอนุบาลวัดโชติทายการาม
สงเคราะห จํานวน 188 คน 

ผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) โดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) 
จํานวน 8 รูป/คน 

3.3 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่มีลักษณะ

เปนแบบเลือกตอบ (Check List) แบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) แบบปลายเปด 
(Open Ended Question) และแบบสัมภาษณ  ซึ่ งมีลักษณะเปนแบบสัมภาษณแบบมี
โครงสราง (Structured Interview) 

3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางและผูใหขอมูลสําคัญทั้งหมดดวย

ตนเอง โดยนําหนังสือจากผูอํานวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
เชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไปเสนอเพื่อขอความอนุเคราะห และ
สามารถเก็บรวบรวมขอมูลไดสมบูรณทั้งหมด คิดเปนรอยละ 100 

3.5 การวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลที่ไดโดยหาคาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบคาที คาเอฟ วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 
และเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีผลตางเปนสําคัญนอยที่สุด และในสวน
ของการวิจัยเชิงคุณภาพมีการวิเคราะหเอกสาร และวิเคราะหผลการสัมภาษณดวยเทคนิคการ
วิเคราะหเน้ือหาประกอบบริบท 
 

4. สรุปผลการวิจัย 
4.1 ความพึงพอใจในการบริหารจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา: 

กรณีศึกษา โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
โดยภาพรวม อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.04 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูใน
ระดับมากทุกดาน โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ไดแก ดานการบริหารงานทั่วไป อยูในระดับ
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มาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.08 สวนดานที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด ไดแก ดานการบริหารงานงบประมาณ 
อยูในระดับมาก   มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.01 

4.2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นมีตอความพึงพอใจในการบริหาร จัดการ
โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา: กรณีศึกษา โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการาม
สงเคราะห อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรีโดยจําแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา และ
อาชีพ พบวาไมแตกตางกันทุกดานซึ่งปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ังไว 

4.3 ปญหาและอุปสรรคตอความพึงพอใจในการบริหารจัดการ โรงเรียนการกุศล
ของวัด ในพระพุทธศาสนา: กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห อําเภอ
ดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี พบวา การประสานงานในการทํางานที่ซ้ําซอน ไมมีเปลี่ยนแปลง
ผูบริหารหรือหมุนเวียนในโรงเรียน ใหอํานาจสิทธิขาดแกผูหน่ึงผูใดนานเกินไป ไมสามารถเลือก
นักเรียนได ความรูในดานการใชสื่อประกอบในการเรียนการสอนยังมีนอย ขาดงบประมาณใน
การจัดหาจัดทําสื่อที่ทันสมัย เงินที่ไดจากรัฐไมเพียงพอตามรายหัวและผูบริจาค การจัดต้ังกอง
ทุนการศึกษาและมอบทุนใหนักเรียนอยูในสวนจํากัด การลาออกของครูในชวงภาคการศึกษา
หรือปการศึกษาซึ่งทําใหโรงเรียนหาบุคลากรไมทัน การประสานงานในสวนราชการกับสวน
ภูมิภาคเกิดขอผิดพลาดบอยมีความเขาใจไมตรงกันและขอเสนอแนะตอการบริหารจัดการ
โรงเรียนการกุศลของวัด ในพระพุทธศาสนา: กรณีศึกษา โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการาม
สงเคราะห อําเภอดําเนินสะดวกพบวา จัดการอบรมเพิ่มเติมความรู สงเสริมใหครู มีการศึกษา
ตอ เพื่อใหมีการพัฒนามากย่ิงข้ึนจัดทําสื่อเพิ่มแลวนํามาทดลองกอนใชงานจริง พัฒนาโดยต้ัง
กองทุนหรือมูลนิธิข้ึนในโรงเรียน สรางแรงจูงใจใหกับผูมาทําหนาที่ ในการสอน และมี
คาตอบแทนใหอยางเหมาะสม สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมในการทํางาน 
 

5. อภิปรายผลการวิจัย 
ความพึงพอใจในการบริหารจัดการโรงเรียนการกุศลของวัด ในพระพุทธศาสนา: 

กรณีศึกษา โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี มี
ประเด็นสําคัญ ดังน้ี 

ดานการบริหารงานวิชาการ พบวา ขอที่อยูในอันดับตํ่าที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ4.09
ไดแก  การรวมกิจกรรมในการเรียนการสอนระหวางครูและนักเรียน แสดงใหเห็นวาโรงเรียน
การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาเปนแหลงสรางและพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีโอกาสได
เรียนรูทางวิชาการควบคูไปกับการฝกอบรมคุณธรรมตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาใหมี
ความพรอมและสงเสริมใหเกิดความเขาใจในทางปฏิบัติที่เปนจริงสอดคลองกับงานวิจัยของศรี
นวล ศรีสวัสดิยาภรณ ไดวิจัยเรื่องการบริหารงานโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน ผลการวิจัยพบวา การบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนมีสภาพการปฏิบัติปานกลาง ใชหองสมุดเปนแหลงวิชาการ มีการสอนเสริมทั้งผูเรียนชา
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และผูเรียนดี ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนนอยกวางานดานอื่น มีการเชิญบุคลากร
ชุมชนมาเปนวิทยากร มีการจัดการเรียนการสอนแบบภูมิปญญาทองถ่ิน และดําเนินงานตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ศรีนวล ศรีสวัสดิยาภรณ, 2546: ก-ข) 

ดานการบริหารงบประมาณ พบวา ขอที่อยูในอันดับตํ่าที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ4.01 
ไดแกมีการประเมินผลและรายงานผลการใชเงิน แสดงใหเห็นต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน ซึ่งในการ
ดําเนินกิจการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ดานงบประมาณและการเงินซึ่ง
จํานวนเงินรายรับไดมาเพียงพอกับรายจายเพราะสวนหน่ึงไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาล
โรงเรียนเก็บคาธรรมเนียมในอัตราตราบางสวนและบางโรงเรียนไมเก็บคาธรรมเนียมเน่ืองจาก
นักเรียนสวนใหญมาจากครอบครัวที่ยากจนประกอบกับโรงเรียนจัดการศึกษาเปนการศึกษา
สงเคราะหแบบใหเปลาทําใหการดําเนินกิจการโรงเรียนใหมีคุณภาพที่ดีไดสอดคลองกับงานวิจัย
ของ อรัญญา ผลจิตต ไดทําการวิจัยเรื่องการศึกษาสภาพการบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 17 ผลการวิจัยดานการบริหารงานงบประมาณโดยรวมอยูในระดับมากเมื่อ
พิจารณารายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ   การจัดสรรงบประมาณเพื่อกําหนดการใชจาย
จัดหาทรัพยากรตาง ๆ ทั้งน้ี การเขามามีสวนรวมของชุมชน ควรมีการวิเคราะหสังเคราะห
ปญหาของชุมชน มีการวางแผนที่เหมาะสมและสอดคลองกับวิถีชีวิต กําหนดกิจกรรม การ
ดําเนินกิจกรรมและการประเมินผลกิจกรรม จัดข้ันตอนของการเขามามีสวนรวม และให
ความสําคัญโดยใชชุมชน เปนศูนยกลาง โดยโรงเรียนหนวยงานภาครัฐชวยเหลือ ใหคําแนะนํา
หรือํานวยความสะดวกอยางตอเน่ือง (อรัญญา ผลจิตต, 2556: ก-ข) 

ดานการบริหารบุคคล พบวา ขอที่อยูในอันดับตํ่าที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ4.06 ไดแก  
มีการกํากับดูแลบุคลากรและนักเรียนภายในโรงเรียน ใหรูรักษากฎระเบียบวินัยของโรงเรียน 
แสดงใหเห็นวามีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลหรือศาสนาบุคคลของพระพุทธศาสนา โดยมีการ
ดําเนินงานอยางมีเปาหมายและมีทิศทาง มีวิธีการดําเนินงานโดยสอดคลองกับนโยบายทางดาน
การศึกษาสอดคลองกับงานวิจัยของ วิมล ปงเมืองเหล็ก ไดทําวิจัยเรื่อง การบริหารงานบุคคล
โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา: กรณีศึกษาโรงเรียนพินิตประสาธน จังหวัดพะเยา 
ผลการศึกษาพบวา สภาพการบริหารงานบุคคล จําแนกตามสถานภาพพบวา ดานการสรรหา
และบรรจุแตงต้ังบคุลากรผูบรหิารและผูปฏิบัติงานสอนมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลางดาน
การพัฒนาบุคลากร ผูบริหารมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง ผูปฏิบัติงานสอนมีความ
คิดเห็นอยูในระดับปานกลางสวนสภาพปญหา พบวา โรงเรียนมีการบรรจุบุคลากรไมตรงกับ
ความตองการ ไมสงเสริมใหบุคลากรมีโอกาสเขาศึกษาตอหรือไปอบรม สัมมนา ขาดหลักเกณฑ
ในการพิจารณา เลื่อนข้ันเงินเดือน และไมมีความยุติธรรม บุคลากรขาดความรวมมือในการทํา
กิจกรรมตาง ๆ และขาดการประสานงาน และขาดการสรางขวัญและกําลังใจแกบุคลากร 
สําหรับขอเสนอแนะ พบวา โรงเรียนควรหาวิธีการสรรหาบุคลากรใหตรงกับความตองการ ควร



489การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม Proceedings: 2561

มีหลักเกณฑในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนที่ชัดเจน การจัดกิจกรรมควรมีโครงการหรือ
แผนงานที่ชัดเจน และผูบริหารควรใชหลักจิตวิทยาบริหารงาน (วิมล ปงเมืองเหล็ก, 2552: ก-ข) 

ดานการบริหารทั่วไป พบวา ขอที่อยูในอันดับตํ่าที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ4.11 ไดแก               
มีการสงเสรมิดานสขุอนามัยและสิง่แวดลอม แสดงใหเห็นวาการบริหารหรือกระบวนการทํางาน
ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเปนวิธีบริหารจัดการเพื่อเปนการสรางความมั่นใจวากระบวนการหรือการ
ดําเนินงานจะทําใหไดผลลัพธที่มีคุณภาพตรงตามที่ต้ังเปาหมายไว โดยแนวทางที่จะใหไดผล
ตามที่ตองการ สอดคลองกับงานวิจัยของ สุวัฒน อินทรประไพ ไดนําเสนอเกี่ยวกับการ
บริหารงานโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา จังหวัด
เพชรบูรณ โดยที่โรงเรียนกับชุมชนตองประกอบดวยการมีสวนรวมของชุมชน ประสานงาน 
บาน วัด โรงเรียน คือ สามประสานรวมกันในลกัษณะกัลยาณมิตร อยางย่ังยืนได เพราะเกิดจาก
จิตใจที่ตองการเขารวมในกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง เพื่อใหเกิดผลตอความตองการของกลุมคนที่
สอดคลองกับวิถีชีวิตทางสังคม ทั้งน้ี ในการที่จะใหชุมชนเขามามีสวนรวมอยางแทจริงน้ัน การ
จัดกิจกรรมเพื่อการมีสวนรวมตองคํานึงถึงวิถีการดําเนินชีวิต คานิยม ประเพณี ทัศนคติของ
บุคคล ทั้งน้ี การเขามามีสวนรวมของชุมชน ควรมีการวิเคราะหสังเคราะหปญหาของชุมชน มี
การวางแผนที่เหมาะสมและสอดคลองกับวิถีชีวิต กําหนดกิจกรรม การดําเนินกิจกรรมและการ
ประเมินผลกิจกรรม จัดข้ันตอนของการเขามามีสวนรวม และใหความสําคัญโดยใชชุมชน เปน
ศูนยกลาง โดยโรงเรียนหนวยงานภาครัฐชวยเหลือ ใหคําแนะนําหรืออํานวยความสะดวกอยาง
ตอเน่ือง (สุวัฒน อินทรประไพ, 2557: 39-50) 
 

6. ขอเสนอแนะ 
6.1 ควรศึกษารูปแบบโครงการฝกอบรมบคุลากรที่สอดคลองกับการพัฒนาประเทศ

ยุคไทยแลนด 4.0 ของโรงเรียนการกุศลของวัด ในพระพุทธศาสนา: กรณีศึกษา โรงเรียน
อนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

6.2 ควรศึกษาเกีย่วกับประสิทธิภาพการการบริหารจัดการโรงเรียนการกุศลของวัด 
ในพระพุทธศาสนา: กรณีศึกษา โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห อําเภอดําเนิน
สะดวก จังหวัดราชบุรี 

6.3 ควรศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลขององคกรของโรงเรียน
การกุศลของวัด ในพระพุทธศาสนา: กรณีศึกษา โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห 
อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 
 
 
 



การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม Proceedings: 2561490

บรรณานกุรม 
(1) หนังสือ 

กระทรวงศึกษาธิการ. (2553). พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ. กรุงเทพมหานคร: องคการ
รับสงสินคาและพัสดุภัณฑ. 

วิโรจน สารัตนะ. (2535). การพัฒนานโยบายการศึกษา. ขอนแกน: ภาควิชาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน. 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน. (2552). โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา. 
กรุงเทพมหานคร: รุงศิลปการพิมพ. 

________. (2553). การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชน. กรุงเทพ 
มหานคร: กระทรวงศึกษาธิการ  

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน. (2556). กลุมนโยบายและแผนการศึกษา. 
กรุงเทพมหานคร: ขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา. 
 (2) วิทยานิพนธ/สารนิพนธ 

วิมล ปงเมืองเหล็ก. (2552). “การบริหารงานบุคคลโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา: 
กรณีศึกษา โรงเรียนพินิตประสาธน จังหวัดพะเยา”. การศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

ศรีนวล ศรีสวัสดิยาภรณ. (2546). “การบริหารงานโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน”. วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาบริหารการศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย: สถาบันราชภัฏพระนคร. 

อรัญญา ผลจิตต. (2556). “สภาพการบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17”. วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา . บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพ
พรรณี. 
(3) บทความ 

สุวัฒน อินทรประไพ. “การบริหารงานโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา โรงเรียนวัด
ซับบอนวิทยา จังหวัดเพชรบูรณ”. วารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน. ปที่ 3 
ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม 2557): 39-50. 

 



491การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม Proceedings: 2561

ประสิทธผิลการจัดการโรงเรียนการกศุลของวัดในพระพุทธศาสนา: กรณศีึกษา
โรงเรียนวัดบานโปงสามัคคคีณุูปถัมภ อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุร ี

Effectiveness In Management of Buddhist Charity School: A Case 
Study of Watbanpong Samakkeekhunupatham School, Banpong 

District, Ratchaburi Province  
 

พระครสูุธีปริยัติวิธาน (สุภาพ อาตาปโก) พระสมทุรวชิรโสภณ 
สุรพล สุยะพรหม 

Phrakhru Suteepariyattiwitan(Suphap Ātāpako), Phra Samutrawachirasophon, 
Surapon Suyaprom 

 
บทคัดยอ 

การวิจัยน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาสภาพประสิทธิผลการจัดการโรงเรียนการ
กุศลของวัดในพระพุทธศาสนา: กรณีศึกษาโรงเรียนวัดบานโปงสามัคคีคุณูปถัมภ อําเภอบาน
โปง จังหวัดราชบุรี (2) ศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอประสิทธิผลการจัดการ
โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา: กรณีศึกษาโรงเรียนวัดบานโปงสามัคคีคุณูปถัมภ 
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Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.26 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุก
ดาน คือ ดานบุคลากร (4.37) ดานงบประมาณ (4.11) ดานวัสดุอุปกรณ (4.17) และ ดานการ
จัดการ (4.40) 

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอประสิทธิผลการจัดการโรงเรียน
การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา: กรณีศึกษาโรงเรียนวัดบานโปงสามัคคีคุณูปถัมภ อําเภอ
บานโปง จังหวัดราชบุรี โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา ประสบการณในการทํางาน มี
ผลใหความคิดเห็นที่มีตอประสิทธิผลการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา: 
กรณีศึกษาโรงเรียนวัดบานโปงสามัคคีคุณูปถัมภ อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

3. ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะตอประสิทธิผลการจัดการโรงเรียนการกุศล
ของวัดในพระพุทธศาสนา: กรณีศึกษาโรงเรียนวัดบานโปงสามัคคีคุณูปถัมภ อําเภอบานโปง 
จังหวัดราชบุรี พบวา ปญหา อุปสรรค ไดแก ขาดบุคลากรเฉพาะดานการสอนทางวิชาชีพบาง
ประเภท การเปลี่ยนแปลงครูบอยเพราะมีการลาออกเมื่อสอบบรรจุได งบประมาณที่ไดรับการ
สนับสนุนจากรัฐบาลมีจํากัด วัสดุอุปกรณบางอยางไมอยูในสภาพดี อุปสรรคจากนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการที่เปลี่ยนแปลงตามการปรับเปลี่ยนรัฐมนตรี สวนขอเสนอแนะ ไดแก ควร
สรรหาบุคลากรวิชาชีพเฉพาะทางใหครบทุกประเภทตามความตองการ ควรสรางขวัญกําลังใจ
และสนับสนุนสวัสดิการแกบุคลากรครูใหทัดเทียมกับโรงเรียนรัฐบาล ควรบริหารจัดการ
งบประมาณบนพื้นฐานความประหยัดและคุมคา ควรดูแลรักษาวัสดุอุปกรณทางการ ศึกษาให
อยูในสภาพพรอมใชงานอยูเสมอ และควรจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 
คําสําคัญ: ประสทิธิผล, การจัดการ, โรงเรยีนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 
 

ABSTRACT 
The objectives of research paper were (1) to the study effectiveness 

state in management of Buddhist charity school: a case study of Watbanpong 
samakkeekhunupatham school, Banpong district, Ratchaburi province, (2) to 
compare the opinions of teachers toward effectiveness in management of 
Buddhist charity school: a case study of Watbanpongsamakkeekhunupatham 
school, Banpong district, Ratchaburi province, classified by personal data, and 
(3) to study the problems, obstacles and suggestions of effectiveness in management 
of Buddhist charity school: a case study of Watbanpongsamakkeekhunupatham 
school, Banpong district, Ratchaburi province. The research methodology was 
the mixed methods research, that the quantitative research used the questionnaire 
as the tool to collect the data in the field study from 101 teachers of 
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Watbanpongsamakkeekhunupatham school. The statistics were used for the 
data analysis through frequency, percentage, mean, standard deviation (S.D.), t-
test, F-test, One-way Analysis of Variance, and the qualitative research had the 
documentary analysis and interview as the tool to collect the data in the field 
study from 10 key informants and analyzed the data through the content 
analysis technique. 

The findings of this research were as following: 
1. Effectiveness state in management of Buddhist charity school: a 

case study of Watbanpongsamakkeekhunupatham school, Banpong district, 
Ratchaburi province, overall, that was high level at mean of 4.26, when considering in 
each aspect, found that was high level all aspects, the aspect of man at mean 
of 4.37, the aspect of money at mean of 4.11, the aspect of material at mean of 
4.17, and the aspect of management at mean of 4.40. 

2. The comparison of teachers’ opinions toward effectiveness in management 
of Buddhist charity school: a case study of Watbanpongsamakkeekhunupatham 
school, Banpong district, Ratchaburi province, classified by personal data, found 
that experience had the opinions toward effectiveness in management of 
Buddhist charity school: a case study of Watbanpongsamakkeekhunupatham 
school, Banpong district, Ratchaburi province was different, significantly at 0.05. 

3. The problems, obstacles and suggestions of effectiveness in management 
of Buddhist charity school: a case study of Watbanpongsamakkeekhunupatham 
school, Banpong district, Ratchaburi province as following: problems and 
obstacles found that lack of personnel specialized in the teaching profession of 
some kind, teachers often change, budget support from the government is 
limited, some materials are not in good condition, obstacles from the Ministry 
of Education policy that changed according to the minister change. But, 
suggestions found that should recruit professional personnel to complete all 
types of needs, should create moral and support welfare for teachers to be 
equal to government schools, should manage the budget on the basis of 
frugality and worthiness, should always maintain educational materials in a 
ready to use condition, and should prepare a risk management plan. 
Keywords: Effectiveness, Management, Buddhism Charity School 
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1. บทนํา 
โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาจัดวาเปนทางเลือกอีกทางหน่ึง ซึ่งไดรับ

อนุญาตใหจัดต้ังเปนโรงเรียนตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พุทธศักราช 2488 ซึ่งได
จัดการเรียนการสอนแบบเดียวกับโรงเรียนสามัญทั่วไป ขณะเดียวกัน ก็มีจุดเนนที่ตองการให
นักเรียนน้ัน มีคุณธรรมจริยธรรม โดยมีจุดประสงค มุงเสริมสรางความรูความเขาใจในหลกัธรรม
ซึ่งนํา ไปสูการประพฤติปฏิบัติตามหลกัธรรมและกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา อยางถูกตองโดย
การควบคุมกาย วาจา ใจ ใหอยูในกรอบคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมอันดีงาม ไมเบียด 
เบียนตนเองและบุคคลอื่น สามารถสรางประโยชนใหแกตนเองและสังคมได (สุรักษ ศิวรักษ 
(ส.ศิวรักษ), 2545: 9) 

การบริหารจัดการโรงเรยีนการกศุลของวัดในพระพุทธศาสนา พบปญหาสําคัญ คือ 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งจากรายงานผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา และโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา ตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบราราชกุมารี พบวา 
จากการเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเย่ียมติดตามการดําเนินงานโครงการในโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกสามัญศึกษาและโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา อยางตอเน่ือง ปญหาที่
ทรงพบ คือ ผลการประเมินในแตละกลุมสาระ เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยเทียบกับผลสอบ
ระดับประเทศ พบวา มีคะแนนเฉลี่ยกลุมสาระใกลเคียงกับคะแนนเฉลี่ยของระดับสังกัด
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ แตยังตํ่ากวาคะแนนเฉลี่ยของระดับประเทศอยูมาก จึงทรง
ไดถวายความชวยเหลือ โดยเนนการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  
 ดังกลาวน้ี สอดคลองกับ เอกสารรายงานของธนาคารโลกที่ช่ือ What Do We Know 
About School-Based Management) โดยฝายเครือขายการพัฒนาการศึกษาเพื่อมวลมนุษย 
(Education Human Development Network) ไดบรรยายไววา มากกวา 100 ปมาแลวเปน
ที่ยอมรับกันวายังขาดวิธีการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน แตจาก 30 ปที่ผานมาแลวน้ีไดมี่
ความพยายามแกไขปญหาดังกลาว และคําตอบของโจทยน้ีก็ยังคนหากันอยู (สํานักงานโครงการ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, 2546: 25) ประกอบกับ ผลการวิจัยในป 
2554 พบวา โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ประสบปญหา
มากมาย อาทิ บุคลากรสวนมากขอไปสอบบรรจุเขารับราชการครูเน่ืองจากบุคลากรไมพึงพอใจ
ในหนาที่และสวัสดิการที่ไดรับซึ่งแตกตางจากโรงเรียนของรัฐบาล, การบริหารงานกิจการ
นักเรียนเนนกิจกรรมที่หลากหลายจึงมีผลกระทบดานคุณภาพของกิจกรรม, งบประมาณ
การเงินที่ไดจากรัฐไมเพียงพอ, ขาดอาคารเรียนเพราะนักเรียนมาก เชน หองเรยีน หองทํางาน 
หองปฏิบัติการ หองกลุมสาระ, ผูปกครองไมคอยใหความรวมมือ ยายที่อยูบอย และปญหาการ
ประชาสัมพันธขาวสารไมเขาถึงชุมชน เปนตน (พระไพศาล สุทฺธจิตฺโต, 2554: ก) 
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โรงเรียน วัดบ านโป งส ามั ค คี คุ ณูป ถัมภ  เป น โรง เรียนการกุ ศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา ต้ังอยูที่ เลขที่ 1 ถนนราษฎรรวมใจ ตําบลบานโปง อําเภอบานโปง จังหวัด
ราชบุรี มีพระครูวิจิตรธรรมรส (อดีตเจาอาวาสวัดบานโปงและอดีตเจาคณะอําเภอบานโปง) 
เปนผูกอต้ัง โดยไดรับการอนุญาตใหเปดทําการสอน เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2503 และใน
ปจจุบัน โรงเรียนวัดบานโปงสามัคคีคุณูปถัมภเปดสอนต้ังแตระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย โดยมี พระครูสุธีปริยัติวิธาน (สุภาพ อาตาปโก) รองเจาคณะอําเภอบานโปง เจา
อาวาสวัดบานโปง เปนผูรับใบอนุญาต และมีนางพัชราภรณ ริปุฤทธิชัย เปนผูอํานวยการ 
(โรงเรียนวัดบานโปงสามัคคีคุณูปถัมภ, 2560: ออนไลน) 

จากที่กลาวมา ประกอบกับที่ผูวิจัยเปนผูรับใบอนุญาตโรงเรียนวัดบานโปงสามัคคี
คุณูป ถัมภ  จึงสนใจศึกษาเรื่อง “ประสิท ธิผลการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา: กรณีศึกษาโรงเรียนวัดบานโปงสามัคคีคุณูปถัมภ อําเภอบานโปง จังหวัด
ราชบุรี” ซึ่งผลการวิจัยที่ไดจักเปนเอกสารทางวิชาการอันประโยชนตอการบริหารกิจการคณะ
สงฆดานการศึกษาสงเคราะห สืบไป 
 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
2.1  เพื่ อศึกษาสภาพประสิท ธิผลการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดใน

พระพุทธศาสนา: กรณีศึกษาโรงเรียนวัดบานโปงสามัคคีคุณูปถัมภ อําเภอบานโปง จังหวัด
ราชบุรี 

2.2 เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอประสิทธิผลการจัดการโรงเรียนการ
กุศลของวัดในพระพุทธศาสนา: กรณีศึกษาโรงเรียนวัดบานโปงสามัคคีคุณูปถัมภ อําเภอบาน
โปง จังหวัดราชบุรี  โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

2.3 เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะตอการจัดการโรงเรียนการกุศล
ของวัดในพระพุทธศาสนา: กรณีศึกษาโรงเรียนวัดบานโปงสามัคคีคุณูปถัมภ อําเภอบานโปง 
จังหวัดราชบุรี 
 

3. วิธีดําเนินการวิจัย 
3.1 รูปแบบการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed-Methods Research) กําหนด
ขอบเขตเน้ือหาใน 4 ดาน ตามแนวคิดทางการจัดการ ไดแก (1) ดานบุคลากร (Man) (2) ดาน
งบประมาณ (Money) (3) ดานวัสดุอุปกรณ (Material) และ (4) ดานการจัดการ (Management) 
(สุธี สุทธิสมบูรณ และสมาน รังสิโยกฤษฎ, 2541: 12) 

3.2 ประชากร กลุมตัวอยางและผูใหขอมูลสําคัญ 
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ประชากร ไดแก ครูโรงเรียนวัดบานโปงสามัคคีคุณูปถัมภ อําเภอบานโปง จังหวัด
ราชบุรี จํานวน 134 คน (โรงเรียนวัดบานโปงสามัคคีคุณูปถัมภ, 2561: ออนไลน) 

กลุมตัวอยาง ไดทําการสุมมาจากประชากร โดยหาขนาดของกลุมตัวอยางจากการ
ใชสูตรคํานวณของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) (สุวรีย ศิริโภคาภิรมย, 2546: 129-130). ได
ขนาดของลุมตัวอยาง จํานวน 101 คน 

ผู ให ขอมู ลสํ า คัญ  (Key Informants) โดยการสั มภาษณ เชิงลึ ก  (In-depth 
Interview) จํานวน 10 รูป/คน 

3.3 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่มีลักษณะ

เปนแบบเลือกตอบ (Check List) แบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) แบบปลายเปด 
(Open Ended Question) และแบบสัมภาษณ  ซึ่ งมีลักษณะเปนแบบสัมภาษณแบบมี
โครงสราง (Structured Interview) 

3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางและผูใหขอมูลสําคัญทั้งหมดดวย

ตนเอง โดยนําหนังสือจากผูอํานวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
เชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไปเสนอเพื่อขอความอนุเคราะห และ
สามารถเก็บรวบรวมขอมูลไดสมบูรณทั้งหมด คิดเปนรอยละ 100 

3.5 การวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลที่ไดโดยหาคาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบคาที คาเอฟ วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 
และเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีผลตางเปนสําคัญนอยที่สุด และในสวน
ของการวิจัยเชิงคุณภาพมีการวิเคราะหเอกสาร และวิเคราะหผลการสัมภาษณดวยเทคนิคการ
วิเคราะหเน้ือหาประกอบบริบท 
 

4. สรุปผลการวิจัย 
4.1 สภาพประสิทธิผลการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา: 

กรณีศึกษาโรงเรียนวัดบานโปงสามัคคีคุณูปถัมภ อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี โดยภาพรวม 
อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.26 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุก
ดาน คือ ดานบุคลากร (คาเฉลี่ยเทากับ 4.37) ดานงบประมาณ (คาเฉลี่ยเทากับ 4.11) ดานวัสดุ
อุปกรณ (คาเฉลี่ยเทากับ 4.17) และ ดานการจัดการ (คาเฉลี่ยเทากับ 4.40) 

4.2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอประสิทธิผลการจัดการโรงเรียน
การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา: กรณีศึกษาโรงเรียนวัดบานโปงสามัคคีคุณูปถัมภ อําเภอ
บานโปง จังหวัดราชบุรี โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา ประสบการณในการทํางาน มี
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ผลใหความคิดเห็นที่มีตอประสิทธิผลการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา: 
กรณีศึกษาโรงเรียนวัดบานโปงสามัคคีคุณูปถัมภ อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนเพศ อายุ และวุฒิการศึกษา มีผลใหความคิดเห็นที่มี
ตอประสิทธิผลการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา: กรณีศึกษาโรงเรียนวัด
บานโปงสามัคคีคุณูปถัมภ อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี ไมแตกตางกัน 

4.3 ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะตอประสิทธิผลการจัดการโรงเรียนการกุศล
ของวัดในพระพุทธศาสนา: กรณีศึกษาโรงเรียนวัดบานโปงสามัคคีคุณูปถัมภ อําเภอบานโปง 
จังหวัดราชบุรี พบวา ปญหา อุปสรรค ไดแก ขาดบุคลากรเฉพาะดานการสอนทางวิชาชีพบาง
ประเภท การเปลี่ยนแปลงครูบอยเพราะมีการลาออกเมื่อสอบบรรจุได งบประมาณที่ไดรับการ
สนับสนุนจากรัฐบาลมีจํากัด วัสดุอุปกรณบางอยางไมอยูในสภาพดี อุปสรรคจากนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการที่เปลี่ยนแปลงตามการปรับเปลี่ยนรัฐมนตรี สวนขอเสนอแนะ ไดแก ควร
สรรหาบุคลากรวิชาชีพเฉพาะทางใหครบทุกประเภทตามความตองการ ควรสรางขวัญกําลังใจ
และสนับสนุนสวัสดิการแกบุคลากรครูใหทัดเทียมกับโรงเรียนรัฐบาล ควรบริหารจัดการ
งบประมาณบนพื้นฐานความประหยัดและคุมคา ควรดูแลรักษาวัสดุอุปกรณทางการ ศึกษาให
อยูในสภาพพรอมใชงานอยูเสมอ และควรจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 
 

5. อภิปรายผลการวิจัย 
ประสิทธิผลการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา: กรณีศึกษา

โรงเรียนวัดบานโปงสามัคคีคุณูปถัมภ อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี ดานบุคลากร อยูในระดับ
มาก แสดงใหเห็นวา โรงเรียนวัดบานโปงสามัคคีคุณูปถัมภ อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี ให
ความสําคัญกับทรัพยากรบุคคล และคํานึงถึงความเปลี่ยนแปลงหรืออัตราการเขา-ออกของ
บุคลากร จึงมีการการวางแผนกําลังคน เพื่อเปนการเปรียบเทียบอัตราจํานวนครูและบุคลากร
ของโรงเรียนที่มีอยูในปจจุบัน เพื่อใหเกิดความมั่นใจวา มีจํานวนและประเภทตรงตามความ
ตองการ มีคุณสมบัติตรงกับความจําเปนของงานภายใตสถานการณแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงอยู
ตลอดเวลาเพราะความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน เชน การเปลี่ยนแปลงทางความตองการของ
ตลาดแรงงาน เปนตน ทําใหมีความตองการครูที่มีฝมือและมีความ เช่ียวชาญเฉพาะดาน จึงมี
การวางแผนเพื่อใหไดมาซึ่งคนที่มีความสามารถตรงกับความตองการ ดังกลาวน้ี สอดคลองกับที่ 
พระครูสิกขกิจธํารง (สถิตย สถิตฺถิโก) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอน
พระปริยัติธรรมแผนกธรรมในอําเภอจอมบึง จังหวัดราชบรุี พบวา ประสิทธิผลการจัดการเรียน
การสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมในอําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยภาพรวม อยูในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานครูสอนพระปริยัติธรรม มีคาแปลผลอยูในระดับมาก 
(พระครูสิกขกิจธํารง (สถิตย สถิตฺถิโก), 2556: ก) 
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ประสิทธิผลการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา: กรณีศึกษา
โรงเรียนวัดบานโปงสามัคคีคุณูปถัมภ อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี ดานงบประมาณ อยูใน
ระดับมาก แสดงใหเห็นวา โรงเรียนวัดบานโปงสามัคคีคุณูปถัมภ อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี 
มีการจัดทํารายงานการวิเคราะหตาง ๆ เพื่อความสะดวกในการวิเคราะหขอมูลที่จะใชในการ
จัดทําและพิจารณางบประมาณ และทําการรวบรวมในรูปแบบที่เหมาะสม ซึ่งเปนขอมูลที่
จําเปนตอการตัดสินใจและชวยในการบริหารงานงบประมาณไดอยางเหมาะสม บนพื้นฐานของ
ความถูกตอง โปรงใส บริสุทธ์ิ และคุมคา มีความรับผิดชอบ พรอมสําหรับการตรวจสอบได
ตลอดเวลา ดังกลาวน้ี สอดคลองกับที่ วิไลลักษณ เพชรเอี่ยม ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่สงผล
ตอการตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จากผลการวิจัย
พบวา ปจจัยที่ สงผลตอการตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา มีความถูกตอง มีความเหมาะสม มีความเปนไปไดและสามารถนําไปใช
ประโยชนไดจริง (วิไลลักษณ เพชรเอี่ยม, 2558: ง) 

ประสิทธิผลการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา: กรณีศึกษา
โรงเรียนวัดบานโปงสามัคคีคุณูปถัมภ อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี ดานวัสดุอุปกรณ อยูใน
ระดับมาก แสดงใหเห็นวา โรงเรียนวัดบานโปงสามัคคีคุณูปถัมภ อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี 
ใหความสําคัญกับวัสดุอุปกรณทางการศึกษาที่มีคุณภาพ นําเอาสิ่งใหมซึ่งอาจจะอยูในรูปของ
ความคิดหรือการกระทํา รวมทั้งวัสดุอุปกรณที่ทันสมัยขามาใชในระบบการศึกษา เพื่อมุงหวังที่
จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยูเดิมใหระบบการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน ทําใหผูเรียนสามารถ
เกิดการเรียนรูไดอยางรวดเร็วเกิดแรงจูงใจในการเรียน โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพในการเรียน 
การขยายตัวทางวิชาการ และการเปลี่ยนแปลงของสังคม รวมถึงสิ่งตาง ๆ ที่คนจะตองเรียนรู
เพิ่มมากข้ึน แสวงหาวิธีการใหมที่มีประสิทธิภาพสูงข้ึน อยางไรก็ตาม ยังคงยึดมั่นในวิถีทางแหง
วิถีพุทธและจริยธรรมไทยเปนสําคัญ ดังกลาวน้ี สอดคลองกับที่ พระมหาพนมกรณ ตเมธี ได
ศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเขาศึกษาตอของนักเรียนในโรงเรียนการกุศล
ของวัดในพระพุทธศาสนา: กรณีศึกษาโรงเรียนธรรมราชศึกษา จังหวัดเชียงใหม จากผลการวิจัย
พบวา โดยแทจริงแลวผูปกครองทุกคนอยากใหบุตรหลานตนเองเรยีนในโรงเรียนวัด เพราะประหยัด
และตองการใหบุตรหลานหลกีหนีจากปญหาสังคม (พระมหาพนมกรณ ตเมธี, 2558: ข) 

ประสิทธิผลการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา: กรณีศึกษา
โรงเรียนวัดบานโปงสามัคคีคุณูปถัมภ อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี ดานการจัดการ อยูใน
ระดับมาก แสดงใหเห็นวา โรงเรียนวัดบานโปงสามัคคีคุณูปถัมภ อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี 
มีกระบวนการบริหารจัดการโรงเรียนและการใชทรัพยากรตาง ๆ เพื่อการบรรลุวัตถุประสงคที่
กําหนดไวลวงหนาไดเปนอยางดี มีเทคนิคและวิธีที่ประกอบดวยศิลปะและกลยุทธตาง ๆ ดําเนิน
กิจการตามข้ันตอนตาง ๆ โดยอาศัยความรวมมือรวมใจกันทํางานรวมกันทํางานของผูบริการ
และบุคลากรทุกฝายไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังกลาวน้ี สอดคลองกับที่ เตือนใจ 
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ศรีรัตนะ ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับการบริหาร
สถานศึกษาสูความเปนเลิศของผูบริหารสถานศึกษากลุมโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา ภาคกลางเขต 1 ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาภาคกลางเขต 1 มีความสัมพันธกับภาวะผูนําของ
ผูบริหารสถานศึกษา โดยผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนการกุศลของวัด มีภาวะผูนําแหงการ
เปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษามีการปฏิบัติอยูในระดับมาก (เตือนใจ ศรีรัตนะ, 2558: ง) 
 

6. ขอเสนอแนะ 
6.1 ขอเสนอแนะทั่วไป 

1. ฝายบริหารงานบุคคลของโรงเรียนควรสรรหาบุคลากรวิชาชีพเฉพาะทางให
ครบทุกประเภทตามความตองการ 

2. ผูบริหารของโรงเรียนควรสรางขวัญกําลังใจพรอมสนับสนุนสวัสดิการแก
บุคลากรครูใหทัดเทียมกับโรงเรียนรัฐบาล 

3. ผูบริหารของโรงเรียนนํานโยบายในการบริหารจัดการงบประมาณบน
พื้นฐานความประหยัดและคุมคาประกาศแกสาธารณชน 

4. ฝายบริหารงานทั่วไปควรดูแลรักษาวัสดุอุปกรณทางการศึกษาใหอยูใน
สภาพพรอมใชงานอยูเสมอ 

5. ผูบริหารของโครงเรียนควรสนับสนุนใหมีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 
6.2 ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป 

1. การวิจัยครั้งตอไป ควรศึกษาเกี่ยวกับการสรางเครือขายทางการการรู
รวมกันของกลุมโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 

2. การวิจัยครั้งตอไป ควรศึกษาเกี่ยวกับนวัตกรรมการบริหารจัดการโรงเรียน
การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 
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ของคณะสงฆอําเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎรธานี (2) ศึกษาเปรียบเทียบการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมแกเยาวชนของคณะสงฆอําเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎรธานี โดยจําแนกตามปจจัยสวน
บุคคล และ (3) ศึกษาปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมแกเยาวชน
ของคณะสงฆอําเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎรธานี ระเบียบวิธีวิจัยเปนการวิจัยแบบผสานวิธี โดยใน
สวนของการวิจัยเชิงปริมาณ ใชแบบสอบถาม เปนเครื่องมือเก็บขอมูลภาคสนามจากผูบริหาร
โรงเรียน ครูพี่เลี้ยง ผูปกครองและนักเรียน โรงเรียนพุนพินวิทยา จังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 283 
คน วิเคราะหขอมูลที่ไดโดยหาคาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบ
สมมติฐานโดยการทดสอบคาที และคาเอฟ วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และในสวนของการ
วิจัยเชิงคุณภาพมีการวิเคราะหเอกสาร และใชแบบสัมภาษณเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล
ภาคสนามจากผูใหขอมูลสําคัญ จํานวน 9 รูป/คน และวิเคราะหขอมูลดวยเทคนิคการวิเคราะห
เน้ือหาประกอบบริบท 

ผลการวิจัยพบวา 
1. การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมแกเยาวชนของคณะสงฆอําเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร

ธานี โดยภาพรวม อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.92 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา การ
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมแกเยาวชนของคณะสงฆอําเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎรธานี อยูในระดับ
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Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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2. การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมแกเยาวชนของคณะสงฆอําเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร
ธานี ตามความคิดเห็นผูบริหารโรงเรียน ครูพี่เลี้ยง ผูปกครองและนักเรียน จําแนกตามสถานภาพ
สวนบุคคล พบวา สถานภาพสวนบุคคลไดแกอายุและระดับช้ัน ของผูบริหารโรงเรียน ครูพี่เลี้ยง 
ผูปกครองและนักเรียนที่ตอบแบบสอบถาม มีผลทําใหความคิดเห็นที่มีตอการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมแกเยาวชนของคณะสงฆอําเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎรธานี แตกตางกัน ซึ่งเปนการยอมรับ
สมมติฐานที่ต้ังไว สวนสถานภาพสวนบุคคลไดแกเพศ และวุฒิการศึกษาทางธรรม ไมมีผลทําใหเกิด
ความคิดเห็นที่แตกตางกัน 

3. ขอเสนอแนะในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมแกเยาวชนของคณะสงฆอําเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎรธานี ไดแก (1) ควรศึกษา การบริหารจัดการกิจการคณะสงฆดานการอบรมการ
ปฏิบัติธรรมของสํานักปฏิบัติธรรมที่มีช่ือเสียงในประเทศไทย (2) ควรศึกษาการบริหารจัดการ
กิจการคณะสงฆดานการอบรมการปฏิบัติธรรม โดยศึกษากับกลุมผูรับศีลอุโบสถในวัด กลุมนักศึกษา 
หรือเจาหนาที่ของรฐัดวย (3) ควรศึกษาการบริหารกิจการคณะสงฆดานการอบรมการปฏิบัติธรรมที่
มีกลุมประชากรเฉพาะพระนวกะที่บวชใหม บวชไมกี่วันหรือบวชในพรรษา เพื่อจะไดนําไปพัฒนา
หลักสูตรสอนพระบวชไมนาน ซึ่งยังไมมีหลักสูตรน้ี 
คําสําคัญ: สงเสรมิคุณธรรมจริยธรรม, การอบรมคุณธรรมจริยธรรมแกเยาวชน 
 

ABSTRACT 
The Research entitled " Promotion of Morality and  Ethics Training for 

Youths of Sangha in Phunphin district, Suratthani province " with objectives were: 
(1) To study the morality and ethics promotion for youths of the Sangha in 
Phunphin district, Suratthani province, (2) To study comparison Promotion of 
Morality and  Ethics Training for Youths of Sangha  in Phunphin District, Suratthani 
Province and, (3) To study problems and obstacles and suggestions for Promotion 
of Morality and  Ethics Training for Youths of Sangha  in Phunphin district, Suratthani 
Province in this study is a quantitative research (Quantitative Research) Field data 
collection from school administrators, mentors, parents and students 
PhunphinWitthaya School Suratthani this research uses Taro Yamane's formula, with 
a population of students who are studying grade 4-6. Number of schools: 959 
people, therefore, the size of the sample group was 283 people using 
questionnaires. is a tool for collecting data. The characteristics of the questionnaire 
were both closed and open ends. The researcher analyzed the data obtained. By 
finding the frequency, percentage, Standard Deviation: S.D., Test the hypothesis by 
t-test and F-test. One-way analysis of variance. Therefore, comparing the 
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differences in the average in pairs With the least significant difference method 
(Least Significant Difference: LSD.) 

The Findings of research were as following:  
1. Promotion of morality and ethics for youth of the Sangha  in Phunphin 

district, Suratthani province, overall at a high level Is equal to 3.92 When 
considered individually, it was found that promoting morality and ethics for youth 
of the Sangha District, Phunphin District, Suratthani Province In every level 

2. Promoting morality and ethics for youths of the Sangha  inPhunphin 
district, Suratthani province according to the opinions of school administrators, 
teachers, parents and students classified by personal status, found that personal 
status is age and grade level. Of school administrators, mentors, parents and 
students who responded to the questionnaire Resulting in different opinions on 
morality and ethics for youth of Phunphin District, Suratthani Province, which are 
acceptable to the hypothesis set Personal status is gender And academic 
qualification There is no effect on different opinions. 

3. Suggestions for promoting morality and ethics for youths of the 
SanghaSangha  inPhunphin district, Suratthani province, namely (1) should study 
the administration of the Sangha affairs in the practice of meditation practice at the 
famous Dharma practice in Thailand (2) should study management of Buddhist 
affairs in the practice of meditation By studying with precepts in the temple student 
group or government officials as well. (3) should study the administration of the 
Sangha in the practice of Dharma practice with a specific population of PhraNakhra, 
who are new monks ordained a few days or ordained in the rainy season In order 
to be able to develop the curriculum to teach monks which still does not have this 
course. 
Keywords: Promotion of Morality, Ethics Training for Youths 
 

1. บทนํา 
พระสงฆไดทําหนาที่เปนผูใหความรูที่จะนําไปประกอบอาชีพและใหคุณธรรม คือความ

ประพฤติดีปฏิบัติชอบ สําหรับเปนเครื่องอุปถัมภคํ้าจุนวิชาชีพใหเจรญิรุงเรืองและคงอยูตลอดไปเมื่อ
กาลเวลาผานไปไดมีความเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนในหลายๆดานดังจะเห็นไดวาปจจุบันบทบาทแหง
ความเปนผูนําทางดานการศึกษาและทางดานจริยธรรมของพระสงฆจะถูกลดลงไปบาง แตกระน้ัน
พระสงฆทานก็พยายามที่จะรักษาบทบาทน้ีไวเทาที่ความสามารถจะพึงมี ทั้งน้ีเพื่อความเจริญมั่นคง
ของประเทศชาติและเพื่อความสงบสุขของประชาชนซึ่งสถานการณบานเมืองของประเทศไทยเราใน
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ปจจุบันน้ีก็ดูนาเปนหวงอยางย่ิง ไมวาจะเปนวิกฤตทางเศรษฐกิจ ปญหาความเสื่อมถอยในดาน
คุณธรรมจริยธรรมของคนทั้งในระดับนักการเมืองขาราชการ หรือคนในแวดวงอาชีพอื่นๆและภาพที่
เห็นชัดเจนและเปนขาวอยูทุกวันก็คือการทุจริตคอรัปช่ัน การกออาชญากรรม การใชความรุนแรง 
การกลั่นแกลงรังแก การลวงละเมดิสิทธิ การฆาตัวตาย การเสพและการคายาเสพติด ซึ่งแพรระบาด
ในกลุมเยาวชนไทย ต้ังแตระดับประถมศึกษาจนถึงอุดมศึกษา รวมถึงการแตงกายลอแหลมที่เปน
มูลเหตุกอใหเกิดอาชญากรรมทางเพศของนักศึกษาหญิง การขายบริการทางเพศของนักศึกษา การ
ที่นักศึกษาอยูรวมกันฉันทสามีภรรยา ทะเลาะวิวาทของนักศึกษาทั้งภายในสถาบันเดียวกันและตาง
สถาบัน เหลาน้ีเปนตน ซึ่งช้ีใหเห็นประเด็นปญหาวิกฤตอันนาเปนหวงจากการพัฒนาที่ขาดความ
สมดุล โดยมุงสรางความเจริญทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็วทําใหบุคคลและสังคม รวมทั้งโครงสราง
และกลไกการบริหารและการจัดการตางๆ ปรับตัวตามไมทัน เกิดความไมสมดุล2ระหวางการพัฒนา
ทางวัตถุกับการพัฒนาทางจิตใจกอใหเกิดปญหานานัปการ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ, 2543: 12) โดยเฉพาะตอเด็กและเยาวชนในวัยเรียน และปญหาที่เกิดข้ึนในกลุมของ
เยาวชนดังกลาวทุกคนตางลงความเห็นตรงกันวาเยาวชนไทยของเราขาดการปลูกฝงในดานคุณธรรม
จริยธรรมอยางย่ังยืน คืออาจจะมีอยูบางแตเปนแบบฉาบฉวย ไมเกิดผลที่ถาวรในขณะที่สังคมไทย
ตองการเห็นภาพการพัฒนาเยาวชนไทยไปสูการเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความสมบูรณ ทั้งรางกาย 
และจิตใจมีสติปญญา มีความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู
รวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข มีรายงานผลการสํารวจของผูที่ถูกใหออกจากงาน เฉพาะในกรณีที่
เกี่ยวกับคุณสมบัติของตัวพนักงานเองพบวา 17% ถูกใหออกงานเพราะขาดทักษะความรูและ
ประสบการณ83% ถูกออกจากงานเพราะปญหาเรื่องความประพฤติและบุคลิกภาพ ใน
ขณะเดียวกันมีผูไปสํารวจความคิดเห็นของผูประกอบการในการพิจารณารับคนเขาทํางานใน
หนวยงาน องคกร สถาบันตางๆพบวาผูประกอบการสวนมากตองการบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังน้ี
ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย อดทน เสียสละ และมีความรับผิดชอบ ซึ่งปรากฏการณในสังคมดังกลาวมา
น้ีเปนผลโดยตรงมาจากเรื่องของการปลูกฝงทางดานคุณธรรมจริยธรรมน่ันเอง 

ดังน้ันประเทศไทยตองปรับเปลี่ยนวิธีการและกระบวนการในการบริหารงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของประเทศโดยเฉพาะอยางย่ิงการพัฒนาดานการศึกษาซึ่งเปนพื้นฐานสําคัญในการพัฒนา
เยาวชนอันเปนอนาคตของชาติ รากฐานของการพัฒนาประเทศตองเริ่มจากการพัฒนาคุณภาพของ
ประชากรภายในประเทศเปนสําคัญ (สํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ, 2550: ข) และการจะพัฒนาคนใหมีคุณภาพเปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรมน้ันตองเริ่ม
ต้ังแตเด็ก เพราะเด็กจะตองเติบโตเปนผูใหญและดํารงชีวิตอยูในสังคมตอไป พลเมืองในประเทศไทย
สวนใหญนับถือพระพุทธศาสนาซึ่งเปนศาสนาประจําชาติไทยและเปนสถาบันหลักของสังคมไทยที่
แทรกอยูในวัฒนธรรมวิถีดําเนินชีวิตของคนไทย ดังน้ันเด็กไทยจึงสมควรไดรับการปลูกฝงคุณธรรม 
ตามหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาที่เหมาะสมกับวัยและเปนประโยชนแกชีวิตอยางแทจริงต้ังแต
เริ่มแรก 



505การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม Proceedings: 2561

หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 จึงไดกําหนดใหนักเรียนที่เปนชาว
พุทธเรียนวิชาพระพุทธศาสนาตลอดหลักสูตร สวนนักเรียนที่นับถือศาสนาอื่นก็กําหนดใหเรียน
คุณธรรมพื้นฐาน 13 ประการ และระบุวาการสอนวิชาพระพุทธศาสนาใหไดผลสมบูรณน้ันควร
กําหนดจุดมุงหมายหลักคือ ตองใหนักเรียนรับรู เขาใจ ศรัทธา และเห็นคุณคาของพระพุทธศาสนา
และพระรัตนตรัย ปฏิบัติตนเปนพุทธศาสนิกชนที่ดีอยูรวมกับผูอื่นไดอยางถูกตองและเหมาสม แม
กระทรวงศึกษาธิการจะจัดใหมีการเรยีนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาทุกช้ัน และทุกระดับการศึกษา
ตลอดระยะเวลาเรียน 12ปก็ตาม แตก็ยังมีปญหาในทางปฏิบัติอยูมากกลาวคือ การบริหารและการ
จัดการศึกษาวิชาพระพุทธศาสนายังขาดประสิทธิภาพ ขาดความเอาใจใส และไมมีมาตรการเสริม
อยางเปนรูปธรรม สถานศึกษาหลายแหงจึงไมไดจัดใหมีการเรียนการสอนอยางจริงจัง รวมทั้งขาด
การบูรณาการการเรียนการสอนดานศีลธรรมเขากับวิชาสามัญโดยทั่วไปอีกทั้งไมใหความสําคัญตอ
พระภิกษุที่มีความรูความเขาใจในศาสนาอยางถองแทเขามาเปนครูหรือวิทยากรในสถานศึกษานาย
สมชาย วงศสวัสด์ิ กลาววา การเรียนการสอนที่เกี่ยวกับจริยธรรมเดิมครูจะจัดใหมีการสวดมนตทุก
วันศุกร เปนเวลา 1 ช่ัวโมงกวาๆ และมีช่ัวโมงวิชาศีลธรรมดวยแตในการเรียนการสอนในปจจุบัน
แทบจะไมใหความสนใจในการสวดมนตและวิชาดังกลาวมากนัก เพราะคิดวาเปนเรื่องนาเบื่อ แต
เมื่อโตเปนผูใหญในขณะที่ความรูเน้ือหาวิชาบางเรื่องจะลืมเลือนไปแตประสบการณการสวดมนตที่
โรงเรียนยังคงติดตัวอยูจนทุกวันน้ี หากตองการสอนเด็กใหเปนคนดีมีความสุข มีสุขภาพจิตที่ดี มี
หลักธรรมของศาสนาเขามาประคับประคองจิตใจเด็กจึงตองปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของเด็กให
สูงข้ึนไมวาจะเปนทางดานวิชาการ คุณธรรมและจิตใจควรจะทําไปพรอมกัน มิใชสอนแตวิชาการ
อยางเดียว เด็กก็จะไมรูเรื่องศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม 

จากปญหาที่กลาวมาขางตนทําใหผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา เรื่อง “การสงเสริม
การอบรมคุณธรรมจริยธรรมแกเยาวชนของคณะสงฆอําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี” เพื่อศึกษา
ในการวางแผนการสงเสริมนักเรียนใหเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรมควบคูไปกับความรูซึ่งจะชวยลด
ปญหาตางๆ ที่เกิดข้ึนกับเด็กและเยาวชนในสังคมไทย เพื่อชีวิตกาวไปสูความสุข และเปนกําลัง
สําคัญในการพัฒนา 
 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
2.1 เพื่อศึกษาการสงเสริมการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแกเยาวชนของคณะสงฆอําเภอ

พุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี  
2.2 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการสงเสรมิการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแกเยาวชนของคณะ

สงฆอําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี 
2.3 เพื่อศึกษาปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะการสงเสริมการอบรมคุณธรรม

จริยธรรมแกเยาวชนของคณะสงฆอําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี 
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3. วิธีดําเนินการวิจัย 
3.1 รูปแบบการวิจัย 

การวิจัยครั้ง น้ี  เปนการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed-Methods Research)กําหนด
ขอบเขตเน้ือหาใน 3 ดาน คือ ใน 3 ดาน คือ (1) ดานเน้ือหาหลักสูตรอบรม (2) ดานการจัดกิจกรรม
การอบรม (3) ดานการใชสื่อการสอนในการอบรม(กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, 2552: 61) 

3.2 ประชากรกลุมตัวอยางและผูใหขอมูลสําคัญ 

ประชากร ไดแก ที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ครั้งน้ี คือ นักเรียนที่กําลังศึกษาช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 4-6 ในเขตอําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี มีโรงเรียนพุนพินพิทยาคมมี จํานวน
นักเรียน 959 คน 

กลุมตัวอยาง ผูบริหารโรงเรียน ครูพี่เลี้ยง ผูปกครองและนักเรียน โรงเรียนพุนพินวิทยา 
จังหวัดสุราษฎรธานี โดยศึกษาทั้งหมด  จํานวน 959 คน 

(Key Informant)ผู วิจัยทําการสัมภาษณ เชิงลึก (In-depth Interview) ผูใหขอมูล
สําคัญจํานวน 9 รูป/คน ประกอบดวยครู นักเรียน ผูปกครอง ในโรงเรียนพุนพินวิทยาคม และ
เจาหนาที่ผูมีสวนเกี่ยวของ 

3.3 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก แบบสอบถาม ที่มีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ 

(Check List) แบบมาตราสวนประเมินค า (Rating Scale) แบบปลายเปด (Open Ended 
Question)และแบบสัมภาษณ ซึ่งมีลักษณะเปนแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured 
Interview) 

3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางและผูใหขอมูลสําคัญทั้งหมดดวยตนเอง 

โดยนําหนังสือจากผูอํานวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไปเสนอเพื่อขอความอนุเคราะหและสามารถเก็บ
รวบรวมขอมูลไดสมบูรณทั้งหมด คิดเปนรอยละ 100 

3.5 การวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลที่ไดโดยหาคาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบคาที และคา เอฟ วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และ
เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีผลตางเปนสําคัญนอยที่สุดและในสวนของการ
วิจัยเชิงคุณภาพมีการวิเคราะหเอกสาร และวิเคราะหผลการสัมภาษณดวยเทคนิคการวิเคราะห
เน้ือหาประกอบบริบท 
 

4. สรุปผลการวิจัย 
4.1 การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมแกเยาวชนของคณะสงฆอําเภอพุนพินจังหวัดสุ

ราษฎรธานี โดยภาพรวม อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.92 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
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การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมแกเยาวชนของคณะสงฆอําเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎรธานี อยูใน
ระดับมากทุกดาน 

4.2 การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมแกเยาวชนของคณะสงฆอําเภอพุนพินจังหวัดสุ
ราษฎรธานี ตามความคิดเห็นผูบริหารโรงเรียน ครูพี่เลี้ยง ผูปกครองและนักเรียน จําแนกตาม
สถานภาพสวนบุคคล พบวา สถานภาพสวนบุคคลไดแกอายุและระดับช้ัน ของผูบริหารโรงเรียน 
ครูพี่เลี้ยง ผูปกครองและนักเรียนที่ตอบแบบสอบถาม มีผลทําใหความคิดเห็นที่มีตอการสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมแกเยาวชนของคณะสงฆอําเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎรธานี แตกตางกัน ซึ่งเปน
การยอมรับสมมติฐานที่ต้ังไว สวนสถานภาพสวนบุคคลไดแกเพศ และวุฒิการศึกษาทางธรรม ไมมี
ผลทําใหเกิดความคิดเห็นที่แตกตางกัน 

4.3 ขอเสนอแนะในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมแกเยาวชนของคณะสงฆอําเภอ
พุนพินจังหวัดสุราษฎรธานี ไดแก (1) ควรศึกษา การบริหารจัดการกิจการคณะสงฆดานการอบรม
การปฏิบัติธรรมของสํานักปฏิบัติธรรมที่มีช่ือเสียงในประเทศไทย (2) ควรศึกษาการบริหารจัดการ
กิจการคณะสงฆดานการอบรมการปฏิบัติธรรม โดยศึกษากับกลุมผูรับศีลอุโบสถในวัด กลุม
นักศึกษา หรือเจาหนาที่ของรัฐดวย (3) ควรศึกษาการบริหารกิจการคณะสงฆดานการอบรมการ
ปฏิบัติธรรมที่มีกลุมประชากรเฉพาะพระนวกะที่บวชใหม บวชไมกี่วันหรือบวชในพรรษา เพื่อจะ
ไดนําไปพัฒนาหลักสูตรสอนพระบวชไมนาน ซึ่งยังไมมีหลักสูตรน้ี 
 

5. อภิปรายผลการวิจัย 
การสงเสริมการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแกเยาวชนของคณะสงฆอําเภอพุนพิน 

จังหวัดสุราษฎรธานี โดยภาพรวม 
พบวา ดานเนื้อหาหลักสูตรอบรม สอนใหตั้งอยูในศีลธรรมและเห็นคุณคาของพระ

รัตนตรัยมีเน้ือหาสาระสอดคลองกับเหตุการณปจจุบัน นาสนใจเขาใจงายสามารถปฏิบัติตามไดผู
ปฏิบัติธรรมสามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันได ผูปฏิบัติธรรมใหความคิดเห็นในดาน
เนื้อหาสาระอยูในระดับมากยกเวนสอนใหตั้งอยูในศีลธรรมและเห็นคุณคาของพระรัตนตรัย
สอดคลองกับที่พระอดิศร ฐานวุฑฺโฒ (กลุมประสิทธิ์)ไดทําการวิจัยเรื่อง “ศึกษาการฝกอบรม
คุณธรรมจริยธรรม : ศึกษากรณีคายธรรมทายาทของฝายบริการฝกอบรม สวนธรรมนิเทศ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กลาวไววา การอบรมคุณธรรมจริยธรรมคายธรรม
ทายาทมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยของฝายบริการฝกอบรม สวนธรรมนิเทศ เปน
สวนสําคัญในการสงเสริมดานการเผยแผพระพุทธศาสนา สามารถพัฒนาเยาวชนใหเปนผูที ่มี
ความสมบูรณทั้งรางกาย และจิตใจ (พระอดิศร ฐานวุฑฺโฒ (กลุมประสิทธ์ิ), 2552: 1)ดานการจัด
กิจกรรมการอบรมมีข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติธรรม กิจกรรม ระยะเวลาที่เหมาะสม เครื่องขยาย
เสียงฟงชัด ผูปฏิบัติธรรมใหความคิดเห็นในดานรูปแบบการอบรมอยูในระดับมาก แตก็มีปญหา
อุปสรรคบางจากแบบสอบถามปลายเปด อาทิ กําหนดเวลาทํากิจกรรมไมชัดเจน เดินจงกรมนอย
ไป แบงเวลาไมเหมาะสม บางกิจกรรมใชเวลาไมเทากัน ซึ่งสอดคลอง พระมหาสิงหชัย ธมฺมชโย 



การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม Proceedings: 2561508

(เขียวสุก) กลาวไววา พบวา บทบาทของพระสงฆตามความคาดหวังของกลุ มผู ปกครอง มี
ความเห็นวา พระสงฆทําบทบาทในดานสาธารณูปโภคและระบบนิเวศเปนอันดับหนึ่ง และ
คาดหวังใหพระสงฆแสดงบทบาทในการอบรมเยาวชนใหต้ังอยูในจริยธรรมใหมากขึ้น และการ
เปนตัวอยางที ่ด ีของเยาวชน เพื ่อสรางความเขมแข็งใหก ับชุมชนและครอบครัวเนื่องจาก
ผูปกครองสวนใหญประกอบอาชีพนอกบาน ทําใหการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลานทําไดไมเต็มที ่(พระ
มหาสิงหชัย ธมฺมชโย (เขียวสุก), 2549: 1)ดานการใชสื ่อการสอนในการอบรม การสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมใหแกเยาวชนควรใชสื่ออิเล็กทรอนิกสชวยการในอบรม โดยใหพระวิทยากร
หรือครูอธิบายคานิยมตางๆ อธิบายถึงหลักการปฏิบัตนใหมีคุณธรรมจริยธรรมที่ชวยสังคม เชน 
รักเมืองไทย กินของไทย ใชของไทย เที่ยวเมืองไทย พยายามเนนทฤษฏีสูการปฏิบัติใหอยูใน
ศีลธรรม  และการอยูรวมกันในสังคมดวยซึ่งสอดคลอง แสงจันทร มโนสรอย กลาวไววา ดาน
สภาพการจัดการเรียนการสอน ครูผูสอนขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการสอนจริยธรรม ดาน
การใชสื่อและอุปกรณการสอน ผูสอนประสบปญหาเรื่องสื่อการจัดทําสื่อการสอนที่มีไมเพียงพอ 
ขาดสื่อการสอนที่ทันสมัย เชน สไลด วีดีทัศน นอกจากน้ีผูสอนตองการใหมีการอบรมใหความรู
ในการจัดทําสื่อการสอน และตองการสื่อที่ทันสมัยสะดวกตอการใช และใหมีความเพียงพอตอ
นักเรียนดวย (แสงจันทร มโนสรอย, 2550: 1) 
 

6. ขอเสนอแนะ 
6.1 ขอเสนอแนะทั่วไป 

1. ควรจัดสัมมนาเปนประจําทุกภาคเรียน ในการนําเอาหลักคําสอนทาง พุทธ
ศาสนาเขามีสวนรวมพัฒนาหลักสูตร นําไปประพฤติปฏิบัติ พัฒนาดานรางกาย จิตใจ และปญญาให
สูงข้ึน 

2. ควรฝกอบรมใหความรูดานการวัดและประเมินผล เพื่อพระสงฆจะไดมีการวัด
และประเมินผลที่ถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

3. ควรจัดใหพระสงฆที่การอบรมคุณธรรมจริยธรรมแกเยาวชนในโรงเรียนตางๆได
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู ดานเทคนิคการจัดการเรียนการสอน 

6.2 ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป 
1. ควรศึกษา การบริหารจัดการกิจการคณะสงฆดานการอบรมการปฏิบัติธรรมของ

สํานักปฏิบัติธรรมที่มีช่ือเสียงในประเทศไทย  
2. ควรศึกษา.การบริหารจัดการกิจการคณะสงฆดานการอบรมการปฏิบัติธรรม โดย

ศึกษากับกลุมผูรับศีลอุโบสถในวัด กลุมนักศึกษา หรือเจาหนาที่ของรัฐดวย  
3 ควรศึกษาการบรหิารกจิการคณะสงฆดานการอบรมการปฏิบัติธรรมที่มีกลุม

ประชากรเฉพาะพระนวกะที่บวชใหม บวชไมกี่วันหรือบวชในพรรษา เพือ่จะไดนําไปพฒันาหลักสูตร
สอนพระบวชไมนาน ซึ่งยังไมมีหลักสูตรน้ี 
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วิชาพระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน อําเภอละแม จังหวัดชุมพร (2) เพื่อศึกษา
เปรียบเทียบประสิทธิภาพการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน อําเภอ
ละแม จังหวัดชุมพร โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคล (3) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพ
การสอนวิชาพระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน อําเภอละแม จังหวัดชุมพร ระเบียบ
วิธีวิจัยเปนการวิจัยแบบผสานวิธี โดยในสวนของการวิจัยเชิงปริมาณ ใชแบบสอบถาม เปนเครื่องมือ
เก็บขอมูลภาคสนามจากนักเรียนโรงเรียนละแมวิทยา จังหวัดชุมพร จํานวน 287 คน วิเคราะห
ขอมูลที่ไดโดยหาคาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยการ
ทดสอบคาที และคาเอฟ วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และในสวนของการวิจัยเชิงคุณภาพมี
การวิเคราะหเอกสาร และใชแบบสัมภาษณเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลภาคสนามจากผูใหขอมูล
สําคัญ จํานวน 10 รูป/คน และวิเคราะหขอมูลดวยเทคนิคการวิเคราะหเน้ือหาประกอบบริบท 

ผลการวิจัยพบวา 
1. ประสิทธิภาพการสอนวิชาพระพุทธศาสนา ของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน อําเภอ

ละแม จังหวัดชุมพร พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.04 เมื่อพิจารณารายดาน
พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ดานที่ 1 ดานการสอนวิชาพระพุทธศาสนาตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐาน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.13 สวนดานที่มี
คาเฉลี่ยตํ่าสุด ไดแก ดานที่ 3 ดานเปนผูนํานักเรียนฝกสมาธิ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.98 
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Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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2. ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอประสิทธิภาพการสอนวิชา
พระพุทธศาสนา ของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน อําเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยจําแนกตาม
ปจจัยสวนบุคคล พบวา นักเรียนที่มีช้ันปที่ศึกษา อายุ และรายไดครอบครัว ตางกัน มีความคิดเห็น
ตอประสิทธิภาพการสอนวิชาพระพทุธศาสนาของพระสอนศีลธรรมในโรงเรยีน อําเภอละแม จังหวัด
ชุมพร แตกตางกัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ต้ังไว สวนนักเรียนที่มีเพศ ตางกัน มีความคิดเห็นตอ
ประสิทธิภาพการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน อําเภอละแม จังหวัด
ชุมพร ไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ังไว 

3. แนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการสอนวิชาพระพุทธศาสนา ของพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน อําเภอละแม จังหวัดชุมพร พบวา (1) ดานการสอนวิชาพระพุทธศาสนาตาม
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน คือพระอาจารยผูสอนควรเนนใหนักเรียนมีความกตัญูกตเวทีตอ
บิดามารดา (2) ดานเปนผูนํานักเรียนการฝกสมาธิคือ มีการอบรมสั่งสอนนักเรียนในเรื่องคุณคาของ
การเจริญภาวนา (3) ดานเปนผูสอนหรือทบทวนธรรมศึกษาใหแกนักเรยีนคือ พระอาจารยผูสอน
ควรดําเนินการประเมินผลความพรอมของผูเรียนกอนการเรียนการสอน (4) ) ดานใหการสอนวิชา
พระพุทธศาสนาบูรณาการเขาสูวิถีชีวิตคือ ทางโรงเรียนควรจัดใหมีการนํานักเรียนไปตักบาตรที่วัด
ในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 
คําสําคัญ: ประสิทธิภาพการสอนวิชาพระพทุธศาสนา, พระสอนศีลธรรม 
 

ABSTRACT 
The objectives of this research were (1) to study development of the 

roles of moral teaching Monks in Schools, Muang District, Suratthani Province. 
(2) To take comparison of the roles of moral teaching Monks in Schools. (3) To 
study obstacles and suggestions of the roles of moral teaching Monks in 
Schools. The sample used in research was 287. The method of this study was 
Mixed-Method Research. Research collecting data by the questionnaire that 
the researcher has created. The Reliability value 0.966. The statistics used for 
data analysis include frequency, percentage, mean and standard deviation. 
The tests of hypotheses have been performed by t-test and One Way ANOVA 
and Least Significant Difference (LSD)The Findings of research were as following: 

1. Teaching efficiency towards buddhism subgecb of moral teaching 
monks  in school, Lamae District Chumphon Province, found that the overall level 
is high With  mean of 4.04, when considering each aspect, it was found that the 
highest mean value was the aspect (1) The teaching of Buddhism according to the 
basic education curriculum was a high level with the highest average of 4.13, As for 
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the aspect that has the lowest mean, ie, the 3rd side is the leader, the students 
practice meditation. With an average of 3.98 

2. The comparison of students' opinions teaching efficiency towards 
buddhism subgecb of moral teaching monks  in school, Lamae District Chumphon 
Province, classified by personal had, It was found that students with different years 
of education, age and income, different families, had different opinions on teaching 
effectiveness of Buddhism in the moral teaching of Lamae District, Chumphon 
Province, and therefore accepted the hypothesis. As for students with different 
gender, opinions on teaching efficiency in Buddhism of the moral teaching in Lamae 
district, Chumphon province were not different. Therefore rejecting the hypothesis 
set 

3. Guidelines for the development of teaching efficiency towards 
buddhism subgecb of moral teaching monks  in school, Lamae District Chumphon 
Province, found that (1) Teachers should focus on giving students a sense of 
gratitude to their parents. (2) There should be a training course for students about 
the value of prayer. Learning before teaching (4) The school should arrange for 
students to put monks at temples on important days of Buddhism. 
Keywords: teaching Efficiency Towards Buddhism Subject, Moral teaching Monks 
 
 

1. บทนํา 
จากนโยบายรัฐบาลในเรื่องการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพที่ระบุวาการสงเสริมให

วัยรุนไทยเกดิการเรียนที่ถูกตองรกัชาติในทางที่ถูกตองมีคุณธรรมเอื้ออาทรตอผูอื่นรวมทั้งสงเสริมให
มีการนําศีลธรรมและคุณธรรมมาใชเปนแนวทางในการดํารงชีวิตจะเห็นไดวาการพัฒนาคนเปนเรื่อง
สําคัญของประเทศชาติที่จะสงเสรมิใหคนไทยเปนคนที่มีรางกายและจิตใจที่มีคุณภาพมีความพรอมที่
จะดําเนินชีวิตอยางปกติสุขโดยเฉพาะกลุมเด็กและเยาวชนที่จะเปนบุคลากรในการพัฒนา
ประเทศชาติใหมีอนาคตจะเปนกลุมที่ตองไดรับการพัฒนาจากภาครัฐเปนอยางย่ิงแตปญหาที่พบใน
สถานการณบานเมืองในปจจุบันกลับพบวาสังคมไทยควบคูไปกับปญหาเด็กและเยาวชนไดทวีความ
รุนแรงและมีความหลากหลายมากข้ึนกวาอดีตที่ผานมาขาวที่ไดรับทราบจากสื่อตางๆลวนเปนปญหา
ที่รุนแรงอยางไมนาเช่ือแตสาเหตุแหงปญหาที่เกิดข้ึนสวนหน่ึงมาจากสภาพแวดลอมและเปลี่ยนแปลง
ไปตามกระแสพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไรพรมแดนในแนวทางโลกาภิวัตนซึ่ง
ตางมุงเนนการแขงขันเพื่อสรางความมั่นคงในดานเศรษฐกิจทําใหคนมีความเปนวัตถุนิยมมากข้ึนแต
เกิดปญหาดานพฤติกรรมคือการหยอนในศีลธรรมจริยธรรมปญหาสังคมหลายดานยังคุกคามเด็ก
เยาวชนนักเรียนนักศึกษาใหหลงผิดและพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปจากเดิมขาดระเบียบวินัยสงผลใหวิถี
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ชีวิตและคานิยมด้ังเดิมที่ดีงามตามโครงสรางของสังคมไทยหายไปพรอมกับการลมสลายของสถาบัน
ครอบครัวซึ่งทําใหภูมิคุมกันของเด็กกับเยาวชนนักเรียนนักศึกษาที่จะตานทานกับสภาพปญหาตางๆ
ของสังคมตามมาเชนปญหาการทะเลาะของนักเรียนนักศึกษาปญหาแพรระบาดของยาเสพติดในกลุม
นักเรียนนักศึกษาปญหานักเรียนนักศึกษาประพฤติตนไมเหมาะสมในเวลาเรียนปญหาการมี
เพศสัมพันธในวัยเรียนและปญหาอาชญากรรมจากสภาพแวดลอมที่เกิดข้ึนกับนักเรียนนักศึกษา
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, คูมือการดําเนินงานตามโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
ปงบประมาณ 2549, (กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, 2548: 57) 

กรมศาสนาไดพิจารณาเห็นวาจําเปนอยางย่ิงที่ตองมกีารพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ
นักเรียนนักศึกษาอยางจิงจังและบังเกิดผลเปนรูปเปนธรรมโดยมีโครงการพระสอนศีลธรรมของ
นักเรียนซึ่งเปนโครงการเชิงรุกที่สามารถนํากระบวนการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมสูกลุมเด็กและ
เยาวชนใหบังเกิดผลอยางเปนรูปธรรมไดอยางชัดเจน (กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, 
2550:16) 

โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนของกรมการศาสนานับเปนโครงการที่บูรณการ
ระหวางกระบวนการเรียนรูทางดานหลักธรรมคําสอนทางศาสนาเพื่อพัฒนาคุณภาพคุณธรรม
จริยธรรมแกเด็กนักเรียนผานสื่อบุคคลคือพระสงฆในการใชในโรงเรียนเปนฐานในการสราง
กระบวนการเรียนรูทางศาสนาน้ันเกิดจากแนวคิดเพื่อสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของ
ไทยและเช่ือมั่นวาการที่โรงเรียนมีอํานาจในการบริหารจัดการเรียนการสอนศีลธรรมที่มีความ
ยืดหยุนและอิสระจะทําใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึนรวมทั้ งโรงเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย
(stakeholders)จะเกิดความรูสึกในความเปนเจาของและรับผิดชอบในการจัดการสอนศีลธรรมใน
โรงเรียนมากย่ิงข้ึนเน่ืองจากโรงเรียนและชุมชนมีสวนรวมตัดสินใจซึ่งจะทําใหการเรียนการสอน
ศีลธรรมมีประสิทธิผลและไดรับการพัฒนาอยางย่ังยืนกับทั้งยังเปนการสรางความพึงพอใจใหชุมชน
นอกจากน้ียังเปนการใหโรงเรียนซึ่งเปนหนวยปฏิบัติไดมีโอกาสจัดการเรียนการสอนศีลธรรมตาม
ความตองการของชุมชนจนเปนที่ยอมรับของสังคมมากย่ิงข้ึน (กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, 
2549: 32) 

จากปญหาดังกลาวขางตนบวกกับในฐานะที่ผูวิจัยไดรับหนาที่ทํางานเปนพระสอน
ศีลธรรมรูปหน่ึงและมีโอกาสไดมาศึกษาระดับมหาบัณฑิตในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยทําใหไดเรียนอยูในระบบการศึกษาที่เปนระเบียบแบบแผนทั้งทางพระพุทธศาสนาและ
ระบบการบริหารเชิงพุทธและทําใหเกิดโลกทัศนมากมายจึงไดมีความสนใจศึกษาทําการวิจัยเรื่อง
ประสิทธิภาพการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน อําเภอละแม จังหวัด
ชุมพรเพื่อไดขอมูลที่เปนประโยชนและเปนแนวทางใหกับทางคณะสงฆโดยเฉพาะเขตปกครองคณะ
สงฆอําเภอละแมสถานศึกษารวมทั้งหนวยงานองคกรบุคลที่เกี่ยวของเพื่อนําความรูที่ไดรับนําไป
ประยุกตในการจดัการเรยีนการสอนใหเหมาะสมและเกิดประโยชนโดยสวนรวมสืบตอไป 
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2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
2.1 เพื่อศึกษาสภาพการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 

อําเภอละแม จังหวัดชุมพร 
2.2 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของพระสอน

ศีลธรรมในโรงเรียน อําเภอละแม จังหวัดชุมพรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคล 
2.3 เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาประสิทธิภาพการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของพระสอน

ศีลธรรมในโรงเรียน อําเภอละแม จังหวัดชุมพร 
 

3. วิธีดําเนินการวิจัย 
3.1 รูปแบบการวิจัย 

ดําเนินการวิจัย 4 ดาน คือ (1) ดานการสอนวิชาพระพุทธศาสนาตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐาน (2) ดานเปนผูนํานักเรียนการฝกสมาธิ (3) ดานเปนผูสอนหรือทบทวนธรรม
ศึกษาใหแกนักเรียน (4) ดานใหการสอนวิชาพระพุทธศาสนาบูรณาการเขาสูวิถีชีวิตนักเรียน(ศูนย
การเผยแผพระพุทธศาสนาแหงชาติสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ วัดพิชยญาติการาม 
กรุงเทพมหานคร, 2560: 2-6) 

3.2 ประชากรกลุมตัวอยางและผูใหขอมูลสําคัญ 

ประชากร ไดแก นักเรียนโรงเรยีนละแมวิทยา จังหวัดชุมพร จํานวนประชากร 1,015
คน (สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2560:4) 

กลุมตัวอยาง ไดทําการสุมมาจากประชากรโดยหาขนาดของกลุมตัวอยางจากการใชสูตร
คํานวณของทาโร ยามาเน (Taro Yamane)(คณาจารยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
2554: 228).ไดขนาดของลุมตัวอยาง จํานวน 287 คน 

ผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) โดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview)
จํานวน 10 รูป/คน 

3.3 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก แบบสอบถาม ที่มีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ 

(Check List) แบบมาตราสวนประเมินค า (Rating Scale) แบบปลายเปด (Open Ended 
Question)และแบบสัมภาษณ ซึ่งมีลักษณะเปนแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured 
Interview) 

3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางและผูใหขอมูลสําคัญทั้งหมดดวยตนเอง 

โดยนําหนังสือจากผูอํานวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไปเสนอเพื่อขอความอนุเคราะหและสามารถเก็บ
รวบรวมขอมูลไดสมบูรณทั้งหมด คิดเปนรอยละ 100 
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3.5 การวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลที่ไดโดยหาคาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบคาที และคา เอฟ วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และ
เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีผลตางเปนสําคัญนอยที่สุดและในสวนของการ
วิจัยเชิงคุณภาพมีการวิเคราะหเอกสาร และวิเคราะหผลการสัมภาษณดวยเทคนิคการวิเคราะห
เน้ือหาประกอบบริบท 
 

4. สรุปผลการวิจัย 
1. ประสิทธิภาพการสอนวิชาพระพุทธศาสนา ของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน อําเภอ

ละแม จังหวัดชุมพร พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.04 เมื่อพิจารณารายดาน
พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ดานที่ 1 ดานการสอนวิชาพระพุทธศาสนาตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐาน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.13 สวนดานที่มี
คาเฉลี่ยตํ่าสุด ไดแก ดานที่ 3 ดานเปนผูนํานักเรียนฝกสมาธิ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.98 

2. ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอประสิทธิภาพการสอนวิชา
พระพุทธศาสนา ของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน อําเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยจําแนกตาม
ปจจัยสวนบุคคล พบวา นักเรียนที่มีช้ันปที่ศึกษา อายุ และรายไดครอบครัว ตางกัน มีความคิดเห็น
ตอประสิทธิภาพการสอนวิชาพระพทุธศาสนาของพระสอนศีลธรรมในโรงเรยีน อําเภอละแม จังหวัด
ชุมพร แตกตางกัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ต้ังไว สวนนักเรียนที่มีเพศ ตางกัน มีความคิดเห็นตอ
ประสิทธิภาพการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน อําเภอละแม จังหวัด
ชุมพร ไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ังไว 

3. แนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการสอนวิชาพระพุทธศาสนา ของพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน อําเภอละแม จังหวัดชุมพร พบวา (1) ดานการสอนวิชาพระพุทธศาสนาตาม
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน คือพระอาจารยผูสอนควรเนนใหนักเรียนมีความกตัญูกตเวทีตอ
บิดามารดา (2) ดานเปนผูนํานักเรียนการฝกสมาธิคือ มีการอบรมสั่งสอนนักเรียนในเรื่องคุณคาของ
การเจริญภาวนา (3) ดานเปนผูสอนหรือทบทวนธรรมศึกษาใหแกนักเรยีนคือ พระอาจารยผูสอน
ควรดําเนินการประเมินผลความพรอมของผูเรียนกอนการเรียนการสอน (4) ) ดานใหการสอนวิชา
พระพุทธศาสนาบูรณาการเขาสูวิถีชีวิตคือ ทางโรงเรียนควรจัดใหมีการนํานักเรียนไปตักบาตรที่วัด
ในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 
 

5. อภิปรายผลการวิจัย 
ประสิทธิภาพการสอนวิชาพระพุทธศาสนา ของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน อําเภอ

ละแม จังหวัดชุมพร โดยภาพรวม ประสทิธิภาพการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรม
ในโรงเรียน อําเภอละแม จังหวัดชุมพร ทั้ง 4 ดาน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย
ดาน พบวา ประสิทธิภาพการสอนวิชาพระพุทธศาสนา ดานการสอนวิชาพระพุทธศาสนาตาม
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หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานมีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาไดแก ดานเปนผูนํานักเรียนฝกสมาธิ 
และดานเปนผูสอนหรือทบทวนธรรมศึกษาใหแกนักเรียนมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด จะเห็นไดวา
ประสิทธิภาพการสอนวิชาพระพุทธศาสนา ของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน อยูในระดับมาก ซึ่ง
สอดคลองกับผลงานวิจัยของ พระนิพนธ เทวธมฺโม (แกวแหวน) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การประเมิน
การสอนวิชาพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สํานักงานเขตที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร 
เขต 2”ผลวิจัยพบวา ครูผู สอนมีความคิดเห็น ดานวัตถุประสงคของหลักสูตรอยูในระดับสูง เชนการ
สอนโดยคํานึงถึงผูเรียนเปนสําคัญ เลือกกิจกรรมโดยใชเกณฑความสนใจของนักเรียนมีการวางแผน
และเตรียมการสอนตามวัตถุประสงค รวมทั้งเลือกวิธีการสอนและกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยของ
นักเรียนตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว และปรับวัตถุประสงคที่เปนนามธรรมใหเปนเชิงพฤติกรรม 
การประเมินดานปจจัยนําเขาน้ัน พบวาอยูในระดับสูง (พระนิพนธ เทวธมฺโม (แกวแหวน), 2551: ก) 
สอดคลองกับ งานวิจัยของ พระคําไข คมฺ ภีรานนฺโท (ธงสวัสด์ิ) ไดทํ าการศึกษาวิจัยเรื่อง 
“ประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตรการเรียนการสอนของวิทยาลัยสงฆนครหลวงเวียงจันทนประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว” ผลวิจัยพบวา ประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตรการเรียน
การสอนโดยภาพรวมอยูในเกณฑปานกลางการจัดหลักสูตรเปนไปตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
แตบุคลากรยังขาดทักษะ และประสบการณเกี่ยวกับการใชหลักสูตรการเรียนการสอนเนนการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรมตามแผนการสอน การวัดผลเนนประเมินผลตามสภาพความเปนจริงวิเคราะหผล
การประเมินเพื่อใชในปตอไปอยางไรก็ตามยังขาดแคลนสื่อ อุปกรณ เทคโนโลยีที่ทันสมัย และการ
นิเทศการสอนอยางตอเน่ือง (2) วิทยาลัยสงฆวัดองคต้ือ ควรจัดใหมีการศึกษาดูงานฝกอบรมดานตาง 
ๆ(พระคําไข คมฺภีรานนฺโท (ธงสวัสด์ิ), 2553: ก)และสอดคลองกับงานวิจัยของพระมหาทวีศักด์ิ 
ปฺญาสาโร (เกตเสนา),“การจดัการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
ในโรงเรียนเทพศิรินทร นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ผลวิจัยพบวา ผลการวิจัยพบวา 1. นักเรียนมีความ
คิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา ในโรงเรียนเทพศิรินทรนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี โดยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกขออยูในระดับมาก 2. การ
เปรียบเทียบขอมูลพื้นฐานนักเรียน ในเรื่องเพศ อายุ และช้ันเรียนของ นักเรียนซึ่งมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนานักเรียนที่มีอายุ แตกตางกันมีระดับความ
คิดเห็นตอการจัดการเรยีนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา โดยภาพรวมแตกตางกัน 3. ปญหาอุปสรรค
และขอเสนอแนะ ในการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา 3.1 ดานหลักสูตรการเรียนการ
สอน ครูควรมีความยืดหยุนเรื่องหลักสูตร 3.2 ดานกระบวนการเรียนการสอน ครูควรใหนักเรียนมี
สวนรวมในการเรียนทั้งใน และนอกหองเรียน 3.3 ดานการใชสื่อในการเรียนการสอน ครูควรเพิ่มสื่อ
การเรียนการสอนใหมาก และทันสมัย 3.4 ดานกิจกรรมสงเสริมการเรียนการสอน ครูควรมีการจัด
กิจกรรมประกอบการเรียน นาสนใจและทันสมัยมากข้ึน 3.5 ดานการวัดและประเมินผลการเรียน
การสอน ครูควรน าผลการเรียน ของนักเรียนมาปรับปรุงการเรียนการสอนใหดีข้ึน(พระมหาทวีศักด์ิ 
ปฺญาสาโร (เกตเสนา), 2556: ก) 
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6. ขอเสนอแนะ 
6.1 ขอเสนอแนะในการนําไปใช 

1. พระอาจารยผูสอนควรเนนใหนักเรียนมีความกตัญูกตเวทีตอบิดามารดา 
2. ควรมีการอบรมสั่งสอนนักเรยีนในเรื่องคุณคาของการเจริญภาวนา  
3. พระอาจารยผูสอนควรดําเนินการประเมินผลความพรอมของผูเรียนกอนการ

เรียนการสอน 
4. ทางโรงเรียนควรจัดใหมีการนํานักเรียนไปตักบาตรที่ วัดในวันสําคัญทาง

พระพุทธศาสนา 
6.2 ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรศึกษาปจจัยทีส่งผลตอประสิทธิภาพการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน 
2. ควรศึกษาปจจัยเสริม เชน การอบรมคุณธรรมจรยิธรรมทีส่งผลตอประสทิธิภาพ

การสอนวิชาพระพุทธศาสนา 
3. ควรศึกษาปจจัยเอื้อ เชน การมสีวนรวมของชุมชน โรงเรยีนหรือหนวยงานในการ

เรียนวิชาพระพทุธศาสนา 
4. ควรศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษา มีผลตอประสิทธิภาพการสอนวิชา

พระพุทธศาสนา 
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การบริหารจัดการวัดใหเปนศูนย การเรียนรูในชุมชน ของคณะสงฆ          
อําเภอวังนอย  จังหวัดพระนครศรีอยธุยา 

Monastery Management As Community Learning Center of Sangha 
Administration In Wangnoi District Phra Nakhon Si Ayutthya 

Province 

พระสงา จนฺทวณฺโณ0

๑พระมหากฤษฏา กิตฺติโสภโณ**พระอุดมสิทธินายก*** 
PhraSanga Candavanno  Phramahakrissada  Kittisobhano 

Phra Udomsitthinayokd 
 

บทคดัย่อ 

การศกึษาวจิยันี้ มวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1. ศกึษาความคดิเหน็ของประชาชนที่มต่ีอ

การบรหิารจดัการวดัให้เป็นศูนยก์ารเรยีนรู้ในชุมชน ของคณะสงฆ์ อาํเภอวงัน้อย จงัหวดั

พระนครศรอียุธยา 2. ศึกษาเปรยีบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหาร

จัดการว ัดให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน ของคณะสงฆ์  อําเภอวังน้อย จังหวัด

พระนครศรอียุธยา โดยจําแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล  3. ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง

ปรบัปรุงการบรหิารจดัการวดัให้เป็นศูนยก์ารเรยีนรู้ในชุมชน ของคณะสงฆ์ อําเภอวงัน้อย 

จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 

ระเบยีบวธิวีจิยัเป็นการวธิวีจิยัแบบผสานวธิี ระหว่างการวจิยัเชงิปรมิาณและ

คุณภาพ การวจิยัเชงิปรมิาณเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างทีเ่ป็นประชาชนในพื้นที่อาํเภอวงั

น้อย จงัหวดัพระนครศรอียธุยา  

จาํนวน 398 คน เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเป็นแบบสอบถามทีม่ค่ีา

ความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.756 วเิคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน

เบีย่งเบนมาตรฐาน โดยทดสอบค่าเอฟ การวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว และทดสอบ

ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวธิีผลต่างนัยสําคญัน้อยที่สุด และการวจิยัเชิง

คุณภาพ ดว้ยการสมัภาษณ์เชงิลกึกบัผูใ้หข้อ้มลูสาํคญัจาํนวน 10 รปู/คน เลอืกแบบเจาะจง

จากผูท้รงคุณวุฒแิละผูเ้กีย่วขอ้งกบัการบรหิาร เครื่องมอืเกบ็ขอ้มลูได้แก่แบบสมัภาษณ์เชงิ

                *หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ) ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคม 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
                ** ภาควิชาภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคม  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
               *** ภาควิชาภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคม  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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ลกึที่มโีครงสร้าง เกบ็ขอ้มูลด้วยการสมัภาษณ์เชงิลกึตวัต่อตวั วเิคราะห์ขอ้มูลด้วยวธิกีาร

พรรณนาความ 

 

 

ผลการวิจัยพบวา 
1. ประชาชนมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการวัดใหเปนศูนยการเรียนรูในชุมชน 

ของคณะสงฆ อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้ง 3 ดาน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (
= 4.04  S.D.= 0.241) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากทกุดาน คือ ดานอาคาร

สถานที ่ ( =4.07  S.D.= 0.363) ดานกิจกรรมการเรียนรู (  = 4.07 S.D.= 0.359)  ดานการ
บริหารจัดการ ( = 3.98 S.D.= 0.352) ตามลําดับ 

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการบรหิารจัดการวัดใหเปน
ศูนยการเรียนรูในชุมชน ของคณะสงฆ อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจําแนกตาม
ปจจัยสวนบุคคล พบวาประชาชนที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการวัด
ใหเปนศูนยการเรียนรูในชุมชน ของคณะสงฆ อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกตาง
กัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย สวนประชาชนที่มี เพศ 
อายุ และอาชีพตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการวัดใหเปนศูนยการเรียนรูในชุมชน ไม
แตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ต้ังไว 

3. ปญหาและอุปสรรคการบริหารจัดการวัดใหเปนศูนยการเรยีนรูในชุมชน ของคณะ
สงฆ อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดานการบริหารมีการประชุมอยูตลอดแตปญหาใน
แตละเรื่องตองใชเวลา เพราะชุมชนตองมีคณะกรรมการและตองมีการเสนอเพื่อขออนุมัติตอไป 
ดานกิจกรรมมีการจดักิจกรรมอยูแตมีนอยไปควรจะมีใหหลากหลายชนิดเพื่อใหประชาชนมีความ
สนใจเขารวมกิจกรรมกลุม ดานอาคารอาคารสถานที่ ยังมีอยูนอยและตองของบประมาณ
ดําเนินการปรบัปรงุ ขอเสนอแนะ ดานการบริหารผูบริหารควรทํางานใหเร็วและทันตอเหตุการณ
ตางๆ ดานกิจกรรมควรจะมกีารสงเสริมใหชุมชนไดมีโอกาสเขารวมเพื่อเสนอแนวคิดใหมๆใหมาก
ข้ึน ดานอาคารควรมีสถานที่ใหเหมาะสมและเพียงพอตอการจัดกิจกรรม 
คาํสาํคญั: การบรหิารจดัการ, ศนูยก์ารเรยีนรู,้ ชุมชน คณะสงฆ ์ 

 
Abstract 

The objectives of research paper were: (1 )  to study the monastery 
management as community learning center of Sangha administration in Wangnoi 
district, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province, (2 )  to compare the opinions of 
people to monastery management as community learning center of Sangha 
administration in Wangnoi district, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province, classified 
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by personal data, and (3 )  to study problems, obstacles and suggestions for 
monastery management as community learning center of Sangha administration 
in Wangnoi district, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province.  

The research methodology was the mixed research method between the 
quantitative and qualitative researches. The quantitative research used the sampling 
group in the field study from of 3 9 8  people in Wangnoi district, Phra Nakhon Si 
Ayutthaya Province. The tool to collect the data as the questionnaires with reliability 
test 0 . 7 5 6 .  The statistics were used for the data analysis through frequency, 
percentage, mean, standard deviation (S.D.), F-test, One-way Analysis of Variance and 
Least Significant Difference: LSD. But the qualitative research was in depth interview of 
1 0  key informants by purposing sampling from academicians and related persons 
about management. The tool to collect the data was the structured in depth 
interview by collecting the data from individual depth interview and analyzed the data 
through the descriptive interpretation technique. 

The findings of research were as follows: 
1 .  The people had the opinions towards the monastery management 

ascommunity learning center of Sangha administration in Wangnoi district, Phra 
Nakhon Si Ayutthaya Province for three aspects. In overall was found at the 
highlevel ( =4.04, S.D.0.241) when considered in each aspect found that the building 
aspect  
( =4.07, S.D.0.363), the learning activity aspect (  =4.07, S.D.0.359), the management 
aspect ( =4.07, S.D.0.352) respectively.  

2. The Comparison of people who had the difference of education, had the 
opinions to monastery management as community learning center of Sangha 
Administrtion in Wangnoi district, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province differently with 
significantly statistics 0.05. It accepted the research assumption. But the people who 
had the differences of sex, age and career, had the opinions to monastery 
management as community learning center of Sangha organization indifferently. It 
rejected the research assumption. 

3 .  Problems and obstacles in monastery management as community 
learning center of Sangha Administrtion in Wangnoi district, Phra Nakhon Si 
Ayutthaya Province The management has a meeting at all times, but each issue 
takes time. Because the community must have a committee and must be 
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proposed for approval for activities, activities are organized, but there should be 
a few, so there should be a variety of types for people to be interested in joining 
the group activities. in the area of buildings, buildings are still small and have to 
ask for budget to improve the management suggestions. management should 
work quickly and keep up with various events. for activities, there should be a 
promotion for the community to have the opportunity to participate in offering 
more new ideas. the building should have a suitable and adequate location for 
organizing activities.  
Keysword: Monastery Management, Learning Center, Community,  Sangha 

Administration  
 

๑. บทนํา 
การบริหารจัดการของวัดที่มีตอชุมชนน้ัน ในอดีตที่ผานมาน้ันวัดจัดวาเปนสถาบันหลัก

ของชุมชน และเปนศูนยกลางของการทํากิจกรรมตาง ๆ เชน เปนสถานที่บําเพ็ญกุศลและการจัด
กิจกรรมตาง ๆ ไดแกการใหทานรักษาศีล ฟงธรรม สวดมนตไหวพระ และกิจกรรมทางศาสนา
เปนตน อันแสดงออกทางดานขนบธรรมเนียม และประเพณีตางๆซึ่งเกี่ยวของกับพระพุทธศาสนา 
แหลงที่มีของความรู หมายถึง ที่มา หรือตัวแทนของความรูที่สามารถอางอิงถึงความมีอยูขององค
ความรูชุมชน ซึ่งอาจอยูในรูปแบบตาง ๆ เชน ตัวบุคคล วัตถุสิ่งของ สถานที่ ประเพณี ฯลฯ 
แหลงที่มาของความรูน้ีสามารถเสื่อมสลาย ผุพัง หรือลมตายได นอกจากน้ีบางแหลงที่มาของ
ความรูยังไมสามารถใหเรื่องราวไดอยางชัดเจนหากไมมีคนมาบอกเลาหรือไมมีเอกสารมาใหอาน
คือ (1) สงเสริมความรวมมือและความชวยเหลือกันและกันในทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
เทคโนโลยีวิทยาศาสตร และการบริหาร (2) สงเสริมสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค (3) 
เสริมสรางความเจริญรุงเรืองทางเศรษฐกิจระหวางภูมิภาค (4) สงเสริมใหประชาชนในอาเซียนมี
ความเปนอยูและคุณภาพชีวิตดี (5) ใหความชวยเหลือกันและกันในรูปของการฝกอบรมการวิจัย
และสงเสริมการศึกษาเปนศูนย หรือฝายปกครองใชเปนสถานที่ประชุม เปนสถานศึกษาของ
ชุมชน พระภิกษุ สามเณรลูกหลานของชาวบานไดอยูอาศัยและเลาเรียนที่วัด เปนศูนยกลางใน
การเผยแผอบรมศีลธรรมแกประชาชนทั้งหลาย เปนหองสมุดชาวบาน เปนที่เก็บเอกสารตาง ๆ 
ต้ังแตพระไตรปฎกจนถึงตํารายา ตําราหมอดูนิทานธรรมไป 

วัดเปนศาสนสถาน ที่ประกอบกิจกรรมของชาวพุทธเปนที่อยูของบรรพชิตและ
ฆราวาสที่เกี่ยวของรวมถึงผูเขามาปฏิบัติธรรม เปนสถานศึกษาและปฏิบัติธรรมตลอดจนการเผย
แผศาสนธรรมของชาวพุทธ จากการดาเนินงานของโรงเรียนทั่วไปในเรื่องอาเซียน พบวา การ
จัดการศูนยการเรียนรูและจัดมุมอาเซียน หรือต้ังศูนยอาเซียนศึกษา เพื่อเปนแหลงการเรียนรู
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนโรงเรียนบางโรงเรียนยังไมสามารถดําเนินการจัดต้ังศูนยอาเซียนเพื่อ
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ความจําเปนแหลงคนควาหาความรูเพิ่มเติมทั้งที่มีในตําราเรียนและที่ไมมีในตําราเรียนใชเปน
สถานที่ในการจัดการเรยีนการสอน การฝกอบรมสถานทีพ่บปะ แลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ 
ความคิดเห็นศูนยกลางในการรวบรวมหลักฐานทางประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ ฯลฯ ไมใหลบเลือนสําหรับสืบตอไปยังชนรุนหลังศูนยกลางในการดําเนินกิจกรรมอื่น 
ๆ อาทิ เปนศูนยจัดจําหนายผลิตภัณฑชุมชน เปนจุดรวบรวมผลผลิต พื้นที่รวมกลุมทํากิจกรรม
ของแมบาน เพราะยังขาดรูปแบบของศูนยอาเซียนศึกษาที่ชัดเจนและศูนยกลางการพัฒนาทั้ง 
พระสงฆจึงเปนผูนําทางความคิด และทางจิตใจของสังคมไทยทุกยุคทุกสมัย 

การบริหารจัดการวัดใหมีประสิทธิภาพข้ึนอยูกับความสามารถในการบริหารจัดการ
ของพระภิกษุสามเณรภายในวัดเปนสําคัญ เจาอาวาส ซึ่งเปนผูปกครองคณะสงฆระดับตน ซึ่งมี
หนาที่ในการบริหารจัดการวัดในดานตางๆ เจาอาวาสซึ่งเปนผูนําเบื้องตนนับเปนปจจัยสําคัญใน
การนําองคกรคือ ดานการปกครอง ดานการเผยแผศาสนธรรม ดานการศาสนศึกษาดาน
การศึกษาสงเคราะห ดานการสาธารณูปการ และดานการสาธารณสงเคราะห 

มีบุคลากรทั้งในวัดและนอกวัด แบงออกเปน 4 ฝาย ไดแกภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก และ
อุบาสิกา รวมเรียกวาพุทธบริษัท วัตถุประสงคสูงสุดของบริษัท คือการพนทุกข 3 ระดับ คือ ข้ัน
พื้นฐาน เพื่อความสุขของชีวิตในโลกน้ี ข้ันกลาง เพื่อความสุขในปรโลกข้ันสูง เพื่อความหลุดพนจาก
โลก 

 
2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อศึกษาการบริหารจัดการวัดใหเปนศูนยการเรียนรูในชุมชน ของคณะสงฆ อําเภอวัง
นอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการบริหาร
จัดการวัดใหเปนศูนยการเรียนรูในชุมชน ของคณะสงฆ อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล  เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรค และแนวทางการบริหารจัดการวัด
ใหเปนศูนยการเรียนรูในชุมชน ของคณะสงฆ อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
3. ขอบเขตการวิจัย 
              3.1 ขอบเขตดานเน้ือหา 
              ขอบเขตดานเน้ือหามุงศึกษาการบริหารจดัการวัดใหเปนศูนยการเรียนรูในชุมชน ของ
คณะสงฆ อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของคณะสงฆ โดยผูวิจัยแบงออกเปน 3 ดาน 
ไดแก 1. ดานการบริหารจัดการ 2. ดานกิจกรรมการเรียนรู 3. ดานอาคารสถานที่ 
              3.2 ขอบเขตดานตัวแปร 
               ตัวแปรตน (Independent Variable) คือ ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบ
แบบสอบถาม ปจจัยสวนบุคคล คือ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ 
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               ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ ความคิดเห็นประชาชนตอการบริหาร
จัดการวัดใหเปนศูนยการเรียนรูในชุมชน ของคณะสงฆ อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
คือ 1. ดานการบริหารจัดการ 2. ดานกิจกรรมการเรียนรู 3. ดานอาคารสถานที่ 
             3.3 ขอบเขตดานประชากร 
                    1) ประชากร (Population) ไดแก ประชาชนในพื้นที่อําเภอวังนอย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จํานวน 74,179 คน  
                    2) ผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) ผูวิจัยทําการสัมภาษณเชิงลึก    (In 
depth Interview) ผูใหขอมูลสําคัญจํานวน 10 รูป/คน 
            3.4 ขอบเขตดานพ้ืนท่ี 
             พื้นที่ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผู วิจัยไดกําหนดขอบเขตคือ อําเภอวังนอยจังหวัด
พระนครศรี อ ยุธยาด านสถานที่  ได แก  วัดทองจั นท ริก ารามอํ า เภอ วังน อยจั งห วัด
พระนครศรีอยุธยา  
            3.5 ขอบเขตดานระยะเวลา 
             ดําเนินการวิจัยต้ังแตเดือน กันยายน พ.ศ.2561 ถึงเดือน กุมภาพันธ พ.ศ.2562 รวม
เปนระยะเวลา 6 เดือน 
 
4. สมมติฐานการวิจัย  

4.1 ประชาชนที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารจดัการวัดใหเปนศูนยการ
เรียนรูในชุมชน ของคณะสงฆ อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแตกตางกัน              

4.2 ประชาชนที่มีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการวัดใหเปนศูนยการ
เรียนรูในชุมชน ของคณะสงฆ อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกตางกัน             

4.3 ประชาชนที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการวัดให
เปนศูนยการเรียนรูในชุมชน ของคณะสงฆ อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกตางกัน              

4.4 ประชาชนที่มีอาชีพ ตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการวัดใหเปนศูนย
การเรียนรูในชุมชน ของคณะสงฆ อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกตางกัน 
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5. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
งานวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการศูนยการเรียนรูในชุมชนวังนอยวังนอย ของคณะ

สงฆ อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยที่
เกี่ยวของ โดยกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework)  
        ตวัแปรต้น                                        ตวัแปรตาม 

(Independent Variable)                            (Dependent Variable) 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. วิธีดําเนินการวิจัย 
             6.1 รูปแบบการวิจัย 
               งานวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการวัดใหเปนศูนยการเรียนรูในชุมชน ของคณะสงฆ 
อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ใชระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method 
Research) เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช วิ ธีการวิจัยเชิงสํ ารวจ 
(Survey Research) แล ะสุ ม ตั วอย างแบ บ ง าย โดยการจับ ส ลาก  จากแบ บ สอบ ถาม 
(Questionnaire) และใชระเบียบ วิจัยเชิงคุณภาพ เปนการสัมภาษณ เชิงลึก (In depth 
Interview) กับผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) เพื่อสนับสนุนขอมูลเชิงปริมาณ 
              6.2 ประชากร กลุมตัวอยาง และผูใหขอมูลสําคัญ 

สถานภาพสวนบุคคล 
-เพศ 
-อายุ  
-วุฒิการศึกษา 
-อาชีพ 

การบริหารจัดการวัดใหเปนศนูยการ
เรียนรูในชุมชนของคณะสงฆ อําเภอ

วังนอย  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

1. ดานการบริหารจัดการ  
2. ดานกิจกรรมการเรยีนรู  
3. ดานอาคารสถานที่ 

แนวทางการสงเสริมการบริหาร
จัดการวัดใหเปนศนูยกลาง 

การเรียนรูในชุมชนการสัมภาษณผูให
ขอมูลสําคัญ  

(Key Informants) จํานวน 10 รูป/
คน 
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1) ประชากร (Population) ไดแก ประชาชนในพื้นที่ อําเภอวังนอย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จํานวน 74,179 คน                

2) กลุมตัวอยาง (Sample) ไดแก ประชาชนในพื้นที่ อําเภอวังนอย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จํานวน 398 คน ที่ไดจากสูตรของ Taro Yamane ซึ่งใชระดับความคลาด
เคลื่อนที่ 0.05 ดังน้ี   

6.3 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย   
เครือ่งมือที่ใชในการศึกษาครัง้น้ี เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) และแบบ

สัมภาษณ โดยทําการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) แกผูใหขอมลูหลกั (Key Informants) 
พระสงัฆาธิการจํานวน 10 รปู/คน  

6.4 การวิเคราะหข้์อมลู โดยการหาค่าความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบน

มาตรฐาน โดยทดสอบค่าเอฟ การวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว และทดสอบความ

แตกต่างของค่าเฉลีย่เป็นรายคู่ดว้ยวธิผีลต่างนยัสาํคญัน้อยทีสุ่ด และการวจิยัเชงิคุณภาพ 

วเิคราะหข์อ้มลูดว้ยวธิกีารพรรณนาความ 

 
6. ผลการวิจัย 
             6.1 ปจจัยสวนบุคคล 

ประชาชนในพื้นที่ อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สวนใหญเปนเพศหญิง
จํานวน209 คน คิดเปนรอยละ 52.50 มีอายุระหวาง 41 – 50 ป จํานวน 98 คน คิดเปนรอยละ 
24.60 มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 180 คน คิดเปนรอยละ 45.20 อาชีพ สวนใหญ 
ธุรกิจสวนตัว จํานวน 108 คน คิดเปนรอยละ 27.10 
               6.2 ศึกษาระดับความคิดเห็นการบริหารจัดการวัดใหเปนศูนยการเรียนรู ในชุมชน
ของคณะสงฆอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาประชาชนในอําเภอวังนอย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มีระดับความคิดเห็นการบริหารจัดการวัดใหเปนศูนยการเรียนรู ในชุมชนของ
คณะสงฆ อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เปนรายดานพบวา การบริหารจัดการวัดใหเปนศูนยการเรียนรูในชุมชนของคณะสงฆ อําเภอวัง
นอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้ง 3 ดาน อยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย
ดังน้ี ดานอาคารสถานที่ รองลงมาคือ ดานกิจกรรมการเรียนรู และนอยที่สุดคือ ดานการบริหาร
จัดการ ตามลําดับ 
               6.3 ผลการเปรียบเทียบระดับของการบริหารจัดการวัดใหเปนศูนยการเรียนรู ใน
ชุมชนของคณะสงฆ อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวา 
               1) ประชาชนที่มีเพศ แตกตางกัน มีการบริหารจัดการวัดใหเปนศูนยการเรียนรู ใน
ชุมชน โดยภาพรวม ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งปฏิเสธสมมติฐาน
ที่ต้ังไว  
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                2) ประชาชนที่มีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการวัดใหเปนศูนยการ
เรียนรูในชุมชน ของคณะสงฆ อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวม ไมแตกตาง
กัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ังไว  
                3) ประชาชนที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการวัดใหเปน
ศูนยการเรียนรูในชุมชน ของคณะสงฆ อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวม ไม
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ังไว  
                4) ประชาชนที่มีอาชีพตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการวัดใหเปนศูนย
การเรียนรูในชุมชนของคณะสงฆ อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวม ไม
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ังไว  

7. อภิปรายผลการวิจัย 
จากการวิจัยการบริหารจัดการวัดใหเปนศูนยการเรียนรูในชุมชน ของคณะสงฆ 

อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาผลการวิจัย
รายดานสามารถนํามาอภิปรายผลไดดังน้ี 

ดานการบริหารจัดการ วัดมีการคัดเลือกคณะกรรมการศูนยการเรียนรูชุมชนตาม
ความเหมาะ และวัดใหบริการการยืม – คืน สื่อความรูสําหรับผูที่ประสงคจะยืมสื่อความรูไป
ศึกษาคนควานอกศูนยการเรียนรูชุมชน  ซึ่งแสดงใหเห็นวาสอดคลองกับ พระครูใบฎีกาสุวินท  
สุวิชาโน (สอนเล็ก)  ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการการศึกษาตาม
แนววิถีพุทธ : กรณีศึกษาโรงเรียนวัดชมนิมิต  อําเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ” ไดมี
ก า ร ศึ ก ษ า ง า น ผ ล ก า ร วิ จั ย  พ บ ว า  แ ล ะ ด า น
ดานกิจกรรมการเรียนรู จากการวิจัย พบวา การบริหารจัดการวัดใหเปนศูนยการเรียนรูในชุมชน 
ของคณะสงฆ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งแสดงใหเห็นวาสอดคลองกับ จีรวัสส เรือนพันธ  
ไดวิจัยศึกษา การใชแหลงการเรียนรูในชุมชนเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาชีววิทยาเรื่องความ
หลากหลายของสิ่งมีชีวิต ผลการวิจัยพบวา องคประกอบหลักของศูนยการเรียนประกอบดวย 1. 
ตองมีสถานที่ที่สามารถใชจัดกระบวนการเรียนรูไดอยางหลากหลาย สะดวกในการมาใชบริการ 
ยึดหลักใชทรัพยากรที่มีอยูในชุมชน 2. มีคณะกรรมการเปนบุคคลที่อยูในชุมชนมีจิตสํานึก
สาธารณะ 3. มีบุคลากร ทําหนาที่จัดกระบวนการศึกษาหาองคความรูไวบริการและเช่ือมโยง
แหลงเรียนรูอื่น ๆ 
           ดานอาคารสถานท่ี จากการวิจัย พบวา การบริหารจัดการวัดใหเปนศูนยการเรียนรูใน
ชุมชน ของคณะสงฆ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งแสดงใหเห็นวาสอดคลองกับผลงานวิจัย
ของ ณัฐพล สียิ่งพิบูล  ไดศึกษา ศูนยการเรียนชุมชมที่มีความยืดหยุนในการใชงาน ซึ่งแสดงให
เห็นวา พื้นที่ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตพระโขนง: แนวทางการออกแบบและบริหาร
จัดการ พบวา รูปแบบของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจะแตกตางกันไปตามประเภทของผูใชงานทั้ง 5 กลุม 
คือ ผูเรียน ผูสอน ศูนยกลางของชุมชนในการจัดกิจกรรมในรูปแบบตาง ๆ 
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7. สรุปองคความรูจากการวิจัย 
             จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการวัดใหเปนศูนยการเรียนรู ในชุมชนของ
คณะสงฆ อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ทําใหผูวิจัยคนพบองคความรูจากการวิจัย  
ดังแผนภาพดังน้ี 
 

 
 

ด้านการบริหารจดัการ ด้านการจดักิจกรรม ด้านอาคารสถานท่ี 

๑. คัดเลือกคณะกรรมการศูนยการ
เรียนรูชุมชน  

๒. ใหบริการแนะแนวการศึกษา
นอกโรงเรียน  

๓. จัดงานในวันสําคัญตาง ๆ   
๔. จัดการศึกษาตามอัธยาศัย เชน 

หนังสือวิชาการ วารสาร  
๕. จัดหาส่ือความรู สําหรับศึ กษา

คนควานอกศูนยการเรียนรูชุมชน  
๖. จัดตั้งศูนยการเรียนรูในชุมชน  
๗. จั ด ก า ร ส ง เ ส ริ ม ก า ร อ า น 

การศึกษาคนควา การใหความรู
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  

๘. จัดการคัดสรรหนังสือ-ส่ือตางๆ
ไปยังกลุมนักศึกษาทั่วไป 

๙. จัดตั้งศูนยการเรียนรูเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

๑๐. จัดตั้งศูนยหอกระจายขาวให
ความรูกับชุมชน  

๑. การ กิ จกรรมส ง เส ริ มศ าสน า
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของ
ทองถิ่น  

๒. การจัดกิจกรรมเก่ียวกับวรรณคดี
พุทธประวัติ  

๓. จัดอบรมกรรมฐาน ฝกการทํ า
สมาธิเพื่ออบรมจิตใจ  

๔. การจัดกิจกรรมรักษาและปลูก
จิตสํานึกใหเห็นคุณคา  

๕. จัดกิจกรรมตนไมพูดได โดยเขียน
คติธรรม หรือคติพจน  

๖. จัดกิจกรรมส่ือธรรมะ หรือเทป
ธรรมะ ซีดรีอม  

๗. จัดอบรมเก่ียวกับศิลปกรรมงาน
พื้นบาน  

๘. จัดกิจกรรมฟงเทศนและปฏิบัติ
ธรรมใหกับชุมชน  

๙. จัดกิจกรรมธรรมเพื่อเยาวชน 
10.เชิญวิทยากรภายนอกมาใหรู        

๑. จดัทําพิพิธภัณฑทองถิ่นเพื่อ

อ นุ รั ก ษ ศิ ล ป วั ต ถุ แ ล ะ
วัฒนธรรม  

๒. จัดใหมีหอกระจายขาว และ
บริการขาวสารตางๆ ใหแก
ชุมชน  

๓. เป น ศู น ย ก ล า ง จํ าห น า ย
ผลิตภัณฑชุมชน  

๔. ใ ห วั ด เ ป น ศู น ย ก ล า ง
แ ล ก เป ล่ี ย น ค วาม รู แ ล ะ
ประสบการณ  

๕. จั ด วั ด ให มี บ ริ เวณ ร ม รื่ น 
สวยงาม สะอาด สงบ  

๖. จัดวางผังวัดในสวนที่ใชเปน
ศู น ย ก า ร เ รี ย น รู ให เป น
ระเบียบ  

๗. จั ด ใ ห มี แ ห ล ง นํ้ า  เพื่ อ
ให บ ริ ก า ร แ ก พ ร ะ ภิ ก ษุ 
สามเณร 

๘. จัดธรรมสถานหรือสวนธรรม 

การบริหารจัดการวัดใหเปนศูนยการเรียนรู ในชุมชนของคณะสงฆ อําเภอวังนอย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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8.ขอเสนอแนะ 
              5.1 ขอเสนอแนะท่ัวไป 
               1. ควรสงเสริมใหมีการจัดทําคูมือเกี่ยวกับศูนยการเรียนรู เพื่อใหประชาชนและ
บุคคลทั่วไปเขาใจงายข้ึน 
              2. ควรจัดใหมีการมอบทุนสนับสนุนในศูนยการเรียนรูของชุมชน และมีการแนะแนว
การศึกษาอาชีพชีวิตและสังคมผลการศึกษา 
             3. ควรจัดใหมีอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช เชน คอมพิวเตอร และอุปกรณอื่น เพื่อ
สรางความสะดวกและคลองตัวในการรับบริการการศึกษาคนควา 
             4. ควรจัดใหมีมุมอานหนังสือ และหองสมุดไวใหกับประชาชนและบุคคลทั่วไปสําหรับ
อานหนังสือและศึกษาคนควา 
           8.2 ขอเสนอแนะสําหรับการนําไปปฏิบัติ 
           1. กอนที่จะนําไปใชควรพิจารณาจากสถานที่ ความเหมาะสม เพราะในแตละพื้นที่ไม
เหมือนกัน 
           2. ควรจะมีการอบรมประชาชนและหนวยงานที่รับผิดชอบ 
          8.3 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
            1. ในการวิจัยครั้งตอไปควรศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจัดการศูนยการเรียนรูใน
ชุมชน อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กับศูนยการเรียนรูในชุมชนอื่นๆ ที่มีการ
ดําเนินการใกลเคียงกัน 
            2. ในการวิจัยครั้งตอไปควรมีการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย
การเรียนรูในชุมชน อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพือ่เปนภาพสะทอนวาประชาชน
และบุคคลทั่วไปมีความคิดเห็นอยางไร ตอการบริหารจัดการศูนยการเรียนรูในชุมชน อันจะ
นําไปสูการปรับปรุงแกไขการบริหารที่ดีตอไป 
             3. ในการวิจัยครั้งตอไปควรมีการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนและบุคคลทั่วไปที่
เขามาใชบริการในศูนยการเรียนรูในชุมชน อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วามี
ความคิดใดบางที่สงผลตอการตัดสินใจเขามาศึกษาในศูนยการเรียนรูในชุมชน 
             4. ในการวิจัยครั้งตอไปควรมีการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนและบุคคลทั่วไป
เกี่ยวกับความพึงพอใจศูนยการเรียนรูในชุมชน อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อจะ

เพื่ อ ฝ ก อ บ ร ม ศี ล ธ ร ร ม 
จริยธรรมในชุมชน  

๙. เปนสถานที่ถายทอดความรู 
ขอมูล ขาวสารทั่วไป  

๑๐. เปนสถานที่ประชาสัมพันธ
เพื่อส่ือ  
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ไดนําไปเปนแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการศูนยการเรียนรูในชุมชนใหมีประสิทธิภาพ
และไดประสิทธิผลที่ดีมากย่ิงข้ึน 
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บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 3 ประการคือ (1) เพื่อศึกษาประสิทธิผลการ
สอนวิชาพระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขัีนธ 
(2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีตอประสิทธิผลการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของพระ
สอนศีลธรรมในโรงเรียน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
(3) เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะสําหรับพัฒนาประสิทธิผลการสอนวิชา
พระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธระเบียบ
วิธีวิจัยเปนการวิจัยแบบผสานวิธี โดยในสวนของการวิจัยเชิงปริมาณ ใชแบบสอบถาม เปน
เครื่องมือเก็บขอมูลภาคสนามจากนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาในสังกังโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอ
หัวหิน จังประจวบคีรีขันธ จํานวน 323 คน วิเคราะหขอมูลที่ไดโดยหาคาความถ่ี คารอยละ 
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบคาที และคาเอฟ วิเคราะห
ความแปรปรวนทางเดียว และในสวนของการวิจัยเชิงคุณภาพมีการวิเคราะหเอกสาร และใช
แบบสัมภาษณเปนเครื่องมอืในการเก็บขอมูลภาคสนามจากผูใหขอมูลสาํคัญ จํานวน 12 รูป/คน 
และวิเคราะหขอมูลดวยเทคนิคการวิเคราะหเน้ือหาประกอบบริบท 
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แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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1.ประสิทธิผลการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
อาํเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธโดยภาพรวม อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.90เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน คือ ดานการใชอุปกรณการสอน  ดานการสรางบรรยากาศในหองเรียน  
ดานการสอนและดานการวัดผลและประเมินผลพบวาประสิทธิผลการสอนวิชาพระพุทธศาสนา
ของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธอยูในระดับมากทุกดาน 

2.ผลการเปรยีบเทยีบระดับความคิดเหน็ของนักเรียนตอการพัฒนาประสิทธิผลการ
สอนวิชาพระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
โดยจําแนกตามสถานภาพสวนบุคคล พบวา นักเรียนที่มีช้ันปที่ศึกษา และอายุ มีความคิดเห็น
ตอการพัฒนาประสิทธิผลการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนอําเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยภาพรวมไมแตกตางกันจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ังไว 

3.ปญหา อุปสรรคและขอ เสนอแนะเกี่ ยวกับประสิท ธิผลการสอน วิชา
พระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธพบวา
ปญหาและอุปสรรค คือ ไมมีการจัดเตรียมสื่อการเรียนรูพระพุทธศาสนานอกสถานที่ ขาดการ
ใชสื่อที่เนนนักเรียนคนควาหาความรูดวยตนเองและขาดการจัดเตรียมสื่อมุงเนนการพัฒนาคน
ใหเกิดความรูความเขาใจวิชาพระพุทธศาสนา เพื่อใหเกิดทัศนคติที่ดีงามขาดการจัดหองเรียนที่
สรางสรรคความรูดวยลักษณะทางธรรมชาติ การสรางบรรยากาศที่สงบ มีเสียงและแสงที่จะ
รบกวนนักเรียนใหนอยที่สุด และขาดการปรับปรุงสภาพแวดลอมในโรงเรียนใหสะอาด เปน
ระเบียบสวยงาม สรางความสดช่ืนเบิกบานใหกับผูเรียนขาดการจัดการเรียนการสอนเนนให
นักเรียนฝกคิดพิจารณา ฝกปฏิบัติใหผลดวยตนเองการจัดการเรียนการสอนแบบอุปมาอปุไมย 
คําสําคัญ: ประสิทธิผล, การสอนวิชาพระพทุธศาสนา, พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
 

ABSTRACT 
The objetive of this research were: (1) To study the effectiveness of 

teaching Buddhism in the moral teaching of the schools in Hua Hin District, 
Prachuap Khiri Khan Province (2) to study and compare the opinions on the 
effectiveness of the teaching of Buddhism in the moral teaching in Hua Hin 
District, Prachuap Khiri Khan Province By classified by personal factors (3) to 
study problems Obstacles and suggestions for improving the effectiveness of 
teaching Buddhism in the moral teaching of Hua Hin schools in Prachuap Khiri 
Khan Province In this study Is a mixed methods research between quantitative 
research and qualitative research by field study from secondary school students 
in secondary schools in Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan Province, totaling 
323 people using questionnaires. (Questionnaire) is a tool for collecting data. 
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The characteristics of the questionnaire were both closed and open ends. The 
researcher analyzed the data obtained. By searching for frequency (percentage), 
percentage (mean), standard deviation (SD), hypothesis testing by t-tes and F-
test ) One-way analysis of variance and qualitative research By in-depth 
interviews with 12 key informants / data analysis by descriptive content analysis. 

The findings of this research were as follows: 
1. The effectiveness of teaching Buddhism in the moral teachings of 

the schools in Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan Province, overall was at a 
high level. With an average of 3.80 when considered in each aspect, namely the 
use of teaching equipment In creating the atmosphere in the classroom And 
teaching aspect, it was found that the teaching effectiveness of Buddhism in the 
teaching of morality in schools in Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan Province 
In every level. 

2. The results of the comparison of students' opinions on the 
development of teaching effectiveness of Buddhism in the moral teaching in 
Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan Province By personal status, it was found 
that students with years of study and age had an opinion on the development 
of teaching effectiveness of Buddhism in the moral teaching in Hua Hin District, 
Prachuap Khiri Khan Province. The overall picture is not different. Therefore 
rejecting the hypothesis set. 

3. Problems, obstacles, and suggestions about the effectiveness of 
teaching Buddhism in the teaching of morality in schools in Hua Hin District, 
Prachuap Khiri Khan Province found that problems and obstacles areThere is no 
provision of media for learning outside Buddhism. Lack of media use that 
focuses on students searching for knowledge by themselves. And lack of media 
preparation, focusing on developing people to gain knowledge and 
understanding of Buddhism Have a good attitude Lack of classrooms that create 
knowledge with natural features Creating a peaceful atmosphere There are 
sounds and light that will disturb students. And lacking a clean school 
environment beautiful mess Create freshness for the learners. Lack of teaching 
and learning management, emphasizing students to practice thinking Self-
practice training, figurative teaching Summary of comparative content for 
example So that learners can understand easily. 



การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม Proceedings: 2561536

Keyword : effectiveness,Teaching Buddhism,Monks teach morality in school 
 

1. บทนํา 
สังคมไทยถือวาวัดเปนศูนยกลางของการเรียนรูและการอบรมบมนิสัยทางดาน

จริยธรรมโดยมีพระสงฆซึ่งเปนที่เคารพนับถือของประชาชนมีบทบาทมีอํานาจในการอบรมสั่ง
สอนแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนใหเปนคนดีการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาใน
โรงเรียนน้ัน เปนสิ่งจําเปนและมีความสําคัญตอการดําเนินชีวิตของมนุษยทั้งในสวนตนและ
สวนรวม แตกระน้ันก็ตามถึงแมวาจะมีการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับวิชาพุทธศาสนามาชา
นานก็ยังปรากฏวาเยาวชนและประชาชนจํานวนมากขาดความรูในหลักพระพุทธศาสนาหรือ
คุณธรรมจริยธรรมทางพระพุทธศาสนาอยางแทจริงโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จึงถือ
กําเนิดข้ึนและเริ่มดําเนินการมา โดยขอตกลงความรวมมือ (MOU) ระหวางกระทรวงวัฒนธรรม
กับกระทรวงศึกษาธิการในการสนับสนุนใหการเรียนรูตลอดชีวิตเนนการพัฒนาใหมีความรูและ
จริยธรรมโดยไดสงเสริมใหพระสงฆไดออกไปสอนศีลธรรมในโรงเรียน(กรมการศาสนา 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2549: 25) 

อยางไรก็ตาม ผลการดําเนินงานในโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนเกือบทุก
พื้นที่ พบวา ยังมีปญหาหลายประการ คือ ปญหาเกี่ยวกับผูบริหารและครูในโรงเรียนไดแก
ผูบริหารและครูในโรงเรียนสวนมากใหความสําคัญกับพระสอนศีลธรรมนอยติดตอประสานงาน
ยากไมเปนแบบอยางที่ดีของเด็กนักเรียน และไมใหความสําคัญกับความรูทางพระพุทธศาสนา
ไมปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกนักเรยีน (พระครสูวิุธานพัฒนบัณฑิต และคณะ,2552 : 36-37) 
 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
2.1 ประสิทธิผลการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 

อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ เปนอยางไร 
2 .2 ผลการ เปรียบ เที ยบความ คิด เห็ นที่ มี ต อป ระสิท ธิผลการสอน วิชา

พระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดย
จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล มีความแตกตางกันหรือไม อยางไร 

2.3 ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะสําหรับพัฒนาประสิทธิผลการสอนวิชา
พระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ เปน
อยางไร 
 

3. วิธีดําเนินการวิจัย 
3.1 รูปแบบการวิจัย 
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การวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed-Methods Research) กําหนด
ขอบเขตเน้ือหาใน 4 ดาน คือ (1) ดานการใชอุปกรณการสอน (2) ดานการสรางบรรยากาศใน
หองเรียน (3) ดานการสอน (4) ดานการวัดและประเมินผล (กาญจนา นาคสกุล, 2546: 5) 

3.2 ประชากรกลุมตัวอยางและผูใหขอมูลสําคัญ 

ประชากร ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาในสังกังโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอหัวหิน 
จังประจวบคีรีขันธ จํานวนประชากร 1,672 คน (สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2560: 4) 

กลุมตัวอยาง ไดทําการสุมมาจากประชากรโดยหาขนาดของกลุมตัวอยางจากการใช
สูตรคํานวณของทาโร ยามาเน (Taro Yamane)(คณาจารยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, 2554: 228).ไดขนาดของลุมตัวอยาง จํานวน 287 คน 

ผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) โดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview)
จํานวน 12 รูป/คน 

3.3 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก แบบสอบถาม ที่มีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ 

(Check List) แบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) แบบปลายเปด (Open Ended 
Question)และแบบสัมภาษณ ซึ่งมีลักษณะเปนแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured 
Interview) 

3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางและผูใหขอมูลสําคัญทั้งหมดดวย

ตนเอง โดยนําหนังสือจากผูอํานวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
เชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไปเสนอเพื่อขอความอนุเคราะหและ
สามารถเก็บรวบรวมขอมูลไดสมบูรณทั้งหมด คิดเปนรอยละ 100 

3.5 การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลที่ไดโดยหาคาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบคาที และคา เอฟ วิเคราะหความแปรปรวนทาง
เดียว และเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีผลตางเปนสําคัญนอยที่สุดและใน
สวนของการวิจัยเชิงคุณภาพมีการวิเคราะหเอกสาร และวิเคราะหผลการสัมภาษณดวยเทคนิค
การวิเคราะหเน้ือหาประกอบบริบท 
 

4. สรุปผลการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมใน

โรงเรียน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ” สรุปไดดังน้ี  



การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม Proceedings: 2561538

1. ประสิทธิผลการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยภาพรวม อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.90 เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน คือ ดานการใชอุปกรณการสอน  ดานการสรางบรรยากาศในหองเรียน  
ดานการสอน และดานการวัดผลและประเมิ นผล พบวา ประสิท ธิผลการสอน วิชา
พระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ อยูใน
ระดับมากทุกดาน 

2. ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของนักเรียนตอการพัฒนาประสิทธิผลการ
สอนวิชาพระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
โดยจําแนกตามสถานภาพสวนบุคคล พบวา นักเรียนที่มีช้ันปที่ศึกษา และอายุ มีความคิดเห็น
ตอการพัฒนาประสิทธิผลการสอนวิชาพระพทุธศาสนาของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน อําเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยภาพรวมไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ังไว 

3 . ปญหา อุปสรรคและข อ เสนอแนะเกี่ ยวกับประสิท ธิผลการสอน วิชา
พระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ พบวา 
ปญหาและอุปสรรค คือ ไมมีการจัดเตรียมสื่อการเรียนรูพระพุทธศาสนานอกสถานที่  ขาดการ
ใชสื่อที่เนนนักเรียนคนควาหาความรูดวยตนเอง และขาดการจัดเตรียมสื่อมุงเนนการพัฒนาคน
ใหเกิดความรูความเขาใจวิชาพระพุทธศาสนา เพื่อใหเกิดทัศนคติที่ดีงาม  ขาดการจัดหองเรียนที่
สรางสรรคความรูดวยลักษณะทางธรรมชาติ การสรางบรรยากาศที่สงบ มีเสียงและแสงที่จะ
รบกวนนักเรียนใหนอยที่สุด และขาดการปรับปรุงสภาพแวดลอมในโรงเรียนใหสะอาด เปน
ระเบียบสวยงาม สรางความสดช่ืนเบิกบานใหกับผูเรียน ขาดการจัดการเรียนการสอนเนนให
นักเรียนฝกคิดพิจารณา ฝกปฏิบัติใหผลดวยตนเองการจัดการเรียนการสอนแบบอุปมาอุปไมย 
 

5. อภิปรายผลการวิจัย 
ประสิทธิผลการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน อําเภอ

หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยภาพรวม พบวา ความคิดเห็นของนักเรียนตอการพัฒนา
ประสิทธิผลการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมในโรงเรยีน อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ โดยรวมอยูในระดับมาก ดานที่มีความคิดเห็นสูงสุดคือดานการสรางบรรยากาศ
ในหองเรียนซึ่งสอดคลองกับ  ณัชดวงวัชรสารทรัพยไดทําการวิจัยเรื่อง “ศึกษาประสิทธิผล
โครงการพัฒนาจิตใหเกิดปญญาและสันติสุขโดยคุณแมดร.สิริกรินชัย” จากผลการวิจัยพบวา 
ประสิทธิผลของโครงการทุกดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 โดยผลการ
ทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบวาโยคีที่มีเพศตางกันพบวาดานความศรัทธา (ความเช่ือ) แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.05สวนดานวิริยะ (ความเพียร) และดานสถานที่อาหาร
และเครื่องด่ืมน้ัน พบวา มีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.05โยคีที่มี
ระดับการศึกษาตางกันมีระดับคะแนนเฉลี่ยทุกดานที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
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ระดับ0.05โยคีที่มีสถานภาพสมรสตางกันมีระดับคะแนนเฉลี่ยทุกดานที่แตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.05(ณัชดวงวัชรสารทรพัย : 2555)ดานการใชอปุกรณการสอนพบวา
นักเรียนมีความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกขอ โดยประเด็นที่มีความคิดเห็นสูงสุด คือการใชสื่อ
การสอนวิชาพระพุทธศาสนาที่หลากหลายและเหมาะสมซึง่สอดคลองกบั พระปลัดเรวัต เรวตฺโต
ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การจัดการการเรียนการสอนในโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย : กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในอําเภอดําเนินสะดวก 
จังหวัดราชบุร”ี ผลการวิจัยพบวา โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดานสถานที่ และดานการวัดประเมินผล อยูในระดับมาก 
สวนดานการใชสื่อการเรียนการสอน อยูในระดับปานกลาง (พระปลัดเรวัต เรวตฺโต : 2554) 
ดานการสรางบรรยากาศในหองเรียนพบวา นักเรียนมีความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกขอ โดย
ประเด็นที่มีความคิดเห็นสูงสุด คือ การบํารุงรักษาและซอมแซมสถานที่ เพื่อทําใหอยูในสภาพ
คงทนถาวร ซึ่งสอดคลองกับ ประเสริฐ ชัยพิกุสิต ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “กระบวนการมีสวนรวม
ของชาวเขาในการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระธรรมจาริกในหมูบานหวยปง อําเภอเชียงดาว 
จังหวัดเชียงใหม” ผลการวิจัยพบวา การเผยแผพระพุทธศาสนาของพระธรรมจาริกในหมูบาน
ชาวเขาบานหวยปง มีวิธีการที่เหมาะสมและเปนไปไดอยางคอยเปนคอยไป ไมขัดตอวัฒนธรรม
ประเพณี(ประเสรฐิ ชัยพิกุสิต: 2550)ดานการสอนพบวา นักเรียนมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก
ทุกขอ โดยประเด็นที่มีความคิดเห็นสูงสุด คือ การจัดการใหนักเรียนเกิดศรัทธายึดมั่นในหลัก
ปฏิบัติความเปนคนดี มีจิตใจผองใสซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ พระครูปลัดกุยไฮ ชุตินฺธโร ได
ศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทของพระสงฆในดานการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมแกนักเรียนในระดับ
มัธยมศึกษา อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี” ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีความคิดเห็นตอ
บ ทบ าทขอ งพระส งฆ ด านก ารส ง เส ริ ม คุณ ธรรม  จริ ยธร รมแก นั ก เรี ยน ใน ระ ดับ
มัธยมศึกษา อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยภาพรวม อยูในระดับมาก (พระครูปลัดกุยไฮ ชุ
ตินฺธโร : 2554) ดานการวัดผลและประเมินผล พบวา นักเรียนมีความคิดเห็นอยูในระดับมากทกุ
ขอ โดยประเด็นที่มีความคิดเห็นสูงสุด คือ เพื่อพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียนตามหลัก
พระพุทธศาสนาซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของบุญหนา จิมานัง และฤดี แสงเดือนฉาย ไดทําการ
วิจัยเรื่อง “การประเมินประสิทธิภาพการสอนของพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษาเขตปกครอง
คณะสงฆภาค9” ผลการวิจัยพบวา ประชากรกลุมตัวอยางใหความเห็นวาพระสอนศีลธรรมใน
สถานศึกษาเขตปกครองคณะสงฆภาค 9มีประสิทธิภาพการสอนอยูในระดับดีสวนปจจัยที่มีผลตอ
ประสิทธิภาพการสอนศีลธรรม พบวา ระยะเวลา ที่สอนระดับความพึงพอใจตอพฤติกรรมของ
นักเรียน จํานวนช่ัวโมงสอนจํานวนนักเรียนมีความ สัมพันธกับประสิทธิภาพการสอนในเชิงบวก
(บุญหนา จิมานัง และฤดี แสงเดือนฉาย: 2551) 
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6. ขอเสนอแนะ 
6.1 ขอเสนอแนะเชิงการปฏิบัติ 

1. ควรนําผลของการวิจัยครั้งน้ีไปเผยแพรใหครูพระสอนศีลธรรมที่อื่นๆ ที่มี
ความสนใจที่จะพัฒนาประสิทธิผลการสอนวิชาพระพุทธศาสนา เพื่อจะไดรวมกับภาคสวนอื่นๆ
ของการพัฒนาตอไป 

2. ควรมีการจัดต้ังคณะกรรมและเชิญผูที่มีประสบการณในการทํางานดาน
วิชาการและนาเช่ือถือใหมาชวยดูแลในการการพัฒนาประสิทธิผลการสอนวิชาพระพุทธศาสนา
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนของครูพระมากย่ิงข้ึน 

3 . ควรมี ก ารวางแผนงาน ในการพั ฒ นาป ระสิท ธิผล การส อน วิช า
พระพุทธศาสนาโดยเชิญวิทยากรหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกมารวมกันรางหลักสูตรใหมๆ ข้ึน  

6.2 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
1.ควรทําการศึกษาวิจัยในพื้นที่กวางข้ึนเพื่อใหเห็นภาพสะทอนของบทบาทครู

พระที่มีตอการพัฒนาประสิทธิผลการสอนวิชาพระพุทธศาสนาไดชัดเจนข้ึน 
2.ควรทําการศึกษาวิจัยในลักษณะการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมและ

เพื่อใหครูพระสอนศีลธรรม ผูบริหารโรงเรียน ผูปกครอง และนักเรียนรวมกันศึกษาเรียนรู
เกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิผลการสอนวิชาพระพุทธศาสนา 
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บทคัดยอ 
การวิจัยน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาสภาพทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการสาธารณ

สงเคราะหของพระสังฆาธิการในอําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ศึกษาปญหาและ
อุปสรรคการจัดการสาธารณสงเคราะหของพระสังฆาธิการในอําเภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงคราม และนําเสนอแนวทางการดําเนินงานการจัดการสาธารณสงเคราะหของพระ
สังฆาธิการในอําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ที่สอดคลองกับสภาพการณในปจจุบัน 
ระเบียบวิธีวิจัยเปนการวิจัยเชิงคุณภาพมีการวิเคราะหเอกสาร และใชแบบสัมภาษณเปน
เครื่องมือในการเก็บขอมูลภาคสนามจากผูใหขอมูลหลัก จํานวน 17 รูป/คน จากการเลือกแบบ
เจาะจงตามลักษณะการเปนตัวแทนของกลุมที่เหมาะสม และวิเคราะหขอมูลดวยเทคนิคการ
วิเคราะหเน้ือหาประกอบบริบท 

ผลการวิจัยพบวา 
การดําเนินงานการจัดการสาธารณสงเคราะหของพระสังฆาธิการในอําเภอบางคนที 

จังหวัดสมุทรสงคราม ที่สอดคลองกับสภาพการณในปจจุบัน พบวา (1) ดานการดําเนินกิจการ
เพื่อชวยเหลือเกื้อกูล ไดแก การสรางเครือขายภาคีความรวมมือจากทุกฝายที่มีสวนเกี่ยวของ 
การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารใหครอบคลุม การยึดหลักคุณธรรมนําการพัฒนา และการ
สรางความต่ืนตัวและใหพระสังฆาธิการตระหนักในบทบาทการชวยเหลือสังคม (2) ดานการ
ชวยเหลือเกื้อกูลกิจการของผูอื่นเพื่อสาธารณประโยชน ไดแก การสงเสริมกระบวนการมีสวน
รวมโดยมุงประโยชนของสวนรวมเปนสําคัญ การสงเสริมบทบาทพระสังฆาธิการระดับวัด 

Master of Arts Program in Buddhist Management, Ratchaburi Sangha College, 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University. 

Ratchaburi Sangha College, Mahachulalongkornrajavidyalaya University. 
Faculty of Social Sciences, Mahachulalongkornrajavidyalaya University. 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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ดําเนินงานตามหลักการการพอเพียงตามแนวพระราชดํารัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 และมุง
ดําเนินงานโดยใชวัดเปนศูนยกลาง (3) ดานการเกื้อกูลสาธารณสมบัติสถานที่อันเปนสาธารณ
สมบัติ ไดแก การสรางจิตสํานึกรักและหวงแหนสาธารณสมบัติแกคนในชุมชน การเผยแพร
ความรูเกี่ยวกับการอนุรักษสาธารณสมบัติ อบรมชุดทักษะความรูดานการอนุรักษสาธารณ
สมบัติแกพระสังฆาธิการทุกระดับ สงเสริมใหสาธารณสถานที่มีอายุเกาแกเปนแหลงศึกษา
สําหรับเยาวชน และ (4) ดานการเกื้อกูลประชาชนหรือสรรพสัตว ไดแก การดําเนินการโดย
ปราศจากวัตถุประสงคแอบแฝง การมีโครงสรางและแผนรองรับกรณีเกิดภัยพิบัติกะทันหัน การ
ใชธรรมะเพื่อสรางแสงสวางแกผูสิ้นหวัง และการเสียสละเพื่อประโยชนแกสวนรวมอยางแทจริง 
คําสําคัญ: การจัดการสาธารณสงเคราะห, พระสังฆาธิการ 
 

ABSTRACT 
The objectives of research paper were to study the general state of 

public welfare management of Sangha administrators in Bang Khonthi district, 
Samutsongkham province, to study the problems and obstacles of public 
welfare management of Sangha administrators in Bang Khonthi district, 
Samutsongkham province, and to propose the operational guidelines of public 
welfare management of Sangha administrators in Bang Khonthi district, 
Samutsongkham province. The research methodology was the qualitative 
research had the documentary analysis and interview as the tool to collect the 
data in the field study from 17 key informants by choosing the specific group of 
suitable sampling group, and analyzed the data through the content analysis 
technique. 

The findings of this research were as following: 
Public welfare management of Sangha administrators in Bang Khonthi 

district, Samutsongkham province as follows: (1) hospitality and helping 
procedure; creating a network of partners from all parties involved, Extensive 
publicity of information, adherence to moral principles for development, 
creating awareness and allowing Sangha administrators to realize the role of 
social assistance. (2) To help the other people’s activities for public welfare; 
promoting the participation process by focusing on the benefit of most people 
is important, promoting the role of Sangha administrators at the temple level, 
operating according to the principle of sufficiency economy according to the 
royal speech of the King Rama IX, and, focus on the work by using the temple 
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as a center. (3) To help to preserve the public domains; creating public 
awareness of public property for people in the community, dissemination of 
knowledge about public domain conservation, training a set of knowledge skills 
in the conservation of public property to Sangha administrators of all levels, 
and, encouraging the historic sites to be educational resources for youths. (4) To 
help the people and all kinds of animals; operation without hidden purpose, 
having a plan for the case of emergency disasters, using Dharma to create the 
light for the hopeless, and sacrificing  the benefit for the public truly. 
Keywords: Public Welfare Management, Sangha Administrators 
 

1. บทนํา 
การสาธารสงเคราะหที่เปนการคณะสงฆหรือการพระศาสนา ไดแก การดําเนิน

กิจการตาง ๆ เพื่อใหเปนสาธารณประโยชนของแกหนวยงานหรือของบุคคลหรือคณะบุคคล 
หรือการชวยเหลือเกื้อกูล หรือการอุดหนุนจุนเจือสถานที่ซึ่งเปนสาธารณสมบัติหรือประชาชน
ทั่วไป 4 ประการ ไดแก (1) การดําเนินกิจการเพื่อชวยเหลือเกื้อกูล ไดแก การที่วัดหรือคณะ
สงฆดําเนินการเองซึ่งกิจอยางใดอยางหน่ึงมีวัตถุประสงคใหเปนสาธารณประโยชน เชน กิจการ
หนวยอบรมประจําตําบลกิจการหองสมุดเพื่อประชาชน จัดอบรมวิชาชีพใหแกประชาชนใน
ทองถ่ิน เปนตน (2) การชวยเหลือเกื้อกูลกิจการของผูอื่นเพื่อสาธารณประโยชน ไดแก การ
ชวยเหลือสนับสนุนสงเสริมกิจการของรัฐหรือของเอกชนหรือผูใดผูหน่ึงดําเนินการ และการน้ัน
เปนไปเพื่อการสาธารณะประโยชน เชน การพัฒนาหมูบาน การพัฒนาตําบล ขุดสระนํ้าขนาด
ใหญเพื่อเปนแหลงอุปโภคและเปนสถานที่พักผอนหยอนใจ อนุรักษวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 
การจัดหาทุนเพื่อการสงเคราะหและอื่น ๆ  (3) การเกื้อกูลสาธารณสมบัติสถานที่อันเปนสาธารณ
สมบัติ ไดแก การสรางถนน ขุดลอกคูคลอง สรางโรงพยาบาลและจัดซื้อเครื่องมือแพทย สราง
การประปา สรางเครื่องกําเนิดไฟฟาปลูกตนไม และอื่น ๆ และ (4) การเกื้อกูลประชาชนหรือ
สรรพสัตว ไดแก การชวยเหลือประชาชนในการคอยชวยเหลือ เชน จัดต้ังหนวยอาสาสมัคร
บรรเทาสาธารณะภัย ชวยเหลือประชาชนทั้งดานไฟไหมและนํ้าทวมพรอมมอบเครื่องอุปโภค
บริโภคแกผูประสบภัย หรือในยามปกติก็ต้ังกองทุนทําอาหารเลี้ยงเด็กกําพราและเด็กดอย
โอกาส หรือกระบวนการสงเคราะหปวงชนผูประสบภัยพิบัติจากวินาศภัย อุบัติเหตุ และ
สาธารณะภัยซึ่งไดแกภัย คือ ความยากจน ความเจ็บไข (พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย คงฺคปฺโ
), 2540: 62) 

การสาธารณสงเคราะหมีความสําคัญในฐานะเปนการดําเนินการชวยเหลือสังคม
ทางวัตถุและจิตใจในรูปแบบตาง ๆ ที่ไมขัดตอพระธรรมวินัย ไดแกโครงการบรรพชาและ
อุปสมบทพระภิกษุและสามเณรภาคฤดูรอน โครงการสงเคราะหภิกษุสงฆสามเณรและวัดที่
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ประสพภัยขาดแคลน วัดและเจาอาวาสภิกษุสงฆซึ่งเปนผูนําในการพัฒนาชุมชนและสังคม เชน 
ใหสถานที่เปนที่จัดประชุมอบรมเยาวชนและประชาชนดานอาชีพตาง ๆ การสรางถนนเขา
หมูบาน การออมทรัพยใหสถานที่เปนแหลงประปาหมูบานการสนับสนุนการศึกษาแกเด็ก
นักเรียน การชวยเหลือผูปวยยากไร เปนตน (พระมหาบัว ปยวณฺโณ, 2549: 23) 

อําเภอบางคนทีเปนอําเภอหน่ึงในจังหวัดสมุทรสงคราม มีการแบงเขตการปกครอง
เปน 4 ตําบล สําหรับวัดในเขตการปกครองของคณะสงฆอาํเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
มีทั้งหมด 22 วัด มีพระภิกษุ จํานวน 241 รูป (สํานักงานเลขานุการเจาคณะอําเภอบางคนที, 
2560: 1) ทั้งน้ีไดไดดําเนินงานดานการสาธารณสงเคราะหตามนโยบายและแนวทางการ
ดําเนินงานที่ระบุไวในสารภาค 15 ความวา การสาธารณสงเคราะห เปนงานในสวนที่คณะสงฆ
จะชวยสังคมได เชน การชวยเหลือผูยากไรเพราะถูกไฟไหมบาน การจัดหนวยบรรเทาสาธารณ
ภัยหรือการจัดบริหารใหในพิธีงานศพโดยไมเรียกเก็บคาใชจาย ไมเรียกเก็บคานํ้าคาไฟ ไมเรียก
เก็บคาเจาพนักงาน ตลอดทั้งการใหการชวยเหลือสังคมทั้งภายในและนอก ในสวนของภายใน 
ไดแก การอํานวยความสะดวกแกผูมาทําบุญที่วัดใหเหมาะสม สะอาด สะดวก สบาย และใน
สวนของภายนอก ไดแก การสงเคราะหชวยเหลือชาวบานที่มีทุกขเทาที่จะทําไดอยางไมน่ิงดู
ดาย เปนตน (พระธรรมปริยัติเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม), 2548: 25) 

อยางไรก็ตาม สภาพปญหาของสังคมไทยวิถีชีวิตของประชาชนที่รับอารยธรรม
ตะวันตกมากข้ึน กระทั่งความจําเปนในการประกอบอาชีพ ทําใหบุคคลที่เคยเขารวมในกิจกรรม
ตาง ๆ ภายในวัดลดลงไปดวย ความสัมพันธระหวางวัดและพระสงฆกับประชาชนก็หางกัน ขาด
การสงเสริมการใหความรวมมือในกิจกรรมการทํานุบํารุงดูแลรักษาวัดและกิจการใน
พระพุทธศาสนาเทาที่ควร สงผลใหโอกาสของประชาชนที่จะไดศึกษารับรูหลักธรรมทางศาสนา
นอยลง มีผลใหคุณธรรมจริยธรรมในสังคมเสื่อมลง ประกอบกับวัดมีหลายแหงไดมุงเนนการ
พัฒนาในดานวัตถุ มีการกอสรางที่ใหญโตสวยงาม ใชงบประมาณจํานวนมาก ทําใหเกินความ
จําเปนและไมสอดคลองกับสภาพชุมชนเศรษฐกิจและการใชงาน เกิดการทําลายสภาพแวดลอม
ของวัด มุงหารายไดเขาวัดมากเกินไป พระสงฆไมสนใจศึกษาเลาเรียน รวมทั้งการปฏิบัติและ
เผยแผแกประชาชน(สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, 2550: 5) ไมมีองคความรูหรือขาดเอา
ใจใสที่เพียงพอตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมโดยไมไดจัดตามเกณฑมาตรฐานในการพัฒนาวัด
อยางตอเน่ืองทั้งในดานการศึกษา และการสาธารณสงเคราะห เปนตน (กองพุทธศาสนสถาน 
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, 2561: ออนไลน)  

จากปญหาที่กลาวขางตน ผูวิจัยมีความตองการศึกษาการจัดการสาธารณสงเคราะห
ของพระสังฆาธิการในอําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปเกี่ยวกับการ
จัดการสาธารณสงเคราะหของพระสังฆาธิการ ในอําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
ตลอดจนปญหา อุปสรรค และแนวทางการจัดการสาธารณสงเคราะหของพระสังฆาธิการใน
อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งผลการวิจัยครั้งน้ีจะสามารถนํามาประยุกตใช
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ขับเคลื่อนพัฒนาการสาธารณสงเคราะหของคณะสงฆใหมี คุณภาพโดยสอดคลองกับ
สภาพการณในปจจุบันไดเปนอยางดี 
 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
2.1 เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการสาธารณสงเคราะหของพระสังฆาธิ

การในอําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
2.2 เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคการจัดการสาธารณสงเคราะหของพระสังฆาธิ

การในอําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
2.3 เพื่อนําเสนอแนวทางการดําเนินงานการจัดการสาธารณสงเคราะหของพระ

สังฆาธิการในอําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ที่สอดคลองกับสภาพการณในปจจุบัน 
 

3. วิธีดําเนินการวิจัย 
3.1 รูปแบบการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quantitative Research) ขอบเขตเน้ือหา
ครอบคลุม 4 ดาน ไดแก (1) การดําเนินกิจการเพื่อชวยเหลือเกื้อกูล (2) การชวยเหลือเกื้อกูล
กิจการของผูอื่นเพื่อสาธารณประโยชน (3) การเกื้อกูลสาธารณสมบัติสถานที่อันเปนสาธารณ
สมบัติ และ (4) การเกื้อกูลประชาชนหรือสรรพสัตว (พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย คงฺคปฺโ), 
2540: 62) 

3.2 ผูใหขอมูลสําคัญ 

ผูใหขอมูลหลัก (Key Informants) โดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) 
จํานวน 17 รูป/คน โดยจําแนกเปน 3 กลุม คือ กลุมที่ 1 พระสังฆาธิการ จํานวน 5 รูป กลุมที่ 
2 หัวหนาหนวยงานราชการที่มีสวนเกี่ยวของ จํานวน 4 คน กลุมที่ 3 ไวยาวัจกรของวัดในพื้นที่
จํานวน 4 คน และกลุมที่ 4 ตัวแทนภาคประชาสังคม/ชุมชน จํานวน 4 คน 

3.3 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก แบบมีโครงสราง (Structured Interview) มี

ลักษณะเปนคําถามแบบปลายเปดเพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัย 
3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลจากผูใหขอมูลสาํคัญทัง้หมดดวยตนเอง โดยนําหนังสือ

จากผูอํานวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไปเสนอเพื่อขอความอนุเคราะห และสามารถเก็บรวบรวมขอมูล
ไดสมบูรณทั้งหมด 

3.5 การวิเคราะหขอมูล 
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ขอมูลจากการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) และการวิเคราะหขอมูล
จากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ผูวิจัยไดใชวิธีการวิเคราะหเน้ือหา (Content 
Analysis) โดยผูวิจัยพยายามรักษาสํานวนเดิมของผูใหสัมภาษณรวมทั้งปรบัแกใหมีความชัดเจน
ทางการสื่อสาร ความหมาย และลดขอความที่ซ้ําซอนกัน 
 

4. สรุปผลการวิจัย 
การจัดการสาธารณสงเคราะหของพระสังฆาธิการในอําเภอบางคนที จังหวัด

สมุทรสงคราม มีดังน้ี 
4.1 ผลการศึกษาแนวทางการดําเนินงานการจัดการสาธารณสงเคราะหของพระ

สังฆาธิการในอําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ที่สอดคลองกับสภาพการณในปจจุบัน ดาน
การดําเนินกิจการเพื่อชวยเหลือเกื้อกูล พบวา แนวทางการดําเนินงานการจัดการสาธารณ
สงเคราะหของพระสังฆาธิการในอําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ที่สอดคลองกับ
สภาพการณในปจจุบัน ดานการดําเนินกิจการเพื่อชวยเหลือเกื้อกูล ไดแก การสรางเครือขาย
ภาคีความรวมมือจากทุกฝายที่มีสวนเกี่ยวของ การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารใหครอบคลุม 
การยึดหลักคุณธรรมนําการพัฒนา และการสรางความต่ืนตัวและใหพระสังฆาธิการตระหนักใน
บทบาทการชวยเหลือสังคม 

4.2 ผลการศึกษาแนวทางการดําเนินงานการจัดการสาธารณสงเคราะหของพระ
สังฆาธิการในอําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ที่สอดคลองกับสภาพการณในปจจุบัน ดาน
การชวยเหลือเกื้อกูลกิจการของผูอื่นเพื่อสาธารณประโยชน พบวา แนวทางการดําเนินงานการ
จัดการสาธารณสงเคราะหของพระสังฆาธิการในอําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ที่
สอดคลองกับสภาพการณ ในปจจุบัน ดานการชวยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู อื่นเพื่ อ
สาธารณประโยชน ไดแก การสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมโดยมุงประโยชนของสวนรวมเปน
สําคัญ การสงเสริมบทบาทพระสังฆาธิการระดับวัด การดําเนินงานตามหลักการการพอเพียง
ตามแนวพระราชดํารัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 และการมุงดําเนินงานโดยใชวัดเปนศูนยกลาง 

4.3 ผลการศึกษาแนวทางการดําเนินงานการจัดการสาธารณสงเคราะหของพระ
สังฆาธิการในอําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ที่สอดคลองกับสภาพการณในปจจุบัน ดาน
การเกื้อกูลสาธารณสมบัติสถานที่อันเปนสาธารณสมบัติ พบวา แนวทางการดําเนินงานการ
จัดการสาธารณสงเคราะหของพระสังฆาธิการในอําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ที่
สอดคลองกับสภาพการณในปจจุบัน ดานการเกื้อกูลสาธารณสมบัติสถานที่อันเปนสาธารณ
สมบัติ ไดแก การสรางจิตสํานึกรักและหวงแหนสาธารณสมบัติแกคนในชุมชน การเผยแพร
ความรูเกี่ยวกับการอนุรักษสาธารณสมบัติ การอบรมชุดทักษะความรูดานการอนุรักษสาธารณ
สมบัติแกพระสังฆาธิการทุกระดับ และการสงเสริมใหสาธารณสถานที่มีอายุเกาแกเปนแหลง
ศึกษาสําหรับเยาวชน 
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4.4 ผลการศึกษาแนวทางการดําเนินงานการจัดการสาธารณสงเคราะหของพระ
สังฆาธิการในอําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ที่สอดคลองกับสภาพการณในปจจุบัน ดาน
การเกื้อกูลประชาชนหรือสรรพสัตว พบวา แนวทางการดําเนินงานการจัดการสาธารณ
สงเคราะหของพระสังฆาธิการในอําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ที่สอดคลองกับ
สภาพการณในปจจุบัน ดานการเกื้อกูลประชาชนหรือสรรพสัตว ไดแก การดําเนินการโดย
ปราศจากวัตถุประสงคแอบแฝง การมีโครงสรางและแผนรองรับกรณีเกิดภัยพิบัติกะทันหัน การ
ใชธรรมะเพื่อสรางแสงสวางแกผูสิ้นหวัง และการเสียสละเพื่อประโยชนแกสวนรวมอยางแทจริง 
 

5. อภิปรายผลการวิจัย 
การดําเนินงานการจัดการสาธารณสงเคราะหของพระสังฆาธิการในอําเภอบางคนที 

จังหวัดสมุทรสงคราม ที่สอดคลองกับสภาพการณในปจจุบัน ไดแก การสรางเครือขายภาคี
ความรวมมือจากทุกฝายที่มีสวนเกี่ยวของ การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารใหครอบคลุม การ
ยึดหลักคุณธรรมนําการพัฒนา และการสรางความต่ืนตัวและใหพระสังฆาธิการตระหนักใน
บทบาทการชวยเหลือสังคม แสดงใหเห็นวา พระสังฆาธิการในอําเภอบางคนที จําเปนตอง
บริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะหโดยยึดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเปนเครื่องมือสําคัญ
ในการดําเนินงาน ทั้งยังจําเปนตองใหความสาํคัญกับการติดตามการทํางานของผูใตบังคับบัญชา 
ประสานงานในการบริหารคณะสงฆอยางกระตือรือรน และมุงการใหความรูในการดําเนินชีวิตที่
ถูกตองในการดําเนินชีวิตตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ดังกลาวน้ี สอดคลองกับที่ พระครู
ใบฎีกาสุรพล อาสโภ ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบงานสาธารณสงเคราะหตาม
กระบวนทัศนวิถีพุทธ” จากผลการวิจัยพบวา เนนการบริหารจัดการอยางเปนระบบที่สามารถ
ปฏิบัติงานออกมาแลวเปนสาธารณประโยชนจริงอยางเปนรูปธรรม และที่สําคัญตองปรับ
ประยุกตหลักพุทธธรรมอันเหมาะสมมี หลักไตรสิกขา หลักพรหมวิหารธรรม และหลักสังคห
วัตถุธรรม ฯลฯ มาใชในการปฏิบัติ งานทั้ งระบบอยางเหมาะสมดีงาม โดยมีเปาหมาย
จุดประสงคหลักวาใหคณะสงฆไดถือปฏิบัติดําเนิน การเนนหลักใหคณะสงฆไดทํางานชวยเหลือ
ประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนในดาน ตาง ๆ เปนหลักสําคัญ การปฏิบัติงานดานการสาธารณ
สงเคราะห (พระครูใบฎีกาสุรพล อาสโภ, 2548: ก-ข) และสอดคลองกับที่ พระสมุหกําพร สุชา
โต ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆในอําเภอทอง
ผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุร”ี จากผลการวิจัยพบวา พระสังฆาธิการจําตองใหความสําคัญกับการ
ติดตามการทํางานของผูใตบังคับบัญชา ประสานงานในการบริหารคณะสงฆอยางกระตือรือรน 
และปกครองดูแลใหพระภิกษุสามเณรใหปฏิบัติตามกฎระเบียบ มติและพระราชบัญญัติคณะ
สงฆได ควรหาปจจัยเงินทุนและอุปกรณดานการศึกษาใหแกพระภิกษุสามเณร และควรจัดใหมี
การเทศนาและอบรมสั่งสอนใหประชาชนทั่วไปอยางสม่ําเสมอ (พระสมุหกําพร สุชาโต, 2548: 
ก-ข) และสอดคลองกับที่ พระอธิการชรัตน ตคุโณ ไดวิจัยเรื่อง “บทบาทการบริหารกิจการ
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คณะสงฆของพระสังฆาธิการในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ” จากผลการวิจัยพบวา 
ดานการสาธารณสงเคราะห มีการดําเนินกิจการสาธารณประโยชนเพื่อชวยเหลือเกื้อกูลแก
ประชาชนในชุมชนและสังคมทั้งในที่ใกลและที่ไกล โดยการจัดกิจกรรมอันเปนสาธารณสมบัติ
หรือสาธารณกุศล เชนการใหความรู ในการดําเนินชี วิตที่ ถูกตองตามหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาและใหดํารงชีวิตแบบพอเพียง ประหยัดและมัธยัสถ ตลอดถึงการมอบอุปกรณ
ที่จําเปนตอการปฏิบัติหนาที่ของหนวยงานตาง ๆ เพื่ออนุเคราะหสังคมโดยสวนรวม (พระ
อธิการชรัตน ตคุโณ, 2544: ก-ข) และสอดคลองกับที่ พระครูสุนทรวัชรกิจ (บุญธรรม ธมฺมิโก) 
ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทพระสังฆาธิการในการบรหิารกิจการคณะสงฆ จังหวัดเพชรบุรี” จาก
ผลการวิจัยพบวา พระสังฆาธิการมีบทบาทอยูในระดับมากในเรื่อง ใหความสะดวกในการใช
สถานที่มีการประสานงานกับหนวยงานราชการในการสงเคราะหประชาชน เรื่องมีการรณรงค
อบรมใหความรูแกประชาชนในดานการปองกันยาเสพติดและอบายมุข เรื่องมีการชวยเหลือให
คําแนะนําแกประชาชนตามหลักพุทธศาสนาที่มีความเดือดรอนหรือมีทุกข และเรื่องมีการ
เกื้อกูลอุดหนุนสงเคราะห และพัฒนาคุณภาพชีวิตของพุทธบริษัท (พระครูสุนทรวัชรกิจ (บุญ
ธรรม ธมฺมิโก), 2545: ก-ข) 
 

6. ขอเสนอแนะ 
6.1 ขอเสนอแนะทั่วไป 
1. ดานการดําเนินกิจการเพื่อชวยเหลือเกื้อกูล มีขอเสนอแนะทั่วไป คือ ควรสราง

เครือขายภาคีความรวมมือจากทุกฝายที่มีสวนเกี่ยวของกับการสาธารณสงเคราะห 
2. การชวยเหลือเกื้อกูลกิจการของผูอื่นเพื่อสาธารณประโยชน มีขอเสนอแนะทั่วไป 

คือ ควรสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของคนในชุมชนโดยมุงประโยชนของสวนรวมเปนสําคัญ 
3. การเกื้อกูลสาธารณสมบัติสถานที่อันเปนสาธารณสมบติั มีขอเสนอแนะทั่วไป คือ 

ควรปลูกฝงสรางจิตสาํนึกรกัและหวงแหนสาธารณสมบติัแกคนในชุมชน โดยเฉพาะอยางย่ิง เด็ก
และเยาวชนในพื้นที่ 

4. การเกื้อกูลประชาชนหรือสรรพสัตว มีขอเสนอแนะทั่วไป คือ ควรจัดโครงสราง
องคกรคณะสงฆรองรับกรณีเกิดภัยพิบัติกะทันหัน พรอมจัดทําแผนงานบริหารอยางเปน
รูปธรรมโดยสอดคลองกับโครงสรางองคกร 

6.2 ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป 
1. การวิจัยครั้งตอไป ควรศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบและกระบวนการมสีวนรวมของ

สถาบันทางสงัคมในการบรกิารจัดการงานสาธารณสงเคราะหของคณะสงฆไทย 
2. การวิจัยครั้งตอไป ควรศึกษาเกี่ยวกับการสรางหลักสูตรจติอาสาสําหรบั

เยาวชนโดยกระบวนการมสีวนรวมของสถาบันทางสงัคม 



551การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม Proceedings: 2561

3. การวิจัยครั้งตอไป ควรศึกษาเกี่ยวกับการสรางเครอืขายการจัดการงานสา
ธารณสงเคราะหของคณะสงฆไทย 
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Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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2. ผลการเปรียบเทียบบทบาทพระสงฆในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินใน
อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา ปจจัยสวนบุคคลของ
พระสงฆ ไดแก อายุ พรรษา และการศึกษา มีผลใหความคิดเห็นที่มีตอบทบาทพระสงฆในการ
อนุรักษศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินในอําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยภาพรวม แตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แตปจจัยสวนบุคคลของพระสงฆ ไดแก สถานภาพ มีผลให
ความคิดเห็นที่มีตอบทบาทพระสงฆในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินในอําเภอโพธาราม 
จังหวัดราชบุรี โดยภาพรวม ไมแตกตางกัน 

3. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเพื่อการสงเสริมบทบาทพระสงฆในการ
อนุรักษศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินในอําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี พบวา ปญหา อุปสรรค ไดแก 
ขาดการใหความสําคัญกับการศึกษาคนควาของเยาวชน อุปสรรคจากคานิยมที่ไมพึงประสงคใน
ยุคโลกาภิวัตน ขาดการสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมอยางแทจริง ขาดการประสานงานกับ
หนวยงานภาครัฐ ขาดการใหความรูดานการอนุรักษแกเยาวชน และขาดศูนยประชาสัมพันธ 
สวนขอเสนอแนะ ไดแก ควรสงเสริมการจัดการศึกษาแกเยาวชนให เกิดความภูมิใจใน
ศิลปวัฒนธรรมในทองถ่ิน ควรสนับสนุนภารกิจของคณะสงฆและหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ
กับศิลปวัฒนธรรม ควรเปดโอกาสใหบุคคล ภายนอกเขามามีสวนรวมอยางแทจริง ควรจัด
ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางผูมีสวนเกี่ยวของเปนประจําทุกเดือน ควรสราง
มาตรการปองกันความขัดแยงทางวัฒนธรรมระหวางคนรุนใหมและคนรุนเกา และควรจัด
นิทรรศการดานศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินเปนประจําทุกป 
คําสําคัญ: บทบาท, พระสงฆ, การอนุรักษศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 
 

ABSTRACT 
The objectives of research paper were: (1) to study status of Buddhist 

monks role in local cultural conservation in Photharam district, Ratchaburi 
province, (2) to compare the opinion of monks toward Buddhist monks role in 
local cultural conservation in Photharam district, Ratchaburi province, classified 
by personal data, and (3) to study the problems, obstacles and suggestions for 
encourage of Buddhist monks role in local cultural conservation in Photharam 
district, Ratchaburi province. The research methodology was the mixed methods 
research, that the quantitative research used the questionnaire as the tool to 
collect the data in the field study from 272 monks in Photharam district, 
Ratchaburi province. The statistics were used for the data analysis through 
frequency, percentage, mean, standard deviation (S.D.), t-test, F-test, One-way 
Analysis of Variance. And the qualitative research had the documentary analysis 
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and interview as the tool to collect the data in the field study from 7 key 
informants and analyzed the data through the content analysis technique. 

The findings of this research were as following: 
1. Status of Buddhist monks role in local cultural conservation in 

Photharam district, Ratchaburi province, overall, that in high at mean of 4.00, 
when considering the aspect found that aspect of education and research, 
aspect of encourage all people to see value, aspect of expand the scope of 
participation in culture, aspect of promote exchange of culture, aspect of create 
attitude-knowledge and understanding, and, aspect of create a cultural 
information network system, that in high level all aspect. 

2. The comparison of opinion monks toward Buddhist monks role in 
local cultural conservation in Photharam district, Ratchaburi province, classified 
by personal data, found that age, years of being monk and general education 
had the opinions toward Buddhist monks role in local cultural conservation in 
Photharam district, Ratchaburi province were different, the significantly at 0.01. 
But, Status of monks has the opinions toward Buddhist monks role in local cultural 
conservation in Photharam district, Ratchaburi province wasn’t not different. 

3. The problems, obstacles and suggestions for encourage of Buddhist 
monks role in local cultural conservation in Photharam district, Ratchaburi 
province, as following: problems and obstacles found that lack of emphasis on 
the study of youth, obstacles from undesirable popularity in the age of 
globalization, lack of promotion of real participation processes, lack of 
coordination with government agencies, lack of education on conservation for 
youth, lack of public relations center. And, suggestions found that should 
encourage education for youth to be proud of local culture, should support the 
mission of Sangha and government agencies related to local culture, should 
give the opportunity for outsiders to truly participate, should hold a meeting to 
exchange opinions between stakeholders on a monthly basis, should create 
measures to prevent cultural conflicts between new generations and older 
generations, and, should organize an exhibition on local culture every year. 
Keywords: Role, Buddhist Monks, Local Cultural Conservation 
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1. บทนํา 
ปจจุบัน วัฒนธรรมมีบทบาทมากข้ึนใน ระบบเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และการ

ทองเที่ยวดวยการแขงขันในตลาดโลกที่ซบัซอนมากข้ึน สงผลใหทุกประเทศตางพยายามหาสิ่งที่
แตกตางและโดดเดน วัฒนธรรมจึงกลายเปนเครื่องมือสําคัญที่ทุกฝายนํามาใชเพื่อสรางความ
แตกตางในการแขงขัน (กระทรวงวัฒนธรรม, 2556: 6) อยางไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงเปนเรื่อง
ปกติของสังคมมนุษย สังคมและวัฒนธรรมของทุกสังคมยอมมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งไมมีผูใด
สามารถหยุดย้ังได ดังที่ เฮราคลีตัส ปรัชญาเมธีชาวกรีก ไดเคยกลาววา เราไมสามารถจุมเทาลง
ในสายนํ้าเดียวกันไดถึงสองครั้ง ทุกครั้งเมื่อหวนกลบัมาสายนํ้าก็เปลี่ยนแปลงไปแลว สายนํ้าไมมี
วันไหลกลับ เวลาไมมีวันหวนคืน (ยศ สันตสมบัติ, 2540: 234) การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม
ก็เชนกัน ทั้งน้ี ข้ึนอยูกับองคประกอบ 3 ประการคือ ความแตกตาง เวลา และสภาพที่คงตัวอยู
ได (สนิท สมัครการ, 2545: 3-3) 

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมจัดเปนกระบวนการที่สามารถเกิดข้ึนได
ตลอด เวลาทุกยุคทุกสมัยและทุกสังคม หากจะแตกตางกันไปบางในเรื่องวิธีการและลักษณะ
ของการเปลี่ยนแปลง สําหรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในอดีตน้ันเปนไปอยาง
ชา ๆ เน่ืองจากการประดิษฐคิดคนสิ่งใหม ๆ ยังมีนอย และระบบการสื่อสารคมนาคมยังไมคอย
พัฒนากาวหนาเทากับปจจุบัน การแพรกระจายทางวัฒนธรรมจึงเปนไปคอนขางยาก แตเมื่อ
เทคโนโลยีและสารสนเทศของทุกสังคมมีความเจริญกาวหนามากข้ึน ทําใหการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและวัฒนธรรมมีอัตราการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนคอนขางรวดเร็วและเกิดข้ึนตลอดเวลา 
เกิดข้ึนอยางตอเน่ือง ไมสามารถควบคุมได และปจจัยที่กําหนดใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ไดแก 
แรงกดดันที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ความเจริญทางเทคโนโลยี และระบบ
เศรษฐกิจ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนดังกลาวจะสงผลกระทบตอความเปนอยูของคนในสังคม 
(นิเทศ ตินณะกุล, 2549: 11) 

อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เปนแหลงรวมของกลุมชาติพันธุที่สวนใหญนับถือ
ศาสนาพุทธ (วนิดา ตรีสวัสด์ิ, 2555: 3) ปญหาในปจจุบัน คือ ขาดการสอดสองดูแล รวมถึงการ
เผยแพรองคความรูเกี่ยวกับอัตลักษณของชุมชนที่สามารถชวยใหชุมชนเกิดการเรียนรู มีความ
เขาใจตัวตนของกันและกัน และเขาถึงความรูเชิงบริบท เชน ประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรมเปนตน 
(วนิดา ตรีสวัสด์ิ, 2555: 24) วัดและพระสงฆถือเปนสถาบันทางรูปธรรมของพระพุทธศาสนาที่
สําคัญ หนาที่หลักของพระสงฆ คือ การสั่งสอนหลักธรรมทางศาสนาใหแพรหลายและสืบตอคํา
สอนของศาสนาใหคงอยูในสังคม ตลอดระยะเวลาที่ผานมาวัดในฐานะองคกรที่สําคัญองคกร
หน่ึงในลังคมวาเปนศูนยกลางของชุมชนไทยและเปนศูนยรวมในดานจัดกิจกรรมตาง ๆ โดยนัย
น้ีวัดและพระสงฆในพระพุทธศาสนาจึงเปนหลักที่สําคัญของประเทศขาติ (พระราชญาณวิสิฐ 
(เสริมชัย ชยมงฺคโล), 2552: 25) โดยเฉพาะอยางย่ิง พระสังฆาธิการ (พระภิกษุผูปกครองคณะ
สงฆ) ถือเปนบุคคลผูรับผิดชอบการคณะสงฆหรือการพระศาสนา หรือภารกิจ 6 ประการ คือ 
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การปกครอง การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห การเผยแผพระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ 
และการสาธารณสงเคราะห (กองแผนงาน กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, 2550: 71) 
ดังน้ัน จึงมีฐานะเปนผู นํ าทางจิต วิญญาณและผู นํ าในการรักษาศิลปวัฒนธรรมทาง
พระพุทธศาสนาของสังคมไทยดวย 

จากที่กลาวมา ประกอบกับที่ผูวิจัยมีสังกัดในอําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี จึง
สนใจศึกษาเรื่อง บทบาทพระสงฆในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินในอําเภอโพธาราม 
จังหวัดราชบุรี เพื่อสังเคราะหองคความรูจากการวิจัยเปนสารสนเทศเพื่อการอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินในอําเภอ โพธาราม จังหวัดราชบุรี สืบไป 
 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
2.1 เพื่อศึกษาบทบาทพระสงฆในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินในอําเภอโพ

ธาราม จังหวัดราชบุรี 
2.2 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบบทบาทพระสงฆในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินใน

อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
2.3 เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเพื่อการสงเสรมิบทบาทพระสงฆ

ในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินในอําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
 

3. วิธีดําเนินการวิจัย 
3.1 รูปแบบการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed-Methods Research) กําหนด
ขอบเขตเน้ือหาใน 6 ดาน ไดแก (1) ดานการศึกษา คนควา และวิจัย (2) ดานการสงเสริมใหชน
ทุกหมูเหลาเห็นคุณคา (3) ดานการขยายขอบเขตการมีสวนรวมในวัฒนธรรม (4) ดานการ
สงเสริมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม (5) ดานการสรางทัศนคติ ความรู และความเขาใจ และ (6) 
ดานการจัดทําระบบเครือขายสารสนเทศทางดานวัฒนธรรม (กรมศิลปากร, 2555: 35) 

3.2 ประชากร กลุมตัวอยางและผูใหขอมูลสําคัญ 

ประชากร ไดแก พระสงฆที่สังกัดวัดในเขตการปกครองคณะสงฆอําเภอโพธาราม 
จังหวัดราชบุรี จํานวน จํานวน 846 รูป (สํานักงานเจาคณะอําเภอโพธาราม, 2561: 1-5) 

กลุมตัวอยาง ไดทําการสุมมาจากประชากร โดยหาขนาดของกลุมตัวอยางจากการ
ใชสูตรคํานวณของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) (สุวรีย ศิริโภคาภิรมย, 2546: 129-130). ได
ขนาดของลุมตัวอยาง จํานวน 272 รูป 

ผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) โดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) 
จํานวน 7 รูป/คน 
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3.3 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่มีลักษณะ

เปนแบบเลือกตอบ (Check List) แบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) แบบปลายเปด 
(Open Ended Question) และแบบสัมภาษณ  ซึ่ งมีลักษณะเปนแบบสัมภาษณแบบมี
โครงสราง (Structured Interview) 

3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางและผูใหขอมูลสําคัญทั้งหมดดวย

ตนเอง โดยนําหนังสือจากผูอํานวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
เชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไปเสนอเพื่อขอความอนุเคราะห และ
สามารถเก็บรวบรวมขอมูลไดสมบูรณทั้งหมด คิดเปนรอยละ 100 

3.5 การวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลที่ไดโดยหาคาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบคาที คาเอฟ วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 
และเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีผลตางเปนสําคัญนอยที่สุด และในสวน
ของการวิจัยเชิงคุณภาพมีการวิเคราะหเอกสาร และวิเคราะหผลการสัมภาษณดวยเทคนิคการ
วิเคราะหเน้ือหาประกอบบริบท 
 

4. สรุปผลการวิจัย 
4.1 สภาพบทบาทพระสงฆในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินในอําเภอโพธาราม 

จังหวัดราชบุรี โดยภาพรวม อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.92 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา ดานการศึกษาคนควาและวิจัย ดานการสงเสริมใหชนทุกหมูเหลาเห็นคุณคา ดานการ
ขยายขอบเขตการมสีวนรวมในวัฒนธรรม ดานการสงเสริมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ดานการ
สรางทัศนคติความรูและความเขาใจ และดานการจัดทําระบบเครือขายสารสนเทศทางดาน
วัฒนธรรม อยูในระดับมากทุกดาน 

4.2 ผลการเปรียบเทียบบทบาทพระสงฆในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินใน
อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา ปจจัยสวนบุคคลของ
พระสงฆ ไดแก อายุ พรรษา และการศึกษา มีผลใหความคิดเห็นที่มีตอบทบาทพระสงฆในการ
อนุรักษศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินในอําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยภาพรวม แตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แตปจจัยสวนบุคคลของพระสงฆ ไดแก สถานภาพ มีผลให
ความคิดเห็นที่มีตอบทบาทพระสงฆในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินในอําเภอโพธาราม 
จังหวัดราชบุรี โดยภาพรวม ไมแตกตางกัน 

4.3 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเพื่อการสงเสริมบทบาทพระสงฆในการ
อนุรักษศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินในอําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี พบวา ปญหา อุปสรรค ไดแก 
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ขาดการใหความสําคัญกับการศึกษาคนควาของเยาวชน อุปสรรคจากคานิยมที่ไมพึงประสงคใน
ยุคโลกาภิวัตน ขาดการสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมอยางแทจริง ขาดการประสานงานกับ
หนวยงานภาครัฐ ขาดการใหความรูดานการอนุรักษแกเยาวชน และขาดศูนยประชาสัมพันธ 
สวนขอเสนอแนะ ไดแก ควรสงเสริมการจัดการศึกษาแกเยาวชนให เกิดความภูมิใจใน
ศิลปวัฒนธรรมในทองถ่ิน ควรสนับสนุนภารกิจของคณะสงฆและหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ
กับศิลปวัฒนธรรม ควรเปดโอกาสใหบุคคล ภายนอกเขามามีสวนรวมอยางแทจริง ควรจัด
ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางผูมีสวนเกี่ยวของเปนประจําทุกเดือน ควรสราง
มาตรการปองกันความขัดแยงทางวัฒนธรรมระหวางคนรุนใหมและคนรุนเกา และควรจัด
นิทรรศการดานศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินเปนประจําทุกป 
 

5. อภิปรายผลการวิจัย 
บทบาทพระสงฆในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินในอําเภอโพธาราม จังหวัด

ราชบุรี โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน 
แสดงใหเห็นวา พระสงฆในอําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ไดรวมกันอนุรักษศิลปวัฒนธรรม
ทองถ่ิน เพื่อรักษาวิถีชีวิตของของชนชาติไทยที่ไดรับอิทธิพลจากหลักธรรมคําสอนในทางพระ
พุทธ ศาสนา มีพระพุทธศาสนาอันทรงคุณคาทางดานจิตใจ ความรูสึก เปนพลังศีลธรรม นําไปสู
เอกลักษณและความรวมมือกัน อันจะมีผลตอการพัฒนาทั้งในดานเศรษฐกิจและสังคมของ
ชุมชน ซึ่งภารกิจน้ี ถือเปนพันธกิจดานการสาธารณสงเคราะห หรือการสงเคราะหชุมชนซึ่งที่
พระสงฆเปนผูดําเนินการ โดยไมขัดตอหลักพระธรรมวินัย ดังกลาวน้ี สอดคลองกับที่ พระครู
ประภัสรมโนธรรม (ธงทิพย ปภสฺสโร) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทพระสงฆในการอนุรักษ
วัฒนธรรมไทยทรงดํา จังหวัดนครปฐม” จากผลการวิจัยพบวา พระสงฆเขามามีบทบาทในการ
อนุรักษ วัฒนธรรมไทยทรงดําโดยนําวัฒนธรรมไทยทรงดําน้ันมาประยุกตให เข ากับ
พระพุทธศาสนา และนํามาเผยแพรแกสังคมไดเปนอยางดี ซึ่งพระสงฆนําวัฒนธรรมที่มีอยูกับ
ชนไทยทรงดําแตด้ังเดิมนํามาใชเขากับยุคปจจุบันไดดีมาก ถือเปนการอนุรักษใหสืบตอไปแกชน
รุนหลังไดปฏิบัติตามวัฒนธรรมไทยทรงดําตลอดไป (พระครูประภัสรมโนธรรม (ธงทิพย 
ปภสฺสโร), 2555: ข) และสอดคลองกับที่ พระครูสุนทรวัชรการ (อําพล อพโล) ไดศึกษาวิจัย
เรื่อง “บทบาทของพระสงฆจังหวัดเพชรบุรีในการเสริม สรางชุมชนเขมแข็ง” ผลการวิจัยพบวา 
พระสงฆควรพัฒนาบทบาทของตน จากฐานะที่เปนเพียงผูใหการสนับสนุนรวมกับองคกรพัฒนา
ชุมชนตาง ๆ ไปเปนผูนําทางจิตวิญญาณ (พระครูสุนทรวัชรการ (อําพล อพโล), 2554: ก) และ
สอดคลองกับที่ พระมหานิคม าณโสภโณ ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทของวัดในการเปนศูนย
การเรียนรูของชุมชนในอําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี” ผลการวิจัยพบวา มีการปรับปรุง
อาคารสถานที่ที่แหลงเรียนรูใหพรอมสําหรับการใหบริการอยูเสมอ มีจัดอบรมพัฒนาบุคลากร
ภายในศูนยการเรียนรูใหมีความรูความสามารถที่เพียงพอ และเพิ่มแหลงเรียนรูใหเพียงพอ 
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(พระมหานิคม าณโสภโณ, 2554: ข) และสอดคลองกับที่ พระครูวิชัยพัฒนาภรณ (วิชา วิชโย) 
ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทพระสงฆในการเผยแผพระพุทธศาสนาในอําเภอโพธาราม จังหวัด
ราชบุรี” ผลการวิจัยพบวา มีขอเสนอแนะสําคัญ คือ ควรปรับปรุงรูปแบบในทํางานใหเปนไป
ลักษณะของความรวมมือกันทํางานเปนทีม (พระครูวิชัยพัฒนาภรณ (วิชา วิชโย), 2554: ข) 
และสอดคลองกับที่ วารินทร จิตคําภู ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การอนุรกัษวัฒนธรรมพื้นบาน (ไทย
ใหญ) ในทัศนะของกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรมอําเภอและจังหวัดแมฮองสอน” จาก
ผลการวิจัยพบวา การอนุรักษวัฒนธรรมพื้นบาน (ไทยใหญ) ในทัศนะของกรรมการบริหารสภา
วัฒนธรรมอําเภอและจังหวัดแมฮองสอน มีขอเสนอแนะสําคัญ คือ ควรจัดกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมที่หลากหลายตามความเหมาะสมของทองถ่ินแตไมควรจัดกิจกรรมวัฒนธรรมเพื่อ
จุดประสงคสงเสริมงานทองเที่ยวแตเพียงอยางเดียว  (วารินทร จิตคําภู, 2551: 2) 
 

6. ขอเสนอแนะ 
6.1 ขอเสนอแนะทั่วไป 

1. ควรสงเสริมการจดัการศึกษาแกเยาวชนใหเกิดความภูมิใจในศิลปวัฒนธรรม
ในทองถ่ิน 

2. ควรสนับสนุนภารกิจของคณะสงฆและหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของกับ
ศิลปวัฒนธรรม 

3. ควรเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมอยางแทจริง 
4. ควรจัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางผูมีสวนเกี่ยวของเปนประจํา

ทุกเดือน 
5. ควรสรางมาตรการปองกันความขัดแยงทางวัฒนธรรมระหวางคนรุนใหม

และคนรุนเกา 
6. ควรจัดนิทรรศการดานศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินเปนประจําทุกป 

6.2 ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป 
1. การวิจัยครั้งตอไป ควรศึกษาเกี่ยวกับการจัดทําหลักสูตรวัฒนธรรมศึกษา

สาํหรับเด็กและเยาวชน 
2. การวิจัยครั้งตอไป ควรศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบและกระบวนการมีสวนรวม

ระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 
3. การวิจัยครั้ งตอไป ควรศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบและแนวทางการจัด

นิทรรศการเพื่อการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 
 

บรรณานกุรม 
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บทคัดยอ 

การวิจัยน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดใน
อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี (2) เปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีตอการบริหารจัดการศาสนสมบัติ
ของวัดในอําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล และ (3) ศึกษาปญหา 
อุปสรรค และขอเสนอแนะตอการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในอําเภอเมือง จังหวัด
ราชบุรี ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี การวิจัยเชิงปริมาณใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือเก็บ
ขอมูลจากพระสงฆในอําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี จํานวน 282 รูป วิเคราะหขอมูลที่ไดโดยหา
คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบคาที 
คาเอฟ วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และในสวนของการวิจัยเชิงคุณภาพมีการวิเคราะห
เอกสาร และสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ จํานวน 7 รูป/คน และวิเคราะหดวยเทคนิคการ
วิเคราะหเน้ือหาประกอบบริบท 

ผลการวิจัยพบวา 
1. การบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในอําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยภาพรวม 

อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.80 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุก
ดาน โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ดานบุคลากร มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.87 สวนดานที่มีคาเฉลี่ย
ตํ่าสุด ไดแก ดานการจัดการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.75 

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีตอการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดใน
อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา ปจจัยสวนบุคคลของ
พระสงฆ ไดแก สถานภาพ อายุ และพรรษา มีผลใหความคิดเห็นที่มีตอการบรหิารจัดการศาสน
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Mahachulalongkornrajavidyalaya University. 
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Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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สมบัติของวัดในอําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 

3. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะตอการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดใน
อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี พบวา ปญหาอุปสรรค ไดแก การขาดความรูความเขาใจที่ถูกตอง
เกี่ยวกับการดูแลศาสนสมบัติ การขาดขวัญและกําลังใจในการทํางาน การมีงบประมาณไม
เพียงพอกับความตองการใชงานจริง การขาดแผนงบประมาณระยะยาว การใชวัสดุอุปกรณไม
คุมคากับราคาที่ซื้อมา การขาดการจัดทําบัญชีควบคุมวัสดุอุปกรณและของใชภายในวัด การ
ขาดการรณรงคใหทุกฝายเห็นคุณคาของศาสนสมบัติอยางแทจรงิ และการขาดการประสานงาน
กับหนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของ สําหรับขอเสนอแนะ ไดแก ควรอบรมทักษะความรูเกี่ยวกับการ
ดูแลศาสนสมบัติของวัดแกพระภิกษุและสามเณร ควรยกยองพระภิกษุที่ดูแลคลังพัสดุของวัด
ตามโอกาสสมควร ควรจัดสรรงบประมาณตามความจําเปนในการบริหารจัดการศาสนสมบัติ 
ควรจัดทําแผนบริหารงบประมาณระยะยาวโดยเนนกระบวนการมีสวนรวมของผูมีสวนเกี่ยวของ 
ควรใชวัสดุอุปกรณโดยคํานึงถึงหลักความคุมคาสูงสุด ควรจัดทําบัญชีวัสดุอุปกรณของวัดโดย
จําแนกประเภทและลงรหัสอยางเปนรูปธรรม ควรจัดทําสื่อประชาสัมพันธรณรงคใหภิกษุ
สามเณรและประชาชนเห็นคุณคาของศาสนสมบัติ และควรประสานการทํางานรวนกัน 
คําสําคัญ: การบรหิารจัดการ, การศาสนสมบัติ, วัด 
 

ABSTRACT 
The objectives of research paper were: (1) to study the religious 

treasure administration of Buddhist temples in Muang district, Ratchaburi 
province, (2) to compare the opinions of monks toward the religious treasure 
administration of Buddhist temples in Muang district, Ratchaburi province, 
classified by personal data, and (3) to study problems, obstacles and 
suggestions for the religious treasure administration of Buddhist temples in 
Muang district, Ratchaburi province. It was the mixed research method that the 
quantitative research used the questionnaire as the tool to collect the data in 
the field study from 282 monks in Muang district, Ratchaburi province. The 
statistics were used for the data analysis through frequency, percentage, mean, 
standard deviation (S.D.), t-test, F-test, One-way Analysis of Variance and Least 
Significant Difference: LSD. And the qualitative research had the documentary 
analysis and interview as the tool to collect the data in the field study from 7 
key informants and analyzed the data through the content analysis technique. 

 The findings of research were as follow: 
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1. The religious treasure administration of Buddhist temples in Muang 
district, Ratchaburi province. Overall was found in high level with average at 
mean of 3.80, when considering the aspect found that in high level all aspect, 
the aspect that has the most value include the man aspect at mean of 3.87, 
the aspect with the lowest mean include the management aspect at mean of 
3.75. 

2. Comparison of monk’s opinions toward the religious treasure 
administration of Buddhist temples in Muang district, Ratchaburi province, 
classified by personal data (status, age, years of being monk, general education) 
found that status, age, and years of being monk had the opinions to toward the 
religious treasure administration of Buddhist temples in Muang district, 
Ratchaburi province on overall were different, the significantly at 0.01. 

3. The problems, obstacles and suggestions for the religious treasure 
administration of Buddhist temples in Muang district, Ratchaburi province were 
as following: problems and obstacles: lack of proper knowledge and 
understanding about the care of religious treasure, lack of morale in work, not 
enough budget for actual usage, lack of long-term budget plans, the use of 
equipment materials is not worth the purchase price, lack of preparation of 
accounting, control of materials and equipment within the temples, lack of 
campaigning for all parties to see the value of religious treasure seriously, lack 
of coordination with relevant agencies. And, suggestions: should train skills and 
knowledge about the care of religious treasure for monks and novices, Should 
praise monks who take care of the religious treasure of the temples as 
appropriate, should allocate the budget as needed in managing religious 
treasure, should create a long-term budget management plan that emphasizes 
the involvement of stakeholders, should use materials with regard to the 
highest worthiness, should prepare accounting materials of temple by 
classification and code into concrete, should create a media to publicize the 
campaign for monks-novices-people to see the value of the religious treasure, 
and should coordinate their work with the relevant government authorities. 
Keywords: Administration, Religious Treasure, Buddhist Temples 
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1. บทนํา 
ปจจุบัน วัดซึ่งเปนที่อยูของพระสงฆ เปนที่พํานักอาศัยของพระภิกษุสามเณรและ

ประกอบพิธีกรรมตาง ๆ ในพระพุทธศาสนา (บุญรวม เทียมจันทร, 2546: 39) วัดมีฐานะเปน
นิติบุคคล มีเจาอาวาสเปนทั้งผูปกครองวัดตามความในมาตรา 36 และเปนผูแทนวัดตามความ
ในมาตรา 31 วรรคสาม ทั้งเปนฐานะเปนเจาพนักงานตามความในประมวลกฎหมายอาญา ดัง
ความแหงมาตรา 45 แหง พระราชบัญญัติคณะสงฆวา ใหถือวาพระภิกษุซึ่งไดรับแตงต้ังในการ
ดํารงตําแหนงในการปกครองคณะสงฆ และไวยาวัจกรเปนเจาพนักงานตามความในประมวล
กฎหมายอาญา (พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย คงฺคปฺโ), 2550: 16) 

ตามความในมาตราที่ 37 แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.2505 อันเปนกฎหมาย
สูงสุดของคณะสงฆไทย ระบุหนาที่ของเจาอาวาสไววา มีหนาที่ดังน้ี (1) บํารุงรักษาวัด จัด
กิจการและศาสนสมบัติของวัดใหเปนไปดวยดี (2) ปกครองและสอดสองใหบรรพชิตและ
คฤหัสถที่มีที่อยูหรือพํานักอาศัยอยู ในวัดน้ันปฏิบัติตามพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม 
ขอบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งของมหาเถรสมาคม (3) เปนธุระในการศึกษาอบรมและสั่งสอน
พระธรรมวินัยแกบรรพชิตและคฤหัสถ (4) ใหความสะดวกตามสมควรในการบําเพ็ญกุศล (กนก 
แสนประเสริฐ, 2559: 9) ซึ่งตามความในวงเล็บที่ห น่ึง ระบุให เห็นวา เจาอาวาสมีหนาที่
รับผิดชอบและบรหิารจัดการศาสนสมบติั ทั้ง 2 ประเภท คือ ศาสนสมบัติกลาง ไดแก ทรัพยสิน
ของพระศาสนา ซึ่งมิใชของวัดใดวัดหน่ึง และ ศาสนสมบัติของวัด ไดแก ทรัพยสินของวัดใดวัด
หน่ึง (กนก แสนประเสริฐ, 2559: 10) 

อยางไรก็ตาม จากมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 25/2546 แสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา 
ปญหาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดทัว่ราชอาณาจักรยังคงเปนปญหาสําคัญในปจจุบัน 
ดังความปรากฏชัดเจนวา การประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 25/2546 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 
2546 อาทิเชน ศาสนสมบัติของวัดทั่วราชอาณาจักร หากจะใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
เขาไปตรวจสอบการเงินรายรับ-รายจาย จะตองดําเนินการแกไขกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 
2511) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2505 ตองไดรับความเห็นชอบจากมหา
เถรสมาคมกอน (มหาเถรสมาคม, 2560: ออนไลน) 

จากที่กลาวมาแลวขางตน ประกอบกับที่ผูวิจัยมีสังกัดในเขตการปกครองคณะสงฆ
อําเภอเมือง จังหวัดราชบรุี จึงสนใจศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในอําเภอ
เมือง จังหวัดราชบุรี เพื่อสังเคราะหผลการวิจัยเปนขอมูลสําหรับพัฒนาการบริหารจัดการงาน
สาธารณูปการของคณะสงฆอําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงข้ึน 
สืบไป 
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2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
2.1 เพื่อศึกษาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในอําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 
2.2 เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีตอการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดใน

อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
2.3 เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะตอการบริหารจัดการศาสนสมบัติ

ของวัดในอําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 
 

3. วิธีดําเนินการวิจัย 
3.1 รูปแบบการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed-Methods Research) กําหนด
ขอบเขตเน้ือหาใน 4 ดาน ตามแนวคิดทางการจัดการ ไดแก (1) ดานบุคลากร (Man) (2) ดาน
งบประมาณ (Money) (3) ดานวัสดุอุปกรณ (Material) และ (4) ดานการจัดการ (Management) 
(สุธี สุทธิสมบูรณ และสมาน รังสิโยกฤษฎ, 2541: 12) 

3.2 ประชากร กลุมตัวอยางและผูใหขอมูลสําคัญ 

ประชากร ไดแก พระภิกษุที่สังกัดวัดในเขตการปกครองคณะสงฆอําเภอเมือง 
จังหวัดราชบุรี จํานวน 956 รูป (สํานักงานเจาคณะอําเภอเมืองราชบุรี, 2561: 1-5). 

กลุมตัวอยาง ไดทําการสุมมาจากประชากร โดยหาขนาดของกลุมตัวอยางจากการ
ใชสูตรคํานวณของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) (สุวรีย ศิริโภคาภิรมย, 2546: 129-130). ได
ขนาดของลุมตัวอยาง จํานวน 282 รูป 

ผู ให ขอมู ลสํ า คัญ  (Key Informants) โดยการสั มภาษณ เชิงลึ ก  (In-depth 
Interview) จํานวน 7 รูป/คน 

3.3 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่มีลักษณะ

เปนแบบเลือกตอบ (Check List) แบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) แบบปลายเปด 
(Open Ended Question) และแบบสัมภาษณ ซึ่งมีลักษณะเปนแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง 
(Structured Interview) 

3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางและผูใหขอมูลสําคัญทั้งหมดดวย

ตนเอง โดยนําหนังสือจากผูอํานวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
เชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไปเสนอเพื่อขอความอนุเคราะห และ
สามารถเก็บรวบรวมขอมูลไดสมบูรณทั้งหมด คิดเปนรอยละ 100 

3.5 การวิเคราะหขอมูล 
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ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลที่ไดโดยหาคาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบคาที คาเอฟ วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 
และเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีผลตางเปนสําคัญนอยที่สุด และในสวน
ของการวิจัยเชิงคุณภาพมีการวิเคราะหเอกสาร และวิเคราะหผลการสัมภาษณดวยเทคนิคการ
วิเคราะหเน้ือหาประกอบบริบท 
 

4. สรุปผลการวิจัย 
4.1 การบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในอําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดย

ภาพรวม อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.80 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับ
มากทุกดาน โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ดานบุคลากร มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.87 สวนดานที่มี
คาเฉลี่ยตํ่าสุด ไดแก ดานการจัดการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.75 

4.2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีตอการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดใน
อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา ปจจัยสวนบุคคลของ
พระสงฆ ไดแก สถานภาพ อายุ และพรรษา มีผลใหความคิดเห็นที่มีตอการบรหิารจัดการศาสน
สมบัติของวัดในอําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 สวนปจจัยสวนบุคคลของพระสงฆ ไดแก วุฒิการศึกษาสามัญ มีผลใหความคิดเห็น
ที่มีตอการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในอําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยภาพรวม ไม
แตกตางกัน 

4.3 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะตอการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดใน
อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี พบวา ปญหาอุปสรรค ไดแก การขาดความรูความเขาใจที่ถูกตอง
เกี่ยวกับการดูแลศาสนสมบัติ การขาดขวัญและกําลังใจในการทํางาน การมีงบประมาณไม
เพียงพอกับความตองการใชงานจริง การขาดแผนงบประมาณระยะยาว การใชวัสดุอุปกรณไม
คุมคากับราคาที่ซื้อมา การขาดการจัดทําบัญชีควบคุมวัสดุอุปกรณและของใชภายในวัด การ
ขาดการรณรงคใหทุกฝายเห็นคุณคาของศาสนสมบัติอยางแทจรงิ และการขาดการประสานงาน
กับหนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของ สําหรับขอเสนอแนะ ไดแก ควรอบรมทักษะความรูเกี่ยวกับการ
ดูแลศาสนสมบัติของวัดแกพระภิกษุและสามเณร ควรยกยองพระภิกษุที่ดูแลคลังพัสดุของวัด
ตามโอกาสสมควร ควรจัดสรรงบประมาณตามความจําเปนในการบริหารจัดการศาสนสมบัติ 
ควรจัดทําแผนบริหารงบประมาณระยะยาวโดยเนนกระบวนการมีสวนรวมของผูมีสวนเกี่ยวของ 
ควรใชวัสดุอุปกรณโดยคํานึงถึงหลักความคุมคาสูงสุด ควรจัดทําบัญชีวัสดุอุปกรณของวัดโดย
จําแนกประเภทและลงรหัสอยางเปนรูปธรรม ควรจัดทําสื่อประชาสัมพันธรณรงคใหภิกษุ
สามเณรและประชาชนเห็นคุณคาของศาสนสมบัติ และควรประสานการทํางานรวมกับหนวย
ราชการที่เกี่ยวของ 
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5. อภิปรายผลการวิจัย 
การบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในอําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยภาพรวม 

อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.80 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุก
ดาน แสดงใหเห็นวา วัดในอําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี มีกระบวนการบริหารงานวัดไดผลดีมี
ประสิทธิภาพสูง มีประสิทธิผลสูง มีการแบงงาน และการมอบหมายอํานาจหนาที่การงานแก
บุคคล หรือคณะบุคคลหนวยรองลงไป ใหปฏิบัติกิจกรรมหรือดําเนินโครงงานตาง ๆ ตามความ
เหมาะสมแกสติ ปญญา ความสามารถ ความถนัด และตามอัธยาศัยใจคอของแตละทานหรือแต
ละกลุมบุคคล เพื่อใหเกิดการประสานความสามัคคี และประสานประโยชนรวมกันของหมูคณะ 
ใหเกิดความสามัคคีปรองดอง ใหเห็นแกประโยชนโดยสวนรวม คือ พระพุทธศาสนารวมกัน โดย
สํานึกในหนาที่รับผิดชอบตอตนเอง และรับผิดชอบตอสวนรวม ใหมีความรวมมือ ประสานงาน 
และชวยเหลือซึ่งกันและกัน ทั้งน้ี ดวยตระหนักโดยฐานะที่วัดเปนศูนยกลางในการทํากิจกรรม
ตาง ๆ ของชุมชน เปนสถานศึกษากลางสําหรับประชาชนทั่วไป เปนแหลงรวมศิลปะวิทยาการ
ในดานตาง ๆ ที่เปนความรูเพื่อการดํารงรกัษาสังคม ซึ่งไดแก วิชากอสรางชางฝมือ จิตรกรรม 
ประติมากรรมสถาปตยกรรม เภสัชกรรม นิติศาสตร พงศาวดาร ตํานานเมืองและทองถ่ิน เปน
ศูนยรวมในการทํากิจกรรมรวมกันของคนในชุมชนและสังคม น่ันเอง ซึ่งผลการวิจัยดังกลาวน้ี 
สอดคลองกับผลงานวิจัยของ พระมหาวิรัช มหาวีโร ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การจัดการศาสนสมบัติ
วัดของพระสังฆาธิการในจังหวัดสมุทรสงคราม” ผลการวิจัยพบวา การจัดการศาสนสมบัติวัด
ของพระสังฆาธิการในจังหวัดสมุทรสงคราม โดยภาพรวม อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.73 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน (พระมหาวิรัช มหาวีโร, 2555: 
ก-ข) และสอดคลองกับผลงานวิจัยของ พระอกนิษฐ สิริปฺโ ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหาร
จัดการดานสาธารณูปการของพระสังฆาธิการในอําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี” ผลการวิจัย
พบวา การบริหารจัดการดานสาธารณูปการของพระสังฆาธิการในอําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 
พบวา พระภิกษุมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานสาธารณูปการของพระสังฆาธิการใน
อําเภอเมือง จังหวัดปทมุธานี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.93 และเมื่อ
พิจารณารายละเอียดในแตละดาน พบวา พระภิกษุมีความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกขอ (พระ
อกนิษฐ สิริปฺโ, 2555: ก-ข)  

1. ดานบุคลากร พบวา อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.87 เมื่อพิจารณาเปน
รายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ แสดงใหเห็นวา วัดในอําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ให
ความสําคัญกับทรัพยากรบุคคล ซึ่งหมายถึงผูรวมปฏิบัติ งานทุกระดับ อันถือเปนทรัพยากร
ทางการบรหิารจดัการที่ทรงคุณคา ดวยปจจุบันการบรหิารจัดการและบริหารทรัพยากรมนุษยมี
สําคัญเพิ่มมากข้ึนเรื่อย ๆ ตอทุก ๆ องคกร เพราะไมวาองคกรจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไป
ในทางใด ยอมตองเกี่ยวของกับตัวบุคคลทั้งสิ้น จึงอาจกลาวไดวา ตัวช้ีวัดความสําเร็จอยางย่ังยืน
ของทุก ๆ องคกรน้ันข้ึนอยูกับคุณภาพของบุคลากร ทั้งน้ี จึงไดใหความสําคัญกับบุคลากรทุก
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ระดับอยางเสมอภาค เทาเทียม และยุติธรรม ซึ่งผลการวิจัยดังกลาวน้ี สอดคลองกับผลงานวิจัย
ของ พระครูเวฬุวันพัฒนาทร (ชัยวัฒน ชุตินฺธโร) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “ปจจัยที่มีสัมพันธกับ
ประสิท ธิภาพในการบริห ารจัดการงานสาธารณูปการของพระสั งฆาธิการ อํ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผลการวิจัยพบวา มีการดําเนินงานดวยความ
เสมอภาคไมเห็นแกพวกพอง ทํางานดวยความเสียสละเพื่อประโยชนแกวัดและพระศาสนา ใหมี
การสอบสวนดวยดีเมื่อมีความผดิพลาดในการทํางานเกิดข้ึนเพื่อใหความยุติธรรมแกผูปฏิบัติงาน 
(พระครูเวฬุวันพัฒนาทร (ชัยวัฒน ชุตินฺธโร), 2556: ก) 

2. ดานงบประมาณ พบวา อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.78 เมื่อพิจารณา
เปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ แสดงใหเห็นวา วัดในอําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ให
ความสําคัญกับการบรหิารงบประมาณในลักษณะของกระบวนการหรือการบริหารงบประมาณ
ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยบรรลุเปาหมายของแผนงานที่วางไว เน่ืองจากทรัพยากรหรือ
งบประมาณของวัดมีจํากัด ดังน้ัน จึงจาํเปนที่จะตองใชงบประมาณเปนเครื่องมือในการจัดสรร
ทรัพยากรหรือใชจายเงินใหมีประสิทธิภาพ โดยมีการวางแผนในการใชและจัดสรรเงิน
งบประมาณไปในแตละดาน และมีการวางแผนการปฏิบัติงานในการใชจายทรพัยากรน้ัน ๆ  ดวย 
เพื่อที่จะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดในเวลาที่เร็วที่สุด โดยกําหนดใหการจัดสรรงบประมาณมี
ความเหมาะสมใหงานน้ัน ๆ สามารถจัดทํา กิจกรรมไดบรรลุตามเปาหมายที่ต้ังไวหรืออีกนัย
หน่ึง คือ กําหนดเปาหมายหรือผลที่จะไดรับโดยสอดคลองกับงบประมาณและความเปนไปได 
ซึ่งผลการวิจัยดังกลาวน้ี สอดคลองกับผลงานวิจัยของ พระมหาวิรัช มหาวีโร ไดศึกษาวิจัยเรื่อง 
“การจัดการศาสนสมบัติวัดของพระสังฆาธิการในจังหวัดสมุทรสงคราม” ผลการวิจัยพบวา มี
การพัฒนาบุคลากรรุนใหมไวรองรับปญหาที่เกิดข้ึนเพื่อใหงานดําเนินไปอยางราบรื่น พรอมทั้ง
ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณรายจายใหสอดคลองกับรายรับ (พระมหาวิรัช มหาวีโร, 
2555: ก-ข) 

3. ดานวัสดุอุปกรณ พบวา อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.81 เมื่อพิจารณา
เปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ แสดงใหเห็นวา วัดในอําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ให
ความสําคัญกับการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัด โดยเลือกใชวัสดุอุปกรณในการกอสราง
เสนาสนะตาง ๆ โดยเนนการรักษาศิลปวัฒนธรรมและงานฝมือตามรูปแบบของศิลปะประจํา
ทองถ่ิน ทั้งน้ี ดวยเหตุที่ วัดมีบทบาทและหนาที่โดยทางออมในการอนุรักษ พัฒนา และ
ถายทอดภูมิปญญาดานศิลปวัฒนธรรมของชุมชน ผานทางสาธาณูปการ เสนาสนะ และ
ศิลปวัตถุภายในวัด ซึ่งผลการวิจัยดังกลาวน้ี สอดคลองกับผลงานวิจัยของ พระมหาถวิล ปยธมฺ
โม ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษางานนวกรรมและการเผยแผพระพุทธศาสนาดวยงาน
สาธารณูปการของพระครูโสภณบุญเขต (โสม โสภโณ)” ผลการวิจัยพบวา พระครูโสภณบุญเขต 
(โสม โสภโณ) ใชอุโบสถเปนที่ทําสังฆกรรมและอุปสมบทกุลบุตรในชุมชนพื้นที่น้ัน ศาลาการ
เปรียญใชประกอบพิ ธีทําบุญของชาวพุทธและประชุมสงฆรวมถึงชาวบาน วิหารเปนที่
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ประดิษฐานพระพุทธรูป สิ่งกอสรางมีลวดลายงดงาม และมีภาพชาดกไวศึกษา (พระมหาถวิล 
ปยธมฺโม, 2556: ก-ข) 

4. ดานการจัดการ พบวา อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.75 เมื่อพิจารณาเปน
รายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ แสดงใหเห็นวา วัดในอําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ให
ความสําคัญกับกระบวนการจัดการโดยการมีสวนรวมของผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย เนนหลัก
ความสามัคคี ซึ่งเนนถึงการทํางานที่เปนกลุมและความเปนอันหน่ึง อันเดียวกัน เพื่อใหทุกฝายที่
มีสวนเกี่ยวของไดมีสวนชวยสงเสริมใหการทํางานเปนคณะทํางาน และเปดโอกาสใหพระสงฆ
ภายในวัดซึ่งมีฐานะเปนผูใตบังคับบญัชามีสวนเกี่ยวของในกระบวนการตัดสินใจ  เนนการมีสวน
เกี่ยวของอยางแข็งขันของทุก ๆ บุคคล ใชความคิดสรางสรรคและความเช่ียวชาญของหมูคณะ
ในการแกไขปญหารวมกัน ซึ่งผลการวิจัยดังกลาวน้ี สอดคลองกับผลงานวิจัยของ พระสมุหเอก 
ชินวํโส ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีสวนรวมของประชาชนในการสรางสาธารณูปการ: กรณีศึกษา
วัดในเขตเทศบาลตําบลพระอินทราชาอําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผลการวิจัย
พบวา การมีสวนรวมของประชาชนในการสรางสาธารณูปการวัดในเขตเทศบาลตําบลพระ
อินทราชา อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยูในระดับมาก (พระสมุหเอก ชินวํโส, 
2556: ก-ข) 
 

6. ขอเสนอแนะ 
6.1 ขอเสนอแนะทั่วไป 
1. ควรอบรมทักษะความรูเกี่ยวกับการดูแลศาสนสมบัติของวัดแกพระภิกษุและ

สามเณร 
2. ควรจัดสรรงบประมาณตามความจําเปนในการบริหารจัดการศาสนสมบัติ 
3. ควรใชวัสดุอุปกรณโดยคํานึงถึงหลักความคุมคาสูงสุด 
4. ควรจัดทําบัญชีวัสดุอุปกรณของวัดโดยจําแนกประเภทและลงรหัสอยางเปน

รูปธรรม 
6.2 ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป 

1. ในการวิจัยครั้งตอไป ควรศึกษาเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลในการ
จัดการ ศาสนสมบัติของวัดในยุคโลกาภิวัตน 

2. ในการวิจัยครั้งตอไป ควรศึกษาเกี่ยวกับนวัตกรรมการบรหิารจัดการศาสน
สมบัติของวัดยุคไทยแลนด 4.0 

3. ในการวิจัยครั้งตอไป ควรศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการมสีวนของในการบรหิาร
จัดการ ศาสนสมบัติวัดของชุมชน 
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การจัดการงานสาธารณสงเคราะหของวัดพระบาทน้ําพุ   จังหวัดลพบรุ ี
Management of Public Welfare of  PhrabatnampuTemple in  

Lopburi Province 
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 บทคัดยอ 
การศึกษาวิจัยน้ี มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาการจัดการงานสาธารณสงเคราะหของ

วัดพระบาทนํ้าพุ จังหวัดลพบุรี 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของชุมชนตอการจัดการงานสา
ธารณสงเคราะหของวัดพระบาทนํ้าพุ จังหวัดลพบุรี จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 3) เพื่อศึกษา
ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะตอการจัดการงานสาธารณสงเคราะหของวัดพระบาทนํ้าพุ 
จังหวัดลพบุรี 

 โดยในการศึกษาครั้งน้ี เปนการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research)  
โดยใชการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งใชวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey 
Research) จากแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
คือ ประชากรในการศึกษา โดยเลือกชมรมผูสูงอายุและประชากรทั่วไปที่มาบริจาคสิ่งของที่วัด
พระบาทนํ้าพุ จังหวัด  จังหวัดลพบุรี 

จํานวน 398 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามที่มีคาความ
เช่ือมั่นเทากับ 0.972 วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน โดยทดสอบค่าเอฟ การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว และทดสอบความ

แตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวธิผีลต่างนยัสําคญัน้อยทีสุ่ด และการวจิยัเชงิคุณภาพ 

ดวยการสัมภาษณเชิงลึกกับผูใหขอมูลสําคัญจํานวน 7 รูป/คน เลือกแบบเจาะจง ผูวิจัยหมายเอา

ผูเช่ียวชาญกับการจัดการงานสาธารณสงเคราะห ในจังหวัดลพบุรี ประกอบดวย พระสังฆาธิการ 
ขาราชการ และผูนําที่วัด เครื่องมือเก็บขอมูลไดแกแบบสัมภาษณเชิงลึก เก็บขอมูลดวยการ
สัมภาษณเชิงลึกตัวตอตัว วิเคราะหขอมูลดวยวิธีการพรรณนาความ 
คําสําคัญ : การจัดการ, สาธารณสงเคราะห, 

                                            
*

 หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ) ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคม 
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แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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Abstract 

 The objectives of this research were : 1) to study the management of 
public welfare of  Phrabatnampu temple in Lopburi province,  2) to study the 
opinions comparison of the community people towards management of public 
welfare of  Phrabatnampu temple in Lopburi province, classified by personal data, 
3) to study problems, obstacles and suggestions on the management of public 
welfare of  Phrabatnampu temple in Lopburi province. 
 The research methodology was the mixed methods research by 
quantitative research  which used the survey  research from the questionnaire by 
collected the data from the sampling group as the 100000 people who came to 
Phrabatnampu temple in Lopburi province. The statistics for data analysis are 
frequency, percentage, mean, standard deviation, with one-way analysis of 
variance, t-test and F-test. The  statistics for analysis the management  of public 
welfare of  Phrabatnampu temple in Lopburi province was the test of value by 
and qualitative research was in-depth interviews with key informants for supporting 
the  quantity data. 

The findings of research were as follows : 

 1. The management of public welfare of  Phrabatnampu temple in 

Lopburi province. The overall was at a high level (x� =4.50), it showed the problem 
solution of Phrabatnampu temple’s executive from the past that the villagers 
hated the Aids patients and expelled the abbot to move from the temple and 
inform the police to manage him but at the present , the situation  becomes the 
high faith in the community of Lopburi province and general people come to 
donate money and things.. 
 2. The findings of the comparison of personnel to management of public 
welfare of  Phrabatnampu temple in Lopburi province, classified by different status 
like sex, age, educational level, income   and career, had the opinions towards 
management of public welfare of  Phrabatnampu temple in Lopburi province  
 3. Problems and obstacles about the management of public welfare of  
Phrabatnampu temple in Lopburi province are to build the meditation practice 
center but now it becomes the storage room. Temples lack of personnel as monks 
to be the leader for meditation practice and public relations to invite the general 
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people and information about the sexual intercourse causing of Aids that happens 
with children and general people that the danger of Aids increases every year. It 
shows that the public relation of government agency is not interested in this 
matter and the practical asset, Subdistrict administrative organization lacks of the 
plan for human resource management and strategy for real practice and new 
project as the center for narcotics patients treatment, lack of specialist personnel 
for data searching and government advise , even though temples will make the 
usefulness for society until becomes famous but the impact of Aids patients 
treatment is sensitive. However, by the nature, every one fears the death and 
would not like to involve the diseases that it has the impact on personnel creation 
of Phrabathnampu temple that it is very hard to find the personnel who have the 
hospitality and sacrifice in the public welfare rarely more than other temples that 
must have Plan 1, Plan 2 and Plan 3 for personnel creation. 
Keysword: Management, Public Welfare.  
 
 
1. บทนํา 

ชนชาติไทยน้ัน ไดรับอิทธิพลในนับถือพระพุทธศาสนามาเปนเวลาอันยาวนาน 
สังคมไทย จึงเปนสังคมพุทธ วัดจึงเปนศูนยกลางของชุมชน เปนศูนยกลางที่รวมจิตใจของ
ประชาชน เปนเครื่องรักษาความเคารพนับถือไดย่ังยืนมั่นคงย่ิง ปจจัย 3 อยาง ที่เชิดชูฐานะของ
พระสงฆในสังคม คือ ความบริสุทธ์ิ ความเสียสละบําเพ็ญประโยชน และความเปนผูนําทาง
สติปญญา ในดานการให การศึกษา พระสงฆจะทําการอบรม สั่งสอน แนะนํา ผูอื่นใหดํารงชีวิต
อยูไดดวยดี ซึ่งอาจตองอาศัย ความรูทางโลกและทางธรรม การจัดการสาธารณสงเคราะหของ
พระสงฆประกรอบดวย 1) การดําเนินกิจการเพื่อชวยเหลือเกื้อกูล 2) การชวยเหลือเกื้อกูลเพื่อ
สาธารณประโยชน  3) การชวยเกื้อกูลสาธารณสมบัติสถานที่ 4) การชวยเหลือเกื้อกูลประชาชน
ทั่วไป  

ซึ่งสถานการณ ดานสังคมของประเทศไทยในปจจุบันน้ี มีขอมูลหลายประการที่บงช้ี
วาสังคมไทยอยูในภาวะเจ็บปวย (Social Illness) จําเปนตองไดรับการเยียวยา ฟนฟู พัฒนา และ
เตรียมการปองกันในทุกระดับ ทั้ง ปญหาเชิงโครงสราง ไดแก เด็กกําพราพุง ประมาณ 8 แสน
กวาคน 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ผูปวยจากโรคเอดส 4 แสนกวาคน ป 2559 คนชราไรญาติ แสน
กวาคน สังคมไทยกําลังเขาสูการเปนสังคมผูสูงอายุอยางรวดเร็วอีก 2 ป 14 ลานคน และสภาวะ
ภายในสังคมเงินออมไมเพียงพอตอการยังชีพเมื่อชราภาพ และยังมีภาวะโรคใหมๆ เกิดข้ึนมา 
สังคมมีการเปลี่ยนแปลงเปนสังคมเมืองมากข้ึน 
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การจัดการงานสาธารณสงเคราะหโดยพระราชวิสุทธิประชานาถ (หลวงพอ
อลงกต)          

ยุคปจจุบันน้ี มีการพัฒนาการดานเทคโนโลยีและสื่อสารมวลชนทั้งดานการตลาด
นํามา ดําเนินการใชสื่อสารมวลชนทางทีวี ชอง 9 อ.ส.ม.ท. รายการใจฟา จนไปถึงการสื่อสารทาง
อินเตอรเน็ต ไปจนขยายกิจการวัดเพิ่มข้ึน ซึ่งบรูณะการดวยหลักพุทธนําการปกครองไปพรอมกบั 
ความเจริญและกฎหมาย พระราชบัญญัติ ขอบังคับระเบียบตาง ๆ มาเกื้อกูลพระธรรมวินัย 
โดยเฉพาะการปกครองพระภิกษุและผูปวยติดเช่ือเอดสจนถึงเด็กกําพราและคนชราที่ไรญาติอยู
ในความอุปการะของวัด ดานการสาธารณสงเคราะห ซึ่งมีการจัดการที่ปฏิบัติอยางชัดเจนมาก
ย่ิงข้ึนดังน้ัน ปจจุบันน้ีผูตองเปนผูนําที่มีวิสัยทัศน  มีความรูความสามารถ และเปนผูเพียบพรอม
ดวยจริยาวัตรขอปฏิบัติ ซึ่งเปนที่ยอมรับในสังคมและคณะสงฆไปจนถึงประชาชนในชุมชน  

ผูวิจัยมีความตระหนักตอปญหาดานตาง ๆ ที่กําลังแพรระบาดอยูในสังคมไทย 
โดยเฉพาะ ความออนแอและไรรูปแบบในการพัฒนางานสาธารณสังเคราะหของพระสงฆไทย ซึ่ง
ถือวาเปนงานสําคัญอันเปนหัวใจหลกัตอความมั่นคงตอสถานบันพระพุทธศาสนา และมีความเหน็
วาสถาบันสงฆไทย ควรมีการพัฒนาปรับปรุงการทาํงานดานสาธารณสงเคราะหใหเหมาะสมดีงาม
และมีประสิทธิภาพ และสามารถปรากฏผลเปนรปูธรรมแบบ เขาถึง เขาใจ และปฏิบัติไดทั้งใน
สภาวการณสังคมไทยทั้งใน ปจจุบันและในอนาคต องคคณะสงฆไทย เพื่อการพัฒนาการจัดการ
งานสาธารณสงเคราะหอันเปนการรองรับแกสังคมไทยในอนาคตตอไป พระราชวิสุทธิประชานาถ 
( หลวงพออลงกต ) เจาอาวาสโดยหลักยึดพระธรรม พรหมวิหาร 4 ยึดหลักเมตตาธรรม คํ้าจุน
โลก วัดแหงน้ีเริ่มตนรับรักษาและฟกฟนผูติดเช้ือและผูปวยโรคเอดสครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2535 
จนถึง ปจจุบันน้ี  โดยเปนที่พึ่งยามยาก ในวาระสุดทายของชีวิตผูปวยโรคเอดสเปนบุคคลที่นา
สงสาร ญาติพี่นองก็ไมเอา เพื่อนก็ไมรัก คนเหลาน้ีเหมือนถูกแบบจากสังคม ไมมีใครแลวสิ้นหวัง 
ไรที่พึ่ง อยางนอย ๆ มาตายที่วัดยังดี เสียกวาตายอยูขางถนนชวงปแรก หลวงพออลงกต  ถูก
ตอตานจากชาวบาน มีการรองเรียนไปถึง นายอําเภอ ผูวาฯ ใหยายโครงการไปที่อื่น  

 
2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อศึกษาการจัดการงานสาธารณสงเคราะหของวัดพระบาทนํ้าพุ จังหวัดลพบุรี เพื่อ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนตอการจัดการงานสาธารณสงเคราะหของวัดพระบาท
นํ้าพุ จังหวัดลพบุรี จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะตอ
การจัดการงานสาธารณสงเคราะหของวัดพระบาทนํ้าพุ จังหวัดลพบุรี 
 
3. ขอบเขตการวิจัย 

3.1 ขอบเขตดานเน้ือหา 
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ขอบเขตดานเน้ือหามุงศึกษาการจัดการสาธารณสงเคราะหของวัดพระบาทนํ้าพุ 
จังหวัดลพบุร ีโดยนําหลักการจัดการงานสาธารณสงเคราะห  1) การดําเนินกิจการเพื่อชวยเหลือ
เกื้อกูล 2) การชวยเหลือเกื้อกูลเพื่อสาธารณประโยชน  3) การชวยเกื้อกูลสาธารณสมบัติสถานที่ 
4) การชวยเหลือเกื้อกูลประชาชนทั่วไป 

3.2 ขอบเขตดานตัวแปร 
1) ตัวแปรตน ( Independent Variables) ไดแก  เปนขอมูลแบบเจาะจง 

(Purposive Selection) เกี่ยวกับกับคุณลักษณะสวนบุคคล ไดแก อายุ เพศ ระดับการศึกษา 
รายได  อาชีพ  

2) ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ไดแก ความคิดเห็นของประชากรตอ
การจัดการงานสาธารณสงเคราะหของวัดพระบาทนํ้าพุ จังหวัดลพบุรี ไว 4 ขอ ดังน้ี 

(1) การดําเนินกิจการเพื่อชวยเหลือเกื้อกูล  
(2) การชวยเหลือเกื้อกูลเพื่อสาธารณประโยชน  
(3) การชวยเกื้อกูลสาธารณสมบัติสถานที่  
(4) การชวยเหลือเกื้อกูลประชาชนทั่วไป  

3.3. ขอบเขตดานประชากร/ผูใหขอมูลสาํคัญ 
ในการศึกษาวิจัยเรื่องน้ี การจัดการงานสาธารณสงเคราะหของวัดพระบาทนํ้าพุ  

จังหวัดลพบุรี  ครั้งน้ีเปนงานวิจัยแบบผสานวิธี เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ Mixed  Methods 
Research ไดกําหนดขอบขายประชากรและ ผูใหขอมูลสําคัญ 

1) ประชากร 
ประชากรในการศึกษา โดยเลือกประชากรกลุมชมรมผูสงูอายุและประชากร

ทั่วไปที่มาบริจาคสิ่งของที่วัดพระบาทนํ้า จงัหวัดลพบรุี จํานวน 100,000 คน 
2) ผูใหขอมูลสําคัญ 
ผูวิจัยหมายเอาผูเช่ียวชาญกับการจัดการงานสาธารณสงเคราะห ในจังหวัด

ลพบรุ ีประกอบดวย พระสงัฆาธิการ ขาราชการ และผูนําทีวั่ด 
3.4 ขอบเขตดานสถานท่ี 

              ในการศึกษาวิจัยเรื่องน้ี ผูศึกษาไดกําหนดสถานที่ในการศึกษาวิจัย คือ วัดพระบาท
นํ้าพุ จังหวัดลพบุรี 

3.5 ขอบเขตดานระยะเวลา 
ระยะเวลาในการวิจัยต้ังแตเดือนตุลาคม  2561 ถึงเดือน มีนาคม 2562  รวม 6 

เดือน 
 
4. กรอบแนวคิดการวิจัย 
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งานวิจัย เรื่องการจัดการงานสาธารณสงเคราะหของวัดพระบาทนํ้าพุ จังหวัดลพบุรี  
ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 
(Conceptual Framework) ประกอบดวยตัวแปรตน (Independent Variables) และตัวแปร
ตาม (Dependent Variables) ดังน้ี 

ตัวแปรตน ( Independent Variables) คือสถานภาพสวนบุคคลของผู ตอบ
แบบสอบถามไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได อาชีพ  

ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือความคิดเห็นของประชาชนตอการจัดการ
งานสาธารณสงเคราะหของวัดพระบาทนํ้าพุ จังหวัดลพบุรี จํานวน 2 ดาน คือ 1) ดานการจัดการ 
2) ดานสาธารณสงเคราะห ดังแผนภาพน้ี 

 
 

ตัวแปรตน                                             ตัวแปร 
(Independent Variables)                         (Dependent Variables) 

 
    
 
 
 
 
 
 

 
5. วิธีดําเนินการวิจัย 
             5.1 รูปแบบการวิจัย 
               งานวิจัยเรื่อง “เรื่องการจัดการงานสาธารณสงเคราะหของวัดพระบาทนํ้าพุ จังหวัด
ลพบุรี  ” ใชระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) เปนการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) ใชวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) และสุมตัวอยางแบบ
งายโดยการจับสลาก จากแบบสอบถาม (Questionnaire) และใชระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ เปน
การสัมภาษณเ ชิงลึก ( In depth Interview) กับผู ใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) เพื่อ
สนับสนุนขอมูลเชิงปริมาณ 
              5.2 ประชากร กลุมตัวอยาง และผูใหขอมูลสําคัญ 

1) ประชากร (Population) ไดแก ชนรมผูสูงอายุและประชาชนทั่วไปที่มา
บริจาคสิ่งของที่วัดพระบาทนํ้าพุ จังหวัดลพบุรี จํานวน 100,000 คน 

ความคิดเห็นของประชาชนตอการจัดการ
งานสาธารณสงเคราะหของวัดพระบาท
น้ําพุ จังหวัดลพบุรี จํานวน 4 ขอ ดังนี้ 
   1) การดําเนินกิจการเพือ่ชวยเหลือเก้ือกูล 
   2) การชวยเหลือเก้ือกูลเพื่อสาธารณ  
ประโยชน  
   3) การชวยเก้ือกูลสาธารณสมบัติสถานที่  
  4) การชวยเหลือเก้ือกูลประชาชนทั่วไป                                 

สถานภาพสวนบุคคล 
1) เพศ 
2) อายุ 
3) ระดับการศึกษา  
4) รายได  
5) อาชีพ  
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2) กลุมตัวอยาง (Sample) ไดแก ชนรมผูสูงอายุและประชาชนทั่วไปที่มา
บริจาคสิ่งของที่ วัดพระบาทนํ้าพุ จังหวัดลพบุรี จํานวน 398 คน ที่ไดจากสูตรของ Taro 
Yamane ซึ่งใชระดับความคลาดเคลื่อนที่ 0.05 ดังน้ี 

5.3 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย   
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) และแบบ

สัมภาษณ โดยทําการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) แกผูใหขอมูลหลัก (Key Informants) 
ผูวิจัยหมายเอาผูเช่ียวชาญกับการจัดการงานสาธารณสงเคราะห ในจังหวัดลพบุรี ประกอบดวย 
พระสังฆาธิการ ขาราชการ และผูนําที่วัด จํานวน 7 รูป/คน  

5.4 การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน โดยทดสอบค่าเอฟ การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว และทดสอบความ

แตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวธิผีลต่างนยัสําคญัน้อยทีสุ่ด และการวจิยัเชงิคุณภาพ 

วเิคราะหข์อ้มลูดว้ยวธิกีารพรรณนาความ 

6. ผลการวิเคราะหขอมูล 
6.1 ปจจัยสวนบุคคล 
ประชาชนผูตอบแบบสอบถามเรื่องการจัดการงานสาธารณสงเคราะหของวัดพระ

บาทนํ้าพุ จังหวัดลพบุรี จําแนกได เพศ สวนใหญเปนหญิง มีจํานวน 226 คน คิดเปนรอยละ 
56.78 อายุ 31 – 40 ป มีจํานวน 98 คน คิดเปนรอยละ 24.62 ระดับการศึกษา ตํ่ากวาปริญญา
ตรี มีจํานวน 246 คน คิดเปนรอยละ 61.81 รายได ตํ่ากวา 15,000 บาท มีจํานวน 189 คน คิด
เปนรอยละ 47.49 อาชีพ บริษัทเอกชน มีจํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ 28.14 

6.2 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นชองประชาชนตอการจัดการงานสาธารณ
สงเคราะหของวัดพระบาทนํ้าพุ จังหวัดลพบุรี โดยภาพรวม อยูในระดับมากสุด เมื่อพิจารณาเปน
รายดานพบวาการจัดการงานสาธารณสงเคราะหของวัดพระบาทนํ้าพุ จังหวัดลพบุร ีทั้ง 4 ดาน 
อยูในระดับมากที่สุด โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยดังน้ี การดําเนินกิจการเพื่อชวยเหลือ
เกื้อกูล รองลงมาการชวยเหลือเกื้อกูลประชาชนทั่วไป รองลงมาการชวยเหลือเกื้อกูลเพื่อ
สาธารณประโยชน และสุดทายการชวยเกื้อกูลสาธารณสมบัติสถานที ่

6.3 ผลการวิจัยเปรียบเทียบการจัดการงานสาธารณสงเคราะหของวัดพระบาทนํ้าพุ 
จังหวัดลพบุรี 

1) ประชาชนที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอการจัดการงานสาธารณสงเคราะหของ
วัดพระบาทนํ้าพุ จังหวัดลพบุรี โดยรวมไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
ปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ังไว 

2) ประชาชนที่มีอายุแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการจัดการงานสาธารณสงเคราะห
ของวัดพระบาทนํ้าพุ จังหวัดลพบุรี โดยรวมไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ังไว 
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3) ประชาชนที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการจัดการงานสา
ธารณสงเคราะหของวัดพระบาทนํ้าพุ จังหวัดลพบุรี โดยรวมไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ังไว 

4) ประชาชนที่มีรายไดแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการจัดการงานสาธารณ
สงเคราะหของวัดพระบาทนํ้าพุ จังหวัดลพบุรี โดยรวมไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ังไว 

5) ประชาชนที่มีอาชีพแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการจัดการงานสาธารณ
สงเคราะหของวัดพระบาทนํ้าพุ จังหวัดลพบุรี โดยรวมไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ังไว 
 
 
 
 
7. อภิปรายผลการวิจัย 

การอภิปรายผลการวิจัยในครั้งน้ี จะกล่าวถงึการจัดการงานสาธารณสงเคราะหของ

วัดพระบาทนํ้าพุ จังหวัดลพบุรี ในภาพรวมทั้ง 4 ขออยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาผลการวิจยั 
รายดานสามารถนํามาอภิปลายผลได ดังน้ี    

การดําเนินกิจการเพ่ือชวยเหลือเก้ือกูล ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย ประทุม อังกูร
โรหิต ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “สถาบันทางพระพุทธศาสนากับงานสังคมสงเคราะห”, ผลการศึกษา
พบวา  

1. พระภิกษุสงฆ นักวิชาการและบุคคลทั่วไปสนับสนุนการทํางาน สังคมสงเคราะห
ของสถาบันทางพระพุทธศาสนา เน่ืองมาจากสอดคลองกับหลักคําสอนของพระพุทธศาสนา และ
เปนการทําเพื่อประโยชนสุขของมหาชนโดยเฉพาะอยางย่ิงในแหลงที่สวัสดิการ ของรัฐยังเขาไป
ไมถึง 

2. วัดทั้งหาวัด และเสถียรธรรมสถานมีจุดออนจุดแข็งที่แตกตางกัน แตเผชิญปญหา 
และ อุปสรรคที่คลายคลึงกัน เชน ดานเงินทุนและบุคลากร ขณะที่เสถียรธรรมสถานไดรับความ 
รวมมือ จากชุมชนและองคกรตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ ในระดับที่พึงพอใจ ชาวบาน
มักมี ทัศนคติวางานสังคมสงเคราะหที่วัดทั้งหลายที่ทํามิใช “กิจของพระสงฆ” 

3. การแกไขปญหาที่มีประสิทธิภาพนาจะเปนการทํางานเชิงรุกมากกวาเชิงรับ โดย
การสรางความสัมพันธและความรวมมือกับรัฐบาลและชุมชนรวมทั้งองคกรเอกชน และใชสื่อชวย
ในการ เผยแพรกิจกรรมตาง ๆ  ใหมากข้ึน ที่สําคัญคือการสรางความสมดุลระหวางการทํางาน
สังคม สงเคราะหกับ การเผยแผธรรม นอกจากน้ันพระสงฆตองมีความระมัดระวังดานความ
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ประพฤติใหอยู ในกรอบของ พระวินัยและจารีตประเพณีในขณะปฏิบัติภารกิจใหการสงเคราะห
ประชาชน  

การชวยเหลือเก้ือกูลเพ่ือสาธารณประโยชน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย พระมหาเรอืง
เดช ถาวรธมฺโม, ดร. (ศรีประสม) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการ กิจการคณะสงฆใหเปน
ศูนยการเรียนรูของชุมชนวัดไผลอม ตําบลจันทนิมิต อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี” เปน
การพัฒนาศูนยการเรียนรูเพื่อจะบริการชุมชนในวัด เปนการพัฒนาการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนมี
ความรูคูคุณธรรม เพื่อความเจริญดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมชุมชน ผลการวิจัยพบวา 
ปจจัยทั้งภายในและภายนอกที่จะสงผลใหภารกิจหรือกิจกรรมของวัดบังเกิดผลสําเร็จ เน่ืองจาก
เจาอาวาสสามารถสรางวัดใหเปนแหลงการเรียนรูเปนศูนยกลางพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชน
และ พัฒนาชุมชน 

การชวยเก้ือกูลสาธารณสมบัติสถานท่ี ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย วรพรรณ กระตา
ทอง บทบาทของพระสงฆในการดูแลเด็กและเยาวชนที่พักอาศัยอยูในวัด  ในการดูแลเด็กและ
เยาวชนที่พักอาศัยอยูในวัด ในการใหบริหารที่ควรจัดใหเพิ่มข้ึนคือ ควรจัดเสื้อผา เครื่องนุงหม 
จัดสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปน ควรจัดใหภิกษุ/สามเณร/บุคคลภายในวัดคอยดูแล ควรจัดให
มีกองทุนในการชวยเหลือดานสวัสดิการและการศึกษา รวมถึงสุขภาพอนามัยดวย และควรให มี
การสนับสนุนการศึกษาโดยมีการจัดหาอุปกรณทางการศึกษา รวมถึงที่อานหนังสือหรือหองสมุด
ไวในวัด นอกจากน้ันควรจัดใหมีการสนับสนุนการสรางงานใหกับเด็กและเยาวชน รวมถึงการ
แนะนํางานหางานใหและทําใหกับเด็กและเยาวชนไดมีรายไดเพื่อใชจายในชีวิตประจําวัน 

การชวยเหลือเก้ือกูลประชาชนท่ัวไป ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย สหัสยา ไทยานนท 
สถาบันสงฆกับการพัฒนาสังคมไทยในอนาคต ตามที่ทัศนะของพระผูนํา วิชาการ การพัฒนา
สถาบันสงฆและการประยุกตหลักธรรม เพื่อใหประโยชนเกื้อกูลแกสังคมไทยน้ัน แตสําหรับ
อนาคตยังตองมีการปรับปรุงสถาบันสงฆในประเด็นตางๆอีกมาก โดยเฉพอยางย่ิงเรื่องการศึกษา
และการพัฒนาคน สวนใหญมองไมเห็นปญหาสําหรับการพัฒนา และการใหคําปรึกษาในงาน
สังคมสงเคราะห : ศึกษาเฉพาะกรณี ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ลาดหลุมแกว การ
ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหสําหรับผูติดยาเสพติดของศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ไดมี
การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหแบงเปน 2 ลักษณะ ดังน้ี  

1) การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห กลุมชน (Social Group Work) เปนกระบวนการ
ใหความชวยเหลือโดยอาศัยกระบวนการกลุมเปนตัวขับเคลื่อน 

2) การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหเฉพาะราย (Social Case Work) เปนกระบวนการ
ให  
ความชวยเหลือ ผูที่เขารับการฟนฟูใหมในเบื้องตน จะนําไปสูแนวทางข้ันตอนตอไปของการฟนฟู 
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9. สรุปองคความรูจากการวิจัย 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การจัดการงานสาธารณสงเคราะหของวัดพระบาทนํ้าพุ 

จังหวัดลพบุรี” ทําใหผูวิจัยคนพบองคความรูจากการวิจัย ดังแผนภาพที่  
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

การจัดการงานสาธารณสงเคราะหของ 

วัดพระบาทนํ้าพุ จังหวัดลพบุรี  

1) การดําเนินกิจการเพ่ือ
ชวยเหลือเกื้อกูล 

1.การดําเนินกิจการเปนที่
น า เชิดชูหนาตาของวัด
และพระพุทธ  ศาสนาเปน
อยางยิ่ง 

2.การดําเนินกิจการเปน
แบบอยางที่ดี นาศึกษา
การบริหารขององคกร
วิธีการตาง ๆ  
3.สงเสริมการประสาน 

เนื่องการส่ือสารไดรวด     
เร็ว เชน อินเตอรขอของ
บริจาคมากันทั่วทิศ 

4.การดําเนินกิจการยัง
ขาดพระภิกษุที่มีความ 

รู สวนใหญผูมีความรูเปน
คฤหัสถ ในการดําเนินงาน 
5.การดําเนินกิจการยัง
ขาดการวิจัย 
6.กิจการสวนใหญพระ 

ภิกษุสงฆเปนผูปวยและมี
อายุมาก 

 
 
 
 

2) การชวยเหลือเกื้อกูล
เพ่ือสาธารณประโยชน 
1.ส่ิงดําเนินการเห็นถึง
ความทุกขยากของสัตว 
โลกทั้งหลาย จึงเมตตา 

ชวยเหลือ  

2.มีบทบาทหนาที่เปนแกน
นําระหวางวันกับชุมชน 

3.มีบทบาทหนาที่ในการ
บําบัดทางจิตใจ 

4.มีบทบาทหนาที่สงเสริม 
หรือพัฒนา 

5.วัดพระบาทน้ําพุ 
ดําเนินงานดานสาธารณ   
ประโยชนมากในการสราง
สถานที่เพ่ือคนไปศึกษา
กลับไมเปนไปตามแผน 

  
 

3) การชวยเกื้อกูล 

สาธารณสมบตัิสถานที ่
1.ผูบริหารไดใชสอยทุก
สวนใหเปนประโยชน มี
คุณคาตอคนทุกขยาก
และภาครัฐ 
2.การใชเสนาะภายใน
วัด การอํานวยความ
สะดวกในการใหใช
สถานที่ของวดัจัด
กิจกรรมตาง ๆ 

3.สรางสถานที่ปฏิบัติ
ธรรมแตไมไดใชงาน 4.
สโตรมีผูมาบริจาค
ส่ิงของมาก แตระบบ
ความปลอดภัยไมมีการ
ตรวจสอบแบบมี
คุณภาพ 
5.มีโครงการจะสราง
ศูนยบําบัดยาเสพติด 

 

4) การชวยเหลือ
เกื้อกูลประชาชน
ทั่วไป 

1.ผูบริหารกําหนดเปน
แผน แตละโครงการ 

2.มีแบบสายงานทําแต
หนวยงาน 

3.มีการพัฒนาทาง
ความรูสรางอาชีพ 

4.ทุกวันนี้วัดพระบาท
น้ําพุเปนที่พ่ึงของกลุม
บุคคลทั่วไป คนปวย
โรคเอดสและของเด็ก
กําพรา เด็กดอยโอกาส 
เพราะมาอยูที่วัดดีกวา
ไปอยูสถานที่ของ
ภาครัฐจัดให วัดตอง
รับภาระมาก ตามดวย
คาใชจาย 
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10.1 ขอเสนอแนะเชงินโยบาย 

1. การดําเนินกิจการเพื่อชวยเหลือเกื้อกูล ตองไดรับความรวมมือจากทุกฝาย
เชน ภาครัฐ เอกชน คณะสงฆ เพื่อการดําเนินงานประสบความสําเรจ็ดวยดี เปนที่นาเชิดชูหนาตา
ของวัดและพระพุทธศาสนาเปนอยางย่ิง การดําเนินกิจการที่ดี ตองมีการวิจัยในการดําเนินงาน 
และประเมินผล มีการพัฒนาองคกรอยูตลอด 

2. การชวยเหลือเกื้อกูลเพื่อสาธารณประโยชน  โดยนําหลักพระธรรมมาใช เห็น
ถึงความทุกขยากของสัตวโลกทั้งหลาย จึงเมตตาดวยหลักพรหมวิหาร 4 ชวยเหลือใหเขาเหลาน้ัน
ไดพนทุกขเวทนา วัดตาง ๆ สามารถจะทําประโยชนใหกับชุมชนไดหลายรูปแบบ ถามีการศึกษา
อยางจริงจัง คณะสงฆใหความสําคัญกับนโยบายในเชิงสังคมสงเคราะห พระเถระผูใหญควรเขา
มามีบทบาทช้ีแนวทางใหพระผูนอยนํานโยบายไปปฏิบัติ  

3. การชวยเกื้อกูลสาธารณสมบัติสถานที่ อยูที่การบริหารของวัดตองมีการจดั
สวนตาง ๆ ไดใชสอยทุกสวนใหเปนประโยชนและมีคุณคาตอคนทุกขยากและภาครัฐ การอํานวย
ความ 

สะดวกในการใหใชสถานที่ของวัดจัดกิจกรรมตาง ๆ ประชาชนทั่วไปที่มาสถานที่น้ันเกิดความ
ประทับใจ สิ่งที่วัดดําเนินการอยูเปนภาพลักษณขององคกร 

4. การชวยเหลือเกื้อกูลประชาชนทั่วไป ผูบริหารตองกําหนดเปนแผน แตละ
โครงการ มีแบบแผนการชวยเหลือ มีหนวยประสานงานภาครัฐองคการบริหารสวนตําบลและ
อาสาสมัครและอื่น ๆ เปนตน 

10.2 ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 

1. ควรนําผลของการศึกษาวิจัยน้ีไปเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดการงานสา
ธารณสงเคราะหในสถานที่วัดของตนเองและที่อื่น ๆ เชน วัดสวนแกวของพระราชธรรมนิเทศ 
(หลวงพอพยอม กลฺยาโณ ) โดยการนําไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับสถานที่ของตน จะเปนการ
นําไปตอยอดพัฒนางานสาธารณการสงเคราะหใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากย่ิงข้ึน 

2. ควรนําปญหาที่ไดจากการศึกษาวิจัยน้ีมาปรับปรุงแกไขในสวนที่ยังมีปญหา
อยู โดยใหทุก ๆ ที่มีสวนทั้งฝายคณะสงฆและฝายบานเมืองหรือฝายผูทีม่ีความรับผดิชอบโดยตรง
ในงานสาธารณสงเคราะห ใหมีสวนรวมมือกัน ในการแกไขปญหาของสังคม ทําสังคมและชีวิต
ของคนเหลาน้ีดีข้ึน 

3. ควรมีการปรับปรุงกลยุทธและบูรณาการ รวมมือกันและพัฒนางานสาธารณ
สงเคราะหคณะสงฆ ใหเขากับยุคโลกาภิวัตน แตยังยึดพระธรรมวินัยอันดีงามเปนแกนหลักสําคัญ
ในการพัฒนาชุมชมของตน ใหมีมั่นคงเจริญรุงเรืองคูชาติไทยตอไป 

4. ในฐานะพระสงฆตองศึกษาเปนแบบอยางที่ ดีและเปนผูนําทางดานจิต
วิญญาณ ควรพัฒนาตนเปนผูนําทั้ง พระสงฆดวยกันเองหรือเปนพระนักพัฒนาใหกับชุมชนตนเอง
และเปนผูที่มีความเสียสละแกชุมชนและคนทั่วไป เปนแบบอยางที่ดีใหกับวัดตาง ๆ 
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5. ควรสรางทรัพยากรมนุษยและสรางผูนําแบบพระภิกษุสงฆที่เปนแบบอยางที่
ดีและเปนผูนําในชุมชน ในลักษณะการทํางานจิตอาสาสมัคร ในการไปพัฒนาชุมชน ทําประโยชน
ใหกับสังคมและชุมชน ที่จะนําพากิจกรรมและการพัฒนาไปสูความสําเร็จไดน้ัน เปนผูที่สรางและ
ใหกับคนทุกขยากทุกที่จะทําตามกําลังตนเองได สรางจิตอาสาสมัครทํางานรวมกับพระสงฆ ทั้งมี
การฝกอบรมคนรุนใหมตลอดเวลา  

6. การสรางทรัพยากรมนุษยน้ัน ตองคํานึกถึงความรูและประสบการณ ตองมี
การสงเสริมกับการศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรม สนับสนุนในเรื่องการเงินและสวัสดิการ สราง
แรงจูงใจ สรางจิตสํานึก มีการอบรมทางทักษะ และประเมินผล 
10.3 ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป 

การวิจัยในครั้งตอไป ผูวิจัยขอเสนอแนะการดําเนินการวิจัยในประเด็นตอไปน้ี 
1. ควรศึกษาวิจัยรูปแบบการจัดการงานสาธารณสงเคราะหของที่อื่น ๆ ดวย

เพื่อการพัฒนาองคกร ทั้งการศึกษาทางมหาวิทยาลัยในการพัฒนาทางความรูและทักษะ 
2. ควรทําการวิจัยเชิงคุณภาพในการประยุกตหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาใน

การงานสาธารณสงเคราะห 
3. ควรทําการศึกษาเรื่องการสรางทรัพยากรมนุษยใหเกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการทํางาน ใหองคกรเขมแข็ง 
4. ควรศึกษาวิจัยยุทธศาสตรในการวางแผนเปาหมายระยะยาว ระยะสั้น ใน

การสรางทรัพยากรมนุษย ในการทํางานสาธารณสงเคราะหอยางย่ังยืนขององคกร 
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บทความวิจัยฉบับน้ี มีวัตถุประสงคคือ 1. เพื่อศึกษาการสงเสริมเด็กและเยาวชนใน
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พระพุทธศาสนาของพระสงฆ อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล และ 3. 

เพื่อศึกษาปญหา อปุสรรคและขอเสนอแนะแนวทางการสงเสริมเด็กและเยาวชนในการเขารวม
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ประชากรคือ เด็กและเยาวชนที่เปนนักเรียน 6,155 คน กลุมตัวอยางจํานวน 376 คน โดยใช

แบบสอบถาม ซึ่งมีคาความเช่ือมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.912 เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 
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รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบคาที และการ

วิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณเชิงลึก กับผูใหขอมูลสําคัญ จํานวน 12 รูป/คน จากน้ันทําการ
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Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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1 . เ ด็ ก แ ล ะ เย า วช น มี ค ว าม คิ ด เห็ น ต อ ก า ร ส ง เส ริ ม เ ด็ ก แ ล ะ เย า วช น 

ในการเขารวมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของพระสงฆ อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ในภาพรวม

อยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน 

2. ผลการเปรียบเทียบ พบวา เด็กและเยาวชนที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษา 

ตางกัน มีความคิดเห็นตอการสงเสรมิเด็กและเยาวชนในการเขารวมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา

ของพระสงฆ อาํเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ังไว 

3. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะตอการสงเสริมเด็กและเยาวชนในการเขารวม

กิ จ ก ร ร ม ท า ง พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า ข อ ง พ ร ะ ส ง ฆ  อํ า เภ อ เมื อ ง  จั ง ห วั ด ชั ย ภู ม ิ 

ดานความมีระเบียบวินัย ในปจจุบันเด็กและเยาวชนสวนใหญขาดคุณสมบัติดานความมีระเบียบ

วินัย มาโรงเรียนไมคอยตรงตอเวลาแตงกายไมคอยถูกตองตามระเบยีบของโรงเรียน ควรที่จะเปด

โอกาสใหพระสงฆเขามามีสวนรวมในการเรียนการสอนใหเด็กและเยาวชนเขาถึงแกนแทของ

ระเบียบวินัย ดานความซื่อสัตยสุจริต เด็กและเยาวชนใหความสนใจกิจกรรมดานคุณธรรม

จริยธรรมนอยมาก ควรที่บิดามารดาครูและพระสงฆตองรวมมือกันอบรมสั่งสอนและปลูกฝงให

เด็กและเยาวชนมีความซื่อสัตยตอตนเองและผูอื่น ผูบริหารสถานศึกษาพระสงฆและครูควร

รวมมือกันสงเสริมการจัดกิจกรรมหรือโครงการอบรมดานความกตัญูกตเวทีในวันสําคัญของ

ชาติและวันสําคัญทางพระพุทธศาสนามากข้ึน 

คําสําคัญ การสงเสรมิ เด็กและเยาวชน กิจกรรมทางพระพทุธศาสนา พระสงฆ  
 

Abstract 

The objectives of this study were 1 .  to study  general context, 
problems and obstacles of children and  youths promotion for Buddhist activity 
participation of monks at Muang District, Chaiyapum Province, 2. to compare the 
opinions on children and  youths promotion for Buddhist activity Participation of 
Monks at Muang District, Chaiyapum Province, classified by personal dataand 3. 
Propose guidelines for children and  youths promotion for Buddhist activity 
participation of Monks at Muang District, Chaiyapum Province . 

Methodology was the mixed methods: The quantitative method colled 
data from 2 8 4  samples who were monks in Chaiyapum Province with 
questionnaires with the reliability value at 0.875, analyze data by social research 
program with frequency, percentile, mean, standard deviaition (SD), hypothesis 
test by F-test, one way ANOVA and test of paired variables with Least Significant 
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Different, LSD.   The qualitative research collected data from 8  key informants, 
purposefully selected from experts with in-depth-interview script by face-to-face 
in-depth-interviewing, analyzed data by descriptive interpretation.   

Findings were as follows: 
1. Monks had opinions of promotion of  Phra Vinaya - Dhikara  Monks 

in Chaiyapum Province, by overall at high level  
(x� =3.41) Opinions on each aspects, from high to low, were also at high levels as; 
Inspection and instruction for new monks who come to monasteries were at high 
level (x� =3.45), Abiding by rules, regulations, laws, Rules of Supreme Sangha 
Council, Orders, Announcement, Order from Supreme Patriarch and 

Superintendent were at high level (x� =3.39), and the lowest were Abiding by 
rules, regulations, laws, Rules of Supreme Sangha Council, Orders, 
Announcement, Order from Supreme Patriarch and Superintendent were still at 
high level (x� =3.39) accordingly.    

2 . The results of opinions comparison were that monks with different 
formal educational levels had different opinions on  
the operation promotion of promotion of  Phra Vinaya - Dhikara  Monks in 
Chaiyapum Province  at the statistically significant level at 0.05, accepting the set 
hypothesis. Meanwhile monks with different ordained Lents, Sangha 
administrative positions, Dhamma educational level and ages did not have 
different opinions, rejecting the set hypothesis . 

3 . Problems and obstacles of the promotion of   
Phra Vinaya - Dhikara  Monks in Chaiyapum Province were that Phra Vinayatikarn 
were not diligent in inspection and controlling their constituencies. Those who 
broke the rules, disrobed and re-ordained still used the same Monk-ID-Books. 
Some of  Phra Vinaya - Dhikara  Monks did not understand their rules and duties 
and not ready to perform duties. Coordination among related agencies was not 
effective  

Recommendations for promotion of  Phra Vinaya - Dhikara  Monks in 
Chaiyapum Province were that Phra Vinaya - Dhikara  Monks should be more 
diligent in inspection and controlling their constituencies, revoking the Monk-ID 
books from those wonks who were disrobed and destroy them. Phra Vinaya - 
Dhikara  Monks should be recruited or appointed at their own wills so that they 
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would be willing to work diligently. There should be regular meeting to find the 
better ways to prevent and control and supervise monks more strictly. 
Keywords Support Children And Youths Buddhist activities Monks 
 

1. บทนํา 

ในอดีตสังคมไทยเปนสังคมที่คนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธเปนหลัก วิธีการดําเนิน

ชีวิตต้ังแตเกิดจนกระทั้งเสียชิตมีความเกี่ยวของกับพระพุทธศาสนา โดยไมสามารถแยกจากกันได 

เพราะการดําเนินชีวิตของสังคมไทยที่สวนใหญนับถือพระพุทธศาสนา เชนน้ีจึงทําใหเลง็เห็นถึง

พัฒนาการในปจจุบันของพระพุทธศาสนาที่ยังคงมีการสืบทอดเผยแผทะนุบํารุงเหมือนอยางทุก

วันน้ีศาสนาทุกศาสนาสอนใหคนประพฤติตนเปนคนดีมีคุณธรรมละเวนความช่ัวอันเปนประโยชน

จําเปนสําหรับตนเองและสังคมทําใหคนอยูรวมกันไดอยางผาสุก 

ในปจจุบันสังคมและวัฒนธรรมไทย ไดเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปตามอิทธิพลของ

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ความเจรญิกาวหนาทางเทคโนโลยี การไหลเขามาของวัฒนธรรม

ตางชาติและการสื่อสารโทรคมนาคมทันสมัย กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอแบบแผนพฤติกรรม

คานิยมและทัศนคติของเด็กและเยาวชนเปนอยางมาก โดยเฉพาะอยางย่ิงคานิยมทางวัฒนธรรม

ไทย  เด็กและเยาวชนซึ่งอยูในวัยเรียนและเปนวัยที่มีอิสระในการเปดรับขอมูลขาวสาร ไดซึมซับ

เอาคานิยมและวัฒนธรรมตะวันตกที่ไมเหมาะสมซึ่งทําใหเกิดปญหาสังคมมากมาย เชน การสูบ

บุหรี่ ด่ืมสุรา การใชสารเสพติด การอดอาหารเพื่อลดนํ้าหนัก การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร 

รักรวมเพศการมั่วสุมเสพยาเสพติด ประกอบกับสังคมและเศรษฐกิจในปจจุบันไมเอื้ออํานวย ทํา

ใหพอแมไมมีเวลาใหแกลูกทําใหลูกขาดความรักขาความอบอุน จึงตองหันหนาไปหาคนอื่นเชน

เพื่อนเปนที่พึ่ง ซึ่งอาจจะชักจูงไปในทางเสื่อมเสียพอแมบางคนประพฤติตนไมดี เชน เปนนักการ

พนัน นักเลงสุราไมสนใจเรื่องศาสนา ไมประพฤติตนตามหลักธรรมของศาสนา พอแมเหลาน้ีเปน

ตัวอยางที่ไมดีแกลูก และเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดปญหาทําใหขาดที่ยึดเหน่ียว กอใหเกิดการ

หางเหินศาสนาประพฤติตนไมเหมาะสม มีสุขภาพจิตทีไ่มดีบกพรองในศีลธรรมและวัฒนธรรมอัน

ดีงาม นอกจากน้ีความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและสังคมทําใหบทบาทของวัดและพระสงฆที่มี

ตอสังคมลดลง ในอดีตโรงเรียนกับวัดอยูในสถานที่เดียวกันพระสงฆมีสวนชวยอบรมสั่งสอนให

เด็กเปนผูที่มีความประพฤติที่ดีงาม อยูในศีลธรรมควบคูกับการศึกษาวิชาความรูวิทยาการตางๆ 

ทางโลกดวย แตในปจจุบันสถานศึกษาสวนมากไดออกจากวัด พระสงฆไมมีโอกาสไดสั่งสอน
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อบรมเด็กในวัยน้ีเหมือนเชนแตกอน ทําใหหางเหินจากวัดและศาสนาเปนสาเหตุหน่ึงที่ทําให

ความประพฤติและจิตใจของเด็กและเยาวชน มีความประพฤติและสภาพจิตใจที่แยลง 

เพราะเหตุน้ีผูวิจัยจึงเห็นวา ควรทําการศึกษาในเรื่องน้ี เพราะสาเหตุสําคัญที่ทําให

เกิดปญหาทําใหขาดที่ยึดเหน่ียวกอใหเกิดการหางเหนิศาสนาประพฤติตนไมเหมาะสม ปญหาการ

เสื่อมทรามในสังคม ต้ังแตปญหาครอบครัวไปถึงปญหาใหญในระดับชาติ เกิดข้ึนจากการที่คนใน

สังคมไทยขาดศีลธรรมและจริยธรรม จึงตองการศึกษาเพื่อใชเปนแนวทางในการปรับปรุงใหเกิด

การพัฒนาปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ และเพื่อนําไปใชใหเกิดประโยชนกับวัดและชุมชนอื่นใน

ประเทศไทยตอไป 

 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 
บทความวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาการสงเสริมเด็กและเยาวชนในการเขารวม

กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของพระสงฆอําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิเพื่อเปรียบเทียบระดับความ

คิดเห็นที่มีตอการสงเสริมเด็กและเยาวชนในการเขารวมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของ

พระสงฆ อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ และเพื่อศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะแนว

ทางการสงเสริมเด็กและเยาวชนในการเขารวมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของพระสงฆ อําเภอ

เมือง จังหวัดชัยภูมิ 

 

3. ขอบเขตการวิจัย 

3.1 ขอบเขตดานเน้ือหา  
บทความวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการ

สงเสริมเด็กและเยาวชน 6 ดาน คือ 1) การสงเสริมดานความมีระเบียบวินัย 2) ดานความซื่อสัตย
สุจริต 3) ดานความกตัญูกตเวที 4) ดานปฏิบัติตนเปนประโยชนตอสวนรวม 5) การสงเสริม
พัฒนาเด็กและเยาวชนโดยการจัดอบรม 6) แนวทางการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

3.2 ขอบเขตดานตัวแปร 
ในการศึกษาวิจัยเรื่องน้ีไดกําหนดตัวแปรที่ใชในการศึกษา ดังน้ี คือ 
ตัวแปรตน (Independent Variable) ไดแก ปจจัยสวนบุคคล คือ  

เพศ อายุ และระดับการศึกษา  
ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ไดแก การสงเสริมการใชหลักธรรมทางศาสนา

พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีสมาธิ ซึ่งผูวิจัยไดแบงขอบเขตของเน้ือออกเปน 6 
ดาน 

3.3 ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง/ผูใหขอมูลสําคัญ 
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ประชากร คือ เด็กและเยาวชนโรงเรียนสตรีชัยภูมิ และโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 

อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ รวมประชากรทั้งหมดจํานวน 6,155 คน ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 376 

คน ผูใหขอมูลสําคัญ ไดแก พระสงฆและผูบริหาร จํานวน 12 รูป/คน 

3.4 ขอบเขตดานสถานท่ี  
สถานที่โรงเรียนสตรีชัยภูมิ และโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 
3.5 ขอบเขตดานระยะเวลา 
ต้ังแตเดือนกรกฎาคม 2561 ถึงเดือน มีนาคม 2562 รวม 9 เดือน 

 
4. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

งาน วิจั ย เรื่ อ ง การส ง เส ริม เ ด็กและ เยาวชนในการ เข าร วมกิ จกรรมท าง
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ผูวิจัยสามารถสรุปแผนกรอบแนวคิด ได
ดังน้ี                

ตัวแปรตน  ตัวแปรตาม           
(Independent Variable) (Dependent Variable) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. วิธีดําเนินการวิจัย 

5.1 รูปแบบการวิจัย 

สถานภาพปจจัยสวนบุคคล 
  -  เพศ 
  -  อายุ 
 -  ระดับการศึกษา 

-การสงเสริมเด็กและเยาวชนใน
ก า ร เข า ร ว ม กิ จ ก ร ร ม ท า ง
พระพุทธศาสนา 

-การสงเสริมดานความมีระเบียบ
วินัย 

-การสงเสริมดานความซื่อสัตย
สุจริต 

-การสงเสริมดานความกตัญู
กตเวที 

-การสงเสริมดานปฏิบัติตนเปน
ประโยชนตอสวนรวม 

-การส ง เส ริมพัฒ นาเด็กและ
เยาวชนโดยการจัดอบรม 

-แนวทางการจัดกิจกรรมสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 

แนวทางในการสงเสริมเด็ก
และเยาวชนในการเขารวม
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 
ของพระสงฆ  อําเภอเมือง 
จังหวัดชัยภูมิ 
-การสัมภาษณผู ใหขอมูล
สําคัญ (Key Informants) 
จํานวน 12 รูป/คน 
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ในการวิจัยรั้ง น้ี ผู วิจัยไดมุงศึกษาการวิจัยแบบประสานวิธี (Mixed Methods 
Research) ระหวางการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ 
(Survey Research) จากแบบสอบถามการวิจัย (Questionnaire) และการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยใช วิ ธี วิจัย เชิงเอกสาร (Documentary Research) และการ
สัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) กับผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) 

5.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง/ผูใหขอมูลสําคัญ 
ประชากร (population) ไดแก เด็กและเยาวชนอําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยมี

กลุมเปาหมาย/กลุมตัวอยาง/ประชากร ทั้งสิ้น 2 โรงเรียน ซึ่งมีจํานวน 6,155 คน กลุมตัวอยาง
ไดมาจากเด็กและเยาวชนโดยใชสูตรการวิเคราะหของ Taro Yamane  ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 
376 คน  

5.3 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเชิงปริมาณใชแบบสอบถาม กลุมตัวอยาง จํานวน 376 ชุด 

สวนการวิจัยเชิงคุณภาพ เปนแบบสัมภาษณเชิงลึก ผูใหขอมูลสําคัญ ซึ่งเปนการสัมภาษณแบบมี
โครงสราง ผูทรงคุณวุฒิ พระสงฆและผูบริหารจํานวน 12 รูป/คน 

5.4 การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
1. การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถาม 
ผูวิจัยนําขอมูลมาประมวลผลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร วิเคราะห

ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชสถิติการวิเคราะห คาความถ่ี คา
รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐาน โดยการทดสอบคา T-test 
เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางตัวแปร 2 ตัวที่เปนอิสระตอกัน โดยกําหนดนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 และรวบรวมขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามปลายเปดมาจัดกลุมขอมูล ตาม
สาระสําคัญที่ไดกําหนดไวในคําถามปลายเปด แลวจึงวิเคราะหขอมูลเชิงเน้ือหา 

2. การวิเคราะหขอมูลแบบสัมภาษณ 
ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดจากการสมัภาษณมาถอดเสียงและบันทึกเปนขอความ นํา

ขอความจากการสัมภาษณและการจดบันทึกมาจําแนกเปนประเด็นและเรียบเรียงเฉพาะประเด็น
ที่เกี่ยวของกบัวัตถุประสงคการวิจัย 
 
6. ผลการวิจัย 

จากการวิจัยสามารถสรุปผลได ดังน้ี 
1 . เ ด็ ก แ ล ะ เย า วช น มี ค ว าม คิ ด เห็ น ต อ ก า ร ส ง เส ริ ม เ ด็ ก แ ล ะ เย า วช น 

ในการเขารวมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของพระสงฆ อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ในภาพรวม

อยูในระดับมาก (X�= 3.80) เมื่อพิจารณาเปนรายดานโดยเรียงตามลําดับคาเฉลี่ยดังน้ี 1) ดาน

ความซื่อสัตยสุจริต (X�= 4.05), 2) ดานความกตัญูกตเวที (X�= 3.89), 3) ดานปฏิบัติตนเปน
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ประโยชนตอสวนรวม (X�= 3.82), 4) ดานความมีระเบียบวินัย (X�= 3.75), 5) ดานจัดกิจกรรม

สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม (X�= 3.73) และ 6) ดานพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยการจัดอบรม 

(X�=3.55). 

2. ผลการเปรียบเทียบ พบวา เด็กและเยาวชนที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษา 

ตางกัน มีความคิดเห็นตอการสงเสรมิเด็กและเยาวชนในการเขารวมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา

ของพระสงฆ อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ังไว 

3. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะตอการสงเสริมเด็กและเยาวชนในการเขารวม

กิ จ ก ร ร ม ท า ง พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า ข อ ง พ ร ะ ส ง ฆ  อํ า เภ อ เมื อ ง  จั ง ห วั ด ชั ย ภู ม ิ 

ดานความมีระเบียบวินัย ควรที่จะเปดโอกาสใหพระสงฆเขามามีสวนรวมในการเรียนการสอนให

เด็กและเยาวชนเขาถึงแกนแทของระเบียบวินัย ดานความซื่อสัตยสุจริต เด็กและเยาวชนใหความ

สนใจกิจกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมนอย จึงทําใหเด็กและเยาวชนขาดความซื่อสัตยสุจริตตอผูมี

พระคุณและเพื่อนๆ ควรที่บิดามารดาครูและพระสงฆตองรวมมือกันอบรมสัง่สอนและปลูกฝงให

เด็กและเยาวชนมีความซื่อสัตยตอตนเองและผูอื่น 
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7. สรุปองคความรูท่ีไดจากการวิจัย 
ผูวิจัยไดนําผลการวิจัยมาสรุปเปนองคความรูได ดังตอไปน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากแผนภาพ แสดงองคความรู (Body of Knowledge) ที่ไดจากการศึกษาเรื่อง 

“การสงเสริมเด็กและเยาวชนในการเขารวมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของพระสงฆ อําเภอ

เมือง จังหวัดชัยภูมิ” ผูวิจัยไดนําเสนอขอมูลตามรายดานของการวิจัยทั้ง 6 ดาน ดังน้ี 

ดานความมีระเบียบวินัย พบวา ในปจจุบันเด็กและเยาวชนสวนใหญมีคุณสมบัติดาน

ความมีระเบียบวินัย มาโรงเรียนตรงตอเวลาแตงกายถูกตองตามระเบียบของโรงเรียน แตก็ยังมี

ดา้นความมี 
ระเบียบวินยั 

ดา้นความ 
ซ่ือสัตยสุ์จริต 

ดา้นความ 
กตญั�ูกตเวที 

ดา้นปฏิบติัตนเป็น 
ประโยชนต่์อส่วนรวม 

 
 

 

 

การส่งเสริมพฒันาเด็กและ 
เยาวชนโดยการจดัอบรม 

ดานแนวทางการจัดกิจกรรม 

สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

รูจักการบริหารเวลา –เคารพธงชาติกอนเขาเรียน –ชี้แจงกฎระเบียบ
ของโรงเรียน –แตงกายถูกตองตามระเบียบ -เขาถึงแกนแทของระเบียบ
วินัย-พระสงฆมีสวนรวมดานระเบียบวินัย 

การส่งเสริมเด็กและเยาวชนในการเข้าร่วมกจิกรรมทางพระพุทธศาสนา 
ของพระสงฆ์ อาํเภอเมือง จงัหวดัชัยภูม ิ

ชี้ใหเห็นโทษของความไมซ่ือสัตยสุจริต –มีความรักเคารพและซ่ือสัตย

ตอพอแม –เมื่อเก็บของไดพยายามนําสงคืนเจาของเดิม –พระสงฆได

ปลูกฝงดานความซ่ือสัตยสุจริต -รับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมาย 

เขาใจความหมายความกตัญูกตเวที -ชวยดูแลพอแมเมื่อทานเจ็บปวย-
กลับจากโรงเรียนชวยเหลือพอแม –จัดกิจกรรมดานความกตัญูกตเวที 
–รูประโยชนของความกตัญูกตเวที -พระสงฆและครูรวมมือกัน
สงเสริมกิจกรรมดานความกตัญูกตเวที 

รูจักชวยเหลือผูอ่ืนทํางานใหดวยความเต็มใจ -เปนประโยชนตอ
โรงเรียน ชุมชนและสังคม -ทํากิจกรรมตางๆ ดวยจิตอาสา –
สอนใหรูจักแสดงความมีน้ําใจตอเพ่ือนๆ –เขารวมกิจกรรมที่
โรงเรียนหรือทางวัดจัดขึ้น -เสริมสรางนิสัยรักการเสียสละ 

พระสงฆไดมีสวนรวมจัดอบรมโดยใชส่ือประกอบการอบรมที่
ทันตอเหตุการณปจจุบัน -ประยุกตหลักธรรมเพ่ือใหนําไปใช
ไดอยางถูกตอง -ไดมอบทุนการศึกษาหรือของชํารวยแกเด็ก
เยาวชน -จัดอบรมทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 

จัดพิธีกรรมในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา –ไดจัดกิจกรรม
อยางหลากหลาย –กิจกรรมพัฒนาความรูในหลักธรรมทาง
ศาสนา –มุ งเนนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม -เขารวม
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
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เด็กและเยาวชนบางสวนที่ไมปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน จึงควรสนับสนุนเปดโอกาสให

พระสงฆเขามามีสวนรวมในการเรียนการสอนใหเด็กและเยาวชนเขาถึงแกนแทของระเบียบวินัย  

ดานความซื่อสัตยสุจริต พบวา ในทางสถานศึกษาใหเวลาและโอกาสแกพระสงฆใน

การอบรมสั่งสอนนอยเกินไป จึงทําใหเด็กและเยาวชนบางสวนขาดความซื่อสัตยสุจริตตอผูมี

พระคุณและเพื่อนๆ ควรที่บิดามารดาครูและพระสงฆตองรวมมือกันอบรมสัง่สอนและปลูกฝงให

เด็กและเยาวชนมีความซื่อสัตยตอตนเองและผูอื่น 

ดานความกตัญูกตเวที พบวา เด็กและเยาวชนสวนมากเขาใจความหมายของ

ความกตัญูกตเวที ชวยเหลือบิดามารดาเมื่อกลบัจากโรงเรยีนดูแลพอแมหรอืผูปกครองเมื่อทาน

เจ็บปวยเช่ือฟงคําสั่งสอนของพอแมครูอาจารยควรที่ผูบริหารสถานศึกษาพระสงฆและครูจะ

รวมมือกันสงเสริมการจัดกิจกรรมอบรมดานความกตัญูกตเวทีในวันสําคัญของชาติและทาง

พระพุทธศาสนา 

ดานปฏิบัติตนเปนประโยชนตอสวนรวม พบวา ดานปฏิบัติตนเปนประโยชนตอ

สวนรวม พระสงฆและโรงเรียนจัดกิจกรรมฝกอบรมเพื่อใหเด็กและเยาวชนรูจักชวยเหลือผูอื่น 

อาสาทํางานใหดวยความเต็มใจ สงเสริมใหเขารวมกิจกรรมที่เปนประโยชนตอโรงเรยีน ชุมชน

และสังคม โดยมุงปฏิบัติเพื่อสวนรวมในการดูแลรักษาของสวนรวม ซึ่งเปนการสรางเสริมนิสัยรัก

การเสียสละเพื่อสวนรวม สงเสริมใหเด็กและเยาวชนทาํกิจกรรมตางๆ ดวยจิตอาสา 

ดานการพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยการจัดอบรม พบวา พระสงฆมีสวนรวมดาน

การจัดอบรมสั่งสอนทางคุณธรรมจริยธรรมใหกับเด็กและเยาวชนมากข้ึน ในการจัดอบรมมีพระ

วิทยากรที่มีความสามารถจัดการอบรมใหสอดคลองกับเหตุการณปจจุบันไดเปนอยางดี 

โดยเฉพาะอยางย่ิงผูจัดอบรมหรือพระสงฆสามารถประยุกตหลักธรรมเพื่อใหเด็กและเยาวชน

นําไปใชไดอยางถูกตอง  

และดานแนวทางการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม พบวาพระสงฆและ

ทางโรงเรียนก็ไดชวยกันจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อมุงเนนการพัฒนาดานคุณธรรมจริยธรรม

ของเด็กและเยาวชน และใหความสําคัญในดานการพัฒนาความรูความเขาใจในหลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนา ดานการจัดพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา โดยพาเด็กและเยาวชนไปทําบุญตัก

บาตร หรือเวียนเทียนที่วัดในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา  
 

8. อภิปรายผลการวิจัย 
จากการศึกษาเกี่ยวกับ การสงเสริมเด็กและเยาวชนในการเขารวมกิจกรรมทาง

พระพุทธศาสนาของพระสงฆ อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ในภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งมี

ประเด็นในการอภิปรายผลดังน้ี 
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1) ดานระเบียบวินัย พบวา โดยภาพรวม อยูในระดับมาก อภิปรายไดวา การตรงตอ
เวลาและใหความสําคัญกับการแตงกาย ถือเปนวินัยอยางหน่ึง เพราะการแตงกายที่ถูกกาลเทศะ
เปนการบงบอกใหผูอื่นรูวา ผูแตงกายเปนคนเชนไร ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พระครูสมุห
ศรัณย ปฺญาวชิโร  ผลการวิจัย พบวา ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาที่มีตอการจัดกิจกรรมสงเสรมิคุณธรรมแตละดาน โดยภาพรวม พบวา นักเรียนมี
ความคิดเห็นตอการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมที่ไมแตกตางกัน 

2. ดานความซื่อสัตยสุจริต พบวา การสงเสริมเด็กและเยาวชน โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก อภิปรายไดวา พระสงฆและทางโรงเรียนมีการสงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีความรัก
เคารพตอพอแมและครูอาจารย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ประพืช จันทรเขียว ผลการวิจัยพบวา 
โดยภาพรวม มีการปฏิบัติในระดับมากเมื่อพิจารณารายดาน พบวา ทุกดานมีการปฏิบัติอยูในระดับ
มากทุกดาน 

3. ดานความกตัญูกตเวที พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก อภิปรายไดวา เด็ก
และเยาวชนมีความความกตัญูกตเวทีบิดามารดา ครู อาจารย โดยการเคารพ เช่ือฟงปฏิบัติตาม
คําสั่ง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ นางพวงรัตน ชํานาญเลิศกิจ ผลการวิจัย พบวา การสงเสริม
นักเรียนใหมีคุณธรรมจริยธรรมภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก คือ ดานความกตัญู ดาน
การมีวินัย 

4. ดานปฏิบัติตนเปนประโยชนตอสวนรวม พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
อภิปรายไดวา เด็กและเยาวชนรูจักชวยเหลือผูอื่นและอาสาทํางานใหดวยความเต็มใจ ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ พระครูประทีปธรรมนาถ (ชุตินฺธโร) ผลการศึกษาวิจัย พบวา นักเรียน
โดยสวนใหญมีระดับความคิดเห็นการจัดกิจกรรมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแตละดาน 
พบวา ดานผูเรียนปฏิบัติตนเปนประโยชนตอสวนรวมน้ันเปนกิจกรรมที่พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
มากที่สุด 

5. ดานพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยการจัดอบรม พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก อภิปรายไดวา ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการพัฒนา
เด็กและเยาวชนโดยการจัดอบรมมีการสงเสริมนอยกวาดานอื่นๆ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 
พระมหาไพบูลย วิปุโล (บุญล้ําเลิศ) ผลการวิจัย พบวา โดยภาพรวมทุกดานอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการสั่งสอนอบรมทางจริยธรรม อยูในระดับนอยที่สุด 

6. ดานการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก อภิปรายไดวา พระสงฆและทางโรงเรียนไดสงเสริมและ 
ใหความสําคัญกับการจัดพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ นางแกวกมล
ฤทธ์ิเต็ม ผลการวิจัยพบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาถึงรายละเอียดในแตละ
ดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน 
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9. ขอเสนอแนะ 
ผลการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี มีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

9.1 ขอเสนอแนะเชงินโยบาย 

1) ดานคน องคกรคณะสงฆควรมีนโยบายในการจัดอบรมและสงเสริมพัฒนา

คุณธรรมจริยธรรมของเด็กและเยาวชนอยางตอเน่ือง 2) ดานการเงิน ควรจัดสรรงบประมาณ

เพิ่มเติมเพื่อใหโรงเรียนหรือวัดไดนําไปจัดซื้อวัสดุอุปกรณประกอบการจัดอบรม 3) ดานวัสดุ

อุปกรณ พระสงฆโรงเรียนและครูอาจารย ควรทดลองสังเกตเกี่ยวกับพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน

วาชอบพอใจในการเรียนรูเรื่องใด และควรหาสื่อประกอบการเรียนการสอนและวิธีการเรียนการ

สอนใหเด็กและเยาวชนสนใจการอบรมมากข้ึน 4) ดานการบริหารจัดการ องคกรสงฆและโรงเรียน

ควรจัดใหมีการอบรมธรรมะกับเด็กและเยาวชนทุกระดับใหไดเขารับการอบรม เพื่อขัดเกลานิสัย

และพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน 

9.2 ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
1) ผูจัดอบรมหรือผูบริหารโรงเรยีนควรสงเสริมใหผูปกครองของเด็กและเยาวชนเขา

มามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดยทําการประเมนิผลพฤติกรรม
ในดานตางๆ แลวฝกฝนอบรมใหคําแนะนําในทุกดานของคุณธรรมจริยธรรม 2) พระสงฆและ
โรงเรียนควรรวมมือกันจัดกิจกรรมฝกอบรมดานคุณธรรมจริยธรรมทั้งภายในสถานศึกษาและ
ภายใน  

9.3 ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยคร้ังตอไป 

1) ควรศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมเชิงคุณธรรมและจริยธรรมกับตัวแปรอื่นๆ 
เชนกลุมการเรียนรู เด็กที่อยูในชุมชนแออัด เด็กกําพรา เด็กเรรอน และเด็กถูกทอดทิ้ง เปนตน 
เพื่อศึกษาวามีผลตอพฤติกรรมเชิงคุณธรรมจริยธรรมหรือไม 2) ควรศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพ 
เพื่อจะไดรับทราบประสิทธิภาพในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมแกเด็กและเยาวชน อันจะเปน
ผลสะทอนใหเห็นวาวิธีการที่พระสงฆหรือโรงเรียนดําเนินการอยูน้ันมีประสิทธิภาพมากนอย
เพียงใด 
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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค คือ (1) เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของการจัดการงานสาธารณ

สงเคราะหของพระสังฆาธิการอําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี (2) เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคที่มีตอ
การจัดการงานสาธารณสงเคราะหของพระสังฆาธิการอําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี (3) เพื่อนําเสนอ
แนวทางการพัฒนาการจัดการงานสาธารณสงเคราะหของพระสงัฆาธิการอําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 
โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของและจาก
ผูใหขอมูลหลัก จํานวน 17 รูป/คน โดยสัมภาษณเจาะลึก เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลและ
วิเคราะหขอมูลใชวิธีการวิเคราะหเน้ือหาเชิงพรรณนาความ 

ผลการวิจัยพบวา 
1. สภาพทั่วไปของการจัดการงานสาธารณสงเคราะหของพระสังฆาธิการอําเภอเมือง 

จังหวัดราชบุรี ดานการดําเนินกิจการเพื่อชวยเหลือเกื้อกูล วัดและพระสังฆาธิการเปนแกนหลักใน
การขับเคลื่อนกิจการในฝายพุทธจักรเพื่อประสานกับฝายอาณาจักร ในการรวมมือรวมแรงกัน
พัฒนาชุมชนใหมีความเจริญ ดานการชวยเหลือเกื้อกูลกิจการของผูอื่นเพื่อสาธารณประโยชน พระ
สังฆาธิการตองใหการชวยเหลือเกื้อกูลดวยความต้ังใจและใหเกิดความเปนธรรมเปนประโยชนที่เกิด
แกชุมชน ดานการเกื้อกูลสาธารณสมบัติสถานที่อันเปนสาธารณสมบัติ มีความนาเปนหวงในเรื่อง
ของการอนุรักษและการดูแลรักษา ในทางปฏิบัติมีความยากไมนอย จําเปนที่คนหรือประชาชนใน
ชุมชน ดานการเกื้อกูลประชาชนทั่วไป พระสังฆาธิการตองชวยบรรเทาความเดือดรอนใหแก
ประชาชนในหมูบานหรือสังคมตามความสามารถ 

2. ปญหาและอุปสรรคในการจัดการงานสาธารณสงเคราะหของพระสังฆาธิการอําเภอ
เมือง จังหวัดราชบุรีดานการดําเนินกิจการเพื่อชวยเหลือเกื้อกูลเปนเรื่องของประชาชนหรือคนใน
ชุมชน มีการติดตอกับวัดนอยลง ดานการชวยเหลือเกื้อกูลกิจการของผูอื่นเพื่อสาธารณประโยชน 
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Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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การขาดงบประมาณ ขาดการแคลนกําลังบุคลากร ดานการเกื้อกูลสาธารณสมบัติสถานที่อันเปนสา
ธารณสมบัติตองมีการประมวลปญหาและหาความเปนไปไดในแนวทางที่จะนํามาแกปญหาตางๆ
ของชุมชน ดานการเกื้อกูลประชาชนทั่วไปปญหาของชุมชนกับวัดก็มีมากข้ึนในบริบทหลายๆอยาง 
ทั้งทางดานความคิดและความเช่ือถือของคนในชุมชน  

3. แนวทางการพัฒนาการจัดการงานสาธารณสงเคราะหของพระสังฆาธิการอําเภอเมือง 
จังหวัดราชบุรี ดานการดําเนินกิจการเพื่อชวยเหลือเกื้อกลู พระสังฆาธิการตองประสานความรวมมือ
ในทุกภาคสวนและตองประมวลขอปญหาและอุปสรรค ดานการชวยเหลือเกื้อกูลกิจการของผูอื่น
เพื่อสาธารณประโยชนพระสงัฆาธิการหรอืวัดตองมีระบบของการวางแผนงานที่ดี ดานการเกื้อกูลสา
ธารณสมบัติสถานที่อันเปนสาธารณสมบัติ ตองมีการวางแผนที่มีความรวมมือและการรวมใจของคน
ในชุมชน ดานการเกื้อกูลประชาชนทั่วไป พระสังฆาธิการตองมีความรูและ ความเขาใจในบริบทตาง ๆ 
ของชุมชน 
คําสําคัญ: การจัดการ, งานสาธารณสงเคราะห, พระสังฆาธิการ 
 

ABSTRACT 
The objectives of research paper were (1) to study the general state of 

public welfare management of Sangha administrators in Muang district, Ratchaburi 
province, (2) to study the problems and obstacles of public welfare management 
of Sangha administrators in Muang district, Ratchaburi province, and (3) to propose 
the operational guidelines of public welfare management of Sangha administrators 
in Muang district, Ratchaburi province. The research methodology was the 
qualitative research had the documentary analysis and interview as the tool to 
collect the data in the field study from 17 key informants and analyzed the data 
through the content analysis technique. 

The findings of this research were as following: 
1.The general state of public welfare management of Sangha 

administrators in Muang district, Ratchaburi province found that the hospitality 
aspect which temples and Sangha administrators play the major role to move the 
activity on behalf of Buddhist organization cooperate with the government for the 
sake of  community developmentto be more progressive. The public domain 
hospitality aspect; Sangha administrators help the society with attention and justice 
for the benefit of community to have knowledge and scrutiny for helping others  
for broader public domains. The general people hospitality; Sangha administrators 
must help the people problem in the village or society as much as possible. To 
cooperate the help to have the convenience or people service, to solve the 
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problems and disturbance of the people when they get the disturbance and want 
the helping 

2. The problems and obstacles of public welfare management of Sangha 
administrators in Muang district, Ratchaburi province found that the hospitality 
aspect which about the matter of people or community people have a few contact 
with the temple. The public domain hospitality aspect; lack of budget and 
personnel, lack of social support about the trust of community and people. 
Moreover, the people in community do not understand the role of the monks, 
especially the Sangha affairs. The public place hospitality aspect as the public 
domains; must summarize the problem and find out the possible solution of the 
problem of community. 

3. The guidelines of public welfare management of Sangha administrators 
in Muang district, Ratchaburi province found that the hospitality aspect which 
Sangha administrators should cooperate with all agencies of society and summarize 
the problems and  obstacles for problem synthesis and set the development plan 
and develop continuously.  The public domain hospitality aspect; Sangha 
administrators should have the good plan. The public place hospitality aspect as 
the public domains; must plan with cooperation of community people on the 
same direction. Sangha administrators must play the major role to cooperate the 
harmony of community people and government. The general people hospitality; 
the Sangha administrators must have the knowledge, understanding the various 
contents of community and general people. 
Keywords: Management, Public Welfare, Sangha Administrators 
 

1. บทนํา 
วัดทางพระพุทธศาสนาเปนสถานที่มีความสําคัญตอพระพุทธศาสนิกชนทั่วไป เปน

ศูนยกลางในการถายทอด ศีลธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมและประเพณีตาง ๆ ไปสูชุมชน หรือจะ
เรียกไดวา วัดเปนศูนยกลางของชุมชน จากอดีตวัดเปนศูนยกลางของชุมชน และเปนสถานที่ที่
พุทธศาสนิกชนทั่วไปไดใช เปนสถานศึกษาอบรมใหมีความรูดานวิชาชีพ ตําราแพทยแผนไทยและ
ศิลปกรรมแขนงตาง ๆ วัดจึงเปนศูนยกลางการบริหารและการปกครอง รวมทั้งสถานที่บําเพ็ญบุญ 
บําเพ็ญกุศล ต้ังแตเกิดจนถึงตาย และเปนสถานที่สงเคราะหทางจิตใจใหแกประชาชน(สุภาพ สุปญจ
นันท, 2544: 30) 

ปญหาสําคัญอยางหน่ึงขององคกรสงฆโดยรวมก็คือความรูความเขาใจในดานการบริหาร
จัดการที่ยังไมไดปรับระบบใหสอดคลองกับยุคสมัย (พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), 
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2539: 15) อีกทั้งการเขาใจอยางทั่วถึงและตรงกัน ถึงแมวัดและองคกรสงฆจะมีศาสนสมบัติที่อยูใน
รูปของทุนที่เปนทรัพยสินมากมายที่สะสมมาต้ังแตยุคด้ังเดิม ในฐานะผูครอบครองปจจัยการผลิตที่
สําคัญ อันไดแก ที่ดิน แรงงาน ซึ่งสรางใหวัดกลายเปนสถาบันทางเศรษฐกิจที่มั่งคงอยางย่ิงใน
สังคมไทย (อุทิศ จึงนิพนธสกุล, 2528: 21) ถาผูเกี่ยวของทรัพยสินของวัดไมมีองคความรูหรือขาด
เอาใจใสที่เพียงพอตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมโดยไมไดจัดตามเกณฑมาตรฐานในการพัฒนาวัด
อยางตอเน่ืองทั้งในดานการศึกษา และการสาธารณสงเคราะห เปนตน 

การพัฒนาประเทศมุงเนนการพัฒนาความเจริญทางดานเศรษฐกิจ ทําใหสังคมไทย
เปลี่ยนเปนสังคมเมือง ความสัมพันธและพึ่งพาอาศัยกันของคนในชุมชนในสังคม เปลี่ยนไปเปนตาง
คนตางอยู เปนสังคมบริโภคนิยม ความเสื่อมถอยทางศีลธรรม จริยธรรมมีมากข้ึน และขาดศรัทธา
ในพระพุทธศาสนา วิถีชีวิตของคนไทยเริ่มหางจากวัดมากข้ึนทุกทีเปนปญหาสังคมมากข้ึนเรื่อยๆ 
(พระมหาสันติ านวโร (ประสพสุข), 2560: 2) ปญหาที่เกิดข้ึนกับพระพุทธศาสนา ที่สังเกตไดจาก
ปรากฏการณทางสังคมไทยหลายประการ เชน ผูเขาวัดสวนใหญเปนผูสูงอายุ วัยรุนหนุมสาวไมนิยม
เข าวัด อันเน่ืองมาจากสาเห ตุ คือ พระภิกษุบางสวนกระทํ าผิดหลักธรรมคําสอนของ
พระพุทธศาสนา และปฏิบัติตนไมกอใหเกิดศรัทธาตอประชาชน มีการสรางโบสถวิหารเกินความ
จําเปน วัดบางวัดอาศัยกลวิธีในวงการธุรกิจ ดึงดูดใหคนยินยอมบริจาคทรัพยเพื่อตอบแทนทางวัตถุ
เปนสําคัญ 

การสาธารณสงเคราะหนับวาเปนงานสําคัญของคณะสงฆ ซึ่งมหาเถรสมาคมไดกําหนด
หนาที่ให เจาคณะภาค เจาคณะจังหวัด เจาคณะอําเภอ เจาคณะตําบล มีหนาที่ควบคุมและสงเสริม
การรักษาความสงบเรียบรอย การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห การเผยแผพระพุทธศาสนา 
การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห ในเขตปกครองของตน ใหดําเนินไปไดดวยดี 
(ชําเลือง วุฒิจันทร, 2541: 118) 

ในสวนงานดานสาธารณสงเคราะห ของจังหวัดราชบุรีน้ัน ทางคณะสงฆจังหวัดราชบุรี 
ซึ่งใหความสําคัญเปนอยางมาก และพระสังฆาธิการเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในงานดานสาธารณ
สงเคราะหที่สมควรนํามาศึกษา ไดแก รูปแบบการจัดการสาธารณสงเคราะหของพระพระสังฆาธิ
การ ซึ่งยังไมมีรูปแบบการจัดการสาธารณสงเคราะหงานของพระสังฆาธิการที่ปฏิบัติกันอยูก็ทําตาม
ความเขาใจพื้นฐาน ของการบริหารกิจการคณะสงฆ 6 ดาน 

สภาพปจจุบันอําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี มีพื้นที่ทั้งหมด 15 ตําบลมีวัดที่ข้ึนทะเบียน
ทั้งหมดจํานวน 82 วัดและมีที่พักสงฆ จํานวน 7 แหง ซึ่งมีจํานวนพระภิกษุ จํานวน 878 รูป 

จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาดังกลาวขางตน ประกอบกับผูวิจัยเปนพระ
สังฆาธิการจึงมีความตองการศึกษาเรื่อง “รูปแบบการจัดการงานสาธารณสงเคราะหของพระสังฆาธิ
การอําเภอเมือง จังหวัดราชบุร”ี เพื่อสังเคราะหขอมูลอันเปนประโยชนตอการพัฒนางานสาธารณ
สงเคราะหของคณะสงฆในอําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สืบไป 
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2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
2.1 เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของการจัดการงานสาธารณสงเคราะหของพระสังฆาธิการ

อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 
2.2 เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคที่มีตอการจัดการงานสาธารณสงเคราะหของพระ

สังฆาธิการอําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 
2.3 เพื่อนําเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการงานสาธารณสงเคราะหของพระสังฆาธิ

การอําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 
 

3. วิธีดําเนินการวิจัย 
3.1 รูปแบบการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ี ครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งเก็บขอมูลจากผูใหขอมูลที่สําคัญ โดย
การสัมภาษณเชิงลึก เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลขอบเขตเน้ือหาใน แยกโดยลักษณะมี4ประการ
คือ (1) ดานการดําเนินกิจการเพื่อชวยเหลือเกื้อกูล (2) ดานการชวยเหลือเกื้อกูลกิจการของผูอื่น
เพื่ อสาธารณประโยชน (3) ดานการเกื้อกูลสาธารณสมบัติสถานที่อันเปนสาธารณสมบั ติ 
(4) ดานการเกื้อกูลประชาชนทั่วไป (พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย คงฺคปฺโ), 2545: 57-58) 

3.2 ผูใหขอมูลหลัก 

การวิจัยเรื่อง “การจัดการงานสาธารณสงเคราะหของพระสังฆาธิการอําเภอเมือง 
จังหวัดราชบุรี” ผูวิจัยไดกําหนดเกี่ยวกับผูใหขอมูลหลักที่สําคัญ (Key Informants) จากผูที่มี
คุณลักษณะสอดคลองกับสาระสําคัญของการวิจัย จํานวน 17 รูป/คน 

3.3เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง “การจัดการงานสาธารณสงเคราะหของพระสังฆาธิการอําเภอเมือง 

จังหวัดราชบุรี” ผูวิจัยไดใชการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) แบบกึ่งโครงสราง (Sami 
Structured) เพื่อเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งผูวิจัยสรางข้ึน โดยกําหนดโครงสรางของขอคําถาม สําหรับ
นําไปใชในกระบวนการสัมภาษณเชิงลึก (In-depht interview) เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปน
แบบสัมภาษณ (Interview) 

3.4การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยไดอาศัยวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
1. ขอหนังสือจากหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเชิงพุทธ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆราชบุรี ถึงผูใหขอมูลหลักสําคัญ (Key 
Informants) เพื่อขอความอนุเคราะหในการใหสัมภาษณ 

2. ทําการนัดวัน เวลา และสถานที่กับผูใหขอมูลหลักสําคัญ (Key Informants) เพื่อ
สัมภาษณตามที่กําหนดไว 

3. ดําเนินการสัมภาษณตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนดนัดไว จนครบทุกประเด็น 
โดยขออนุญาตใชวิธีการจดบันทึกและบันทึกเสียงประกอบการสัมภาษณ 
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4. นําขอมูลดิบที่ไดมารวบรวมเพื่อวิเคราะหโดยวิธีการที่เหมาะสมและนําเสนอตอไป
3.5การวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณโดยวิธีการดังน้ี 
1. นําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณมาถอดเสียงและบันทึกเปนขอความ 
2. นําขอความจากการสัมภาษณและการจดบันทกึมาจําแนกเปนประเด็นและเรียบเรียง

เฉพาะประเด็นที่เกี่ยวของกับวัตถุประสงคการวิจัย 
3. วิเคราะหคําสัมภาษณของผูใหขอมูลสําคัญตามวัตถุประสงคการวิจัย โดยใชเทคนิค

การวิเคราะห (Content Analysis Technique) ประกอบบริบท (Context) 
4. สังเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคการวิจัยและนําเสนอตอไป 

 

4. สรุปผลการวิจัย 
1. สภาพทั่วไปของการจัดการงานสาธารณสงเคราะหของพระสังฆาธิการอําเภอเมือง 

จังหวัดราชบุรี ดานการดําเนินกิจการเพื่อชวยเหลือเกื้อกูล วัดและพระสังฆาธิการเปนแกนหลักใน
การขับเคลื่อนกิจการในฝายพุทธจักรเพื่อประสานกับฝายอาณาจักร ในการรวมมือรวมแรงกัน
พัฒนาชุมชนใหมีความเจริญ ดานการชวยเหลือเกื้อกูลกิจการของผูอื่นเพื่อสาธารณประโยชน พระ
สังฆาธิการตองใหการชวยเหลือเกื้อกูลดวยความต้ังใจและใหเกิดความเปนธรรมเปนประโยชนที่เกิด
แกชุมชน ดานการเกื้อกูลสาธารณสมบัติสถานที่อันเปนสาธารณสมบัติ มีความนาเปนหวงในเรื่อง
ของการอนุรักษและการดูแลรักษา ในทางปฏิบัติมีความยากไมนอย จําเปนที่คนหรือประชาชนใน
ชุมชน ดานการเกื้อกูลประชาชนทั่วไป พระสังฆาธิการตองชวยบรรเทาความเดือดรอนใหแก
ประชาชนในหมูบานหรือสังคมตามความสามารถ 

2. ปญหาและอุปสรรคในการจัดการงานสาธารณสงเคราะหของพระสงัฆาธิการอําเภอ
เมือง จังหวัดราชบุรีดานการดําเนินกิจการเพื่อชวยเหลือเกื้อกูลเปนเรื่องของประชาชนหรือคนใน
ชุมชน มีการติดตอกับวัดนอยลง ดานการชวยเหลือเกื้อกูลกิจการของผูอื่นเพื่อสาธารณประโยชน 
การขาดงบประมาณ ขาดการแคลนกําลังบุคลากร ดานการเกื้อกูลสาธารณสมบัติสถานที่อันเปนสา
ธารณสมบัติตองมีการประมวลปญหาและหาความเปนไปไดในแนวทางที่จะนํามาแกปญหาตางๆ
ของชุมชน ดานการเกื้อกูลประชาชนทั่วไปปญหาของชุมชนกับวัดก็มีมากข้ึนในบริบทหลายๆอยาง 
ทั้งทางดานความคิดและความเช่ือถือของคนในชุมชน  

3. แนวทางการพัฒนาการจัดการงานสาธารณสงเคราะหของพระสังฆาธิการอําเภอเมือง 
จังหวัดราชบุรี ดานการดําเนินกิจการเพื่อชวยเหลือเกื้อกลู พระสังฆาธิการตองประสานความรวมมือ
ในทุกภาคสวนและตองประมวลขอปญหาและอุปสรรค ดานการชวยเหลือเกื้อกูลกิจการของผูอื่น
เพื่อสาธารณประโยชนพระสงัฆาธิการหรอืวัดตองมีระบบของการวางแผนงานที่ดี ดานการเกื้อกูลสา
ธารณสมบัติสถานที่อันเปนสาธารณสมบัติ ตองมีการวางแผนที่มีความรวมมือและการรวมใจของคน
ในชุมชน ดานการเกื้อกูลประชาชนทั่วไป พระสังฆาธิการตองมีความรูและ ความเขาใจในบริบทตาง ๆ 
ของชุมชน 
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5. อภิปรายผลการวิจัย 
การจัดการงานสาธารณสงเคราะหของพระสังฆาธิการอําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดย

ภาพรวม พบวา วัดและพระสังฆาธิการน้ันเปนแกนหลักในการขับเคลื่อนกิจการในฝายพุทธจักรเพื่อ
ประกับฝายอาณาจักรในการรวมมือรวมแรงกันพัฒนาชุมชนใหมีความเจริญ เพราะวัดก็มีความ
พรอมในหลายดาน ไมวาจะเปนเรื่องของสถานที่ และปจจัยอื่นๆอีกพอที่พระสังฆาธิการจะได
ชวยเหลือเกื้อกูลแกสังคมชุมชนไดสอดคลองกับงานวิจัยของพระวิสิษฐภททจาโร (คําศักด์ิ)ได
ศึกษาวิจัยเรื่อง “การเสริมสรางสมรรถนะการบริหารกิจการคณะสงฆ ของพระสังฆาธิการ ในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน” ผลการวิจัยพบวา (1) สภาพทั่วไปของการบริหารกิจการคณะสงฆของ
พระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําพูนพบวา ดานการปกครองเปนไปตามกรอบที่ทางมหา
เถรสมาคมไดมีการต้ังเอาไวพรอมกับมีการแบงหนาที่ ใหชวยกันดูแลความเรียบรอยในการ
บริหารงาน ดานการเผยแผก็ไดใหความรวมมือกันในการทํางานโดยไดมีการนําเอาโครงการตางๆ 
เขามาชวยในการทํางาน (พระวิสิษฐภททจาโร (คําศักด์ิ), 2560: ก-ข) ดานการชวยเหลือเกื้อกูล
กิจการของผูอื่นเพื่อสาธารณประโยชนไดแก พระสังฆาธิการและตองใหการชวยเหลือเกื้อกูลดวย
ความต้ังใจและใหเกิดความเปนธรรมเปนประโยชนที่เกิดแกชุมชนหมูมากเปนเรื่องที่ละเอียดออน
และมีความจําเปนตองใชวิจารณญาณในการไตรตรองความสอดคลองกับผลงานการวิจัยของพระ
มหาไชยณรงค ภททมุนี (เสริมแกว) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทดานการสาธารณสงเคราะหของวัด
ชลประทานรังสฤษด์ิอําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี” ผลการศึกษาพบวา (1) บทบาทดานการสา
ธารณสงเคราะหของวัดชลประทานรังสฤษด์ิ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวม อยูใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.32 เมื่อพิจารณา เปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน (2) ผล
การเปรียบเทียบบทบาทดานการสาธารณสงเคราะหของวัดชลประทานรังสฤษด์ิ อําเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี จําแนกตามสถานภาพสวน บุคคลทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะหความแตกตาง
ระหวางตัวแปร พบวา พระสงฆและ ประชาชน มีผลทําใหความคิดเห็นตอบทบาทดานการสาธารณ
สงเคราะหของวัดชลประทานรังสฤษด์ิ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี แตกตางกัน จึงเปนการ
ยอมรับสมมติฐานทุกขอที่ต้ังไว (3) ผลจาก การสัมภาษณพระสงฆภายในวัดชลประทานรังสฤษฏ
พบวามีขอสรุปไดดังน้ีโดยภาพรวมงานดาน สาธารณสงเคราะหของวัดน้ันมีความสําคัญมาก(พระ
มหาไชยณรงค ภททมนีุ (เสริมแกว), 2556: ก-ข) 
  

6. ขอเสนอแนะ 
6.1 ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 

1. พระสงฆควรปฏิบัติการในเชิงรุกคือ ไมรอใหคนเขาไปหาถึงวัด แตควรจัดการ 
ประชาสัมพันธขาวสารตามชองทางตางๆใหประชาชนมีความรูความเขาใจและรูถึงความสําคัญใน
การ การจัดการงานสาธารณสงเคราะหของพระสังฆาธิการใหประชาชนเขาใจมากย่ิงข้ึน 
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2. ภาครัฐหรือหนวยงานที่มีหนาที่เกี่ยวของควรจัดใหมีการอบรมถวายความรูแด
พระสงฆ และประชาชนในเรื่องเกี่ยวกับการการจัดการงานสาธารณสงเคราะหของพระสังฆาธิการ
ภายในวัด และชุมชน 

3. ใหคนในชุมชนและหมูบานหรือชุมชนที่มีการจัดการงานสาธารณสงเคราะหของ
พระ สังฆาธิการมีจิตสํานึกในการทํางานที่ประสานสอดคลองกันทั้งชุมชนในการดูแลอยางจริงจัง 

4. คนในชุมชนตองมีสวนรวมในการการจัดการงานสาธารณสงเคราะหของพระ
สังฆาธิ การดวยเพื่อที่จะไดเปนสวนหน่ึงทีจ่ะไดเรยีนรูและซมึซับความสํานึกรกัทองถ่ินของเราเองจะ
ไดเห็น คุณคาในการสงเคราะหสาธารณะน่ันเอง 

6.2 ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป 
1. ในการทําวิจัยในครั้งน้ีเปนการวิจัยเฉพาะ “การจัดการงานสาธารณสงเคราะห

ของพระ สังฆาธิการอําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี” เชิงลึกบางประเด็น และจึงควรมีการวิจัย” การ
จัดการงาน  สาธารณสงเคราะหของพระสังฆาธิการอําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ของวัดอื่น ๆ เพื่อ
เปนแนวทาง นําไปสูการปฏิบัติในปจจุบันไดเชนกัน 

2. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการดานวิชาการจัดการงานสาธารณสงเคราะหใน
การนําหลักวิชาการประยุกตองคความรูเกี่ยวกับการจัดการงานสาธารณสงเคราะหมาใชในวัด 
บริษัท หรือองคกร หนวยงาน สถาบัน เปนตน เพื่อเปนการดําเนินงานใหบรรลุตามเปาหมายหรือ
วัตถุประสงคตามหลักเกณฑของการจัดการงานสาธารณสงเคราะห 
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Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 

การศึกษาวิเคราะหคณุคาของพระบรมสารรีิกธาตตุามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท 
An Analytical Study Volue The Buddha’s Relics in Buddhist Theravada 

Philosophy Perspective 

วรกร  ชาติชัยทัศ∗ สุวิน  ทองปน∗∗ จรัส  ลีกา∗∗∗ 
 

บทคัดยอ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค คือ ๑) เพื่อศึกษาทัศนะของพระบรมสารีริกธาตุในพุทธ
ปรัชญา ๒) เพื่อวิเคราะหพระบรมสารีริกธาตุในมุมมองทางปรัชญา และ ๓) เพื่อศึกษาวิเคราะห
คุณคาของพระบรมสารีรกิธาตุตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท เปนการวิจัยเชิงเอกสาร โดยการเก็บ
ขอมูลจากเอกสารปฐมภูมิและเอกสารทุติยภูมิ แลววิเคราะหขอมูลดวยการพรรณนา  
 ผลการวิจัยพบวา ทัศนะของพระบรมสารีริกธาตุในพุทธปรัชญา คือความคิดเห็นของ
ชาวพุทธที่มีตออัฐิธาตุของพระพุทธเจา เมื่อพระพุทธองคไดเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแลวและ
ไดมีถวายพระเพลิงพระพุทธเจา หลังจากน้ันไดมีการแบงอัฐิธาตุของพระพุทธองค แบงให
พุทธศาสนิกชน นําไปประดิษฐานไวในที่ตางๆ เพื่อเปนสัญลักษณแทนพระพุทธเจา สําหรับ
สักการบูชา พระบรมสารีริกธาตุในมุมมองทางปรัชญา คือ ๑) มองในเรือ่งของความเช่ือ ความ
ศักด์ิสิทธ์ิ และปาฏิหาริย ซึ่งเปนการมองทางดานอภิปรัชญา ๒) มองในเชิงจริยธรรม หมายถึง 
หลักธรรม คําสอน ที่สอนใหคนทําความดี ละความช่ัว ทําจิตใจใหผองใส ดังคําที่พระพุทธองค
ตรัสวา ผูใดเห็นธรรม ผูน้ันเห็นเรา  คุณคาของพระบรมสารีริกธาตุตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท 
ไดแก ๑) คุณคาทางจิตใจ คือคุณคาที่เกิดจากการบูชาพระบรมสารีริกธาตุ แลวทําใหผูบูชาเกิด
ความอิ่มอก อิ่มใจและเกิดศรัทธา ๒) คุณคาทางการปฏิบัติ คือ คุณคาที่เกิดจากการปฏิบัติตาม
คําสั่งสอนของพระพุทธเจา ทําใหคนกลายเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรมตามหลักพุทธศาสนา   
คําสําคัญ : คุณคา, พระบรมสารีริกธาตุ, พุทธปรัชญาเถรวาท 
 

Abstract 
 The aims of this research paper were: 1) to study the perspective on 
the Buddha relics in Buddhist philosophy; 2) to analyze the Buddha relics in the 
philosophical view; 3) to analytically study the values of the Buddha relics in 
Theravada Buddhist philosophy. This study employed the documentary research 
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methodology conducted through the study of the primary and secondary 
sources and the obtained data were analyzed by the descriptive analysis.  
 The research results revealed that the perspectives on the Buddha 
relics in Buddhist philosophy is the idea of the Buddhists towards the remains of 
the Buddha after his passing away and his cremation. The Buddha relics were 
arranged in the possession of the Buddhist followers in different places as the 
symbolic presentative of the Buddha for paying homage. The Buddha relics are 
viewed by the philosophical aspects:  1) the metaphysical aspect referring to the 
belief, holiness and miracle; 2) the ethical aspect referring to the dhamma 
principles, doctrines of wholesome and unwholesome conducts, and mental 
purification as the Buddha words ‘whoever sees dhamma, sees me’.   he values 
of the Buddha relics in Theravada Buddhist philosophy are: 1) the mental value 
which is the value in taking homage to the Buddha relics causing complacency 
and faith; 2) the practical value which is the value from the practices in 
accordance with the Buddha teachings and becoming an ethical and moral 
person based on Buddhism.   
keyword: the Volue, The Buddha’s Relics, The Buddhist Theravada Philosophy  
 
1. บทนํา  
 ในสังคมไทยเมื่อประเทศไทยไดรับพระพุทธศาสนาเถรวาทแบบลังกาวงศต้ังแตสมัย
สุโขทัยเปนตนมา  ไดมีการสรางพระสถูปสําหรับบรรจุพระบรมสารีริกธาตุข้ึนเปนหลักของวัด
ตามคติความเช่ือของชาวพุทธประเทศศรีลังกา  และมีการเขียนตํานานพระบรมสารีริกธาตุกํากับ
ไวดวย  ทําใหชาวพุทธเช่ือวาบรรดาพระบรมสารีริกธาตุที่แจกไปยังเมืองตาง ๆ  เมื่อครั้งถวาย
พระเพลิงพระพุทธสรีระ  ไดรับการรักษาและสักการบูชาสืบมาโดยลําดับในประเทศไทยก็มีการ
สรางพระสถูปเจดียสําหรับบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเพื่อใหประชาชนไดสักการบูชา  และการ
สรางพระเจดียน้ี  ถือเปนรูปแบบสถาปตยกรรมอยางหน่ึงของไทยซึ่งไดรับอิทธิพลจากความเช่ือ
เรื่องพระบรมสารีริกธาตุ โดยความหมายก็คือ  พระอัฐิของพระพุทธเจา (ราชบัณฑิตยสถาน, 
2525: 833) หรือกระดูกของพระพุทธเจา  รวมถึงพระธาตุที่นับเน่ืองหรือเปนสวนรางกาย  หรือ
พระวรกายของพระสมัมาสมัพุทธเจา (ธนิต  อยูโพธ์ิ, 2529: 46) หมายถึง  พระเกศา  (ผม)  พระ
โลมา  (ขน)  พระขนา  (เล็บ)  พระทันตา  (ฟน)  พระทาฐธาตุ  (พระเข้ียวแกว  พระอัฐ ิ 
(กระดูก)  พระอักขธาตุ  (พระรากขวัญ)  พระคีวธาตุ  (พระอัฐิกานพระศอ)  ของพระพุทธเจา 
(ทองสืบ  ศุภะมารค, 2531: 1) 
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 พระบรมสารีริกธาตุ  ชาวพุทธถือวาเปนธาตุพิเศษ  ชาวพุทธถือวาเปนธาตุพิเศษอัน
เกิดมาแตพระสรีรกายของพระพุทธเจา  (คะนอง  เนินอุไร, มปป.: 189) เปนสิ่งแทนองค
พระพุทธเจาผูทรงประกอบดวยพระวิสุทธิคุณ   พระปญญาธิคุณ  และพระมหากรุณาธิคุณ  เมื่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จดับขันธปรินิพานแลว  และอันตรธานไดเกิดข้ึนแลว  พุทธภาวะยอม
เปนสภาพวางเปลา  ความเช่ือเรื่องอิทธิปาฏิหาริยเกี่ยวกับพระบรมสารีริกธาตุมีมาต้ังแตหลัง
พุทธกาล  นอกจากพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธองค  ที่มอบไวใหเปนสมบัติของชาวพุทธ
บริษัทจะไดนําไปประพฤติปฏิบัติ  เพื่อความหลุดพนจากกิเลสแลว  สมบัติอันล้ําคาอีกอยางหน่ึง  
ที่พุทธศาสนิกชนควรกราบไหวบูชา  เพื่อเปนเครื่องยึดเหน่ียวจิตใจ  ก็คือพระบรมสารีริกธาตุของ
พระพุทธเจาซึ่งถือวา  บรรดาปูชนียวัตถุตางๆ  ที่พุทธศาสนิกชนสักการบูชากันอยูทั่วหนา  ที่ถือ
ไดวามีความศักด์ิสิทธ์ิ  และประโยชนแกการสักการบชูาของพุทธศาสนิกชน  พระบรมสารีริกธาตุ
น้ี  บังเกิดข้ึนมาจากพระสรีระของพระพุทธเจาโดยตรง  ดังน้ัน  พระบรมสารีริกธาตุ  จึงเปนปู
ชนียวัตถุพิเศษ  ย่ิงกวาปูชนียวัตถุอื่นใดในโลกน้ีทั้งสน  เพราะอุบัติมาแตปูชนียบุคคลที่สูงสุดใน
โลก (ประโยชน  สงกลิ่น, 2540)  
 ในปจจุบัน  พุทธศาสนิกชนก็ยังใหความสนใจที่จะสักการบูชา  และตองการจะมีพระ
บรมสารีริกธาตุหรือพระธาตุของพระอรหันตสาวกไวครอบครอง  เพื่อจุดประสงคที่แตกตางกัน  
เชน  เพื่อสักการบูชา  เพื่อเปนสิริมงคลที่มีพระบรมสารีริกธาตุไวที่บาน  โดยจัดวางไวบนโตะหมู
บูชา  หรือเก็บรักษาไวในที่อันเหมาะสม  เน่ืองจากมีความเช่ือวา  หากผูใดมีพระบรมสารีริกธาตุ
หรือพระธาตุของพระอรหันตอยูในครอบครองแตรักษาไวไมดี  เชน  เก็บรักษาไวในที่ไม
เหมาะสม  หรือการถวายสักการบูชา  พระบรมสารีริกธาตุหรือพระธาตุของพระอรหันตน้ันจะ
อันตรธานไปจากที่น้ัน  ในขณะที่บางคนก็เช่ือวา  ผูที่มีพระบรมสารีริกธาตุหรือพระธาตุของพระ
อรหันตไวครอบครองมากๆ  จะเปนการวัดคุณธรรมของผูน้ันวาเขามีกาย  วาจา  ใจ  บริสุทธ์ิ
สะอาด  มีปญญาบารมีมาก  เปนตน  ดวยเหตุน้ีจึงมีการสวดคาถาอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ  
และมีวิธีการประพฤติปฏิบัติตนในกรรมวิธีตางๆ  ซึ่งก็แลวแตผูใดจะปฏิบัติแลวไดผลก็จะบอก
ตอๆ  กันมา (คะนอง  เนินอุไร, มปป.: 191) 
 จากความมีอยูของพระบรมสารีกริกธาตุในพระพุทธศาสนาเถรวาทที่มีอิทธิพลตอชาว
พุทธ  ทั้งในทางดานประวัติศาสตร  ความเช่ือความศรัทธา  การสักการบูชา  การนอมจิตใจเขา
ไปสูหลักธรรมที่พระพุทธเจาทรงแสดงไว  ที่จะตองประพฤติปฏิบัติ  ไมเพียงแคนําพระบรม
สารีริกธาตุมาสักการบชูาหรือการไปสักการบชูาในสถานที่ตางๆ  ที่พระบรมสารรีกิธาตุไดบรรจุไว
ในพระธาตุเจดีย  แตพระบรมสารีริกธาตุเปนสิ่งที่สื่อความหมายถึงวา  การมีพระบรมสารีริกธาตุ
แสดงวามีพระพุทธเจา  และหลักธรรมที่พระพุทธเจาไดทรงตรัสรูและสั่งสอนเวไนยสัตวใหรูตาม 
 ดังน้ันผูวิจัยจึงมีความสนใจทีจ่ะศึกษาวิเคราะหคุณคาของพระบรมสารีรกิธาตุตามแนว
พุทธปรัชญาเถรวาท  ที่กลาวถึงกําเนิด  คุณลักษณะและความสําคัญของพระบรมสารีริกธาตุที่มี
อยูในพระพุทธศาสนาเถรวาท  ศึกษาพระบรมสารีริกธาตุในมุมมองทางปรัชญา และคุณคาของ
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พระบรมสารีริกธาตุที่มีอิทธิพลตอสังคมไทย เพื่อที่จะไดเปนประโยชนตอผูที่ใครศึกษาทางดาน
วิชาการในอนาคตตอไป   
 
2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 2.1 เพื่อศึกษาพระบรมสารีริกธาตุในพุทธปรัชญาเถรวาท 
 2.2 เพื่อศึกษาคุณคาพระบรมสารีริกธาตุตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท 
 2.3 เพื่อศึกษาวิเคราะหคุณคาของพระบรมสารีริกธาตุตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท 
 
3. ขอบเขตของการวิจัย 
 3.1 ดานเอกสาร 
 1. เอกสารปฐมภูมิ  (Primary Sources) ไดแก พระไตรปฎก ฉบับมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ภาษาบาลีและภาษาไทย 
 2. เอกสารทุติยภูมิ  (Secondary Sources) ไดแกหนังสือ ตํารา เอกสารของบทความ
วิชาการตาง ๆ ที่ไดรวบรวมเรียบเรียงไว และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเรื่องพระบรมสารีริกธาตุ 
 3.2 ดานเน้ือหา 
 ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยมุงศึกษาประเด็นดังตอไปน้ีคือ (1) พระบรมสารีริกธาตุในพุทธ
ปรัชญาเถรวาท ไดแก ประวัติความเปนมา ประเภทและลักษณะ (2) คุณคาพระบรมสารีริกธาตุ
ตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท (3) วิเคราะหคุณคาของพระบรมสารีริกธาตุตามแนวพุทธปรัชญา
เถรวาท 
 
4. วิธีการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) เปนการ
เก็บขอมูลจากเอกสาร หนังสือ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยมีวิธีดําเนินการวิจัยดังน้ี 
 4.1 ศึกษาขอมูลจากเอกสารปฐมภูมิและทุติยภูมิโดยการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับพระ
บรมสารีริกธาตุ และการบูชาพระบรมสารีริกธาตุในสังคมไทย 
 4.2 เรียบเรียงเน้ือหา  นํามาวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการพรรณนาวิเคราะหตามหลัก
อุปนัยวิธี  ในดานอภิปรัชญา  ดานจริยศาสตรและญาณวิทยา 
 4.3 การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยไดเรียบเรียงขอมูลจากเอกสารและขอมูลการสัมภาษณเชิงลึกแลวนําขอมูลมา
วิเคราะหคุณคาพระบรมสารีริกธาตุตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาทดวยวิธีการพรรณนาตามหลัก
อุปนัยวิธีใน 2 ดาน คือ 
 1) วิเคราะหในดานอภิปรัชญา ไดแก ความเช่ือ ปาฏิหาริย จิตใจ 
 2) วิเคราะหในดานญาณวิทยา ไดแก การใชปญญา หรือการเกิดปญญา 



613การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม Proceedings: 2561

 3) วิเคราะหในดานจริยศาสตร ไดแก การบูชา การสวดระลึก การปฏิบัติตามแนวทาง
พุทธปรัชญาเถรวาท 
 4.4 สรุปการวิจัยและขอเสนอแนะ 
 
5. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 5.1 จากการศึกษาทัศนะของพระบรมสารีริกธาตุในพุทธปรัชญา ผลการวิจัยพบวา 
พระบรมสารีรกิธาตุ คือ พระธาตุสวนยอยที่บังเกิดแตองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาโดยเฉพาะ 
มิไดเปนคําที่ใชเรียกพระธาตุของพระอรหันตสาวก หรือพระธาตุเจดียตางๆ จึงจําตองสรางพระ
ธาตุเจดียข้ึนประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุไวในที่แหงเดียว เพื่อการกราบไหว สักการะบูชา มี
การปองกันพระบรมสารีรกิธาตุของผูมีพระภาค แลวสักการะ เคารพ นบนอบ บูชาพระสรีระของ
พระผูมีพระภาคดวยการฟอนราํ ขับรอง ประโคมดนตรี ระเบียบดอกไมและของหอมตลอด 7 วัน 
ประเภทของพระบรมสารีริกธาตุ  พระบรมสารีริกธาตุแบงเปน  2  ประเภท 1) ประเภทที่
กระจายออกจากกัน 2) ประเภทที่ไมกระจายออกจากกัน ลักษณะของพระบรมสารีริกธาตุ 
คุณลักษณะของพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุ พบวา 1) มีดวยกันหลายสี 2) มีหลากหลาย
รปูแบบ 3) หากมีขนาดเล็กมักสามารถลอยนํ้าได เมื่อลอยดวยกันจะสามารถดึงดูดเขาหากันได 
และลอยติดกันเปนแพ 4) สามารถเสด็จมาเพิ่มจํานวนข้ึนหรือลดลงไดเอง ซึ่งเปนลักษณะเฉพาะ
ของพระธาตุ 5) เปลี่ยนขนาดและสีสันเองได 6) สวนมากมักมีนํ้าหนักคอนขางเบา เมื่อเทียบกับ
ขนาด และที่ไมกระจายออกจากกัน ทานแบงไดเปน 3 ขนาด ไดแก 1) ขนาดเล็ก 2) ขนาดเข่ือง 
3) ขนาดใหญ ความแตกตางเกี่ยวกับพระบรมสารีริกธาตุ พระบรมสารีริกธาตุมีเอกลักษณที่
แตกตางไปจากพระธาตุอยางมากมายหรืออาจเรียกไดวาเปนการแตกตางอยางสิ้นเชิงก็วาได
เพราะพระบรมสารรีิกธาตุหรืออฐัิธาตุของพระพุทธองคตลอดจนของพระอรหนัตน้ันมีอยูมากมาย 
 5.2 จากการศึกษาพระบรมสารีริกธาตุในมุมมองทางปรัชญา พบวา พระบรม
สารีริกธาตุในมุมมองอภิปรัชญา ที่มีตอจิตใจเกิดจากความเช่ือวาพระบรมสารีริกธาตุเปนที่
ศักด์ิสิทธ์ิที่มักจะทําอะไรก็เปนผลสําเร็จโดยเฉพาะทางจิตอันสูงสง ทําใหจิตมีลักษณะสวาง 
สะอาด สงบ สุขใจ เปนผลสําเร็จที่ เกิดจากการประพฤติปฏิบัติ อันเกิดจากการเคารพบูชา 
ปาฏิหาริยของพระบรมสารีริกธาตุเกิดจากจากการที่บูชาสวดระลึกคุณ ที่เปนสิ่งที่เหนือความ
คาดหมาย ที่ทําใหไมมีปญหาในการดําเนินชีวิตและแคลวคลาดจากภยันตรายตางๆ มีความ
เจริญรุงเรืองกับผูที่มีความเช่ือศรัทธาและประพฤติปฏิบัติตอพระบรมสารีริกธาตุ ดานนิพพานที่
กลาวถึงการปฏิบัติตามหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจาเมื่อครั้งที่มีชีวิตอยูดวยการที่พระบรม
สารีริกธาตุเปรียบเสมือนพระพุทธเจา พระองคเปนผูปราศจากอาสวะกิเลสทั้งปวง พระองคทรง
เปนผูมี พระปญญาอันย่ิง ทรงเปนผูบริสุทธ์ิ มีพระมหากรุณาธิคุณสั่งสอนธรรมแกเวไนยสัตวผูตก
อยูในความทุกข ทําใหผูที่ปฏิบัติตามสามารถเขาถึงนิพพาน การสักการบูชากราบไหว สมัย
โบราณมีการบูชาพระบรมธาตุดวยเครื่องหอมและขาวตอกดอกไม ตามปกติแลวจะสรงพระธาตุ



การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม Proceedings: 2561614

ดวยนํ้าสะอาด อาจเจือดวยนํ้าหอม เน่ืองจากองคพระบรมธาตุสวนใหญบรรจุอยูใตฐานพระเจดีย 
การสรงนํ้าจึงกระทําโดยการราดนํ้าไปบนองคพระเจดีย โดยกําหนดหมายเอาพระธาตุเจดียตางๆ 
ที่กระจายอยูตามเมืองตางๆ การกราบไหวและสกัการะบูชาพระธาตุประจําปเกิด ยอมกอใหเกิด
ความสุขใจ ความอิ่มอกอิ่มใจ และประทับติดตรึงตราอยูภายในใจ การสวดบูชาระลึกคุณ การ
นมัสการพระธาตุ 12 นักษัตรเปนความเช่ือและประเพณีปฏิบัติของชาวลานนามาชานาน ไดมีคํา
บูชาพระธาตุแตกตางกันไปในแตละพระธาตุ ดังน้ันจึงไดมีคําบูชาพระธาตุประจําปเกิดเพื่อเปน
การปฏิบัติดวยความเคารพและศรัทธา และความเช่ือการบูชาตอพระบรมสารีริกธาตุ ในดานการ
ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจา คือ ผูรู ผูต่ืน ผูเบิกบานดวยธรรม  
 5.3 จากการวิเคราะหคุณคาของพระบรมสารีริกธาตุตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท 
พบวา ดานดานจริยศาสตร การดําเนินชีวิต การที่พระพุทธเจาเปนมนุษยผูมีคุณสมบัติของความ
เปนพุทธะ พระองคทรงเปนผูมี พระปญญาอันย่ิง ทรงเปนผูบริสุทธ์ิ การดําเนินชีวิตก็ใหอยูดวย
ความเพียร มีสติสัมปชัญญะ ช่ือมั่นในพระสัทธรรมของพระพุทธเจา ทั้งสวนที่เปนปริยัติสัทธรรม 
ปฏิบัติสัทธรรม และปฏิเวธสัทธรรม ดวยพระธรรม มีความเช่ือวาพระธรรมคําสั่งสอนน้ัน เปนสัจ
ธรรม ดวยการรักษาเบญจศีล เบญจธรรม และการดําเนินชีวิตตามหลักทิฏฐิธัมมิกัตถประโยชน  
ก็ยอมทําใหตนเอง ครอบครัว มีชีวิตความเปนอยูที่ดี มีความสุขความเจริญ ไมใชวากราบไหวบูชา 
หรือการขอพรใหตนเอง ครอบครัว มีความสุขความเจริญ ดานคุณธรรมที่พึงอบรมใหเกิดใหหลุด
พนภายในจิตใจ ในดานปญญา ความรูความสามารถ การมีเหตุผล จนสามารถนําตนใหหลุดพน
จากเครื่องผูกมัด เครื่องบีบค้ันที่เรียกวา กิเลสและกองทุกข ทําใหจิตมีลักษณะสวาง สะอาด สงบ 
สุขใจ เปนผลสําเร็จที่เกดิจากการประพฤติปฏิบัติ ยอมไดรับผลในทันที เพราะทุกสิ่งทุกอยางลวน
แตเกิดจากเหตุและปจจัย นําไปสูผลที่ไดรับ ทั้งกับตนเองและครอบครัว ความเช่ือเรื่องพระธาตุ
ประจําปเกิดของชาวพุทธมีตํานานกลาวไววา และดานอภิปรัชญา ความเช่ือเรื่องการไหวพระธาตุ
เจดียประจําปเกิดเปนวัฒนธรรมการบูชาพระบรมสารีรกิธาตุของชาวลานนาซึ่งบอกเลากนัวามีมา
แตโบราณ โดยกําหนดหมายเอาพระธาตุเจดียตางๆ ที่กระจายอยูตามเมืองตางๆ การไดไปกราบ
ไหวพระธาตุประจําปเกิดยอมกอใหเกิดความสุขใจ ความอิ่มอกอิ่มใจ และประทับติดตรึงตราอยู
ภายในใจแกผูที่เดินทางมากราบไหวพระธาตุประจําปเกิด ในดานญาณวิทยา ที่เปนการปฏิบัติ
ตามหลักธรรมของพระพุทธเจา ดวยการเขาถึงแกนความรูที่เกิดจากการปฏิบัติมีสติปญญา   
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ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 80 รูป/คน จะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอย
ดําเนินการใหผลงานหรือสวนหน่ึงของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพ
ทางวิชาการ หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) ซึ่งจะนําไปสู
การประกันคุณภาพการศึกษาไดอีกดวย 
 การดําเนินการดังกลาวน้ี เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2552 และสอดคลองกับประกาศมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2559 
 ดวยเหตุผลและความจําเปนดังกลาว จึงตองจัดใหมีโครงการประชุมวิชาการที่มี
รายงานการประชุม (Proceedings) ของการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของหลกัสตูรทัง้สอง
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ใหสาธารณชนไดรับทราบ อันจะนําไปสูการประกันคุณภาพการศึกษาและความเปนเลิศทาง
วิชาการตอไป 
6. วัตถุประสงค 
 6.1 เพื่อจัดใหมีการตีพิมพผลงานสารนิพนธและวิทยานิพนธของหลักสูตรพุทธศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตใน
วารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ 
 6.2 เพื่อจัดใหมีการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) 
 6.3 เพื่อเผยแพรผลงานทางวิชาการของหลักสูตรทั้งสองสาขาใหสาธารณชนไดรับทราบ
อยางกวางขวาง 
7. ลักษณะของโครงการ 
 เปนโครงการจัดประชุมสัมมนาบทความทางวิชาการที่มกีารรายงานการประชุมของ
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพทุธ และหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต ภาควิชารัฐศาสตร คณะสงัคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ประจําปการศึกษา 2561 
8. เปาหมายผลผลิต 
 8.1 เปาหมายเชิงคุณภาพ  มีการตีพิมพผลงานวิทยานิพนธในรูปแบบของบทความทาง
วิชาการและนําเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) 
 8.2 เปาหมายเชิงปริมาณ  มีการตีพิมพเอกสารทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาไมนอย
กวา 500 เลม เพื่อเผยแพรตอสาธารณชนที่เขารวมประชุมทางวิชาการไมนอยกวา 100 รูปหรือ
คนจากทุกวิทยาเขตที่เปดการศึกษาในหลักสูตร 
9. งบประมาณ 
 9.1 ที่มาของงบประมาณ :  งบประมาณสนับสนุนจากหลักสูตรฯ/นิสิตปริญญาโท 

9.2 การใชจายงบประมาณ: เปนการคิดแบบระบบถัวเฉลีย่โดยการประมาณการเบื้องตน
ดังน้ี 

 
ท่ี รายการ 
1 คาเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ 
2 คาอาหารเชาหรือเครื่องด่ืมที่ใชในการประชุมวิชาการ 
3 คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิในการประชุมวิชาการ 
4 คากระเปา 
5 คาปายไวนิล 
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10. ขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการ 
กระบวนการดําเนินการโครงการจัดประชุมวิชาการที่มรีายงานการประชุม 

(Proceedings) โดยใชกระบวนการ PDCA คือ 
10.1 การวางแผน (PLAN) ประชุมระดมความคิดเห็นระหวางคณาจารยเจาหนาที่

ประจําหลักสูตรและนิสิตเพื่อจัดทําโครงการจัดประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม 
(Proceedings) เพื่อขออนุมัติหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร ตลอดถึงทําหนังสือไปยัง
หนวยงานที่เกี่ยวของ  

10.2 การดําเนินงาน (DO) มีการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนดไว ภายใตกรอบ
ระยะเวลาที่กําหนดไวในแผน ระหวางเดือนมีนาคม 2561 – 31 เมษายน 2562  

10.3 สรุปและประเมินโครงการ (CHECK) โดยมีการประชุมสรปุโครงการ ปรากฏใน
รายงานการประชุมหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร  คณะสังคมศาสตร 

10.4 นําผลสรุปและขอเสนอแนะ (ACT) ไปดําเนินดารพัฒนาปรบัปรุงแกไขตอไป 
ปรากฏในรายงานประชุมหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร   คณะสังคมศาสตร 

ตารางแผนปฏิบัติการโครงการ 

ลําดับท่ี กิจกรรมดําเนินงาน 
ระยะเวลาดําเนินการ (มีนาคม – เมษายน 2561) 

สัปดาห 
1 

สัปดาห 
2 

สัปดาห 
3 

สัปดาห 
4 

สัปดาห 5 สัปดาห 6 สัปดาห 7 สัปดาห 
8 

1 ประชุมระดมความ
คิดเห็นผูที่เกี่ยวของ 

        

2 จัดทําโครงการเสนอขอ
อนุมัติมหาวิทยาลัย 

        

3 จัดทําหนังสอืไปยัง
หนวยงานที่เกี่ยวของ 

        

4 ดําเนินตามแผนที่
กําหนด 

        

5 สรปุโครงการตามแบบ 
มคอ.2 และเสนอ
มหาวิทยาลัย 

        

 
11. ตัวชี้วัด 

11.1 ผลผลิต (Output) 
1) รอยละ80 ของนิสิตที่เขารวมโครงการฯมีความรูเพิ่มข้ึน 
2) รอยละ80 ของนิสิตที่เขารวมโครงการฯมีพึงพอใจตอโครงการฯ 

11.2 ผลลัพธ (Outcome) 
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1) นิสิตที่ เขารวม โครงการฯ  มี ความรู จากการประสบการณ ตรงในการ
ประชุมสัมมนาวิชาการ 

2) การจัดการโครงการเปนไปตามเกณฑ สกอ.ที่ไดกําหนดไว 

12. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
12.1 ไดตีพิมพผลงานสารนิพนธ/วิทยานิพนธหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา

การจัดการเชิงพุทธ และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตในวารสารหรือสิ่งพิมพทาง
วิชาการ 

12.2 ไดจัดประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) 
12.3 ไดเผยแพรผลงานทางวิชาการของหลักสูตรทั้งสองสาขาใหสาธารณชนไดรับทราบ

อยางกวางขวาง 
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แบบประเมนิบทความวิจัย 
การประชุมวิชาการทีม่ีรายงานการประชุม (Proceedings) 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

 
 

คําชี้แจง: แบบประเมินน้ีประกอบดวย 3 ตอน คือ 
ตอนท่ี 1 ขอมูลเบื้องตน 

ประกอบดวยช่ือผูทรงคุณวุฒิ และช่ือบทความวิจัย 
ตอนท่ี 2 ผลการประเมินคุณภาพบทความวิจัย 

เปนการประเมินคุณภาพบทความวิจัย จํานวน 10 ขอ ซึ่งมีเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 
 5   หมายถึง   ดีเดน 
 4   หมายถึง   ดีมาก 
 3   หมายถึง   ดี 
 2   หมายถึง   คอนขางดี 
 1   หมายถึง   ปรับปรุง 

ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงคุณภาพงานวิจัย 
ประกอบดวย 5 ประเด็นคือ 1) ปญหาการวิจัย 2) วิธีดําเนินการวิจัย 3) องคความรูที่

ไดรับจากการวิจัย 4) ประโยชน/การประยุกตใช/ผลกระทบตอสังคมของงานวิจัย และ 5) การตอ
ยอดองคความรูของงานวิจัยในอนาคต โดยขอความอนุเคราะหทานผูทรงคุณวุฒิไดโปรดบันทึก
ขอคิดเห็นตามประเด็นดังกลาวขางตนใหครบทุกประเด็นตามความเหมาะสม เพื่อการปรับปรุง
คุณภาพงานวิจัยและสรุปเปนรายงานการประชุม ซึ่งเปนสวนหน่ึงของโครงการจดัประชุมวิชาการ
ที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) ตอไป 

 
 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร  
คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
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แบบประเมนิบทความวิจัย 
การประชุมวิชาการทีม่ีรายงานการประชุม (Proceedings) 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร  
คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

 
ตอนท่ี 1 ขอมูลเบื้องตน 

1. ช่ือผูทรงคุณวุฒิ
........................................................................................................................................ 

2. ช่ือผูทําวิจัย
........................................................................................................................................ 

3. ช่ือบทความวิจัย
....................................................................................................................................... 
 

ตอนท่ี 2 ผลการประเมินคุณภาพบทความวิจัย 
เกณฑการประเมิน คะแนน 

1. กระบวนการวิจัยถูกตองและเหมาะสมทุกข้ันตอน 
(มีวัตถุประสงค/ สมมติฐาน/ ขอบเขต/ ข้ันตอนดําเนินงาน/ ทฤษฎีที่
ใชเหมาะสม) 

5 4 3 2 1 

2. การวิเคราะหผลการวิจัยที่ถูกตองและเหมาะสม      
3. การนําเสนอและเรียบเรียงเน้ือหาสาระที่ชัดเจนตามลําดับข้ันตอน 
ไมสับสน สามารถทําใหผูอานติดตามเน้ือหาของผลงานไดโดยสะดวก 
และมีการใชภาษาที่ชัดเจนถูกตองตามหลักภาษา ตลอดจนมีความ
เช่ือมโยงของประเด็น 

     

4. เสรมิสรางความรูและเปนประโยชนตอวงวิชาการอยางกวางขวาง 
หรือสามารถนําไปประยุกตไดอยางแพรหลาย 

     

5. แสดงความรูใหมที่ลกึซึง้กวางานเดิมที่เคยมผีูศึกษาแลว      
6. แสดงความกาวหนาทางวิชาการและเปนการตอยอดความรู      
7. สามารถนําไปใชเปนแหลงอางอิงทางวิชาการหรือนําไปปฏิบัติได      
8. มีความคิดริเริ่ม และเปนงานบกุเบิกทางวิชาการ ตลอดจนเปนการ
สรางองคความรูใหม 

     

9. กอใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการในระดับสูง      
10. เปนที่เช่ือถือยอมรบัในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวของ      
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ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงคุณภาพงานวิจัย 
3.1 ปญหาวิจัย 
..........................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 
3.2 วิธีดําเนินการวิจัย 
..........................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 
3.3 องคความรูที่ไดรับจากการวิจัย 
..........................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 
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3.4 ประโยชน/การประยุกตใช/ผลกระทบตอสงัคมของงานวิจัย 
..........................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 
3.5 การตอยอดองคความรูของงานวิจัยในอนาคต 
..........................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 
 
 
 

    ลงช่ือ.................................................ผูประเมิน 
                                    (                                        ) 

 

วันที่............ เดือน ............................ พ.ศ. 2562 


